
З БЛИСКУЧОЮ ПЕРЕМОГОЮ ВАС, ЧЛЕНИ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ ЛАНКИ 
х ГАЛИНИ БІЛОВОЇ!

ЦЬОГОРІЧНА осінь щедро дарує багаті плоди тим, хто йа протязі літа на совість по
трудився. Саме так попрацювала комсомольсько-'Молодіжна ланка з колгоспу іме

ні Димитрова Компаніївського району, яку очолює секретар комсомольської організа
ції бригади № 1 Галина Білова.

їі ланка вже завершує збирання качанистої на своїх 270 гектарах. Чудовий урожай 
одержано на кожному з 90 гектарів гібридних посівів — по 140 центнерів в качанах, 
на решті зернової ділянки молоді кукурудзоводи збирають по 85 — 90 центнерів 
з гектара.

Ми щиро вітаємо тебе, Галино, і твоїх друзів по ланці з блискучою трудовою пе
ремогою)

На знімку: ланкова колгоспу імені Димитрова Компаніївського району комсомол
ка Галина БІЛОВА.

Фото О. Шарикова.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН ОБКОМУ ЛКСМУ
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На комсомольському—
ТРИ ЗІРОЧКИ

Лише при правильному використанні техніки — ком
байнів, тракторів, автомашин — можна розв’язати го
ловне завдання: вчасно і без втрат зібрати врожай 
кукурудзи. Успіх вирішують люди, яким доручено тех
ніку.

Як тільки Олександрійським райкомом ЛКСМУ було 
оголошено змагання між молодими комбайнерами на 
збиранні кукурудзи, в нього включились всі механізато
ри району. І вже через декілька днів результати стали 
відчутні: прискорилось збирання, поліпшилась якість 
роботи.

Перше місце у змаганні зайняли комбайнер В. Овдій- 
чук та тракторист М. Мельничук (колгосп імені Чапае
ва). Своїм агрегатом молоді механізатори зібрали 150 
гектарів зернової кукурудзи.

Секретар райкому ЛКСМУ т. Шкурат вручив пере
можцям перехідний вимпел та похвальний лист рай
кому ЛКСМУ.

На комсомольському агрегаті красується зараз три 
зірочки.

Похвальними листами оайкому ЛКСМУ нагороджено 
комбайнера колгоспу «Росія» П. Солода, який скосив 
87 гектарів кукурудзи, та І. Щербину з колгоспу імені 
Фрунзе. Він зібрав 75 гектарів качанистої.

В. ЗАПЕКА, 
інструктор Олександрійського РК ЛКСМУ.

Товариш
М. С. Хрущов 

на Ташкентському 
машинобудівному 

заводі

— Ну й година гаряча 
настала, — зітхаючи, про
мовляє голова колгоспу 
імені Шевченка Ульяновсь
кого району Сергій Павло
вич Мороз. — Нелегко бу
де зібрати нашу чудесницю.

Дійсно, кукурудзу вирос
тили іиевченківці неабия
ку — по 60 — 65 центнерів 
сухого зерна одержують з 
кожного гектара.

Особливо хороший вро
жай на площі механізатора 
Василя Мїщенка. Він без 
затрат ручної праці виро
щував качанисту на 130 
гектарах. Чимало попрацю
вав: на гектар вніс майже 
по 20 тонн місцевих добрив, 
тричі підживив посіви, по- 
господарському доглядав 
їх. І праця принесла плоди. 
Кожен гектар видає по 65— 
70 центнерів кукурудзи в 
су,кому зерні. Мине день- 
другий, і Василь закінчить 
збирати врожай на своїй 
площі.

Вожак механізованої 
'ланки Василь Скоробогач 
взявся збирати качанисту 
на своїй 127-гектарній ді
лянці комбайном «КУ-2А». 
1 тут багатий врожай — на 
круг виходить по 67 центне- 

Ф Р.ів-
Щоб не перевантажувати 

автотранспорт, токи тут об
ладнали безпосередньо в по
лі. Сюди вийшли перебира
ти качани учні місцевої се
редньої школи, літні жителі

села Грушки, 
(ІД, ланкі1 кукуруд- 

зоводів. Особ
ливо добре пра- 

її А цює ланка Ві-
Л X ри Кулик. Колс-

на 
за

ребирає по 8—9 центіґерів 
качанів. їх тут же наванта
жують на автомашини і від
правляють- на приймальний 
пункт.

Щодня до кукурудзоводів 
навідуються агітатори. За
відуючий Г р у ш к івською 
сільською бібліотекою Гри- 
горій Чаповський з своїми 
активістами вже провів 
більше десяти бесід, голос
них читок газет і журналів, 
випустив кілька «блиска
вок».

ребирає

з дівчат 
зміну пе-

М. ШЕВЧУК, 
наш позаштатний ко
респондент.

Ульяновський район.
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ЗБЕРУ НЕ 400, А БІЛЬШЕ
ЇТРИГАДУЮ перший вес- 

няний вихід у поле.
Чого гріха таїти, закрався 
С)мнів тоді: чи справлюся? 
Легко сказати: на 400 гек
тарах взявся агрегатом ви
рощувати качанисту по-гі- 
тзловськи. Але невпевне
ність перших днів згодом 
розвіялася.

Під час сівби особливу 
увагу звертав на те, щоб 
забезпечити потрібну гус
тоту рослин. Бо ж прорив
ка чи підсадка 
це вже ручна праця. А на 
своїй ділянці ~~ - -----
уникнути.

Своєчасно і 
оброблена качаниста швид
ко росла. Не встигли на
милуватися нею, як настав 
час збирання. Пересів я 
на «СК-2,6».

кукурудзи—

н я мав

доброякісно

Про те, як працював на 
силосуванні, скажу корот
ко. Всього впорав 284 гек
тари. Це далося нелегко, 
оскільки кукурудза вроди
ла на славу: з кожного 
гектара одержали по 450 
центнерів зеленої маси.

Ну, а тепер я «Херсон
цем» зернову збираю. Чле
ни агрегату — тракторист 
Володимир Кохно і при
чіплювач Микола Ковален
ко хороші, надійні хлопці. 
Щозміни ми збираємо по 
7—8 гектарів. Отже, наше 
зобов’язання — зібрати за 
ЗО робочих днів 205 гек
тарів качанистої, ми, без
умовно, виконаємо. \

Організували ми роботу 
без обідньої перерви. На 
обідній відпочинок підмі
няємо по черзі один одно-

ТТ ІД’ЇЖДЖАЮЧИ до Кіровоград- 
-**- ського калібрувального заводу, ще 
здалеку помічаємо довжелезний лан
цюг автомашин, вантажених кукуру
дзою. Біля них вештаються водії. Хто 
ладнає щось в моторі, хто монтує коле
со. Видно стояти тут розраховують 
довго.

— Чого стоїте? — запитуємо одного 
з них.

— Черга, — чуємо у відповідь. — Ні
як приймання кукурудзи не можуть на
лагодити.

Підходимо до водія Леоніда Ворот- 
ьюка, який щойно розвантажив авто
машини.

— Звідки возите?

— З колгоспу імені Димитрова Ком
паніївського району. 50 кілометрів від
сіяні. А от півтори години простояв 
іуг. Міг би за цей час ще один рейс 
зробити, — розповідає шофер.

До розмови приєднується водій з ар
тілі імені Крупської Кіровоградського 
району Павло Варченко. Вже біля 
двох годин стоїть він у черзі на роз
вантаження.

Зате керівники заводу спокійні. Ніхто 
не хвилюється і не поспішає, нікого не 
турбують довгі валки машин. Сюди не 
долітають сердиті голоси шоферів.

Тимчасом черга машин росте, простої 
збільшуються.

В. ШУРАПОВ.

го. Закінчуємо роботу при 
світлі фар.

Головне зараз для ме
не — не допустити пола- 
мск механізмів, забезпечи
ти безперебійну роботу 
«Херсонця». Комбайн у ме
не новий. Але кожний ме
ханізатор знає: якщо не 
доглядати за машиною, то 
й нові механізми швидко 
виходять з ладу.

Найбільш вразливе місце 
у «Херсонця» — ланцюги 
захвату «ШАГ-19». На ра
йонному семінарі комбайне
рів, що відбувся перед по
чатком збирання зернової 
кукурудзи, було поставлене 
таке запитання: «Скільки 
треба часу, щоб витягнути 
ланцюг з вальців?». «Не- 
знаю»,—жартома чи серйоз
но це було сказано одним з 
комбайнерів. Але такі ви
падки дійсно можливі, як
що не слідкувати за ослаб
ленням ланцюгів. Тому я 
приблизно через кожні дві 
години перевіряю їх стан. 
Якщо вони ослабли, підтя
гую натяжний ролик. Оце 
й вважаю найкращим ви
ходом з того, щоб потім 
не ламати собі голову над 
тим, як витягнути ланцюги 
з вальців.

Думаю, що мін «Херсо
нець» до кінця сезону пра
цюватиме справно. 1 зберу 
я за сезон не 400 гектарів 
качанистої (враховуючи 
ту, що пішла на силос), 
значно більше.

В. ДАЛЕНКО, 
комбайнер колгоспу 
імені Жданова Ново- 
українського району.

и 
а

ТАШКЕНТ, 7. (ТАРС). 
Перший секретар ЦК КПРС, 
Голова Ради Міністрів 
СРСР товариш М. С. Хру
щов, який перебуває в Уз
бекистані, відвідав сьогодні 
Ташкентський машинобх дів- 
ний завод і ознайомився з 
його роботою. Разом з то
варишем М. С. Хрущовим 
на підприємство прибули 
кандидат у члени Президії 
ПК КПРС, перший секре
тар ЦК. КП Узбекистану 
Ш. Р. Рашідов. голова Ра
ди Міністрів Узбецької РСР 
Р. Курбанов, керівники 
раднаргоспу, обласної і мі
ської партійних організацій. 
Колектив підприємства сер
дечно вітав товариша М. С. 
Хрущова. Під час огляду 
підприємства керівники та 
інженерно-технічні праців
ники заводу докладно роз
повіли про боротьбу колек
тиву за технічний прогрес, 
підвищення продуктивності 
праці, про організацію со
ціалістичного змагання за 
виконання завдань семиріч
ного плану.

Товариш М. С. Хрущов у 
розмовах з машинобудівни
ками цікавився питаннями 
організації виробництва, 
впровадженням нової техні
ки, дав високу оцінку ви
робничим досягненням 
дружного колективу і поба
жав йому нових успіхів.
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ПАМ’ЯТАЙТЕ:
кращим нашим 
рунном Великому
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Передсвяткова вахта тваринників * JHb

Про що замріялася, 
ГАЛИНО?

О АДУМЛИВИЙ, 
ні, краще ска

зати, мабуть, за
мріяний погляд. 
Злегка усміхнене 
обличчя і, здає- 

яку завели її подру
ги по роботі, доярки молочно-товарної ферми колгоспу 
«Комінтерн» Бобринецького району. То був час, коли 
дівчата, попоравши худобу, зібралися біля молочарні 
на коротенький перепочинок перед вечірнім доїнням.

Про що мрієш, Галино, чого усміхаєшся? Може, зга
дала школу, яку три роки тому закінчила. А може, в 
твоїх споминах — перші нелегкі дні на фермі, перші 
несміливі трудові кроки? Чи в думках твоїх 5 серпня 
цього року — пам’ятний день, в який ти підвела риску 
під річним зобов’язанням, надоївши від кожної корови 
своєї групи по 2.600 кілограмів молока.

А можливо, ти міркуєш над тим, що маєш зробити 
для виконання додаткового зобов’язання — надоїти до 
кінця року ще по 800 літрів молока на кожну корову. 
Адже в колгоспі тебе ставлять в приклад і говорять:

— Рівняйтесь на комсомолку Галину Кривошею. 
Дівочі мрії... Хто вас збагне... о. ДМИТРОВИЧ.

ться, не чула дзвінкоголосої пісні,

ВЖЕ ТАКА У НИХ ВДАЧА

ДО ЖОВТНЕВИХ свят— 
РІЧНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

В/КЕ така в них, у Ва- 
дентини Лебідь, Раїси 

Тріпачової, Віри Шліпової 
та інших дев’ятнадцяти 
доярок колгоспу імені Ча
паева Онуфріївського райо
ну, вдача. Не кидають дів
чата слів на вітер. Що по
обіцяли — зроблять.

— Ми своє зобов’язання 
по надоях молока виконає
мо до Жовтневих свят, — 
заявляють сьогодні вони.

ілі.иіДП\ _ .

Що це так — немає сум
ніву. Адже кожній з доярок 
по надоях молока на коро
ву нині не вистачає лише по 
сотні, а то й менше кілогра
мів молока. А попереду — 
ще майже місяць.

Не тільки на фермі від
значаються дівчата. У ці га
рячі дні других жнив вони 
активно всією своєю друж
ньою сім’єю допомагають 
кукурудзоводам на збиран
ні качанистої. На їхньому 
рахунку вже понад три ти- 

"лсячі центнерів відвантаже- 
фних на автомашини качанів. 
лА скільки їх, качанів, очи- 
£щено цими працьовитими 
6руками доярок!
5 І. ГОНЧАРОВ.

ВІДЗНАЧИЛАСЬ у цьо
му році серед своїх 

подруг молода доярка Ва
лентина Шевченко. Ще у 
кінці вересня виконала во
на річне зобов’язання, на
доївши по 2 тисячі кіло
грамів молока від кожної 
корови. Валентина взяла 
тепер нове зобов’язання — 
на честь 45-ї річниці Ве
ликого Жовтня надоїти ще 
по 500 кілограмів від 
кожної корови.

Свято Жовтня зустрінуть 
виконанням річних зобо
в’язань ще 8 доярок з фер-

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

За нею—районна 
першість

ЛЮБОВ до рідного села,
, колгоспу допомогла 

Фросині Маленко прийняти 
правильне рішення. Закін
чивши в 1961 році 10-й клас 
Аджамської середньої шко
ли, Фрося пішла працювати 
свинаркою в колгосп «Ро
сія».

Вже незабаром дівчина 
зайняла друге місце серед 
свинарок Кіровоградського 
району. За 9 місяців цього 
року вона одержала по 18 
ділових поросят на свино
матку. Не залишається ні
яких сумнівів, що своє річне 
зобов'язання Фросина Ма
ленко виконає.

о
)УДИТЬ- Л
!НК0. і

ми № 2 колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархангель- 
ського району, де трудить
ся Валентина Шевченко.

І
о

СУМЛІННІСТЬ і зав
зятість у праці — 

ось ті слова, що най
більш повно характери
зують доярку колгоспу 
«Україна» Гайворон- 
ського району комсо
молку Поліну Лашину. 
За дев’ять місяців цього 
року Поліна надоїла від 
КОЖНОЇ ГППР1
групи по 
молока і 
місце в 
змаганні г. . 
комуністичної праці.

Включившись в зма
гання на честь 45-х ро
ковин Великого Жовт
ня, вона зараз щоденно 
перевиконує денні гра
фіки надоїв.

На знімку: Полі
на ЛАШИНА.

Фото В. Земнорія.

корови своєї 
2.502 кілограми 
зайняла перше 

соціалістичному 
доярок ферми
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ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ
ЫОСИТИ ім’я члена Ленінської Спіл- 
® ■ кн Молоді не тільки почесно, але й 
відповідально. Це значить — працювати, 
вчитися, боротися і перемагати по-ленін- 
ськи, виховувати в собі ленінські риси 
характеру: прннципіальність, впевненість, 
чесність.

Пам’ятаєш, що говориться в Статуті 
ВЛКСМ: комсомолець повинен бути чес
ним, правдивим. В усьому: у відносинах 
з товаришами, в праці, в житті. Буває 
ще, на жаль, і таке: дехто не побоїться 
сказати правду товаришеві, але щоб 
сказати цю ж велику правду, коли спра
ва торкається суспільних інтересів, ін
шим людям, у нього духу не вистачає. І 
носить він цю правду до пори, до часу, 
важким тягарем в собі. Ось так було з 
секретарем комітету комсомолу однієї з 
сільгоспартілей.

Декілька 
всіх зборах 
тіль лаяли, 
вона район 
цього якось 
ли рукою: відстале господарство...

І раптом в райком партії стали надхо
дити листи від колгоспників. Суть їх 
зводилась до одного: голова колгоспу 
запускає руку в колгоспну касу, при
власнює народне добро. Листи перевіри
ли. Факти підтвердились. І ось голова 
на лаві підсудних.

А де ж були в цей час комсомольці? 
Як вони ставились до всього? Можливо, 
шахрайство голови, встановлене слід
ством, стало для них повною несподі
ванкою? Секретар комітету комсомолу 
виступав на суді в ролі свідка. Виявляє
ться, велику партію лісу голова взяв У 
нього на очах і тому довелось розпо
вісти про це на суді. Комсомольський 
вожак — свідок на суді у справі люди
ни, яка втратила і честь керівника, і со
вість громадянина, німий 
злочинів...

Комсорг знав, що голова 
колгосп. Знав і мовчав. Він 
листа, не прийшов в райком і не сказав:

— Я не можу більше мовчати. Моя 
комсомольська совість не може мирити
ся з цим. Треба рятувати колгосп. Ад
же мова йде про сотні людей, їх благо
получчя, майбутнє.

Ні, про все це розказали в листах ін
ші. А йому лише довелось підтвердити 
їх показання на суді. Огидна роль, га
небне становище.

Комсомольці колгоспу вибрали іншого 
секретаря, а про колишнього з зневагою 
сказали:

Боягуз, за свою шкуру тремтів. 
Боявся втратити місце, на кар’єру со
вість проміняв.

років підряд в районі на 
і засіданнях цю сільгоспар- 
По всіх показниках тягнула 
назад. Але поступово до 

притерпілись, звикли, махну-

свідок його

розкрадає 
не написав

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
10 жовтня 1962 р., 2 стор.

Сказано різко, але справедливо. Адже 
якби комсорг був сміливою, принци
повою людиною, для якої громадська 
справа вище дрібних, особистих інтере
сів, хіба б він сховався в кущі?

Ні, він віддав би перевагу відкритій 
боротьбі.

А ось інша історія, яка говорить про 
велику принциповість, високу мораль
ну чистоту і чесність людини, про пра
вильне розуміння ними обов’язку комсо
мольця.

Жила в тихому районному селищі 
проста дівчина Аня Кравець. Працюва
ла на скромній посаді інспектора район
ної статистичної інспекції, йшло зби
рання. І хоча ще стояли незібрані хліба 
і купи зерна лежали на токах, район 
рапортував: збирання завершили. Аня 
бачила, як ні один голова колгоспу або 
директор радгоспу не протестували про
ти того, що районне начальство підписа
ло рапорт, який по суті був фальшивим. 
Аня не втерпіла. Вона сіла і написала в 
редакцію газети листа.

Після виступу газети винні були по
карані.

Так, це важко — знайти в собі муж
ність і сказати правду в очі. Адже пар
тія вчить нас чесності, правдивості, пар
тія сама показує нам великий приклад 
рішучості, говорячи народу правду і 
тільки правду, якою б вона важкою не 
була.

Правильно зробила Аня, написавши 
листа в редакцію. Голос серця, совість 
комсомолки підказували їй: правильно 
робиш, адже великій справі, якій відда
ють душу мільйони чесних трудівників 
нашої країни.

Аня — рядова комсомолка, не член 
комітету, не депутат районної Ради. 
Але, допомагаючи викрити приписки, во
на вела себе, як справжній політичний 
діяч, який пильно береже інтереси рідної 
держави, народу, який правильно розу
міє свій громадянський обов’язок. Вчи
нок Ані — приклад того, як треба до
держувати вимог Статуту комсомолу, які 
зобов’язують кожного комсомольця по
казувати молоді приклад у виконанні 
свого громадянського обов’язку. І ще 
вимагає Статут від комсомольців сміли
во розвивати критику і самокритику, 
боротися проти парадності і зазнайства, 
викривати недоліки в роботі і добивати
ся їх усунення, повідомляти про них в 
комсомольські органи, аж до ЦК 
ВЛКСМ.

...Так. носити високе звання члена 
ВЛКСМ почесно і відповідально. Але 
відповідальність ця не гнітить. Вона ви
ховує в тебе почуття і якості бійця- 
ленінця, людини, глибоко чесної, прин
ципової. Справжньої радянської люди
ни і патріота.

ОАКІНЧИВСЯ черговий 
танець. Парами і гру

пами юрмляться юнаки та 
дівчата. Перемовляються, 
жартують між собою. Та 
ось всі замовкли, прислу
хаються до голосу, що ли
не з гучномовця. І рап
том — загальний регіт на 
танцювальному майданчи
ку. Лише двоє не сміялися. 
Опустивши голови, вони 
спішно пробиралися до ви
ходу.

Ці двоє — дівчата. Про 
них і говорив диктор. Вони 
непристойно танцювали, 
«оригінальничали». Правда, 
прізвищ їх по радіо не на
звали. Але по опису зов
нішніх прикмет вони здога
далися, що йдеться саме 
про них.

Того вечора набрався со
рому і Володимир Оніщен- 
ко, робітник тракторного 
парку Маловисківського 
цукрового заводу. Йшов з 
наміром потанцювати, по
веселитися. Ось він вже й 
на танцювальному майдан
чику. Але ж як проник сю
ди? Переліз через огорожу. 
Довелося мати розмову в 
штабі дружини.

— І не соромно тобі, — 
кажуть Володимирові.

— Не мав 20 копійок, 
щоб заплатити за вхід

свідо- 
сягнула 
і вирі- 

рай-

танці, — похнюпившись, ви
правдовується він.

Справа, звичайно, не в 
грошах. У Володимира про
сто совісті бракує.

Саме проти тих, 
мість яких ще не 
вимог нашої доби,
шив Маловисківський 
ком комсомолу спрямувати 
роботу дружинників. Недав
но тут створено з числа ак
тивістів оперативну групу 
по охороні громадського 
порядку в місті та комісію 
на чолі з першим секрета
рем райкому ЛКСМУ. Чле
ни комісії детально і все
бічно розглядають справи 
затриманих правопорушни
ків.

...Перед членами комісії 
стоїть Іван Касьян. Йому 
21 рік. Комсомолець. Має 
добру роботу. Чим же від
значився цей юнак? Якщо, 
скажімо, декотрі намагаю
ться потрапити на танцю
вальний майданчик через 
огорожу, то він робить на
впаки. Організує кілька 
юнаків і дівчат і з ними ви
бирається з танцювального 
майданчика, як-то кажуть, 
не в двері, а у «вікно» — 
крізь дірку в огорожі. І ко
ли Іванові на це зауважив 
один з дружинників, він 
нагрубив йому, обсипав ак-

О. ДІДУСЕНКО. 
О, СКРИПНИК,

,,..аБр/1гац-а Петра КРУЧИніна готує металоконструкції 
для новооудпв та підприємств країни, в цьому кочек 
типі працює електрозварювальних Анатолій Тартаков.

11 один з кращих виробничників бригади.

П РОДУКЦІЯ ремонтно-механічного заводу ДнІпоов- 
ського комбінату відома на різних будовах нашої 

країни. Великі замовлення виконує завод для енергетиків. які електрифікують промисловість та сільське воло
дарство.

На знімку: Анатолій ТАРТАКОВ. Фото Г. ЧОБІТКА

тивіста лайливими словами, 
Наступного дня Іван з’я

вився по виклику в рай
ком комсомолу. Спочатку 
хлопець намагається довес
ти, що не він образив дру
жинника, а той його, осоро
мив, бачте, перед дівчата
ми. Та з часом Іван визнає, 
що був неправий, вік гото
вий вибачитися.

— Вибачитися — цього 
ще не досить, — зауважу
ють йому.—Адже ти комсо
молець, сам повинен слід
кувати за порядком, а не 
порушувати його. Мало ска
зати: «Не продумав свого 
вчинку, погарячкував».

— Даю слово комсомоль
ське, що більше цього не 
буде, — червоніючи, гово
рить Іван.

Розмова затягується. Іван 
здивовано обводить погля
дом членів комісії, коли 
вони запитали у нього: що 
слід зробити, для наведен
ня у громадських місцях 
відпочинку належного по
рядку? Але побачивши, що 
від нього цілком серйозно 
чекають відповіді, задумав
ся на мить. Так, він вважає, 
що, по-перше, треба поліп
шити саму організацію ве
чорів відпочинку молоді, 
зробити їх цікавішими, різ
номанітнішими. А то Що: 
одні «танцюльки» (хто ЯІ< 
вміє) під одні й"ті ж плас
тинки. А де масові ігри, ін
ші цікаві розваги?

Слід, по-друге, збільшити 
склад дружини. Хай вон« 
буде постійним гостем на 
вулицях, у громадських 
місцях. А то як буває? За
береться 
один-два 
і зіпсують людям увесь ве
чір. У своїй комсомоль
ській організації він на 
доброму рахунку, сам по
лись ходив у дружинниках. 
Не проти ним стати й те
пер...

Райком комсомолу разом 
з працівниками культосвіт
ніх закладів міста намітив 
конкретні заходи по наве
денню зразкового порядки 
в місті та поліпшенню 
звілля молоді. Передбачаю
ться, зокрема, вечори за
питань і відповідей на різ
ні теми, зустрічі з передо
виками виробництва, вечори 
відпочинку МОЛОДІ, де п0* 
руч з масовими іграми та 
розвагами роз’яснюватиму
ться норми поведінки юна
ка і дівчини в громадських 
місцях.

Тепер справа за тим, Щ°р 
хороші задуми стали Р0' 
альністю.

І. СЕМЕНОВ.
м. Мала Виска,

у громадських

часом у гурт 
захмелілих типи



венькій наводити порядок 
у кімнаті. А Шурі мало бу
ло дня — частенько ще 
довго за північ горіло світ
ло у вікнах бібліотеки.

Від правління колгоспу 
«Радянська Україна» Шура 
добилась, щоб зробили но
ві стелажі. І не один—два,

СЕРЦЕМ
її ОВИЙ колгоспний клуб. 
-*1- Просторе фойє, кімна- 

гурткової роботи, 
тут завжди багато 

Тільки одні двері 
зачинені. В тій кім- 
сільська бібліотека.

а цілих п’ятнадцять. Пев
ний час пішов на розсорту
вання літератури. І ось на 
дверях приміщення з’явив
ся розпорядок дня: «Біб-

завїдуюча 'місцевою бібліо
текою. Ось принесла вам 
книжки про бджільництво... 
Ви, я чула, любите цю 
справу.

— Спасибі, дочко, спаси
бі. Не забула старого, — 
схвильовано промовив Про- 
кіп Ананьевич, і став виби
рати літературу.

— В тебе й художня є? 
Дай-но мені щось про на
ше сьогоднішнє ЖИТТЯ.•«

— Це можна..«
Одержали вдома книжки 

і літні колгоспники П. С. 
Петленко, С. М. Горгоц та 
інші. А в селі Козакове, яке 
від клубу більш як за чоти
ри кілометри, Шура та її 
товариші організували біб-

БІЛЯ ЛЮДЕЙ

€ ТАКИЙ хлопець

ти для 
Ввечері 
людей, 
завжди 
наті —

Шура з трудом відімкну
ла заржавілий замок. Вві
йшла. Зробила кілька кро
ків і здивовано зупинилась. 
Попід 
безладно 
книжки.

— Так.
товаришу 
май

стінами — 
скидані

запилені, 
У купи

Ось, 
Тищенко, 

«господарство»,

значить, 
прий- 

з 
іронією промовила Шура.

Підійшла до розкиданих 
томів.

— Та тут же ціле багат
ство!— вигукнула дівчи
на. — Три тисячі книжок. 
І це на одне село. А або
нементних карточок тільки 
вісімдесят п’ять...

Ще кілька днів не пра
цювала сільська бібліотека. 
Прибиральниця тьотя Поля 
з охотою допомагала но-

33-й том Повного 
зібрання творів

В., І. Леніна
Вийшов з друку підготов

лений Інститутом марксиз- 
му-ленінізму при ЦК КПРС 
і виданий Держполітвида- 
вом тридцять третій _том 
Повного зібрання 
В. І. Леніна. Том 
твір «Держава і 
ція», написаний у < 
вересні 1917 року, 
підготовчі матеріали до ньо
го, в які включено записи 
В. /. Леніна, відомі під на
звою «Марксизм про дер
жаву».

♦ * е

творів 
містить 

револю- 
серпні— 

а також

іо й том ТВОРІВ 
В. І. ЛЕНІНА 

РУМУНСЬКОЮ МОВОЮ

БУХАРЕСТ, 8. (ТАРС). 
Державне видавництво по
літичної літератури випус
тило в світ 10-й том Повно
го зібрання творів В. І. Ле
ніна.

на

як
Ти-

А як?

ліотека працює з дев’яти 
годин ранку до 22 години 
ЗО хвилин вечора, без ви
хідних днів. Перерва на 
обід...».

Прибрано у читальному 
залі. Все на місці, все доб
ре, а людей нема! Два-три 
чоловіки за день—ось і все.

«В чому справа? — ду
мала Шура. — Невже тут 
не люблять книжку? Та ні, 
не може бути, треба тільки 
зацікавити людей.
Самій не під силу: в селі 
більше трьохсот дворів, 
майже тисяча жителів...».

На засіданні клубної ра
ди постало питання про до
помогу бібліотеці. Перши
ми взялися за справу ви
пускники - десятикласники 
Галина Бражник, Ліда Ово
денко, Галина Капуста...

А через кілька днів 
вперше за багато років, 
клубна афіша сповістила: 
«У приміщенні клубу від
будеться читацька конфе
ренція по книзі Смолян- 
ського «Сашко». Після кон
ференції — концерт».

В призначений час в клу
бі було людно. Планували
ся виступи п’ятьох-шістьох 
товаришів, а взяло участь в 
обговоренні шістнадцять! 
Люди просто, від душі ви
словлювали свої думки, по
бажання. «Люблять, зна
чить, книжки, лише треба їх 
донести до читача», — ду
мала Шура.

Прокіп Ананьєвич 
в’ян — ------------ --
людина, 
участь в 
комуни, 
женому 
він за три кілометри 
клубу. Якось у двір до ньо
го увійшла худорлява 
чина.

— Шура Тищенко, — від
рекомендувалася вона,

ліотеку на громадських 
чалах.

Минуло два роки, 
Олександра Кузьмівна 
щенко стала завідуючою
Вершино-Мурзинською сіль
ською бібліотекою. Книж
ковий фонд зріс до восьми 
тисяч книг. 420 читачів на
лічує 
Це — кожен третій на се
лі. Організовані пересувки 
у тракторних бригадах. Але 
Шура не заспокоюється:

— Мало, мало, — бідкає
ться вона, — треба доби
тися, щоб читачами стали 
всі жителі села.

Г. ФІ ЛАТОВ, 
наш позаштатний ко
респондент.

с. Нова Прага,

тепер бібліотека.

ГІНКА ВИНИКЛА рап- 
тово. Той, що був біль

ший на зріст, схопив дру
гого за комір сорочки, швид
ко притягнув до себе і за
махнувся:

— Я тобі!..
Але в ту ж мить перед 

хуліганом виросла струнка 
худорлява постать.

— Припиніть!
Чиїсь руки міцно здави

ли руку бешкетника.
Коли вийшли з подвір’я 

ресторану той, що хотів 
вдарити, скоса оглянув не
знайомця. Мужнє обличчя, 
на рукаві полум'яніє черво
на пов’язка.

— Соромилися б, хлопці, 
не раджу більше затівати 
подібне...

— Ідіть краще додому,— 
вставив другий, теж з по
в'язкою, — Проспіться... Ти 
зараз куди, Сеню?

— Гайда по алеях парку 
пройдемось. Потім додому, 
дружина, мабуть, 
ться...

Вона й дійсно 
лась. Ось уже 
рік як її чоловік, Семен Ду- 
бінський, став членом на
родної дружини. Часто при
йде після роботи, похап
цем поїсть і йде чергува
ти.

— Ну скільки можна, Се
ню? — казала йому не раз. 
— Хай молоді патрулюють. 
Адже діти в нас... Може ж 
щось трапитись...

Обіймав дружину і казав 
серйозно:

— Валічко, хто ж буде 
цим займатись, як 
Це ж наше місто, ми й має
мо позбавити його 
хуліганів... Я ж певен: 
все розумієш...

— Та розумію, але...
І він йшов. Йшов,

не ми.

від 
ти

щоб 
боротися з хуліганами, не 
давати їм ображати, крив
дити людей.

твояІ ГРОМАДСЬКА 
: професія ■ ,%■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

Але Семен не бачить в 
цьому нічого героїчного. 
Чули ми якось його розпо
відь товаришам. Вона не 
відзначалася п р и го д н и- 
цьким сюжетом...

хвилює- — Йдемо, бачу — зайшли 
в під’їзд. Заглянув, — так 
і є — бійка...

-Ну?
— Що «ну»? Сказали ро

зійтись їм та й все...
Ми знали про цей випадок. 

Він трапився 20 серпня по 
вулиці Леніна. Семен з сво
їм товаришем сміливо ки
нулися прямо в гущу бійки 
і припинили її.

Іншого разу Семен поста
вив на місце грубіяна, що 
ображав жінку, втретє... Та

хвилюва- 
чеїверт’.іл

всього не перелічиш. Ял 
не як. а четвертий рік в ла
вах дружинників. Весь цей 
час Семен акуратно прихо
дить на чергування.

— Як же інакше, — ди
вується він. — Не вийду я— 
і там, де я повинен бути, 
щось трапиться, когось об
разять, поб'ють. Ні, я по
винен бути на своєму мііші!

В повсякденному житті 
Сеня дуже покладистий, 
добрий. Він любить свою 
роботу дифузорника і до
бився високих показників, 
бореться за звання удар
ника комуністичної праці- 
Ного співробітники розпо
відають, що Сеня завжди 
допомагає товаришам в ро
боті, вчить, як працювати 
краще, чіткіше. Молодий 
робітник в душі мрійник.

— Ось прийдуть колись 
такі часи, — говорить він.— 
що не буде ні крадіїв, ні 
хуліганів... Всі будуть жи
ти щасливо і спокійно. Яи 
добре буде!

Гозорить це Семен і на
віть не думає, що своєю сьо
годнішньою громадською 
діяльністю він наближає ці 
дні.

Такий він, цей сміливий, 
скромний хлопець Сеня Ду* 
бінський, 
ник, наш

активний дружин* 
товариш.

ПИХАЛЬОНОК, 
полонськии,

В.
В.

м. Кіровоград, 
завод «Динамік»,

світ І8РЕКРЛСНОГО доступний кожному
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Ти стоїш біля картини

< Соло- 
шановна на селі 
Колись він брав 
організації першої 
а зараз на заслу- 

Живе 
від

відпочинку.

дів-

V СІМ людям, незалежно 
від їх смаків, властивий 

потяг до краси, до прекрас
ного.

Заспівали пісню біля ба
гаття туристи... В любові до 
пісні, г- " ----------—
шею, 
тяга
звуки музики закружляли в 
танку веселі пари — в лю
бові до танцю та ж тяга 
до прекрасного. Поет, ство
рюючи вірші, прагне до 
прекрасного так само, як 
його слухач, сприймаючий 
красу вірша.

Тяга до прекрасного спо
конвічно притаманна люди
ні: в однієї це — любов до 
пісні, у другої — до книги,

до її гармонії з тп- 
яка панує в пциооді—
до прекрасного. Під

0 ЛЕНІНГРАД. Закінчилось 
л будівництво Ленінградсько- 

го театру юних глядачів.
г Зал розраховано на 1.000 
(/ місць і устатковано найно- 
; вітою сценічною технікою. 
0 На знімках: вгорі — за 

гальний вигляд театру: вни 
зу — один з куточків театру

Фото М. БЛОХІНА.

ВІДКРИТОНОВИЙ КЛУБ
Нещодавно в с. Привілля від

крили новий бригадний клуб.
. Багато колгоспників зібралося 

в ньому в той вечір, щоб від
значити цю подію в житті села.

Присутні прослухали усний 
журнал «Хочу все знати». З 
лекцією про міжнародне ста
новище виступив директор ве
чірньої школи М. Смирнов. Про 
гігієну дитини і роботу сіль
ської бібліотеки розповіли мо
лодий лікар-педіатр Юрій Губ- 
ськнй та бібліотекар Валентина 
Лнтвнненко.

З цікавою програмою висту
пили перед колгоспниками учас
ники художньої самодіяльності 
Аджамського Будинку куль
тури.

Т. СИДОРЕНКО, 
вчитель Аджамської се
редньої школи.

Кіроиоградськніі район,

у третьої — до картини і 
т. д. Саме вона, ця любоз, 
народила мистецтво.

Мистецтво оточує нас 
всюди. Портрети і репро
дукції картин, що висять в 
наших кімнатах; скульптур
ні пам’ятники на вулицях 
міст і сіл; плакати на сті
нах будинків; кінофільми і 
п’єси, які ми дивимось, си
дячи в залах для глядачів, 
кіно і театрів; сама архітек
тура цих залів і споруд — 
все це мистецтво, що вно
сить величезний вклад в 
пізнання світу, що дає лю
дині радість і натхнення.

Розвиваючись, змінюєть
ся життя і разом з ним ми
стецтво. Кожна епоха вира
жає в ньому свої специфіч
ні ідеали і особливості. І 
«остаточного» ідеала пре
красного немає. Як же ви
значити, що є справжнім 
мистецтвом? Якими мірка
ми користуватися?

Для того, щоб бодай в 
загальних рисах відповісти 
на ці питання, звернемось 
до образотворчого мистец
тва — живопису, скульпту
ри, графіки.

Перша і найважливіша 
сторона мистецтва — жит
тєвий зміст, побачене і пе
режите художником. З цьо
го моменту і починається 
наша оцінка того, що ство
рено автором. В житті мож
на побачити багато і по-різ
ному. Маленький скандал в 
трамваї і політ людини в 
космічні простори. Радість 
хапуги, що увірвав зайвий 
шматок, і великі наукові 
відкриття. Самовіддану три
вожність. материнства • і 
пошлі зітхання над сорочка
ми із нейлона. Горе втраче
ної любові і страждання з 
приводу втраченого карбо
ванця.

Справжнє мистецтво —• 
це образи, які відтворюють 
основи життя, його законо
мірності, ті його якості, які 
одвічно були і будуть зв’я
зані з гуманізмом, з про
гресом, з великою поетич
ною мрією. Ось чому, не
зважаючи на відносність 
критерію прекрасного, у ві
ках залишаються твори різ
них епох життя людства, 
об’єднані глибиною став
лення до життя, силою і

правдою проникнення в йо
го суть.

Ось чому по-колишньому 
прекрасна в нашому уявлен
ні Венера Мілоська. Виру
бана з шматка холодного 
мармуру, вона пронизана 
теплом людського генію. 
Тонке чуття гармонійної 
краси пропорцій, об’ємів і 
форм відображає захоплен
ня перед силою, чистотою 
і досконалістю Людини.

Геніальний, могутній ху
дожник, який створив цей 
твір. І глядач, відчувши всю 
його привабливу силу, — 
він теж могутній, тому що 
зумів глибоко пережити 
гармонію прекрасного об
разу.

«Сикстинская мадонна» 
Рафаеля. Молода мати несе 
своє дитя. В її очах запаль
на готовність ДО ПОДВИГ}' і 
разом з тим — тремтлива 
тривога. В тому, як вона 
тримає сина, відчувається 
прагнення притиснути його 
до себе. Але, придивившись, 
бачиш й інше: ніжні руки 
матері відірвуть від себе 
дитя і віддадуть, його лю
дям для їх блага.

Віками виношена 
ська правда світлої

люд- 
мате

ринської любові і самовід
даності — такий основний 
зміст образу, створеного 
Рафаелем. Ви вдивляєтесь 
в просте, таке звичайне об; 
личчя жінки, в її очі, в її 
легку ходу, і вас нездоланно 
і владно захоплює правда 
цього образу.

Змінюються епохи, а ра
зом з ними і стильові особ
ливості мистецтва — зміню
ється мова живопису. Але 
справжнє мистецтво зали
шається доступним і зрозу
мілим будь-якій епосі за
гальнолюдською суттю сво
го змісту.

Мистецтво несе людині 
світло і радість. Для бага
тьох з нас не випадкове 
уявлення про мистецтво, 
зв’язане перш за все з ра
дісними сюжетами і обра
зами. Такий «Мика Моро
зов» В. Сєрова. Дійсну, очи
щаючу радість дає гляда
чеві образ ясноокого, живо
го, швидкого хлопчака, що 
наче на секунду присів на 
краєчок стільця. Широко 
розкриті очі людини, яка ак
тивно збагнула світ, напів-.

відкриті в швидкому поди
хові яскраві дитячі губи, 
змахнулись легкі кудрі. Ру
ки напружено вчепились 
підлокітники крісла, 
він зіскочить з місця 
жить далі...

Адже спочатку був 
нок вугіллям на 
довга робота грубим пенз
лем і непрозорою масляною 
фарбою. Тяжка фізична 
праця художника, величезне 
моральне напруження. Але 
ми забуваємо про це так 
само, як забуваємо про те, 
що Венера Мілоська була- в 
свій час брудним шматком 
каменю, з трудом видобуто
го з каменоломні. Перед 
нами простий і чистий, пов
ний безтурботної чарівності 
світ дитинства.

Однак було б неправиль
но думати, що естетична на
солода може принести лише 
безпосереднє відображення 
радісної ситуації або обра
зу. Почуття світлі і натхнен
ні викликають у людей по
лотна Рембрандта. А тво
ри Сурікова, побудовані на 
напруженому драматичному 
конфлікті? А мистецтво 
Врубеля з його могутнім 
трагізмом? Потрясіння си
лою страждання, глибокого, 
позбавленого егоїстичної 
дріб’язковості — ось сек
рет впливу цих полотен на 
глядача.

...Минув час, коли люди
на, яка живе без книги, ви
глядить чудним винятком. 
Але є ще, на жаль, люди, 
які впевнені в тому, що без 
мистецтва цілком можна 
обійтись. Такі люди можуть 
прожити поряд з музеями, 
театрами, концертними за
лами, жодного разу не по
бувавши в них.

Духовні лінощі, відсут
ність активності в сприйнят
ті прекрасного — це непро
стимо людині, яка живе в 
наші.дні.

3
Зараз 

і побі-

малю- 
полотні.

М. ЯБЛОНСЬКА. 
старший науковий 
співробітник Держав
ної Третяковської га
лереї.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
10 жовтня 1962 р., 3 стор.



Мистецтво „Молодих
сердець“

«Молоді серця». Це — естрадний ан
самбль Кіровоградського Будинку куль
тури імені Компанійця. Колектив моло
дий і тому ще не зовсім відомий широ
ким колам глядачів.

Хто ж входить до складу ансамблю? 
Бажаєте дізнатися? Будь ласка. Соліс
ти Людмила Серебрянська, Ігор Я цюк, 
Жанна Корх, Ніла Пшенична знайом
лять слухачів з естрадними та народни
ми піснями радянських і зарубіжних ком
позиторів. -

Молоді конферансьє Євген Векслер та 
Володимир Кирпиченко гострими сати
ричними творами таврують ганьбою дар
моїдів, ледарів, хуліганів, п'яниць.

Окрасою програми, звичайно, є ін
струментальний квартет у складі Воло
димира Жаравіна, Володимира Несте
ренка, Володимира Мазуркевича і Воло
димира 
зв'язує 
музику, 
ний, і в 
зичного

Червинського. Міцна дружба 
всіх чотирьох. Вони закохані в 
Кваотет дуже добре під готов ле- 
цьому велика заслуга його му- 
керівника Володимира Жараві-

на. Різноманітність програми — це го
ловне. В свій репертуар молоді музикан
ти включають нові популярні мелодії.

Учасники ансамблю «Молодих сер
дець» — не професіональні митці. Всі 
вони вчаться або працюють на підпри
ємствах міста. Так, Володимир Мазурке- 
вич — робітник заводу «Більшовик», 
заочно вчиться в середній школі, а ве
чорами з задоволенням бере в руки 
контрабас.

Володимир Жаравін — учень медично
го училища. У нього дуже мало вільно
го часу. Ллє він не тільки досить добре 
володіє хірургічними інструментами, а й 
прекрасно грає на акордеоні.

Зараз «Молоді серця» — дружний, 
життєрадісний колектив. А був час, коли 
учасники запізнювались на репетиції, на 
концерти. Іноді зовсім не приходили. 
Починався розпад колективу. Та худож
ній керівник ансамблю Леонід Швець 
багато доклав зусиль для наведення 
дисципліни, згуртування виконавців.

Все частіше в містах і селах з'являю
ться афіші: 
Серця».

ВА роки минуло після Рим- 
якраз

спорту Іноземного походження.»
Але це не все: під час Олім

пійських ігор в Токіо будуть 
організовані виставки японсько
го образотворчого мистецтва, 
їх підготовкою займається спе
ціальний комітет експертів.

Для проведення таких масо
вих змагань потрібні бази. Хоч 
частина проектів спортивних 
споруд ще не завершена. можна 
сказати. що три центри ігор 
вже перебувають в хорошому 
стані. Перший з них — олім-

«Виступають «Молоді

Л. ГРЕБЕНЮК.
м. Кіровоград.

г"і ської Олімпіади, 
стільки ж залишилося до Олїм< 
пійських ігор в Токіо. 1 багато 
вже зроблено, щоб змагання 
пройшли добре. Про це розпо
вів у одному з своїх виступів 
перед журналістами губернатор 
Токіо Рютаро Адзума — член 
Міжнародного Олімпійського 
Комітету і голова Олімпійського 
Комітету Японії.

З двадцяти олімпійських ви
дів спорту будуть проведені в 
Токіо змагання. Вперше в 
«офіційній ролі» виступлять 
дзю-до і волейбол., Крім того, 
глядачі побачать показові ви
ступи майстрів традиційного 
японського фехтування — кен
до і бейсбола, яке е найбільш 
популярним в Японії видом

пійсь кий парк «Мейдзі», де є
Національний стадіон, спортив
ний зал «ТаЙнкукан». критий 
плавальний басейн та Інші спор
тивні споруди. Національний 
стадіон буде до початку 
реконструйований і зможе

Ігор 
вміс-

ни. звичайно, 
олімпійському 
складна проблема забезпечити 
житлом гостей І туристів. Пе
редбачається, що кожного дня 
їх буде в Токіо ЗО тисяч чоло
вік, а може й більше. В той 
же час в готелях західного ти
пу в Токіо І його передмістях 
знайдеться всього близько 15 
тисяч місць для ночівлі. Що ж 
робити? До весни 1964 року пе
редбачається побудувати нову 
лінію залізниці. Тоді в районах 
Сьонан, Хаконе, Ідзу та інших, 
куди зараз важко добратися, 
зможе розташуватися ще 10 ти
сяч туристів. Дорога до Токіо 
займе 40 — 50 хвилин. Решта 
5 тисяч гостей зможуть посели
тися в модернізованих япон
ських готелях.’ молодіжних 
гуртожитках і таборах.^

А що ж приватні 
Якби гості з Заходу 
підлозі, як японці, 
вирішилася б куди 
Але вони звикли до

І є ще одна проблема—квит-

будуть жити в 
селищі. Зате

будинки? 
спали на 
проблема 
простіше, 

ліжок.

ТУРБОТИ

Вечір ювілею
К. ШИМАНОВСЬКОГО

імені 
сцені, 

прикрашений квітами, порт
рет людини з мужніми ри
сами обличчя, розумним, 
ясним поглядом. Це — 
портрет Кароля Шиманов- 
ського.

6 жовтня в залі Палацу 
зібрались представники 
громадськості міста, щоб 
відзначити 80-річчя з дня 
народження великого поль
ського композитора і піа
ніста. Кароль Шиманов- 
ський — наш земляк. Він 
народився в селі Тимошів- 
н.і (нині Кам’янський ра
йон Черкаської області), 
вчився і жив у Єлисавет- 
граді. Радянські люди зна
ють і люблять композито
ра, його музику.

Вечір відкриває голова 
міськвиконкому т. КУЧУ
ГУРИ ИЙ. Він повідомляє, 
іцо на вечорі присутня Ге
неральний консул Поль
ської Народної Республіки 
ВАНДА ДМИТРІВНА МИ- 
ХАЛЕВСЬКА.
нами зустрічає це повідом
лення.

З доповіддю
і творчий шлях польського 
композитора виступив за
відуючий навчальною час
тиною Кіровоградського му
зичного училища т. ХІЛО- 
БОКОВ.

Потім слово надається 
БАНДІ МИХАЛ ЕВСЬКІИ. 
яка щиро і гаряче подяку
вала присутніх за увагу і

ПАЛАЦ культури 
Жовтня. На

за любов до великого ком
позитора.

— Яз приємним хвилю
ванням, — сказала 
халевська,

т.

Зал оплес-

про життя

т. Ми- 
ходжу вули

цями вашого міста, де ко
лись жив видатний компо
зитор Польщі Кароль Шн- 
мановський. Він — ваш 
земляк, наш великий музи
кант. І тому особливо ра
дісно відчувати таку ува
гу до його творчості з бо
ку радянських людей. 
Дружба двох 
українського 
ги — ! 
особі 
ського, 
Про цю дружбу свідчить і 
сьогоднішній вечір. У нас 
одна дорога, одна мета, до 
якої йдуть наші народи.

Ванда Дмитрівна Миха- 
левська передала сердеч
ний привіт радянським лю
дям від братнього поль
ського народу.

Учасники художньої са
модіяльності клубу імені 
Калініна, Палацу культури 
імені Жовтня, учні і ви
кладачі музичного училища 
виступили на вечорі з 
ликим концертом.

радянських
народів — 

і польсько- 
яскраво виявилась в 

Кароля 
його

Шиманов- 
діяльності.
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МИНУЛОГО тижня в Кі
ровограді гостювали 

молоді поети України Ми
кола Вінграновський, Воло
димир Коломієць, Василь 
Симоненко та критик Во
лодимир П’янов. Цікавою 
була . зустріч молодих пое
тів з творчою молоддю Кі- 
ровоградщини. Свої вірші 
прочитали Микола Пиро- 
жєнко, Георгій Шевченко, 
Валерій Гончаренко та 
Олександр Чернецький. їх 
поетичні твори проаналізу
вав Володимир П’янов.

На нараді-зустрічі гості 
прочитали свої твори.

В. Гончаренко, О. Зубиць- 
кий (м. К і ровоград), 
М. Пушкар (м. Олександ
рія) прийняті до членів лі
тературного об’єднання.

>

цтва Олсксандрівського у 
району. Велику роботу 
по догляду і охороні 
птиці проводять єгер ь

8

Фазани в Чорному лісіл»
1

В
У 

ОБ-

Що НОВОГО 
МИСливськом 
ГОСПОДАРСТВІ 
ЛАСТІ?—З таким запи
танням наш кореспондент 

звернувся до мисливство
знавця Кіровоградської 
{обласної ради У краї ч- 
I ського товариства мис

ливців та рибалок Ф. Г. 
Апоркіна.

— Для збагачення фа
уни на територію об
ласті нещодавно завезе
но фазана, — розпові
дає Федір Георгійович— 
В СРСР фазани водять
ся на Далекому Сході і 
в республіках Середньо: 
Азії. На Україну, зокре- 

3 ма в Кіровоградську об- 
3 ласть, фазани завезені 
3 вперше. Для аклімсіти- 
3 зації .ми спочатку ут- 
о римували їх у вольєрах. 
8 Тепер вони на волі, жи- 
8 вуть на території Черво- 
с но-Н ерубайського ліспи-

*

й

8

розпові-

лісництва Яків Михай
лович Кульба і його 
дружина Горпина Олек
сіївна. Вони висіяли 
кілька гектарів проса, 
пшениці, моркви, цибу
лі. Ці культури залиша
ться на зиму на корню 
і служитимуть додатко
вою кормовою базою для 
нових представників фау
ни області. Фазани жив
ляться насінням дикорос
лих трав та комахами.

Отже, мисливці, вся 
громадськість і, в пер
шу чергу, комсомольці 
області повинні охороня
ти цю цінну птицю від 
хижаків та браконьєрів. 
Особливу увагу слід та
кож звернути на охоро
ну тайгового звіра—ло
ся, який при заповненні 
Кременчуцького моря пе
рейшов з інших облас
тей на територію Ново- 
георгіївського район у.

8
8

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

< Мол едой коммунар, — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

тнти 85 тисяч глядачів замість 
55 тисяч.

Другим центром Олімпіади 
буде”парк <Комадзава» в райо
ні Сетагая, де споруджується 
новий легкоатлетичний стадіон 
з трибунами на 20 тисяч місць, 
гімнастичний зал (4 тисячі 
місць) і майданчики дЛя во- 
лейбола 1 трав’яного хокею. В 
цьому парку вже давно перед
бачалося створити спортивний 
центр Токіо.

Третім олімпійським центром 
стане район «Вашінгтон хейте» 
в Гїойогі). Тут буде побудований 
гімнастичний зал з новим за
критим плавальним басейном на 
15 тисяч глядачів.

Для змагань кіннотників при
значено іподром поблизу парку 
«Комадзава». Фехтувальникам 
відводиться меморіальний зал 
Васеда, а боксерам — палац 
конькббіжного спорту «Кора- 
куен». Місцями змагань ста
нуть також стрільбище Асака, 
велодром і шосе навколо міста 
Хатіодзі.

Основна частина робіт по бу
дівництву і реконструкції буде 
завершена, на думку губернато
ра, до жовтня 1963 року. Цс 
дасть можливість випробувати 
нові споруди. Генеральну репе
тицію олімпійських ігор в То
кіо заплановано провести з 11 
по 16 жовтня 1963 року.

Олімпійське селище вирішено 
побудувати в районі «Вашінгтон 
хейте». Адзума впевнено за
явив, що учасники 
залишаться 
динкп 
місцях, там 
відпочинку, 
вань.

Серйозну 
проблема 
під час Олімпійських ігор. Біль
ша частина доріг у місті пере
буває в поганому стані і не за
довольняє потреб. Будуються 
нові дороги, в тому числі на
земні і підземні. Тим не менше, 
в значній мірі з-за великого 
приросту населення транспорт
на проблема залишається 
гострою. Адзума відзначив, що 
все-таки пласті Токіо сподіваю
ться вирішити ні труднощі.

Скільки любителів спорту по
буває в Токіо під час ігор? 
Участь в олімпіаді візьмуть не 
менше 6 тисяч спортсменів. Ве-

ки на ігри. їх думають прода
вати через спеціальні агентства 
в Японії і за кордоном. Щоб 
одержати квиток, як це було в 
Римі, покупець повинен довес
ти, що забезпечив собі житло в 
Токіо.
ТОКІО. (ТЛРС).

S3

впевнено
і олімпіади 

задоволеними: бу- 
будуть в мальовничих 

чудові умови як для 
так і для треиу-

турботу викликає 
транспорту в Токіо

j| ГРАЮТЬ ЗБІРНІ КЛАСУ „Б
■ гЦЕДЕРАЦІЯ футбола Укрд-
■ 4-1 їнської РСР дещо змінила 
* традиційний порядок виступів 
□ збірної футбольної команди 
° класу «Б». Нині замість одного 
в колективу створюється чотири.

На першому етапі виступати-
■ муть три команди — збірні зон, 
° а потім з числа кращих грав-
■ ців буде укомплектована перша
■ збірна класу «Б», яка проведе
■ матчі з командами інших цес-
■ публік.

Вже затверджені склади трьох
■ зональних команд. До збірної
■ другої зони увійшли Кіровоград-
■ ські динамівці ІО. Калашников
■ та А. Нестеренко. Тренер Г. Ру-
■ дннський призначений другим
■ тренером.

У Львові відбувся перший 
і матч. Грали збірні першої і дру- 
“ гої зон. З рахунком 2:1 пере-
г

ЯБЛУ НЯ-ВЕЛ ЕТ ЕНЬ

Велетенська яблуня росте у 
відкритому полі поблизу експе
риментальної бази «Поллі» — 
центру наукового садівництва 
Естонії. Висота ТТ 18 метрів, 
обхват — 4,2 метра, окружність 
крони близько 50 метрів. Дере
ву понад 200 років. Воно щоро
ку плодоносить, його врожаї 
часто перевищують одну тонну.

З насіння цієї яблуні експе
риментальна база гирощуе ви-

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

БК 00350. Зам. № 6186. Т. 27.000,

могли футболісти другої зони. 
У дальшому зустрічі проходи
тимуть так: 17 жовтня у Горлів- 
ці гратимуть команди другої і 
третьої зон. а 3 листопада у 
Миколаєві мірятимуться силами 
колективи першої і третьої зон. 
11 листопада перша збірна кла
су «Б» України прийматиме в 
Одесі збірну РРФСР, 17 листо
пада футболісти другого ешело
ну українського футбола ви
їдуть до м. Фрунзе. де грати
муть із збірною командою Кир
гизької РСР.

Заплановані і міжнародні зу
стрічі. 20 листопада українська 
збірна класу «Б» відправиться 
до Африки. Там вона проведе 
кілька товариських матчів з 
командами Малі, Гвінеї, Лібе
рії та Сьєрра-Леоис.

&

сокоякісні підщепи, які витри
мують 40 і більше градусів мо
розу.

ВЕЛЕТЕНСЬКЛ ТАБЛЕТКА

Величезних розмірів таблетки 
діаметром приблизно 20 сан
тиметрів з’явилися у павільйо
ні «Корми» на ВДНГ СРСР. 
Це — лизунець, але не зви
чайний. Він містить всі необ
хідні для росту І розвитку ху
доби мінеральні речовини.

Рецептура складання табле- 
ток-велетнів різна, залежно від 
видів сільськогосподарських 
тварин.

Брикет кладуть або підвішу, 
ють біля кормів або годівниць, 
його можна закріпити і па під
ставці. Промисловість вже по
чала випускати такі комбіно
вані лизунці.

Нарешті — 
перемога

Кіровоградські динамівці 
дуже невдало виступають 

у стикових іграх на першість 
республіки з футбола серед 
команд класу «Б». До сьомо
го туру вони «порадували» бо
лільників лише трьома нічий
ними результатами. Набравши 
З очка з 12 можливих, динамів
ці займали серед одинадцяти 
колективів дев’яте місце.

Ось чому в сьомому турі, 
який проходив у Кіровограді, 
футболісти прагнули будь-що 
реабілітувати себе в очах бо
лільників. Це їм в деякій мірі 
вдалося. Команда забила у во
рота гостей тернопільського 
«Авангарду» три «сухих» м’я
чі. Автором всіх трьох голів 
був дебютант команди класу 
«Б», вихованець групи підготов
ки молодих футболістів Єв- 
СЄЄІІКО.

П

Молодці, гірники
Чергову зустріч в заключних 

змаганнях команд 
олександрійський 
провів па своєму 
маючи футболістів 
лині». 1 на цей раз 
продсмонструвал и 
гру, високі спортивні якості.

На 43-й хвилині першого тай
му капітан команди В. Савін- 
цев з ЗО.метрової відстані силь
ним ударом послав м’яч в пра
вий верхній куток воріт гостей 
І відкрив рахунок. Після відпо
чинку лівий крайній -12------
ря» в. Рабарооський 
два гола.

Матч закінчився 
гірників з рахунком 
олсксандрійці мають 9 очок з 
14, закріпилися у верхній поло
вині турнірної таблиці третьої 
підгрупи.

класу «Б» 
«Шахтар» 

полі, при ft- 
луцької «Во- 

гірники 
злагоджену

«Шахта- 
забив ще

перемогою 
3:0. Тепер

С. МОЇ». 
□

К У БОК
У ЕНЕРГЕТИКІВ

Н А ЗАВОДІ «Червона зірка» 
закінчився розиграш кубка 

з футбола. Його володарями 
стали спортсмени енергетичного 
цеху, які у фінальній зустрічі 
з рахунком 4:1 перемогли коман
ду ковальсько-пресового цеху.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

В КІНОТЕАТРАХ МІСТА
Кінотеатр «Мир». Для дітей. 

«ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, ЖИТТЯ». По
чаток о 10 годині ранку та 12 
годині дня. «ДЖАМІЛЯ». По
чаток о 2 та 4 год. дня, 6, 8 та 
10 годині вечора.

Кінотеатр «Снвашсць». «СІМ 
НЯНЬОК». Початок о 10 год. 
ранку, II год. 40 хв., 1 год. 20 
хв., З год. та 4 год. 45 хв. дня, 
6 год. ЗО хв., 8 год. 20 хв. та 10 
год. вечорз. На літньому май
данчику — «СІМ НЯНЬОК». 
Початок о 7 год. вечора.

Кінотеатр імені Дзержинсько. 
го. Для дітей. «ТАЄМНИЧА 
РУКА». Початок о 9 год. 45 хв 
ранку. «В ЦЮ НІЧ ГИНЕ МІС
ТО». Початок об 11 год., 12 год 
45 хв., 2 год. ЗО хв., 4 год. 15 Хв, 
дня, 6 год., 7 год. 45 хв. та 9” 
год. ЗО хв. вечора. На літньому 
майданчику—«ОТАМАН КОДР», 
Початок о 7 год. ЗО хв. вечора/

Кінотеатр «Хроніка». Хроні
кально-документальний фільм 
«НАШ МИКИТА СЕРГІПО. 
ВИЧ». Демонструється без пе
рерви з 10 години ранку до 9 
години вечора. Художній фільм 
«НА СЕМИ ВІТРАХ». Початок 
о 9 год. ЗО хв. вечора. .

Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора. 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себеї

Кіровоградська обласна друкарня ІмЛ Г. М. Димитрова.
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