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Товариш М. С. Хрущов 
знайомиться з сільським 
господарством Тульської 

і Орловської областей
ТУЛА, 27. (ТАРС). Сьогодні в Тульську область при

був Перший секретар ПК КПРС і Голова Ради Мі
ністрів СРСР товариш М. С. Хрущов. Разом з това
ришем Хрущовим прибули члени Президії ЦК КПРС 
Г. І. Воронов, М. В. Підгорний, Д. С. Полянський.

Вони ознайомилися з полями Тульської дослідної 
сільськогосподарської станції, потім поїхали на маши
нах в Орловську область.

Тут вони оглянули поля радгоспу «Волковский», кол
госпів «Путь к рассвету» та імені Карла Маркса, рад
госпу «Дубенский», розмовляли з керівниками госпо
дарств, з колгоспниками, робітниками радгоспів.

Керівники партії і уряду оглянули також колгоспні 
посіви колгоспу «Ленинское знамя».

На всьому шляху слідування по Тульській і Орлов
ській областях товаришів Хрущова, Воронова, Підгор- 
ного, Полянського палко вітали трудящі сіл і міст.

Після короткого відпочинку в селі Домаха Перший 
секретар Центрального Комітету КПРС, Голова Ради 
Міністрів СРСР товариш М. С. Хрущов і перебуваючі 
разом з ним у поїздці товариші Г. І. Воронов, М. В. 
Підгорний, Д. С. Полянський, яких тепло проводжали 
колгоспники, вирушили на автомашинах у Мало-Боб
рово — одне з сіл колгоспу «Красное знамя». Тут від
булась хвилююча зустріч глави радянського уряду з 
трудівниками колгоспу. Голова сільгоспартілі «Крас
ное знамя» А. Д. Анучин від імені колгоспників палко 
вітав дорогих гостей. М. С. Хрущов 
госпникам за теплий прийом і побажав 
дових успіхів.

М. С. Хрущов і товариші, які його супроводять, ог
лянули посіви кукурудзи, розмовляли з колгоспниками 
і керівниками сільгоспартілі.

подякував кол
ім великих тру-

І

М, С, Хрущов у курських гірників
ЖЕЛЄЗНОГОРСЬК (Курська область), 28. (ТАРС)'. 

Вчора М. С. Хрущов разом з Г. 1. Вороновим, М. В. 
Підгорним і Д. С. Поляиським відвідали кар’єр Михай- 
ловського залізорудного комбінату.

Михайловські гірники і будівельники зробили справж
ній подвиг. За короткий час вони перемістили у відвали 
близько 22 мільйонів кубометрів породи.

1 ірники продовжують нарощувати темпи робіт.
На диспетчерському пункті зав’язалася жвава розмо

ва. Микита Сергійович цікавився перспективами роз
витку рудника. Оглядаючи панораму кар’єру, М. С. 
Хрущов відмітив, що роботи виконуються переважно 
автомашинами, а це економічно невигідно. Недостатньо 
використовується залізничний транспорт. З зауважен
нями М. С. Хрущова керівники рудника погодились.

Наприкінці розмови Микита Сергійович висловив за
доволення тим, що побував на одному з рудників Кур* 
ської магнітної аномалії. >

X Пленум ВЦРПС
МОСКВА, 27. (ТАРС). 

Сьогодні закінчив роботу X 
пленум Всесоюзної цен
тральної ради профспілок. 
Вуло заслухано й обгово
рено доповідь секретаря 
ВЦРПС О. О. Булгакова 
^ро дальший розвиток гро-

4

людських засад в роботі 
профспілок.

На засіданні виступив го
лова ВЦРПС В.
іиин.

В обговорених 
пленум прийняв 
ті постанови.

В, Гри-

питаннях
розгорну-

Над безкраїм 
сріблясто -си
нім простором 
Кременчуцько- 
го( моря шуга
ють зграї ча
йок. Ніколи ще не знали 
вони в цих місцях такої ши
рочіні.

Налітають рвучкі пориви 
задніпровського легкокрилу, 
височенні хвилі у безсилій 
люті розбиваються об бор
ти швидкохідних пасажир
ських теплоходів, вертких 
катерів, могутніх буксирів 
з караванами барж, що 
бовваніють на виднокрузі.

Та як би зовні не вере
дувало водосховище, йою 
могутня лавина, втихомире
на волею і розумом люди
ни, навічно загнуздана у 
залізобетонну твердиню. 
Непохитно стоїть у своїй 
стрункій величі над Сивим 
Дніпром — Славутою кра- 
суня-ГЕС. В надрах її 
море безупину обертає ло- 
пасті дванадцяти могутніх 
турбін. Все це — підсумок 
героїчного подвигу, зверше
ного радянськими людьми 
на ударній комсомольській 
будові. Це твої ровесники, 
юний друже, у нечувано ко
роткий строк — за якихось 
п’ять років — біля Табу- 
рищанського мису збудува
ли новий потужний гідро
вузол.

Ти вже, напевне, багато 
читав про те, як вигляділи 
тутешні місця до недавньо
го минулого. Контраст між 
тим, що було і тим, що є 
дійсно разючий. Його з до
кументальною точністю за
фіксували майстри світопи- 
су — фотографи, 
на вміщені вгорі

тив експлуатаційників ГЕС 
достроково, ще 14 червні 
виконав піврічний план ви« 
робництва електроенергії« 
Ще раніше, в кінці травня 

_____ станція впер« 
ше з моменту 
пуску досягла 
проектної по
тужності, а в 
один з Днів 
червня знач

но перевершила її.
Додамо, що проектна по

тужність Кременчуцької 
ГЕС становить 625 тисяч 
кіловат. Якщо нагадати, що 
кожний кіловат потужності 
замінює фізичну 
двадцяти чоловік,
важко підрахувати, що гід
ростанція виконує 
12,5 мільйона чоловік, тоб
то всього населення Данії і 
Бельгії разом взятих.

В розміреному гулі по
тужних агрегатів Кремен
чуцької ГЕС, як і багатьох 
інших гідростанцій на Вол
зі, Дніпрі, Ангарі, ясно чує-

Можна без перебільшення 
сказати, що навіки усла
вили свої імена у мирній 
битві на Дніпрі такі чу
дові люди нашого часу, 
як Дмитро Коваленко, Ва
силь Харитонов, Іван Буд
ник, Михайло Карпов та ін
ші. В ритмі трудовому во
ни й самі іноді не помічали 
величі своїх справ. їх від
значила рідна Вітчизна, 
удостоївши кожного висо
ким званням Героя Соціа
лістичної Праці. Сотні кра
щих з кращих учасників бу
дівництва гідровузла наго
роджені орденами і меда
лями. Труд цих. людей ото- ться гімн ленінським ідеям 
ченнй 
шаною,

Партія і уряд високо оці
нили подвиг кременчуцьких 
гідробудівників.' Ця оцінка 
окрилює людей на нові 
ла. З Кременчуцького гід
ровузла щоразу надходять 
нові і нові радісні повідом
лення. В енергетичне серце 
республіки вже влилося по
над 2 мільярда кіловат-го
дин електроенергії. Колек-
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Це допоможе тобі в якійсь ° 
мірі зрозуміти силу, велич° 
і красу людської праці. §

І все ж не так-то й лег-° 
ко підшукати слова і фото-“ 
ілюстрації, якими можна“ 
було б в усій повноті пе-° 
редати, змалювати картину ° 
комуністичних перетвореньо 
на берегах Подніпрянщини.° 
Історія, практика енерге- □ 
тичного будівництва досі □ 
не знала подібних стрімких° 
темпів, якими зводився Кре-а 
менчуцький гідровузол. О

На дні колишнього кот-° 
лована, під багатометровою□ 
товщею залізобетону иавіч-о 
но замурована бронзова□ 
плита з таким написом: °

«СОЮЗ РАДЯНСЬКИХ“ 
СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕС-“ 
ПУБЛІК. УКРАЇНСЬКА“ 
РСР Є “

МІНІСТЕРСТВО ЕЛЕК-о 
ТРОСТАНЦІЙ □

на ознаменування!
40-Х РОКОВИН ВЕЛИКОЇ“

натхненна, нев- 
енер- 

доско- 
техні* 
гідро;

робіт: перемістили
100 мільйонів кубо
мн якого і скельного 
уклали півтора міль-■ і

Поглянь 
знімки,

ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІС
ТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ЗА
КЛАДЕНО БУДИНОК 
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ ГІДРО
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ.

1 листопада 1957 року».
А вже через двадцять 

п’ять місяців, 5 грудня 1959 
року, перший агрегат стан
ції дав країні промисловий 
струм. А ще через одинад
цять місяців був пущений 
останній 12-й агрегат.

За цими скупими відомо
стями
томна праця, велика 
гія людей, озброєних 
налою вітчизняною 
кою. З її допомогою 
будівники, серед яких було
більше трьох тисяч комсо
мольців, виконали величезні 
об’єми 
понад 
метрів 
грунту,
йона кубометрів бетону' 
залізобетону, змонтували 22 
тисячі тонн металоконструк-, 
цій і устаткування. Такі1 
масштаби будівництва мис 
лимі тільки в нашій країні, 
де господарем життя стала■ 
людина вільної праці, ак-' 
тивнин і свідомий будівник 
комуністичного суспільства.

Високий трудовий пори» 
людей, звершені на будів
ництві гідровузла подвиги 
є втіленням кращих рис на
ших сучасників. їх діла те
пер линуть в піснях, ожи
вають в полотнах художни
ків, на екранах кінотеатрів.

1

працю 
то не-

роботу

загальнонародною електрифікації країни, 
повагою. 4 тепер, коли ми з особ

ливим хвилюванням згадує
мо буденні і, разом з тим, 
величні епізоди будівництва 
Кременчуцького гідровузла, 
хочеться на повний голос 
сказати:

— Сяй же у віках су
зір’ям вогнів дорогоцінна 
перлино енергетики! Ще яс
кравіше освітлюй нам шлях 
до комунізму!

В. КРАМАРЕНКО.

дї-

------ -------------------------------------------------------<7 “ ■ я

Юлія Кошкіна — геодезистка. Разом з своїми □ 
товарншами-комсомольцямн вона бере участь у § 
спорудженні найпотужнішого в Радянському □ 
Союзі і Європі заводу збірного залізобетону в ра- □ 
ноні Кременчуцького гідровузла. Від уважності і □ 

° вміння дівчини залежить точність здійснення о

1 вправно. 
На знімку: Юлія КОШКІНА.

Фото Г. Чобітка.
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НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ: 
, ПІДГОТОВКА ДО ЗВИРАННЯ КАЧАНИСТОЇ 
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У ВІДПОВІДЬ на рішення березне
вих Пленумів ЦК КПРС 1 ЦК 

КП України комсомольці та молодь 
Новомиргородського району взяли 
підвищені зобов’язання по вирощен
ню високих врожаїв кукурудзи. Вони 
дали слово одержати на кожному 
з 4500 гектарів по 50 центнерів су
хого зерна та на площі 1500 гекта
рів — по 350 центнерів зеленої ма
си.

Види на врожай чудові. Це резуль
тат того, що весняну сівбу проведено 
більш організовано, якісно і в стис
лі строки, дбайливо доглянуто посіви.

У колгоспах району і в Капітані в- 
ському цукрокомбінаті створено 68 
комсомольсько-молодіжних ланок та 
22 молодіжні агрегати по вирощуван
ню кукурудзи. Силами комсомольців 
та молоді на колений гектар було вне
сено в середньому по 12 тонн орга- 
но-мінеральних добрив.

Милують око посіви чудесниці на 
комсомольській ділянці артілі імені 
Енгельса, де секретарем комсомоль
ського комітету Іван Нецький.

Тут кукурудза вирощується без
_ затрат ручної праці. Друзі чудесни- 
р ці організували старанний догляд за 
■ посівами на всій площі в 78 гектарів. 
2 Якщо запитати тут першого-ліпшого 
□ колгоспника, яка найкраща ділянка 
■ кукурудзи в колгоспі, він, не вага- 
■ ючись, відповість: «Комсомольська». 
■ Під контролем вожака комсомолі!

■

радгоспі комсомольсько-молодіжні 
бригади по силосуванню кукурудзи, 
комсомольські штаби по охороні та 
збереженню врожаю.

Головне завдання комсомольсько
го штабу, організованого при райко
мі ЛКСМУ, — контроль і допомога 
колгоспним і радгоспним комсомоль
ським штабам в охороні та збере
женні врожаю. Зараз комсомольці 
району зайняті підготовкою до сило
сування — лагодять техніку, силос
ні споруди. Адже збирання буде на
шим основним екзаменом на трудову 
зрілість.

■

■

S двічі пробороновано посіви, проведе-
а
■
,■

но своєчасне спушування міжрядь.
Хороші види на врожай кукуруд

зи в ланках Олени Десагн з колгоспу 
імені Щорса, Іллі Череватого з кол
госпу імені Кірова, Валентини Сав- 
раненко з колгоспу імені Суворова. 
Ці ланки та агрегати провели тут 
дво-1 триразовий міжрядний обробі
ток посівів, на більшості площ зро
били пасинкування рослин.

Одпак недоліком є те, що комсо
мольці 1 молодь деяких господарств 
недостатньо організували підживлен
ня посівів кукурудзи. А цей важли
вий захід позитивно позначився б на 
підвищенні врожайності, особливо в 
умовах цього року, коли випадають 
часті дощі.

Основною ділянкою роботи комсо- 
2 молу зараз є підготовка до силосу- 
2 вання чудесниці та збирання її у пов- 
■ ній стиглості. Ранком комсомолу ра- 
□ зом з первинними організаціями пла- 
2 нує створити в кожному колгоспі та 
£■■»■■■■■■■■■■■.......... ..

■

■

■

■

У-іЧііііИ

ДОДАТКОВЕ
ШТУЧНЕ 
ЗАПИЛЕННЯ

■

■

■

м. пашолок, : 
секретар Новомиргородського " 
райкому ЛКСМУ. ■

■

ШТУЧНЕ запилення 
Ш важливим агротехніч
ним заходом, який підви
щує врожайність і сортові 
якості насіневого матеріалу 
сільськогосподарських рос
лин. У виробничих умовах 
колгоспів штучне запилен
ня збільшує врожай куку
рудзи в середньому на 
4—5 центнерів з гектара. 
Затрати праці на цю робо
ту невеликі — від 0,25 до 
2 робочих днів на гектар 
посіву.

Кукурудзу запилюють в 
період масової появи прий-

мочок з обгорток качанів, 
у сонячні дні збирати пи-

■ лок і провадити запилення
і краще :
' го, як

слання --------
• погоду — протягом цілого 

дня.
З кращих здорових рос- 

1 лин достиглий пилок зби- 
’ рають в паперові кульки, 

дерев'яні коробочки тощо, 
; а потім, проходячи вздовж

рядків, наносять його на 
і приймочку качанів щіточ-
■ кою з м'якої шерсті.

вранці, після то- 
спаде роса і до на- 
спеки, а в хмарну

Застосовують ще прості- 
ший спосіб — струшують 
пилок з волотей, проходя
чи по масиву кукурудзи з 
натягнутою вірьовкою. Ко
ли на стеблах багато пил
ку, можна просто пройти 
міжряддям і руками стру
шувати пилок, який розно
ситиметься в усі боки.

Оскільки качани
рудзи розвиваються неод
ночасно, запилення треба 
проводити в два—три ра
зи, з проміжком в три — 
п'ять днів.

СЛАВНА ТРАДИЦІЯ 
ЮНОСТІ СВІТУ

♦

голу-

S2-
ВАРШАВА,

1955.

1949.

>

> відстояти мир і свободу.

ПРАГА.

1917.

:І♦ 
:
:І

Це — Алла Теніченко. 
Кіровоградського 
Вміло і якісно проводить Алла лабора- і 
торні аналізи, хоч працює всього другий ♦ 
рік. Дівчина встигає всюди: почергува- ♦ 
ти дружинником, сходити на репетицію, 1 
потанцювати і поспівати в клубі, орга- І 
нізувати цікавий вечір відпочинку чи 
культпохід. Адже їй, заступникові сек
ретаря комсомольської організації ком
бінату, треба всюди і в усьому встигну
ти. Неспокійне життя у Алли. Зате, яке 
воно змістовне! і

На знімку: Алла ТЕНІЧЕНКО. |

лаборантка 
олійжиркомбінату,

і

г
F

€ к ук j р j д з а 
т а

5
немає ланки

ПРИГАДАЛИСЯ мені 
** комсомольські збори, 
що були у нас на початку 
року. Юнаки та дівчата 
другої бригади тоді брали 
зобов’язання виростити на 
20 гектарах по 60 центнерів 
кукурудзи. Правління кол
госпу виділило площу, тран
спорт для вивезення перег
ною. А райком комсомолу 
заніс комсомольську ланку 
на чолі з Петром Ковалю- 
ком в свої списки.

Закінчили сівбу першими 
на комсомольсько-молодіж
ній площі. Потім старанно 
обробили посіви. Та все це 
робили механізатори. Члени 
ланки та й сам ланковий 
досі не показувались на ді
лянку. Один раз, правда, 
Петро проходив повз ділян
ку. «Навіщо її сапати, про
ривати. І так буде рости 
чиста», — міркував він. Але 
ГГТТТТГТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ 

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

й у цьому заслуга механі
заторів, а не членів ланки. 
І щит з ім’ям ланкового, 
зобов’язаннями стоїть в по
лі для формальності. Адже 
ланка існує лише на папе
рі І то в райкомі комсомо
лу. А П. Ковалюк в «геро
ях» ходить.

Росте кукурудза висока, 
розкішна. Але не комсо
мольська вона, бо нічого 
не зробили юнаки І дівчата, 
щоб вибороти високий уро
жай. Правда, добрива взим
ку вивезли. Як доглядають 
ділянку механізатори — 
членів ланки зовсім не ці
кавить.

Говорю про це для того, 
що не можна приписувати 
чужу славу, тим більше лан
ці, яка зветься комсомоль
сько-молодіжною.

В. копєикін.
Колгосп імені XXII з’їз
ду КПРС
ДобровеличкІвського 
району.

Вперше
бе полотнище 
фестивального 

прапора під
нялось влітку 1947 року в столи
ці Чехословаччннн — Празі. 17 
тисяч молодих людей 71 країни 
заявили про підтримку руху мо
лоді за національну незалеж
ність Китаю. Греції. Індонезії 
та інших країн.

На Празькому фестивалі впер
ше прозвучав Гімн демократич
ної молоді, написаний радян
ським композитором Анатолієм 
Новнковим на слова поета Льва 
Ошаніна. Слона Гімна «Детн 
разных народов, мы мечтою о 
мире живем» виражає думи, 
сподівання молодого покоління.

БУДАПЕШТ, Вже на 11 Все
світньому фес
тивалі, який 
проходив у 

серпні 1949 року в Будапешті, 
зібрались представники молоді 
90 країн.

Відмінною рисою Будапешт
ського фестииалю був його яск
раво виражений бойовий насту
пальний характер. «Молодь, 
об’єднуйся! Вперед за міцний 
мир, демократію, національну 
незалежність народів, краще 
майбутнє!» — під таким лозун
гом проходила зустріч.

На Н фестивалі юність землі 
поклялась «Довести до ос
таточної перемоги боротьбу за 
мир І щастя».

БЕРЛІН,

1951.

жавн посилено 
лодну війну». 
1951 року трудящі

Третій фести
валь відбувся 
в період, коли 
західні дер- 

роздували «хо- 
В серпневі дні 

і Німецької

ВСЕСВІТНІ фестивалі молоді мають свою історію, \ 
свої чудові традиції. Вони перетворились в ра- 

дісні, хвилюючі свята юності, які сприяють зростай- ? 
ню сил міжнародного демократичного руху молоді. ) 

Ідея проведення фестивалей зародилась на пер- < 
шій післявоєнній Всесвітній конференції молоді. Во- , 
на відбулась у Лондоні в листопаді 1945 року,~ де •’ 
зібрались представники молодіжних організацій 63 } 
країн. Від імені ЗО мільйонів юнаків і дівчат різних £ 
національностей вони заявили про свою рішимість і 

■ ' і

Демократичної Республіки гос
тинно прийняли в своїй столиці 
Берліні 26 тисяч посланців 104 
країн.

Ніякі перешкоди не змогли за
вадити зустрічі молодих людей, 
які протягнули один одному ру
ки дружби, братерства. Бага
тьом учасникам фестивалю від
мовляли у внїздних візах. їх за
лякували, переслідували. Фа
шистська організація «Спілка 
німецької молоді» організувала 
на кордонах заслони, щоб пере
пинити шлях делегатам. Однак 
вилазки ворогів миру не зломи
ли волю молодих.

На Берлінському фестивалі 
за видатні заслуги в боротьбі 
за мир ‘радянській делегації 
присудили почесний приз — 
«Приз миру і

БУХАРЕСТ,

1953.

почесний 
демократії*.

Активно йшла 
підготовка до 
свята юності 
в Бухаресті, 

в румунську 
близько ЗО ти-

Влітку 1953 року 
столицю прибуло 
сяч юнаків і дівчат з 111 країн.

В дні фестивалю відбулися 
перші міжнародні спортивні то
вариські ігри. В змаганнях, які 
по-своєму розмаху і рівню май
стерності не поступалися Олім
пійським іграм, брало учасіь 
більше чотирьох тисяч чоловік.

З радістю го< 
тувалась мо
лодь до V Все
світнього фес
тивалю, який 

відбувся влітку 1955 року у 
Варшаві. Підготовка охопила 
майже всі країни. Повсюдно во
на пов'язувалась з боротьбою 
за мир, проти загрози атомної 
війни. Варшавський фестиваль 
вилився у нову демонстрацію 
миролюбних прагнень молодого 
покоління. Польська молодь з 
відкритим серцем зустріла ЗО 
тисяч гостей з 114 країн.

Учасники V Всесвітнього фес
тивалю прийняли Звернення до 
молоді світу, в якому говори
лось: «Ніхто не може перешко
дити нам залишатися справжні
ми друзями і боротися в кожній 
із наших країн за те, щоб де
віз «Мир і дружба», накресле
ний на прапорі фестивалю, став 
надбанням
ту».

МОСКВА,

МОЛОДІ всього сві-

1957.

ІІайвидатні- 
шин із всіх 
свят • молодого 
покоління був 

фестиваль молоді 
в

господарство УкраїниНародне 
в першому півріччі 1962 року 

ГГІРУДЯЩІ України, як і 
весь радянський народ, 

перетворюючи в життя рі
шення XXII з’їзду КПРС, 
успішно борються за ство
рення матеріально-технічної 
бази комунізму. Про це пе
реконливо свідчать підсум
ки виконання Державного 
плану розвитку народного 
господарства республіки в 
першому півріччі 1962 року, 
підбиті Центральним ста- 
тистнчним управлінням 
Раді Міністрів УРСР.

Так, план першого 
річчя по загальному обсягу 
промислового виробництва 
виконано на 103,5 процента. 
Порівняно з першим півріч
чям минулого року збільши
лось виробництво чавуну, 
сталі, прокату, нафти, авто
мобілів, тракторів, товарів 
народного споживання.

В першому півріччі здійс
нювались заходи по ком
плексній механізації і авто
матизації виробництва, 
впровадженню передової 
технології. Технічний про
грес в усіх галузях народно
го господарства України, 
відзначається в повідомлен
ні ЦСУ, здійснювався з ак-

при

пів-

тивною участю винахідників 
і раціоналізаторів. За 6 мі
сяців у народне господар
ство впроваджено близько 
230 тисяч винаходів і раціо
налізаторських пропозицій, 
що дає понад 140 мільйонів 
карбованців економії в роз
рахунку на рік.

Продуктивність праці в 
промисловості порівняно з 
першим півріччям минулого 
року зросла на шість про
центів. Від зниження собі
вартості промислової про
дукції в цілому по народ
ному господарству України 
одержано за півріччя при
бутку на 10 процентів біль
ше, ніж за перші шість мі
сяців 1961 року.

В колгоспах і радгоспах 
план весняної сівби, з вра
хуванням пересіву загиблих 
озимих, виконано на 105 
процентів. Посівні площі 
сільськогосподарських куль
тур становлять 34,3 мільйо
на гектарів. На 3 мільйони 
гектарів більше, ніж у ми
нулому році, посіяно куку
рудзи.

Тривало дальше зміцнен
ня матеріально-технічної ба
зи колгоспів і радгоспів.

VI Всесвітній
і студентів влітку 1957 року 
Москві. Це була воїстнну гран
діозна і хвилююча маніфеста
ція молоді всіх країн світу оа 
мир і дружбу. В фестивалі бра- 

■Ь ло участь 34 тисячі юнаків і дів-
□ чат із 131 держави.
° Заправили буржуазної про. 
о паганди доклали чимало зусиль,
□ щоб опорочнти ідеї фестивалю,
□ перешкодити молодим людям
□ брати участь у ньому. На сто- 
о рійках західної преси публі-
□ кувались провокаційні матеріа- 
°ли і небилиці про фестиваль,

г В а країну Рад. Зустріч називали 
першому. ПІВРІЧЧІ поставте-о «комуністичною пропагандист- 

~ ' □ ською затією». Але потоки на-
В° кленів не змогли перешкодити 

_ „ _______ __ , 7 о зустрічі молодих. Московський
тисяч вантажних авто.мобі-и Фестнваль пройшов з величез- 
лів 2 1 тисячі чсппппггг Я ннм. Усп,хом- став важливою л Т"СЯ 11 зернових ком-О подією Міжнародного життя,
баинів, 5,9 ТИСЯЧІ кукуруд-о Успіху дуже сприяло те. що 
зозоиральних комбайнів та О він проводився в нашій країні, 
багато інших сільськогоспо-□яка »ослідовно виступає за 
дарських машин і устатку-□ родівдружбу * незалежність на- 
вання. □ п» □ Повернувшись додому, учас-

1 ІереВИКОНаниЙ план Пере-Яннки Фестивалю розповідали про 
возок залізничним та мор-5 “лнХьСТрТ^Ж^ “про^Ра’ 
СЬКИМ транспортом. о дянський Союз. Р ?

Обсяг роздрібного това-о Відень, 
рообороту_державної і коо-8 
перативної торгівлі стано-° ___
ВИВ за ПІВрІЧЧЯ 6,9 МІЛЬЯр-о нято в столиці 
да карбованців, або ------ " '
процента до плану.

.. ... молоді вперше
У першому ПІВЛ1ЧЧ1 СПО-° лась в капіталістичній 

руджено та здано З МІЛЬЙО-° Важким був шлях делегатів.- 
ни квадратних метрів жит-5_і°рн' силн реакції прагнули 
лової площі, або на ЗО про-8 ській?Нфр*Єн™ьк1й і “ЛЛйсЙ 
центів більше, НІЖ було збу- о “овах Щоденно виходила газе- 
довано за шість місяців мн.Вла То™?.. вовости"- Вона бу-

Сільському господарству 

но 21,7 тисячі тракторів 
15-сильному обчисленні,

в літні дні 
1459 року пра
пор ; 
лю було під- 

Австрії — Відні. 
18 тисяч юнаків 
країн. Всесвітня 
вперше проводи- ( 

и ■'* -‘. --.1.1 країні,
руджено та здано З МІЛЬЙО-° „Важким був шлях делегатів.

1959. фестіюа-

100GaTaM зібрались
о і Дівчат з 112
□ зустріч МОЛОДІ

ловано за шість місяців друкова»."^“^
нулого року. З"" а« І

Підсумки першого ПІВРІЧ-§ Фестивалі "ОТ.СРПІЛИ КР3!С< 
ЧЯ 1962 року, говориться В 3 "І™" ’ В'Д“‘ >“
повідомленні ЦСУ, пока-п * « ж
сь,'Т РСР7Т”ЩІ Ук|,аІН- яФЕг^В'ЛІ-”1>»«ИП»ють У-

. 01 НСР за минулий ПЄ-§„ Світової громадськості, 
ріод добились дальших ус- § Безс> м"’«НО. що і зустріч » 
Піхів у розвитку всіх галу-§Хельсінкі Ще більше згуртую» 
зеи народного господарства § в боротьбі за мнр *
здоров'яУЛЬТУР" 4 “«оронк| ДРЇЖв='-

С. ГЕРМАН. 
(ТАРО-



Сьогодні—Депъ Військово-Морського Флоту СРСР ВТРЕТЕ
ДВАДЦЯТЬ ПОДЯКї 
від командування < 
О ІЛЬКА років тому із \ 
’ • комсомольської ор- ' 
ганізації села Наглядів- 
ки Компаніївського ра- : 
кону був приззаний на 
службу в ряди бійсько- 
во-Морського Флоту '■ 
Микола Ковальов.

, Суворі морські будні. ■’ 
Та молодому воїну не '► 
звикати до труднощів. ?

■ За короткий час Мико- у 
па зарекомендував себе > 

, дисциплінованим моря- ( 
ком, чуйним товари- ) 
шем. Трудолюбивість і • 
виключна цікавість до 
техніки допомогли йому ' 
стати спеціалістом ви- < 
сокого класу, відмінни- ’ 
КОМ бойової І ПОЛІТИЧ- : 
мої підготовки. За до
сягнуті успіхи М. Нова-1 
льов має 
дяк від 
корабля.

На з н і 
ВАЛЬОВ.

двадцять по- 
комаидувамня

м к у: М. КО-

Записка

СЛОВО ПРО ТОВАРИША
Артисти Івановського ве

ликого драматичного теат
ру — старі друзі

<7 СПРАВОЮ картиною 
встають в моїй пам’яті 

славетні подвиги моряків в 
дні Великого Жовтня, в ро
ки громадянської та Вітчиз
няної воєн. В 1918 році я 
служив у Першій радян
ській військовій флотилії на 
Волзі, сформованій за вка
зівкою В. І. Леніна. Там зу
стрівся з Яковом Іванови
чем Осиповим, чудовим мо
ряком, старим комуністом. 
Про нього й хочеться роз
повісти молоді.

Служили ми тоді на ка
нонерському човні в гармат
ній обслузі. В бою під 
Казанню наш «Ташкент» 
був підбитий, загорівся і пі
шов на дно. Яків Іванович 
пішов у загін морської піхо-^ 
ти. Він брав участь у ви-і 
садці десанта біля Свіяж-% 
ського мосту, при штурмів 
Казані і зарекомендував се-г 
бе хоробрим воїном. Сті-І 
каючи кров’ю, він відмо-% 
вився йти до госпіталю,! 
продовжував битися з воро-і 
гом до повної перемоги. |

Казань... Котловка,.. Ми-і 
коло-Березівка... Ганюшкі-Ї 
но — всі ці назви тісно зв’я-| 
зані з бойовою біографією^ 
десантників, яких очолював'- 
Осипов. При штурмі села > 
Ганюіикіно моряки йшли в і 
атаку по груди у крижаній* 
воді і перемогли ворога. $ 

За мужність і відвагу! 
Яків Іванович був наго род-< 
жений Почесною грамотою! 
Революційної Ради респуб-! 
ліки. $->

-—

в ПЛЯШЦІ
СЕВАСТОПОЛЬ. У військово-історичному музеї 

Чорноморського флоту з’явився ще один документ. На 
клаптику паперу виведено олівцем:

«21.09.42 року. «Быстрый».
Ми билися за щастя і не пожаліли своїх сил і навіть 

життя для досягнення цієї благородної мети. Нашу 
справу зроблено, ми йдемо навік, але думаємо, що вико
нали свою справу, і, гинучи в цій безодні, ми сподіває
мось, що наші послідовники не забудуть нас ніколи.
1 Прощайте, товариші! Нас залишилось п’ять. Матро
си- Хрйстофорбв, Носов, Вахрушев, Запорожець. К-н
2 рангу Баранов».
і Багато років ця записка, що хвилює серце, лежала в 
плаваючій на хвилях заткнутій пляшці, яку знайшли в 
морі.

.( Можливо, хто-небудь з авторів цього листа лишився 
живим, можливо, про бойові, справи п’ятірки зможуть 

розповісти колишні товариші по службі. Це допоможе 
>відкрити ще одну сторінку ратних подвигів радянських 
мбрякі'в.

Вдруге мені довелося зу
стрітися з Я. /. Осипович 
на Тихоокеанському флоті. 
Ходили ми походами по 
Японському, Охотському, 
Берінговому морях і Тихо
му океані.

Зустрічався з цією від
важною людиною в героїчні 
дні оборони Одеси і Сева
стополя. Під командуван
ням Осипова моряки-піхо- 
тинці по п’ять-иіість разів 
на добу ходили в атаку на 
ворога. В східному секторі 
оборони Одеси проти полку 
морської піхоти наступали 
три фашистські дивізії. На

протязі 73 діб осипівці стоя
ли на смерть, не відступаю- , 
чи ні на крок. Радянське /«- < 
формаційне бюро повідоми- ] 
ло 9 вересня 1941 року, що . 
лише за три дні бійці пер- і 
того полку морської піхоти і 
знищили до двох полків 
противника, 4 танки, безліч 
автомашин, гармат, кулеме- і 
тів, взяли в полон більше ; 
200 ворожих солдатів і ка- ; 
валерійський ескадрон з йо- ( 
го командиром. (

Так боровся за нашу Віт
чизну ветеран громадян
ської війни Яків Іванович

Під Севастополем полк 
морської піхоти за декілька 
днів звільнив від фашистів 
ряд населених пунктів. 2 
листопада 1941 року при 
виконанні бойового завдан
ня Яків Іванович загинув.

Осипівці дійшли до Бер
ліна. І по яких би дорогах 
не вела їх війна, куди б не 
кидали трудові будні мир
ної праці — пам’ять про бо-

в

ської війни 
Осипов.

йового командира живе 
серцях вічно.

І. олєнєв, 
капітан 1-го рангу 
у відставці.

аалалалалалал /

ру — старі друзі . кірово- 
градців. Вже двічі цей ко
лектив приїздив на батьків
щину корифеїв української 
сцени. В пам’яті наших гля
дачів ще досі живі спогади, 
про бачені колись вистави 
митців з братньої Росії: 
«Вій, вітерець», «Два капі
тани», «Маскарад» та інші.

Четвертого серпня кірово- 
градці знову зустрінуться 
з івановцями, які прибува
ють на гастролі в нашу об
ласть. Гості привозять ціка
вий і досить різноманітний 
репертуар: «Океан» О. Штей
на, «Втрачений син» О. Ар
бузова, «Весняні страж
дання» 10. Кобріна та 
Л. Шароградського, «При
нижені і скривджені» Ф. До- 
стоєвського, однойменну ін
сценізацію відомого рома
на П. Мельникова (А. Пе- 

■.перського) «В лісах».
: В цих спектаклях візьмуть 
•участь народний артист 
■ РРФСР М. Колесов, заслу
жені артисти РРФСР К. Ан- 
типін, В. Шудров, Н. Єв- 
стаф’с.ва, Л. Агафонов, 
Л. Раскатов, заслужена ар
тистка РРФСР та Ч/АРСР 
Є. Євгеньєва. заслужена 
артистка Киргизької РСР 
К. Лунгрен та інші.

■ '

СПОРТСМЕНИ-ВОДНИКИ
Секція підводного спорту при Кіровоградському 

морському клубі ще зовсім молода. Але вона вже 
налічує в своїх рядах 65 юнаків і дівчат. У вільний 
від роботи час молодь поспішає до Сугоклею на 
тренування. Хай нелегко на перших порах «мандру
вати» під важкою товщею води: іноді і орієнтир 
губиш, і побоюєшся за роботу акваланга — та труд- * 
нощі увінчуються майстерністю. Вже цього спортив
ного сезону секція підводного спорту 
20 третьорозрядників.

Об’єктив нашого фотокореспондента 
трьох спортсменів — ветеранів секції 
ком під воду. Це — другорозрядник 
щенко (зліва), третьорозрядник Віктор 
та підводник другого розряду Валентин Горбенко. 
Мрійні, допитливі очі юнаків. Для них 
підводний світ всю свою чарівність і таємничість.

А ось і мужнє, вольове обличчя Валерія Добро- 
вольського. Коли ви побували на Сугоклеї, то не раз 
бачили, як дзеркальною поверхнею води мчить 
овальної форми машина. Це — скутер'. Ведуть його 
вправні руки юнака, який не раз брав участь □ об
ласних та республіканських змаганнях.

Стрімкий поворот!.. Райдужна пелена води закри
ває скутериста, глядачі на березі (особливо, які ба
чать цю картину вперше) затамовують подих: гляди, 
ще й під воду шугоне. Але побоювання марні. Ва
лерій цієї весни виконав норматив першого розря
ду з улюбленого виду спорту. А це вже говорить 
про неабияку майстерність.

ПОЕТ МОРЯ
.............

(До 145-річчя з дня народження 
І. К. АЙВДЗОВСЬКОГО)

її И МОЖНА знайти людину,
1 яку не приваблювало б мо

ре? Море — це синонім свободи. 
Море породжувало жагу до бо- 

. . а і ротьби. в ньому відтворювались 
зафіксував ь сила д мужність. З ім’ям Івана 

перед спус- г Костянтиновича Айвазовського 
Арлікін Ле- > 8 уявленні людей постає мо-

> ре. Але глибоко помиляється 
гтосолапов $ той, хто думаЄф щО Айвазов- 

ський умів зображувати тільки 
море. За 63 роки натхненної 
творчої праці він залишки по
над 6 тисяч робіт, з них 4 тися
чі про море.

Таким же старанним худож
ником зарекомендував себе АЛ- 
вазовський і в іншому виді ЖИ
ВОПИС?. Під час поїздок з Кри
му до Петербурга він був за
чарований красою українських 
степів і першим передав в 
картинах їх принадність, йо
го полотно «Весілля на Укра
їні» по своїй майстерності не 
поступається роботам кращих 
майстрів пензля жанрового 
живопису кінця XIX століття.

Народився І. К. Лйвазовський 
17 (29) липня 1817 року в Фе
одосії. Він пройшов великий 
шлях удосконалення, створивши 
найкращі твори в кінці свого 
життя.

Перші російські марини були 
написані вчителем І. К. Лйва- 
зовського. професором Акаде. 
мії хч-дожеств М. М., Воробйо- 
внм. З його майстерні вийшли 
також великі російські мари
ністи Л. Ф. Лагсріо. О. ГІ. Бо
голюбов ти інші. Володіючи да
ром спостережливості, прекрас
ною зоровою паміяттю та да-

підготувала

відкриває

- - - - - - - - - - - - - - ► ' Н. ПАЛИВОДА. 
Фото В. КОВПАКА.

Хіба так 
годують? Халтуру геть 

зі сцени!

Я КЩО тебе, Федьку, доля 
закине в село Шамівку 

Знам’янського району, то 
зайди в їдальню сільсько
господарського технікуму. 
Але не попоїсти. Ні! З цією 
метою ми не радили б тобі 
Заходити туди навіть в то
му випадку, коли й будеш 
голодний, як вовк.

Послухай, яка історія тра
пилася з нами. Приїхавши у 
бамівський піонерський 
табір до початку другої змі
ни, ми змушені були кілька 
Днів харчуватися у горе
звісній їдальні. Першого ж 
дня одержали такий «смач
ний» обід, що ледве про
ковтнули його. Ми заспо
коювали себе тим, що ви
падково трапились нам не
якісні страви. Але в наступ
ні дні було теж саме.

Одного разу в черзі ви-

падково почули такий діа
лог між студентами:

— Сьогодні те ж, що і 
вчора. Ми вчора попробува
ли і викинули. Так що 
варто купувати...

— Я ж їсти хочу...-
— Котлети, хоч сокирою 

рубай. М’ясо як підметка.
— І дивись ти, керівники 

в тому Дмитрівському ССТ 
міняються, а поліпшення 
ніякого не видно...

І потім, Федьку, якщо 
приїдеш коли, обов’язково 
зверни увагу на столи. За
раз вони стоять надворі, бо 
літо ж... Та справа у тому, 
що їх, мабуть, ніколи не 
витирають, не миють. За 
столи гидко сісти. Який-то 
апетит буде? Підсипав би 
ти, Федьку, перцю керівни
кам споживчого товариства. 
Нехай би їм у носі закру
тило.

В. ОВЧАРОВА, 
ТКАЧЕНКО.

А радіо все мовчить
Наше село Бежбайраки 

вважається радіофікованим. 
Тільки передачі слухаємо 
ми не часто. І лінія начеб
то справна. Та невиправні 
люди 
вузлі, 
радіо.
ченко і Л. Андрушенко. Ні
якої управи на них немає: 
транслюють передачі, коли 
їм заманеться. Часто ре
продуктори мовчать тому, 
що хлопці займаються на

працюють на радіо- 
З їх вини і мовчить 
Це — Є. Чередні-

роботі «своїми справами»— 
пиячать иа роботі.

От і з’ясуйте, Фсдьку, за 
то ми гроші сплачуємо? 
Заодно підкажи отим неро
бам. як треба працювати. А 
коли не допоможе, то в те
бе ж є кропива — відшма
гай їх добряче. Може вилі
куєш.

Група колгоспників 
села Бежбайраки Рів- 
нянського району.

ром композиції. Лйвазойськнй 
рано пересвідчився, що «писати 
спалах блискавки або плескіт 
хвиль з натури — неможливо». 
1 тому він з наполегливою ста
ранністю працює в майстерні, 
довіряючи нам’яті і невичерп
ному уявленню.

Перед очима Лйвазоііського 
пройшло трагічно закінчене 
життя багатьох видатних людей 
першої половини XIX століття; 
Пушкіна, Федотова, Іванова, 
Шевченка та багатьох інших. 
Ледве не ставши жертвою цар
ського свавілля, Лйвазовський 
вирішив на все житія посели
тися в своєму рідному місті 
Феодосії, • подалі від Петербур
га.

Батальний живопис Айвазов- 
ського став літописом бойових 
подвигів російського військово- 
морського флоту. Російський 
флот високо цінив свого худож
ника. Коли Лйвазовський відзна
чав 10-річчя своєї творчої ді
яльності. від Чорноморського 
флоту з Севастополя в Феодосію 
вітати його прийшов адмірал 
В. Корнілов з шістьма бойови
ми кораблями. 2 траиня 1950 ро
ку иа науковій конференції, 
присвяченій 50-річчю з дня 
смерті Айвазовського. представ
ники командування Чорномор
ського Флоту теж відзначили 
великі заслуги художника перед 
Вітчизною І перед російським 
мистецтвом.

Морські бої Айвазовский по
чав зображувати ще будучи 
учнем академії, після того, як 
під- керівництвом М. Раевско
го взяв участь в трьох військо.

*5во-морських експедиціях до бе- 
• регів Кавказу проти турецьких 
і військ.
■ Айвазовский швидко відгуку-
■ вався на громадські явища, які 
■хвилювали передові кола росій-
■ ської громадськості. Він з ува- 
■гою ставився до визвольної бо- 
■ротьби малих народів, допома
гав їм, подаючи грошову до-
■ помогу повстанцям.
» Іван Костянтинович Айвазов-
■ ський був ініціатором І натхнеп- 
■киком багатьох громадських 
і справ в своєму рідному місті. 
■Він прагнув перетворити його в
■ осередок культури иа півдні 
■Росії. Тому він вирішив ство-
■ рити у Феодосії картинну гале- 
■рею, яку відкрив у 1880 році.
■ До відкриття феодосійської 
їкартинної галереї в Росії були
■ доступні для огляду тільки два 
їхудожніх музеї — Ермітаж в
■ Ленінграді (з 1852 року) І Ру- 
їм’янцевський музей в Москві

ПРИ ТАРЛСІВСЬКОМУ сіль
ському клубі ВІльшаиського 

району створено агіткультбрига- 
ду. Нещодавно аматори побув», 
ли в нашій Журавлинні. Кол
госпники місцевої артілі імені 
Чкалова щиро аплодували со
лістам В Лснюк та Б. Павлю
ку, танцюристам. А от репер
туар читців викликав багато за
перечень. В текстах гуморесок, 
репріз, скетчів зустрічаються 
такі «перли»: «У одного чолові
ка після концерту вмерла жін
ка, він мріє, щоб після друго- ■"з"І8б2"року). Навіть такі велн- 
го вмерла І теща». Або: «...мій "цезій скарбниці російського мне- 
племінник розумний: иа п'ято- "тецтва як Державна Гретья.

;ковська галерея і Державний 
■ російський музей були відкриті 
5для народу лише в 90х роках 
■ XIX століття.
■ І. К. Лйвазовський прожни 
5довге трудове життя, з роками 
■не втрачаючи гостроти почуття, 
рясності думок і майстерності. 
■ Помер великий художник 10 
2квітня (2 травня) 1900 року.
■ —

му році життя покинув курити». 
Хочеться звернути увагу й на 

таке: оголошуються українські 
жартівливі частівки, а вико
нуються вони чомусь російською 
мовою.

Щиро дякуючи за концерт, 
журавлинні сподіваються, що 
його учасники прислухаються 
до цих критичних зауважень.

В. БАТОВСЬКИЯ, І 
Л. ПОЛІЩУК. 

Голованівський район.
•«МОЛОДИЙ комунар»
■ 29 липня 1962 р., З стор.



Юним гравцям Олександр ШКАБОИ.

широку дорогу
У спортивному товари

стві «Динамо» розпочався 
розиграш першості товари
ства серед юнацьких 
(1946—1947 року народжен
ня) команд груп підготовки 
молодих футболістів при 
колективах класу «А» і 
«Б». Кіровоградцям на 
старті довелося зустрітися 
з тбіліськими одноклубни
ками (клас «А»). Переміг- 
ши з рахунком 4:2, вони 
позбавили права юних 
представників першого 
ешелону радянського фут- 
бола брати дальшу участь 
у змаганнях.

А ще раніше у чемпіо
наті країни успішно висту
пила команда старшої гру
пи юних динамівців Кіро
вограда. У своїй зоні, ку
ди, крім них, входили він
ницький «Локомотив», олек
сандрійський «Шахтар», ки
ївське «Динамо», черка
ський «Колгоспник», вона 
зайняла друге місце, по
ступившись лише перед 
двократним чемпіоном кра
їни — київським «Динамо».

Можна без перебільшен
ня сказати, що 
юних динамівців 
піднесенні. Про 
рить і той факт, 
маючи з 1959 року, вони у£ 
розиграші першості країниЙ 
займали спочатку останнє,Й 
потім третє, перше і, на-й 
решті, друге місце в своїй^ 

зоні. В цьому немала за-« 
слуга тренерів командиЙ 
В. Третякова та О. Новико-Й І / 

ва, які з душею ставляться« * 
до справи, вміло організо-| | Л 

вують навчально-тренуваль-Й 
мий процес, дбають про» 
добру постановку виховної« 
роботи. «

Що ж, зростання моло-й 
дих футболістів — дужеЙ 
відрадне явище, тим біль-Й 
ше, що команді майстрів Й 
класу «Б» дуже невистачасЙ 
резервів і що саме за ра-Й 
хунок юнаків слід в основ-Й 
йому черпати поповнення.Й 
Адже на протязі трьох ос-Й 
танніх матчів в команді до-Й 
рослих успішно виступає Й 
В. Поркуян — вихованець Й 
групи підготовки молодих Й 
спортсменів. А в ній є чи-Й 
мало таких, хто за своїми Й 
здібностями мало чим від-Й 
рівняється від Поркуяна.^

Це—С. Євсеєнко, А. Брай- 
ченко, О. Фрітче, М.. Лю
тий, В. Капінус, В. Арутю- 
нян, В. Петров та інші. При 
відповідних умовах дехто з 
них вже найближчим часом 
може стати врівень з вете
ранами.

Нам здається, по-перше, 
що найбільш обдарованих 
юнаків старшого віку слід 
виділити в окрему групу і, 
крім основних навчально- 
тренувальних занять, пра
цювати з ними додатково, 
готуючи у клас «Б». Більш 
інтенсивною повинна бути

футбол у 
зараз на 

це гово- 
що, почи-

підготовка й інших футбо
лістів резерву. Але, на 
жаль, цьому перешкоджає 
відсутність необхідної спор
тивної бази. Взимку юна
кам відводять дуже мало 
часу у палаці фізкультури 
спортивного клубу «Зірка», 
а літом те ж саме повто
рюється на стадіоні.

Говорячи про виховання 
зміни ветеранам, не мож-

на не від
значити, що 
’розвиток ди
тячого фут- 
бола взага
лі, в області 
і м. Кірово
граді зали
шає бажати

багато кращого. Розиграш 
першості товариств прово
диться не кількома коман
дами різних вікових груп, 
а лише колективами до
рослих. Правда, цього ро
ку чемпіонат Кіровограда 
провадився з заліком двох 
команд — дорослих і юна
ків. Але цієї вимоги дотри
мали лише чотири спор
тивних товариства до того ж 
розиграш був фактично 
зім’ятий: другого кругу
не проводилося.

Що стосується самостій
них змагань молодих фут
болістів, то вони поки що 
обмежуються чемпіонатами 
колективів спортивних і за
гальноосвітніх шкіл. А 
скільки у нас є, так зва
них, «неорганізованих» ко
манд вулиць, кварталів, 
околиць! На жаль, ними ні
хто не цікавиться.

Думається, що обласній 
раді товариства «Динамо», 
міській і обласній радам 
Союзу спортивних това
риств і організацій слід 
зайнятися цими питаннями 
і створити кращі умови 
для підготовки молодих 
футболістів.

Р. МИХАЙЛОВ.

<

<
І

На знімку: пам’ятник Ін
женерним військам-,на ліво
му укріпленні Багратіонових 
флешів.

І

НЕПРИВІТНИЙ ГОЛОВА

на 
пласт-

ГРАМЗАПИС 
НА КАРТОНІ

Т1ОВА продукція Ап- 
релевського заводу 

грамофонних пласти
нок — патефонні плас
тинки на картоні. Вони 
в кілька раз дешевші від 
звичайних і не бояться 
ударів. А виготовляю
ться дуже просто: 
картон наносять
масову плівку завтовш
ки лише в 200 мікронів, 
а потім з допомогою 
матриці штампують пла
стинку. Якість звучання 
таких пластинок набага
то вища, ніж у звичай
них.

А ось ще один зразок 
нових пластинок — соче
вицеподібних. Вони тро
хи нагадують диск для 
метання: в центрі товщі, 
по краях тонші. Така 
конфігурація робить їх 
значно міцнішими, плас
тинки не деформуються 
під дією високої темпе
ратури. Набагато сильні
ший і чистіший. їх звук.

Незабаром нові плас
тинки з поліпшеним зву
чанням надійдуть у про
даж.

(АПН).

Куту зовська хатаї
иЕкспозиція музею розповідає про те.К 

як російський народ перетворив свою® 
столицю в пастку для наполеонівських® 
військ, про героїчні дц російських® 
військ і партизанів. Й

Експонуються тут священні реліквії® 
нашого народу: оойовий прапор Пер ® 
новського піхотного полку, під яким ро-® 
сійські солдати самовіддано билися з® 
наполеонівськими завойовниками; пра-® 
пор Сімбірського народного ополчення,® 
кавалерійські иітандарти, тогочасна® 
зброя. У музеї зберігаються також осо-® 
бисті речі М. І. Кутузова. ®

Перед «Кутузовською хатою» знахо-® 
диться братська могила трьохсот росій-® 
ських воїнів, які брали участь у Боро-® 
дінській битві і вмерли від ран у Москві® 
в 1812 році. На могилі встановлено мо-® 
нументальний обеліск із сірого граніту. ® 

Радянський народ глибоко шанує® 
пам'ять героїв дванадцятого року. В ці® 
ювілейні дні значно зріс потік відвіду-® 
вачів у «Клутузовську хату». Сюди при-® 
їздять радянські люди з різних кінців $ 
нашої Батьківщини. Ц

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

І До 15О-річчя 
Бородінської

I битви
і
Іи У Москві, на Кутузовському проспек- 
Яті, в оточенні красивих багатоповерхо- 
Ъвих будинків стоїть маленька дерев'яна 
І будівля.

Почуття гордості за героїчне минуле 
нашої Батьківщини сповнює кожного, 
хто переступає поріг цього будинку, 
названого народом «Кутузовською ха
тою». Тепер тут філіал Бородінського 
музею.

Півтора століття тому тут відбува
лось історичне засідання військової ра
ди. М. І. Кутузов, який, головував на 
ньому, наприкінці говорив: «З втра
тою Москви не втрачено Росію. 
Першим обов'язком ставлю зберегти ар
мію і зблизитися з військами, які йдуть 
до нас на підкріплення. Саме тим, що 
уступимо Москву, приготуємо ми заги
бель ворогові»...

Матеріали музею нагадують ті тяжкі 
дні, коли Москва перебувала під ярмом 
завойовників. У картинах, . малюнках, 
документах відображені безчинства на
полеонівських солдатів — грабежі, 
вбивства, підпали.

Л;
ш М

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
яомитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

Раз на зборах Хап Микола 
Кинув з докором слова:
— Чом при зустрічі ніколи 
Не вітає голова!
Ач, зазнався дуже рано 
У начальстві чоловік. 
Треба дать йому 
Щоб затямилось 
Голова схопився:
— Люди, 
Тут вина вже не 
Як же я вітатись

X в
Котилася Бочка 
Із узвоза, 
Похвалялася до
— Поглянь, розгін, 
Розмах який: 
Для мене й Ельбрус 
Не страшний! 
Лише захочу — 
'Миттю перескочу! —

Коли тільки стріну я, 
Хап тарганить сіно з поля, 
А Мокрина — буряки. 
Одвертаюсь поневолі. 
Бо вітатись не з руки..« 
Спір владнали збори 

радо. 
Хоч і Хап протестував: 
Голова лишивсь посади. 
Щоб він чуйність 

не втрачав.

В К О
Та... раптом на шляху —» 
Цеглина, тьху! —
Бах, трах!... 
На всі боки
Посипались клепки. 
Мораль?
Ті не буде, люди, 
Бо мій сусіда 

гніватися буде.

J

НАПРОКАТ
П’ятьом він платить .

аліменти, 
Живе і з шостою невлад. 
Бо є дівчата, що відверто 
Любов дарують напрокат.

ДОРЕЧНЕ
В клітці мавпа 

скривилась, 
Бо якраз у цей час 
Біля неї спинилась 
Он стиляга якась.

догану, 
повік.

моя: 
буду,

ЗАПИТАННЯ
Тут мін друг підійшов, 
Посміхнувся у вус:

— Хто від кого пішов, 
Хто до кого вернувсь?

Пісні п
ПІСНЯ жила без паспорта.
** пбійпіпа рою клАЇми 77 и

О JB е
ГЇІСНЯ жила без паспорта. Але вона 
“ обійшла всю країну, її чули навіть 
в Австралії і Новій Зеландії. Вальс «На 
сопках Маньчжурії» — пісню, присвя
чену подіям російсько-японської війни, 
співало кілька поколінь.

1 раптом знайшовся її творець. Ним 
виявився недавно померлий Ілля Шат
ров, диригент невеликого військового 
духового оркестру в Грузії.

Всесоюзне управління охорони автор
ських прав повернуло десяткам творів 
їх авторів і оголосило народові імена 
багатьох улюблених творів. Так стало
ся із дитячою пісенькою «В лесу роди
лась ёлочка». Її співали навіть наші ба
бусі, коли вони були дітьми. Порівняно 
недавно відшукався автор тексту — 
Раїса Кудашова. їй тепер 84 роки, жи
ве вона в Москві. Вона була курсист
кою, коли написала дитячі вірші для 
новорічного свята. І тоді ж відомий 
композитор Олександр Бекман написав 
музику.

Раїса Кудашова протягом кількох де- 
сятирічь вчителювала. Тепер вона — 
персональний пенсіонер.

Петро Богородицький — фінансовий 
працівник, але це він в дні юності — 
понад півсторіччя тому — написав му
зику до пісні «Плещут холодные вол
ны». Студент Петро Богородицький на 
одній з вечірок виконав свій твір, і тут

р т аю т ьс я
же пісню підхопили. Вона пішла в на
род.

Невідомий був і автор похоронного 
маршу «Вы жертвою пали». Його ство
рив професор-медик з Барнаула Мико
ла Іконніков. Миколі Іконнікову було 
дев’ять з половиною років,е коли ЬІН 
створив цю мелодію. Це було напри
кінці 80-х років минулого століття. Че
рез десять років молодий музикант 
написав твір, присвячений пам’яті де,- 
кабристів. До нього він включив і свій' 
дитячий твір. Згодом, в розпалі першої: 
російської революції, в Києві було ви
пущено грамофонну пластинку із запи
сом похоронного маршу. Через кільк^ 
місяців у революційній пресі появилися 
вірші, які автор призначав спеціально 
до цієї музики. Вони починалися така 
«Вы жертвою пали в борьбе роковой...» 
Творцем тексту був П. Ханов. Гадають, 
що це — псевдонім Плеханова.

А ось пісню «Под окном черемуха 
колышется» багато хто вважає зовсім 
новою. Але виявилось, що ще 45 років 
тому одна відома циганська співачка 
співала пісню на той же текст. Музи
ку до нього написав композитор Борис 
Фомін. Невідомо,що було з піснею по
тім, хто її підхопив і став переробляти 
на свій лад. Мелодія пісні стала зовсім 
іншою. Незмінним лишився тільки текст, 

(АПН].

ІОЦииПІ/ *и ІО в 111 
рІИпип ШТОМПЕЛЬІ 
0 *
<■> О РЕДАКЦІЮ завітала 

вже немолода жін-
- ка. Вона сіла на стілець
Ф і почала розповідь:
ф — Хочу подяку одній 

дівчині висловити. Щоб
6 про неї всі прочитали.

Вона пожежу гасила, ко-
| ли у мене сарай заго-
Ф рівся. Ви розумієте, са-
/' ма ще дитина, а нарів-
<5> ні з дорослими встига-
Ф ла. Коли б не вона, не
ф знаю, чи змогли б по-
Флум’я збити.

...Це трапилось однієї
<•' липневої ночі. Над літ-
Ф ньою кухнею Іванових,

^що мешкають по вулиці 
Глиняній, спалахнули во-

ф гняні язики. Господарі
Ф прокинулися лише тоді,
Ф коли почули крики:
ф «Пожежа! Горить!»...
Ф ...Люба несподівано
ф розімкнула очі. Пер-

„ Ф ший погляд спросоння 
Й % кинула на дзеркало. Чо- 
й ф му ВОНО Таке багряне, гл. Кіровоград. ф

мерехтливе? Скочила зФ 
ліжка, кинулася до вік-а 
на, що виходило у су-ф 
сідський сад. І все зро-> 
зуміла. У Іванових по~Х 
жежа! Ф

Майже роздягнута ви-ф 
бігла на вулицю, схопи-Ф 
ла відра з водою. Пе-^ 
релізла через паркан, о 

. по драбині піднялася наФ 
дах і вилила у вогонь^ 
перше відро. На допо-Ф 
могу їй вже бігли іншіх 
сусіди, розбуджені ви-ф 
гуками дівчини. Люба^ 
тягала воду з колодязя, 
допомагала виносити ре-Ф 
чі з кухні, поки не підо-$ 
спіла пожежна машина, ф

Галина Яківна щироф 
вдячна Любі Штомпель,Ф 
учениці 10 класу се-Х 
редньої школи № 4 за ф 
сміливість, проявлену х 
на пожежі. ф

С. МАРКОВА, ф
м. Кіровоград.

k-z-jt ї ї - w >
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Кінотеатр «Мир». Художній 
фільм «ЧЕТВЕРО ЗА ТЕЧІЄЮ». 
Початок о 9 год. ЗО хв.. II год. 
20 хв. ранку, 1 год. 10 хв., З год.
4 год. 50 хв. дня, 7 та 9 год. 20 
хв. вечора. На останньому се
ансі додаткові фільми «МИ 
ПОБАЧИМО УВЕСЬ СВІТ» та 
«СНІГОВА СПАРТАКІАДА».

Кінотеатр імені Дзержнисько- 
го. Для дітей «ЧІПОЛІНО». 
Початок о 9 год. ЗО хв. та 11 
год. ранку.

Кінотеатр «Сивашець». «ЧУ
ДОВА СЕМ1РКА». Початок: 
першої серії — о 3 год. 20 хв. 
дня та 8. год. ЗО хв. вечора; 
другої серії — о 10 год. ранку« 
11 год. 45 хв., 5 год. дня, 6 год. 
45 хв., 10 год. 15 хв. вечора. Для 
дітей о 1 год. ЗО хв.дня «РУЇН
НИЦІ 1 ГОЛУБИ». На літньо
му майданчику «РОЗПОВІДЬ’ 
ЖЕБРАКА». Початок о 9 год. 
ЗО хв. вечора. Перед початком 
фільму відбудеться зустріч з 
кіноактором Леонідом Харнто- 
новим.

и
Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора, 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоградська обласна друкарня ім. Г, М. Димитрова,


	598-1p
	598-2p
	598-3p
	598-4p

