
ВЕЛИКА КУКУРУДЗА

цю площу

У ПРЕЗИДІЇ ВЦРПС

один 
самого

уникнути, 
організуй 
обіди 

або суво-становище
. Правлін-

раз 
поспішає

розпо-
Сам і обробляв ці 

куку- 
I приємно мною ж вирощені

В. ПІДГОРНИЙ, 
шофер колгоспу «Зо
ря комунізму» Ново- 
миргородського рано 
ну.

поширенням релігійних ПОГЛЯДІВ, 
ряді підприємств Литовської РСР,

ЮІОРО обкому ЛКСМУ 
схвалило почни шо

ферів колгоспу імені 40-річ- 
чя Жовтня Бобринецького 
району, з яким вони висту
пили в газеті «Молодий ко
мунар». Бобринчани за
кликали всіх молодих водіїв 
області ло-комуністичному 
потрудитись, щоб всі польо
ві роботи завершити до 45-х 
роковин Великого Жовтня.

Райкоми ЛКСМУ, комсор
гів обкому та комітети пер
винних комсомольських ор-

ганізацін 
вести 
цього 
лодих 
взяти 
нання 
везення 
ся, щоб за кожною з 
були закріплені 
вантажники.

Запропоновано розгорну
ти широке соціалістичне 
змагання між водіями за 
швидкісне і безвтратне пе
ревезення врожаю, домог-

зобов’язано про- 
шиооке обговорення 
звернення серед мо- 

водіїв автомашин, 
під контроль облад- 
автомашин для пере- 

вантажів, домогти- 
них 

постійні

Жодного качана кукурудзи не залишити в полі, використати на повне наван
таження кожну машину, достроково виконати план продажу хліба державі — 
такими думками живуть сьогодні всі колгоспники сільгоспартілі імені Куйбишева 
Устинівського району. В авангарді великої битви за хліб йдуть комсомольці і мо
лодь. Про організацію праці на збиранні кукурудзи розповідається на 2-й сто
рінці.

кері. Повинна була бути, 
а де поділась — ніхто не 
знав. Нелегко довелось ком
байнеру 1. Нефедову: він 
і силосну масу розрівнював, 
і качани навантажував на 
машини.

Тим часом на плантацію

ри принесли їжу з собою, 
шофери поїхали обідати до 
дому 
хто пізніше, 
таються теж 
хлопці ше 
мені нема 
що я там

запустили ще два комбай
ни. Тепер уже їм довелось 
простоювати, бо не виста
чало автомашин. Почали 
гарячково шукати, звідки б 
зняти хоч одну.

Та про все це можна бу
ло подумати раніше.

Основна кількість машин 
зайнята на вивезенні буря
ків. Але ж корені можна 
вивозити і вночі, а вдень 
весь . автотранспорт пере
ключати на кукурудзу.

А скільки часу пропало в 
обідню перерву! Комбанне-

Поїхалн хто раніше,
Назад повер- 

так. «Ага. 
не їхали, то й 
чого поспішати, 

буду сам роби
ти», — міркує 
кожен з шофе
рів. Комбайне
ри ж сидять в 
чекають. Цієї 
нероз б ер н х и 
теж можна бу- 
ло б 
Або 
вати 

на місці роботи, 
ро встановити якийсь пев
ний час на обідню перерву.

Робота почала налагоджу
ватись лише надвечір. Та 
півдня пропало марно. За
мість збирання кукурудзи 
довелося виконувати ту ро
боту, яку потрібно було зро
бити заздалегідь.

В артілі імені Куйбишева вирішили
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тав.про нього, про його методи праці, 
на семінарах вивчав їх. Пробував у 
себе робити, як у людей...

Пливуть степом комбайни. Групо
вим методом працюють тут механіза
тори, бо він найбільш надійний, дає 
змогу максимально використовувати 
машини.

До площі під’їжджає Микола Ріш- 
няк на своєму тракторі «Т-40». Він 
транспортує качани на тік. Кожне 
слово, наче на терезах зважує.

— На цьому полі я сіяв 
відає Микола 
69 гектарів. Гарна вродила 
рудза 
качани на тік відвозити.

Мчать машини з подрібненою ма
сою. Біжить до току трактор з при
чепом, вантаженим качанами. То 
М. Рішняк поспішає.

На току багатолюдно. Очищення 
качанів механізоване. Тут же школя
рі сортують кукурудзу. А на іншому 
краю току зупинилась машина «45- 
59». То Віктор Мороз щойно повер
нувся з Долинського хлібоприймаль
ного пункту. Минає кілька хвилин, 
кузов заповнюється качанами. І зно
ву в рейс. Йде велика кукурудза но
вого врожаю!

Устинівський район.

ь Про звернення молодих шоферів колгоспу імені 40*річчя Жовтня 
У Бобринецького району до всіх молодих водіїв області

тися, щоб кожен молодий 
шофер на час збирання ку
курудзи визначив свої осо
бисті зобов’язання та вклю
чився в змагання за зван
ня ударника комуністичної 
праці.

Звернуто увагу райкомів 
комсомолу та комітетів пер
винних організацій на необ
хідність широкого викори
стання моральних і матері
альних засобів заохочення 
людей, зайнятих на збиран
ні кукурудзи.

кранові, обласні ради, фабрично- 
заводські і місцеві комітети профспілок вжити практичних заходів по поліпшенню 
науково-атеїстичної пропаганди. Треба добитися, говориться в постанові, щоб ця ро
бота була конкретною, дохідливою, спрямованою на викриття ідеології діючих ре
лігійних груп, общин, сект, атеїстична пропаганда повинна спиратися на величезні 
досягнення радянської науки, які підтверджують матеріалістичні погляди на розви
ток природ» і суспільства.

БИ РАННЯ кукурудзи- в 
нашому колгоспі лише 

починається. Та вже пер
ший день роботи показав, 
що підготувались до зби
рання недостатньо, що не
гайно потрібно усунути ці
лий ряд недоліків. В пер
ший день на 
збиранні не ви
стачало машин.

Тому кача
ни кукурудзи 
вивозили, а си
лосну масу ви
сипали на полі, 
де вона й досі 
псується.

Не змінилось 
й на другий день 
ня не обдумало розстанов
ку машин, не вирішило 
скільки збиральних агрега 
тів буде працювати.

Зранку запустили 
«КУ-2». Та вже з 
початку йому довелось два 
рази зупинитись на ремонт. 
Прислані ж автомашини 
весь час стояли без діла. 
Коли ж нарешті почалась 
робота, виявилось, що не
має людини, яка б розрів
нювала силосну масу в бун-

8 ЯП АШИНА котить степом. Зліва
З чорним крилом розпростерлась
З рілля, справа вітерець котить легень-
3 кі хвильки по зеленому кйлиму ози-
3 мини. Мов надійні вартові, стоять роз-
§ мальовані багрянцем дерева, серед
З яких розкинувся тракторний стан
З колгоспу імені Куйбишева.
З Машина порівнялася з ним і рап-
3 тово зупинилась. В око впадає неве-
З-личний щит. Яскраві білі літери на
З червоному фоні. «Слава маяку тов.
З Пшаченку І. І., який вирощує куку-
3 рудзу на площі 202 гектари».
8 Хто ж він, І. Пшаченко? Через
8 хвилину нам показують:
З — Он комбайни йдуть. Передній
о веде наш Іван Пшаченко. Маяк...
й Звичайний хлопець. Середнього
8 росту, чорнявий. Приємне, припоро-
8 шене пилом обличчя. Потиск руки 

сильний, погляд пронизливий. Такий,
<3 яким ви бачите його на знімку вгорі.
8 Говорить і раз у раз поглядає на
8 комбайна
8 Так, він вирощує кукурудзу
$ площі 202 гектари. Сам посіяв,
З обробляв посіви. Гарна, дорідна
8 чаниста там. Днями на
£ веде свііцкомбайн.
о — 3 Гіталовнм, на
8 бачився, — розповідає

х>эосос<ххкосоохозссохс<хххоэсо<хосогсххг-ххх?охх:<х<х<>зос<юссо-

ЗА БОЙОВУ НАУКОВО-АТЕЇСТИЧНУ ПРОПАГАНДУ
МОСКВА, 17. (ТАРС). Президія ВЦРПС прийняла постанову «Про стан і заходв 

поліпшення роботи профорганізацій—по науково-атеїстичній пропаганді серед робіт
ників д службовців».

У постанові відзначається, шо профспілкові організації, керуючись рішеннями 
XXII з’їзду КПРС, дешо поліпшили науково-атеїстичну пропаганду серед трудящих.

Поряд з цим багато профспілкових організацій ьсе ше незадовільно займаються 
науково-атеїстичним вихованням трудящих, не охоплТоють своїм впливом широкі вер
стви населення, не ведуть належної боротьби з 
Особливо неблагополучне становище склалось на 
Говенської, Горьковської областей.

Президія ВЦРПС зобов’язала республіканські

• » * * *• ль

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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В артілі імені Куйбышева вирішили:
І ЗІБРАТИ КУКУРУДЗУ ДО 15 ЖОВТНЯ
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ПЛАН ПРОДАЖУ ХЛІВА ДЕРЖАВІ-
ДОСТРОКОВО!

У НАСТУПІ
І

ГА

М. ШЛІХТА, 
голова правління артілі.

в дер- 
цент- 
ячме-

куку-

У працівників сільського господарства склалася хоро
ша традиція — кожного року змагатися за одержання 
першої квитанції на хлібоприймальному пункті, за до
строкове виконання плану здачі хліба державі.

Колгоспники нашої сільгоспартілі гордяться тим, що 
в Устинівському районі вони попереду. План продажу 
зернових без кукурудзи колгосп перевиконав,
жавні засіки засипано понад чотирнадцять тисяч 
нерів дорідного зерна — пшениці, гороху, вівса, 
ню, проса.

А кілька днів тому ми приступили до збирання 
рудзи. І знову пішов безперервний потік янтарних ка
чанів від колгоспного току на Долинський хлібоприй
мальний пункт. На рахунку маємо перші дві тисячі 
центнерів. Здавати ж будемо близько сімнадцяти тисяч 
центнерів. Шофери дали слово перевезти кукурудзу до 
10 жовтня. Нам віриться, що це буде зроблено ще ра
ніше. Взяти, наприклад, неділю, 16 вересня. На виве
зенні кукурудзи державі працювало 7 автомашин. Ко
жен шофер прагнув зробити більше рейсів, щоб вийти 
переможцем змагання. Приклад показали молоді водії 
Віктор Усенко, Микола Сагайдак та інші.

Я лише розповів про роботу шоферів за один день. 
Всі наступні мало чим відрізняються від неділі, 16 ве
ресня. Це дає нам право сподіватися, що план здачі 
державі кукурудзи виконаємо достроково.

ч

УНАС — наступ. Широкий, 
ргьоггьг ТТОПТТГГТ ТТП тмгтмтіг ттпг 

фронті. В авангарді його

у или — наступ, широкий, ма- 
” совиіі наступ на кукурудзяному 

фронті. В авангарді його — рядові 
армії колгоспних механізаторів. Ось 
такі хлопці, як Сашко Костянецький, 
Коля Рішняк, як я. Біографії наші 
прості і скромні: школа, училище ме
ханізації чи курси. Але тим не мен
ше. ми
в артільному виробництві. Ми — во
лодарі машин, які роблять в умілих 
руках все — добре сіють, обробля
ють посіви, збирають врожаї. Від на
шого вміння й залежить доля вро
жаю.

* * * *• > .

Скажу про себе. В цьому році сво
їм «МТЗ-5» я посіяв «королеву по
лів» на площі 202 гектари. Старанно, 
добряче обробив її двічі в двох на
прямках. Вдосталь підживили росли
ни. Кукурудзи не торкнулась людська 
рука. Все — техніка. Як у О. В. Бі
та лова. нашого генерала, як назива
ють його споміж собою механізатори.

Мені з Олександром Васильови
чем зустрічатись ще не доводилось. 
Його методам праці я вчився на семі
нарах. багато читав про них. Пробу
вав і в рідному колгоспі запровадити 
гіталовські методи. І ось сьогодні

—

Іван ПШАЧЕНКО, 
механізатор, ударник комуністичної праці.

вже є наслідки: на ділянці вродила 
справді-таки чудесниця: висока, ши- 
рокостебла, качаниста. По 50 центне
рів зерна з гектара буде!

Над степом—гамірно. В кукуруд
зяний масив впевнено врізається мій 
«ККХ-3», а позаду йде ще один ком
байн. Працюємо ми груповим мето
дом — найкращим, найдосконалішим.

Снують машини. Біжать полем 
вантажені дорідними качанами при
чепи. Гул машин надзвичайно приєм
ний серцю механізатора. Бо це — ме
лодія нашого наступу на кукурудзя
ному фронті. Все нові й нові площі 
звільняються від посівів. З початку 
збирання кукурудзи на зерно лише 
я скосив 
виробіток

чи не найголовніша фігура

її 46 гектарів. Щоденний
— не менше 5 гектарів._ До 

10 жовтня впораємо всі площі. Кож
ному з чотирьох комбайнерів, якщо 
площі ділити порівно, потрібно ско
сити кукурудзу на площі 185 гекта
рів. Але я б—202, стільки, як і по
сіяв. залюбки скосив, коли б така 
можливість була мені дана.

Можна ще й ще розповідати про 
наші жнива, про наших дружних ме- 

найго-

‘ПЕР ш'з'еЙІ
.‘ВЧАСНО;
• В. МОРОЗ, |
і водій автомашини. І

ЛЯ нас, шоферів, на- 4 
став чи не найгаря- ?

* чіиіий час. Дозріла куку-
♦ рудза, почалося масове І 
І копання цукрових буря-4 4 ків. Нам належить пере- ♦

І
 везти весь цей урожай. £
Треба поспішати! Тому , 
цілком, і повністю схва- • 

• люю звернення моїх бо- , 
4 бринецьких колег про «> 
ф максимальне використай- ?
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кача

ли, розуміємо, що наша 
допомога колгоспам дуже 
потрібна. Ось чому з та
ким вогником, бажанням 
працюють школярі нашої 
восьмирічки в місцевому 
колгоспі імені Куйбишева. 
В перший день восьми- 
класнмкм перебрали на то
ку 80 центнерів качанистої.

Микола Рішняк працює на транспортуванні 
нів від комбайнів на тік. За день він робить по 17 
18 рейсів, перевозячи по 500 центнерів качанів.

На знімку: М. РІШНЯК.
Фото В. КОВПАКА.

О АРАЗ в розпалі другі 
жнива. Кукурудза, цук

рові буряки, овочі, соняш
ник — все щедро вродило. 
Як за хорошої погоди все 
це -зібрати! Таке питання 
хвилює керівників артілі і 
рядових колгоспників.

Ми, учні і викладачі шко-

і і 
і
І
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В колгоспі імені Куйбишева Устинівського району 
молоді механізатори Олександр Костянецький, Іван-. 
Пшаченко та Микола Рішняк виростили чудовий урожай 
качанистої на 400 комсомольських гектарах. Вирішили 
хлопці до 10 жовтня весь урожай зібрати, щоб жоден 
качан не пропав.

Юнаки і дівчата!
Рівняйтесь на передовиків збирання кукурудзи!

• А *

ханізаторів. Але час у нас 
ловніше зараз. У нас — наступ.
— і,:;. " .-=32

ДОБРІ ПОМІЧНИКИ
Г. МУЛЯВА, 

класу Устинівської восьмирічної школи.

На другий день 
працювали сьомий 
мий класи. Пісня — 
ний супутник. Швидко ми
нув час і до третьої годи- 
ничдня на рахунку кожного 
класу було по 100 центне
рів перебраної кукурудзи. 
Всі учні задоволені повер
тались додому.

Так щодня. Колгосп та
кож не залишається в бор
гу. Для учнів вивозяться га
рячі обіди, виноград, ка
вуни.

разом 
і вось- 
постій-

* ня наявного автотранс-
4 порту.
4 Я вже кілька днів пе- 
і ревожу кукурудзу на 
| Долинський хлібоприй- ?
* мальний пункт. За день
І роблю по 7 ходок (до 4
* Долинки — 40 кіломет-
| рів). На машині є скре- •
* бок, тому на розванта- ?
1 ження часу затрачається •
* мало. Щодня я перево- ?
* жу 140—150 центнерів ?
* кукурудзи. 5
4 Не гірше працюють ї| 
4 мої товариші. Я зро- 4
* бив такі розрахунки: £
* якщо на вивезенні ку- » 
. курудзи працюватиме т
* навіть 6 автомашин <?
2 щодня, то ми за 15—18 ? 
4 днів впораємося з пере- ; 
4 вовками, а до 15 жовтня ‘ А* перевеземо в комори • 
і весь врожай качанистої. ?
* Впевнено скажу: куку- • 
± рудзу зберемо вчасно і а 
4 без втрат. Запорукою;
* цьому є молодечий за- .
4 пал,, з яким трудяться " 
. наші колгоспники. “1 • І • в* -а 4 Н а з н і м к у. В. МО- в
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Яків ТРУТЕНЬ, 
секретар комсомольської організації.

ЩЕ ПЕРЕД початком силосування ми зібрали 
всіх дружинників, обговорили, як нам краше 

організувати охорону врожаю, розставити людей. 
Працювали добре. Двох злодіїв спінмалн-таки. Од
ного з них затримав Онопрій Коцюба. Любителям 
поживитися за рахунок колгоспу довелося постати 
перед товариським судом. Та ще й штраф на них 
наклали.

Посилила свою роботу дружина в 
стигла кукурудза. В дружині — 21 
рено також штаб по охороні врожаю. До нього вхо
дить сім чоловік, у тому числі 1 комсомольські ак
тивісти — шофер Віктор Усенко та тракторист 
Олександр Костянецький. Складено графік, яким 
передбачено, хто, де і коли чергує. Дружинники і 
члени штабу завжди на посту. Від їх пильного ока 
не сховається ніякий розкрадач.

ДНІ, КОЛИ ДО- 
чоловік. Ство-
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СПІЛЬНИЙ РЕЙД ОБЛАСНОЇ РЕДАКЦІЇ 
РАДІОМОВЛЕННЯ і ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУН АР»

ТІИНІШНЬОЇ осені в колгоспах Олек- 
-*1- сандрійського району великий обсяг 
сільськогосподарських робіт. Повним 
ходом іде копання коренів, розпочато 
збирання кукурудзи на площах, що май
же вдвічі перевищують минулорічні. Та 
хороші господарі в такий напружений 
період встигають подбати і про зимове 
утримання худоби.

Наша рейдова бригада перевіряла 
тваринницькі приміщення куколівської 
артілі імені Орджонікідзе. Охоче, дуже 
охоче розповідав заступник голови кол
госпу Г. Громовий про окремі зрушен
ня, які намітилися в тваринництві за ос
танні три роки. Григорій Григорович 
легко оперував цифрами про вироблене 
молоко і м’ясо, називав прізвища пере
дових тваринників

Складалося враження, що справи в 
артілі ідуть добре.

— В нашому колгоспі, — резюмує
А а ’ "V • •
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
19 вересня 1962 р.( 2 стор.

ІДУ ВАС ФЕРМІЇ : 
: готові до зміни? :

Громовий, — є молочно-товарна ферма, 
яка бореться за звання комуністичної. 
Тут і до зими підготувались непогано. В 
частині приміщень вже провели дезин
фекцию...

Цей факт чомусь особливо підкреслює 
і голова правління 
Матій Лукич Дубо- 
венко.

«Провели дезин- 
фекцію» — на цьому
по суті і вичерпується вихваляння Гро
мового.

І ось ми на фермах третьої бригади. 
Якраз доярки зібралися на вечірнє до
їння. Дізнавшись про наш приїзд, нав
перебій посипались скарги доярок.

— Три тваринницьких приміщення в 
бригаді, — говорить Надія Захарюк, — 
мають такий вигляд, що до них страш
но підстугштися. На підлозі — вибоїни, 
вікна не засклені, тому кругом протя
ги...

Вже зараз в артілі не можуть по
хвалитися високими надоями молола. А

що буде в зимовий період, коли худо
бу, як і минулого року, виганятимуть на 
ставок і напуватимуть з ополонок? Ад
же, крім ставка, що поблизу ферми, нія
ких джерел водопостачання в бригаді 
немає. Воду для підмивання вимені до

ведеться носити та
кож зі ставу і піді
грівати.

Гірше того, в осін
ньо-зимовий період

тваринникам доведеться очищати примі
щення вручну. Про механізацію трудо
містких процесів на фермах між члена
ми правління лише ведуться розмови.

За відвертим зізнанням голови кол
госпу т. Дубовенка понад 200 голів ху
доби буде зимувати в прибудовах Що 
це за прибудови — голова і сам не мо
же уяснити. •

в нашій присутності тов. Дубовенку 
довелося почервоніти перед тваринника
ми. Того вечора доярки прив’язали 
корів до ясел, в яких не було ЖОДНОГО 
грама кормів. Підвозити силосну масу 
не було кому. Всі фуражири з приводу

якоїсь «незвичайної» події напилися до 
зелених бісиків. Про яке вже підвезення 
кормів могла йти мова.

Подібне в бригаді трапляється нерід
ко. Тому Доярки не даремно схвильова
ні: як би при складних умовах зими не 
випало їм працювати ще і замість фура
жирів. * • ■

Перед нашим від’їздом голова колгос
пу намагався те раз запевнити, то 3 
артілі до зимового утримання худоби 
дещо зроблено. На його прохання ми 
відправились на ферми першої бригади. 
Але и тут з трьох тваринницьких примі
щень — одне в стадії будівництва, ін- 
ше. знову ж таки, в аварійному стані«

Що і говорити: дезинфекція тварин
ницьких приміщень —. чи не найбільш 
радикальний засіб (з погляду керівни
ків артілі) підготовки до стійлового ут
римання худоби. " .

л Рейдова бригада:
О. ПОЛІЩУК, В. САНДУЛ. — 
кореспонденти обласної редакції 
радіомовлення.
о ЧЕРНЕЦЬКИЙ — . спецкор. 
«Молодого комунара»«



Гавана—Кіровоград—Бобринець

теплий і направ-

Боб-

молоді 
ляються

Зустріч молодих посланців кубинського народу
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4 І РТІС Луїс і його дру- 
” зі з нетерпінням 
чекали на цю зустріч. 
Вони мріяли про неї ще 
тоді, коли прощалися з 
рідною сонячною Ку
бою, пересікали штор
мовий океан. Радість 
омріяної зустрічі до
сягла своєї вершини 
надвечір 15 вересня, ко
ли поїзд Одеса — Де- 
бальцево, яким їхали 
юні кубинські друзі, пі
дійшов до перону стан
ції Кірово-Українське.

Тисячі людей заповни
ли освітлену вогнями 
привокзальну площу, пе
рон. На фасаді 
лу — портрети
Хрущова і вождя кубин
ської революції Фіделя 
Кастро. Над входами 
пломеніють транспаран
ти . з написами іспан
ською і російською мо
вами: «Ласкаво просимо, 
дорогі друзі!».

Почуття радості охо
пило Ортіса Луїса, Єс- 
куса Родрігеса, Сандо 
Сіснеро, Наваса Ернан- 
деса та інших, коли во
ни ступили на кірово
градську землю. Прямо 
з вагона смагляві юнаки 
у форменках потрапля
ють в оточення зграйки 
школярів. Букети квітів, 
безліч квітів, міцні ру
костискання, вигуки най- 
щиріших слів привіту...

Під урочисту мелодію 
маршу дорогі гості на
правляються на привок
зальну площу. Бурхли
вими оплесками, вигу
ками: «Віва Куба!»,
«Ура!» зустрічають кі- 
ровоградці прибулих. 
Освітлена площа роз
квітла пурпуром знамен 
і квітів.

Мітинг відкрив голова 
виконкому міської Ра
ди депутатів трудящих 
Ю. Н. Кучугурний.

З великою 
слухають юні
щиру промову секрета
ря Кіровоградського 
міськкому партії 8. П. 
Валявського.

— Дозвольте мені,— 
говорить він, — від іме
ні трудящих міста і всіх 
трудівників нашої облас

увагою 
кубинці

ті гаряче і сердечно при
вітати вас, посланців 
славного кубинського 
народу, а в вашій особі 
весь героїчний народ 
Куби, який будує нове 
світле життя.

Слухаючи цей виступ, 
юнаки Куби переносять
ся думками в ті пам'ятні 
часи, коли більше трьох 
років тому героїчний ку
бинський народ під про
водом Фіделя Кастро 
скинув криваву диктату
ру американського най
мита Батисти, став по
вновладним господарем 
своєї долі, маяком сво
боди, миру і соціально
го прогресу для всієї 
Латинської Америки. 
Так, саме так: героїчна 
революційна Куба висо
ко тримає гордий пра
пор свободи над амери
канським континентом, 
викликаючи захоплення 
всього миролюбного 
людства.

Кубинці добре розу
міють, що радянським 
людям близька і зрозу
міла героїчна боротьба 
волелюбного кубинсько
го народу за свободу і 
незалежність своєї Віт
чизни. Тому що і їм, ра
дянським людям, не 
один раз доводилося 
підніматися зі зброєю в 
руках, і у священній бо
ротьбі відстоювати сво
боду і незалежність 
своєї Батьківщини. Він, 
Ортіс Луї.с, знає, як 
між радянським і кубин
ським народами міцні
ють і розвиваються узи 
братерської дружби, 
сердечності і безкорис
ливої товариської взає
модопомоги.

Трудящі орденонос
ної Кіровоградщини вже 
мали можливість в ми
нулому році приймати 
у себе посланців Ку
би. Про це нагадує у 
своєму виступі на мі
тингу і секретар обко
му комсомолу Т. П. Ла- 
щевська.

— Свої трудові буд
ні, — говорить вона, — 
ваші попередники про
водили в Бобринецько- 
му училищі механізації

сільського господарства. 
Ще й сьогодні про 
них тепло згадують ви
кладачі училища, як про 
трудолюбивих, хороших 
і веселих хлопців. Кіро
вограді добре пам’ята
ють справжніх друзів, 
якими є Альбарес Ро
ландо, Аноделіо Рамі- 
рес, Ібальберто Мереро, 
Іраєль Родрігес та ба
гато інших.

Тут, на цьому мітингу, 
слухаючи щирі виступи, 
Луїс і всі прибулі з 
ним товариші ще глибше 
зрозуміли, наскільки 
близький радянський на
род з революційною 
Кубою. Ще в дорозі він 
і його товариші дізна
лися про Заяву ТАРС, 
яка є грізним поперед
женням підступній аме
риканській вояччині.

Кубинцям добре зро- 
. зумілі й ті почуття, що 

їх висловила у своє
му виступі від імені мо
лоді Кіровоградщини 
слюсар заводу «Червона 
зірка» Жанна Терещен- 
ко.

— Куба, Куба, дале
кая Куба. Как мне бли
зок твой гордый и храб
рый народ, — дзвінко
голосо говорить вона.

— Дорогі друзі! —• 
продовжує Жанна Тере
щенко. — 3 глибоким 
обуренням дізналися ми 
про нову загрозу, що 
нависла над вашою краї
ною... У вас на Кубі ка
жуть: «Можна знищити 
маленький острів, можна 
знищити всі сім мільйо
нів кубинців, але не 
можна задушити рево
люцію. Тому що, коли 
залишаться в живих хо
ча б декілька кубинців, 
вони підуть в гори 
Сьєра-Маестра і почнуть 
все спочатку».

Далека і в той же час 
близька серцю кожної 
радянської людини Ку
ба, знай: ми, радянські 
юнаки і дівчата, завжди 
з тобою, в твоїй спра
ведливій боротьбі. І це є 
серйозною пересторо
гою імперіалістам.

Тут, на привокзальній 
площі, Луїс і його дру
зі, що прибули на на-

в Бобринецьке 
механізації 

господарства,

вчання 
училище' 
сільського 
дали урочисту обіцянку
стати кваліфікованими 
механізаторами, віддати 
всі набуті знання і сили 
процвітанню рідної Віт
чизни.

Від імені всіх прибу
лих Ортіс Луїс щиро

НЕДІЛЬНИЙ день 16 ве- 
П ресня видався тихий, 

сонячний, теплий. Природа, 
ніби на замовлення, дару
вала чудову годину, щоб 
нічия не затьмарити радість 
зустрічі. На міському ста
діоні зібралося понад п’ять 
тисяч бобринчан. Вони ра
дісно вітали посланців ге
роїчного острова Свободи.

Мітинг відкриває секретар 
райкому КП України Д. П. 
Максименко. Він надає сло
во передовій доярці колгос
пу імені XX з’їзду КПРС 
Любові Журиді. Вона роз
повіла про досягнення арті
лі і запросила кубинців 
свою ферму в гості.

— У нас проходили 
робничу практику ваші
передніми, що навчалися в 
училищі механізації сіль
ського господарства, — го
ворить дівчина. — Думаю, 
що і з вамц будуть такі ж 
дружні відносини.

могутнє

оркестру

імені чоти- 
комсомоль-

на

ви- 
по-

дякує всім за 
гостинний прийом. Його 
виступ не раз перери
вався скандуванням учас
ників мітингу: «Віва Ку
ба!», «Мирі», «Дружба!». 

Кубинські гості уро
чисто співають «Рево
люційний Гімн 26 липня» 
та «Інтернаціонал».

Тисячоголосою луною 
над привокзальною пло
щею котиться 
«Ура!».

Під звуки

★ ★
Прибулих від 

ритисячної армії
ців та всієї молоді району 
вітре секретар райкому ком
сомолу І. О. Оковитий.

— Ми зробимо все від 
нас залежне, щоб вам тут 
було добре, щоб ми з вами 
подружили назавжди, — 
запевнив він.

Потім виступили директор 
училища механізації П. М. 
Єкшіян і секретар обкому 
КП України С. 3. Сергієн- 
ко. Вони сказали багато 
теплих, хороших слів на ад
ресу гостей, на адресу ге-_ 
роїчного кубинського наро
ду- .

— Нам приємно зустріти, 
друзів тих випускників-ку- 
бинців, які вчилися тут 
торік, — каже т. Єкіиіян. — 
Вони показали себе дисцип
лінованими, культурними, 
трудолюбивими, гідними си
нами кубинського народу.

Слово надається Ортісу

Б І
к РАЄЗНАВЧИИ куточок —* 

в дитячій бібліотеці. Але 
тут часто можна побачити й 
дорослих, які цікавляться істо
рією рідного краю. Нещодавно 
тут побували школярі, гомін
ливі й нетерплячі.

Історія району — багата іме
нами і подіями. Про все це 
можна дізнатись тут, в крає
знавчому куточку. Завідуюча 
бібліотекою Тетяна Олексіївна 
Погрібна та бібліотекар Ольга 
Григорівна Ткаченко чимало по
працювали. щоб юні читачі, 
знайомлячись з літературними 
героями, мали змогу знати й 
героїв рідного краю, про яких,

кубинці 
до автобусів, 

що вирушають на 
ринець.

Щасливої вам 
дорогі друзі!

Нових успіхів у 
вченні!

путі,

на-

На знімках: (зліва) 
сланці острова Свободи 
привокзальній площі; (спра
ва) на мітингу виступає 
Ортіс Луїс; (внизу) молоді 
кіровоградці тепло вітають 
дорогих кубинських гостей.

Фото В. КОВПАКА.

пе
не

★
Луїсу. Хлопець дякує 
тепліш, гостинний прийом і 
запевняє, що новий загін 
кубинських курсантів напо
легливо вчитиметься, щоб 
швидше оволодіти профе
сією механізатора широкого 
профілю.

Потім Луїс робить майже 
непомітний знак, і всі при
булі щільніше оточують три
буну. Вони співають рево
люційних пісень героїчної 
Куби і безсмертний «Інтер
націонал».

«Чуєш, сурми заграли, 
час розплйти настав!» — 
Полинуло над стадіоном іс
панською мовою, і. всі.юна
ки в єдиному пориві здій
няли вгору руки.

Увечері для гостей в літ
ньому ' кінотеатрі' ' силами 
аматорів Бобринецького і 
Витязівського.. Будинків 
культури був . даний кон
церт.

за

Б Л І О Т Е Ц І
тому,можливо, ще не написані кни. Онуфріївського району в 

що вони уміло використовують 
цю потрібну форму культосвіт
ньої роботи в своїй практиці.

Після декількох подібних, ог
лядів альбомів та бесід по іс
торії району значно підвищив
ся попит читачів на книгу зем
ляка, Героя Радянського Сою
зу т. Шашла «Дороще за жит
тя». Оце і є те. що називається 
вмілим використанням всіх ме
тодів й форм культосвітньої 
роботи. Недаремно ж ця біб
ліотека 
звання 
роботи», не випадково 
тив її включився в змагання за 
кращу культосвітню установу 
по пропаганді і виконанню рі
шень ХХП з’їзду КПРС.

На одній Із сторінок альбому 
«Історія нашого району» кра
сується автограф нашого зем
ляка—член а-корсспоидента Ака
демії педагогічних наук В. О. 
Сухомлинського: «...Любіть, по
важайте книгу, науку, знання. 
В наші дні найкращою люди
ною стає той, хто вміє поєдна
ти працю рук із зусиллям ро
зуму». І, як відповідь на цс, 
люди, що виховують нашу мо
лодь, люди, які книгою збли
жують відстані історії, фантас
тики, і майбуття з сьогодніш
нім днем — вміло поєднують 
«працю рук із зусиллям розу
му».

В. ЮРЕЧКО.
с. Онуфріївна.

гн.
Ось бібліотечний 

«Письменники-земляки 
тям», картотека «Герої Радян
ського Союзу та Герої Соціа
лістичної Праці Кіровоградщи- 
нн». стенд «Ось. за які показни
ки в 1962 році борються трудів
ники нашого району» тощо. Та, 
мабуть, найцікавішим експона
том' краєзнавчого куточку — е 
ілюстрований альбом «Історія 
нашого району». Тут старанно 
зібрані фотокартки кращих лю
дей району, газетні вирізки, 
пейзажі району. автографи 
знатних людей.

Не так давно в читацькому 
залі був організований пере
гляд альбому. Були присутні 
школярі піонертабору. Хіба міг 
не зацікавити Толю Калузько
го подвиг земляка Олексія Ка
люжного, а Носовську Люду — 
історія чудового Онуфріївсько- 
го парку. А історія сіл, назва 
річок, історія кінного заводу, в 
якому неодноразово побував 
С. М. Будьонний! Все це ціка
ве і необхідне для кожного.
Та показати наочно експонова
ний матеріал по історії краю 
куди легше, ніж дохідливо роз
повісти дітям все те, про що 
свідчать вирізки Й малюнки, і 
Тетяна Олексіївна та Ольга 
Григорівна знаходять «ключі» 
до дитячої допитливості, 
знають ту мову дітей, пізнання 
якої бракує деяким працівни
кам дитячих бібліотек.

. Краєзнавча робота, на мою 
думку, більше відноситься до 
клубної роботи, і заслуга пра
цівників дитячої бібліотеки

плакат 
—. ді-

завоювала почесне 
«Бібліотеки відмінної 

колек-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
19 вересня 1962 р. З стор.



провели футбольні, волей
больні змагання. Потім — 
з баскетболе і теніса. І, на
решті, вирішили влаштува
ти змагання з легкої атле
тики.

Тепер вже всі знають 
спортсменів Миколу Риба
ка, який успішно виступає 
з велосипедного спорту, Ми
кола Рябчич добре грає у 
волейбол, вміло організовує

Слід сказати, що за ос
танній рік помітно покра
щилась і" 
тивна робота 
«Україна». Зараз тут налі
чується 400 спортсменів 
ДСС'Г «Колгоспник». На те
риторії артілі споруджено 
стадіон. Проводяться спор
тивні змагання. «Справи бу
ли б набагато кращими, — 
говорить Я. Савчук, — ко

ли б районні 
спортивні ор
ганізації часті
ше проводи

ли семінари з баскетбола, 
теніса та з інших видів 
спорту...».

■ Справді, Ярослав має ра
цію.

що за ос-

фізкультурно-спор-
' і в колгоспі

А ПОЧАЛОСЯ ВСЕ ІЗ ШТАНГИ
£1ЬОГО разу в клубі зі- 

бралося багато людей. 
Навіть літні і старі при
йшли. Цікаво всім: що то 
там за силачі з’явилися у 
Витязі в ці.

І ось спортсмен дужими, 
мускулистими руками бере 
штангу. Ривок, на себе і.., 
вага над головою. Хтось з < 
людей навіть з побоюван-^ 
ням сказав: •

— Пропав хлопець, підір-^
ееться! *

А якась старенька бабуся 
додала:

— 1 куди 
литься?

Та Василь____ ________ - . .. .
нено і легко підняв штангу.! гові бурі і тумани не страшні швидкокрилим лайнерам. • 

__ ______ — . ІІІГЬПІ ПІ'ЖР ПІ Тк'Г» ппітпппа піпиппіітк таїгі пшиппиэи

гравців. В колгоспі є роз
рядники. Це — Дмитро 
Квач, Василь Волощук, Вік
тор Макаренко, Віктор Рак. 
Ярослав Савчук і Віктор 
Рак є одночасно й громад
ськими інструкторами. Пер
ший — по легкій, другий^ 
по важкій атлетиці.

Л. ЛИПА, 
наш позаштатний ко
респондент. 

Бобринецький район.

НЕЗВАЖАЮЧИ
* НА СЮРПРИЗИ ПРИРОДИ
♦

ті батьки
На північ і південь, на захід і схід, вдень і вночі ле

тять з пасажирами і вантажами на борту літаки Ци
вільного повітряного флоту. В цьому році вони переве- 

Волощук впев-! зуть До тридцяти мільйонів пасажирів. Дощ і вітер, сні- 
, * гові бурі і туман

Третій розряд має. |
Один за одним підходили^

хлопці на поміст. ?
Люди були здивовані, бц 

зрештою і задоволені сила-1 
нами сільськими. І

Згодом Ярослав Савчукл 
голова низового колективу! не небо. 
ДССТ «Колгоспник» домо-^ 
вився з :
краще організувати, занят
тя по штанзі. Після цьогп^

Іноді, дуже рідко, природа підносить такі сюрпризи, 
які не передбачені жодною інструкцією. Але авіатори 
виходять переможцями.

Це .трапилось порівняно недавно... Пасажирський 
літак. «ЛІ-2», який вів екіпаж командира корабля Моск- 
вітіна, робив свій звичайний рейс. В районі міста Юх- 
нова Калузької області він раптбм зустрівся зі скри- 
тою грозою, хоча прогноз погоди передбачав безхмар

на висоті 900 метрів літак увійшов в густу хмарність,
хлопцями, щоб щеЬ і. в той же момет в нього вдарила блискавка. Вона врі- 
>рганізуватш занятД залась в носову частину між двома пілотами і розрядн- 
ітанзі. Після цього* лась в перегородку кабіни. Пролунав оглушливий зрив.

„ДИНАМО“
ВТРАЧАЄ ОЧКИ

ЕРГОБИЙ матч на пер-
11 шість республіки з 

футбола серед команд кла
су «Б» не вніс ніяких змін 
у дуже «сіру» гру кірово
градських динамівців, яку 
вони демонструють остан
нім часом. Приймаючи на 
своєму полі харківських 
торпедівців, кіровоградці 
знову провели зустріч на 
низькому рівні.

Воротар «Динамо» А. Не
стеренко двічі вийняв м’яч 
з сітки. Не на висоті опини
лися і нападаючі господарів 
поля. Вони не змогли від
повісти харків’янам не тіль
ки жодним голом, а, 
наймні, загрозливим 
ром по їх воротах.

Отже, кіровоградці
знали другу поразку підряд 
на своєму полі. Після трьох 
турів стикових ігор вони 
мають одне очко з шести 
можливих.

В Олександрії відбулася 
зустріч місцевого «Шахта
ря» і сумського «Авангар
ду». З рахунком 1:0 пере
могу здобули гірники.

при- 
УДа-

за-

ЛННІНГРАДСЬКІЙ КОШРВАТОРП-1И РОКІВ

Зайнялася яскрава радужна смуга і кабіну заповнило 
їдким димом. Екіпаж не розгубився; 10 хвилин боров
ся з вогнем і одночасно пілотував машину. Пожежу 
вдалось погасити. Рейс був завершений благополучно...

Подібний випадок стався весною цього року поблизу 
міста Мари, Туркменської РСР.‘Літак, яким командував 
пілот Зубанков, на висоті 3900 метрів зустрів мілкий 
дощ, сніжну крупу. Почалось- незначне обледеніння. 
Раптом бовтанка збільшилась і миттю відмовив ком
пас, перервався радіозв’язок з землею. Такі явища 
спостерігаються при підході до сильної грози.

Екіпаж вирішив змінити курс, але було вже пізно. 
Машину різко сколихнуло, загуркотів громовий удар. 
На правій консолі літака з’явилася велика вогняна ку
ля, яка стала поволі скочуватися з кромки крила до пі
лотської кабіни. Це» була кульова блискавка.

Пілот круто відвернув вправо і різко пішов на зни
ження. Тільки на висоті двох тисяч метрів вогняна ку
ля зникла.

В Самарканді на аеродромі льотчики побачили на 
правій площині жовті плями; заклепки на шляху спов
зання кулі розплавились.

І хоча подібні явища бувають дуже рідко, тепер про
водяться дослідження з метою виявити причини ура
ження літальних’ апаратів блискавками і створити на
дійні засоби захисту.

у ЛЕНІНГРАДСЬКІЙ
пеиа Лріііия пепжз

Редактор П. МАРЧЕНКО.
історії музики доцент П. А. 
Вульфіус, (справа) до піз
нього вечора не припиняє
ться життя на всіх чотирьох 
етажах приміщення консер
ваторії.

Фото М. БЛОХІНА

V ЛЕНІНГРАДСЬКІЙ ор- 
* дена Леніна державній 
консерваторії імені М. Рим
ського-Корсакова . розпочав
ся сотий навчальний рік. г

20 (8) вересня 1862 року в 
Петербурзі була відкрита 
перша російська консерва
торія, яка поклала початок 
вищій музичній освіті в Ро
сії. Ініціатором створення 

.консерваторії і першим її 
директором був піаніст, ком
позитор і диригент А. _Г. Ру- 
бінштейн. Консерваторія ві
діграла видатну роль в істо
рії російської музичної куль
тури. Вона дала світові 
Чайковського, Лядова. Арен- 
ського, Прокоф’сва, Шоста- 
ковнча та багатьох інших 
видатних музикантів. Тут 
проходила педагогічна ді
яльність видатних компози
торів П. І. Чайковського, 
М. Рнмського-Корсакова, 

’ С. І. Таиєєва, А. К. Глазу- 
нова.

За сторіччя музичний пуз 
закінчило понад сім тисяч 
чоловік. Виконавців консер
ваторії — комдозиторів, му
зикознавців ‘ і виконавців 
можна зустріти серед артис
тів театпів, концертних ор
ганізацій, в музичних учбо
вих закладах нашої країна 
і в багатьох зарубіжних 
країнах.

В консерваторії вчаться 
представники всіх союзних 
республік, різних національ
ностей і народностей Радян
ського Союзу, а також по
сланці зарубіжних країн.

На знімках (зліва): на 
заняттях по мистецтвознав
ству студенти в оригіналі 
знайомляться з багатою му
зичною спадщиною. Уважно 
розглядають росіянин 
Євген Нестеренко, бурятка 
Ліза Дарнаспа і українка 
Людмила Ганько дипломну 
роботу П. І. Чайковського — 
оду «К радости», яку пока
зує їм завідуючий кафедрою(АПН).

$
ТО м. ЬЛОАІПА і 
і П. ФЕДОТОВА. <?

ДНІ ПРОФЕСІЇ ВОЛОДИМИРА Б РАЩУ К А
ГРОМАДСЬКИЙ суддя... Почесне і відповідальне 

звання. Довір’ям, яке виявили йому люди, слід не 
тільки дорожити, а й виправдати. Це добре розуміє Во
лодимир Бращук. Комсомольця лише недавно обрали 
громадським суддею. / ось сьогодні у нього перша спра
ва.

На вулиці Колгоспній, де має відбутися суд, багато
людно. Хвилюється Володимир, непокояться мешканці 
вулиці, бажаючи в думках новообраному судді успіхів.

Підсудні Кудря і Сологуб зразу вирішили поміти
тися. Не варто з-за якоїсь курки, що потрапила на го
род до сусіда, соромитись перед людьми. Перед судом 
дали слово не затівати більше сварок.

По іншому сіавиться до громадського суду Крику- 
ненко. Він образив свого сусіда Крижанівського. Нама
гається і тут запевнити всіх, що в цій справі він сам 
собі суддя. Суд виносить справедливий вирок: поперед
ження та грошовий штраф.

Ліолодолу громадському судді Володимиру Бращуку 
довіряють, поважають його за справедливість, правди
вість. Юнак працює викладачем виробничого навчання 
в середній школі Ді 3, заочно навчається в Кіровоград
ському технікумі механізації сільського господарства. 
Своїх учнів Володимир вчить не тільки сумлінно, з лю
бов’ю працювати. Він вчить їх бути чесними, відверти
ми, сміливими, — справжніми будівниками світлого май
бутнього.

м. Мала Виска.
I. ТЕЛЯТНИК.

■ МІСТА ■

і ВАЛЯ ІО Р € В А
і?о о о о
Я. Покровської 
х школи Валю 
л тяжка хвороба прикува- 

ла до ліжка. Звичайно, 
у школу їй не можна було 
0 відвідувати. А так хоті- 
0 лося учитися, бути серед 
0 друзів, товаришів, по- 
0 друг.
() — Не втрачай надії,
0 Валю, — сказала Люда 
0 Проскурякова, — ми те- 
0 бе не залишимо одну в 
0 біді, ти будеш учитися.

Кожного дня стали 
у приходити до Валі додо- 
Я му вчителі. Дівчинці не 
Я давали нудьгувати піоне
ру ри. Кімнатка Валі пере
їв творилась на своєрідний

; »нову
[ НИЖНЯ ДУВАНКА. 
Луганської області. Чо-

) тири роки тому ученицю 
середньої 

Юр’єву

В ШКОЛІ
клас, на частинку її рід- 
ної школи. Тут учителі \ 
проводили з нею заняття, ь 
тут вона складала іспи- х 
ги за п’ятий, шостий, л 
сьомий і восьмий класи, л 
А весь цей час лікарі на- л 
полегливо боролися за Л 
здоров’я дівчинки, і, на- А 
решті, вона знову стала у 
на ноги. Ті радощам не І) 
було межі, коли периіо- Ь 
го вересневого дня Валя О 
разом з друзями при- () 
йшла до школи. </

— Спасибі всім, всім,— V 
схвильовано говорить <? 
Валя, — що не залиіии- " 
ли мене в біді, що всі ці \ 
тяжкі роки оточували ї 
мене ласкою і любов’ю, х 
Я ніколи не забуду цьо- \ 
го. /)

---------- 4-----------

ПІННІЙ ПО ВСІЙ 
країні

ПЕНСІОНЕР Болислав 
Олександрович Дзер- 

жинський, якому минуло 72 
роки, майже весь свій час 
проводить у подорожах по 
рідній країні.

Б. Дзержинський, колиш
ній токар Київського заво
ду «Арсенал» імені Леніна, 
за кілька останніх років 
зробив чотири великих пі
ших переходи, пройшов по
над 5 тисяч кілометрів.

Тепер досвідчений турист 
разом з своїм другом 67- 
річним пенсіонером Леолі- 
дом Петровичем Кропивни- 
цьким вийшов у п’ятий ЧИС’ 
лом туристський похід по 
Молдавії.

Наступну подорож вони 
мають намір зробити по міс
цях заслання Тараса Шев
ченка в Середній Азії.

(АПН).

• Радянська делегація в Нью-Йорку
? НЬЮ-ЙОРК, 16. (ТАРС).
1 Сюди на сесію Генеральної
2 Асамблеї ООН прибула де-
" легація СРСР на чолі з мі-
I ністром закордонних справ
І А. А. Громико.
’ У аеропорту А. А. Гро-
• мико зробив представникам

І преси заяву, в якій від іме
ні Радянського уряду і від 
делегації передав найкра-

I щі побажання громадянам
амери-| Нью-Йорка, всьому 

І* панському народові.
Нинішній стан справ 

світі, сказав він далі, 
відомо, такий, що найваж
ливіші міжнародні пробле
ми залишаються нерозв’яза- 

* ними, і це породжує небез- 
" печну напруженість. В та- 
I кнх умовах необхідні дійо- 
| ві заходи, які б дали люд- 
«ству надійну гарантію про- 
I ти небезпечного розвитку 
І подій, проти загрози нової 
о ВІЙНИ. ’ '
® Наша делегація представ- 
І ляє на сесії Радянську' дер" 
х жаву, політика якої з пер- 
х шого Дня її існування була 
І і лишається політикою ми- 
2 РУ. і дружби між народами.

У 
як

зро-Радянська делегація 
бить все від неї залежне в 
інтересах розв’язання най
важливіших питань, які має 
розглянути сесія Генераль
ної Асамблеї, в інтересах 
забезпечення миру.

В Нью-Йорк також при
були делегація УРСР на чо
лі з міністром закордонних 
справ Л. X. Паламарчуком 
і делегація БРСР на чолі з 
міністром закордонних 
справ К. В. Кисельовим.

Кінотеатр «Мир». «ПРИГОДИ 
ГЕЛЬБЕРІ ФІНА». Початок о 
10 год. ранку, 12, 2, 4 год. дня, 
6, 8 та 10 год. вечора.

Кінотеатр імені Дзсржннсько- 
го. «ЛЮДИ ТА ЗВІРІ». Поча
ток першої та другої серії 
о 9 год. ЗО хв. ранку, 1 год. ЗО 
хв. д::я, 5 год. хп., 9 год. ЗО 
хв. вечора. На літньому май
данчику початок фільму о 8 
год. вечора.

Кінотеатр «Сипашець».’ Для 
дітей. «АТЕСТАТ ЗРІЛОСТІ». 
Початок о 2 год. дня. «ЛЮДИ 
ТА ЗВІРІ», (Перша серія). По
чаток о 10 год. ранку, 12, 4 год. 
дня, 6, 8 та 10 год. вечора.
.Кінотеатр «Хроніка». Збірник 

хронікально - документальн и х 
фільмів. «ПЕРШІСТЬ СВІТУ З 
СПОРТИВНОЇ ГІМНАСТИКИ», 
«АВТОГРАФИ НА ЛЬОДУ», 
«НАУКА І ТЕХНІКА, «НОВИ
НИ ДНЯ»- Демонструється без 
перерви з 10 год. ранку до 9 
год. вечора. Художній фільм 
«СУД». Початок о 9 год. 30хв. 
вечора.

Кіно театр «Супутня к». 
«ОВОД». Початок о 4 год. дня, 
6 та 8 год. вечора.

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 30.
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