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V НИВА другого року семирічки — у розпалі! Ні 
0 * 8 вдень, ні вночі не стихає гуркіт збиральних агре-

татів. Взято на облік кожну годину. Липень зачастив
V дощами, треба раціонально використати
< час, не допустити втрат урожаю, 
у В гарячу пору польових робіт особливо зростає
У роль агітатора. Пристрасним словом і задушевною 
ь бесідою, розповіддю про кращий досвід і особистим 
л прикладом він запалює трудівників колгоспних ла- 
л нів на нові трудові звершення, кличе вперед.
л Кожний день приносить нам радісні звістки з 

фронту жнив. Як і всюди, в перших лавах ідуть мо- 
Л лоді, завзяті. І там, де в трудових перемогах людей 
;; є заслуга молодих агітаторів, — честь їм і шана, 
у Тисячі комсомольців-агітаторів області працюють 
у у ці дні творчо, з вогником. Вони знаходять час піс- 
у ля роботи або й в обідню пору завітати в бригади, 
\ розповісти про події в міжнародному житті, повідо- V 
\ мити про успіхи сусідів, товаришів по змаганню, л 
У Як часто влучно сказане слово підтягує людину, ро- 
а бить її вимогливішою до себе, окрилює на трудовий
У подвиг! /;
л Дмитра Тесленка, секретаря комсомольської орга- () 
д нізації колгоспу «Зоря комунізму», Бобринецького (. 
у району, знають не тільки в цій артілі. 1 хоч від кон- < 
І тори, де працює Дмитро, до польового табору трак- С 

торної бригади шлях не близький, комсомольця час- 6 
то можна побачити в колі механізаторів. Зустріча- 6 
ють вони його з радістю, бо знають, що агітатор V 
принесе цікаві новини. (

Часто проводить бесіди з колгоспниками артілі у 
«Росія», Гайворонського району, комсомолець Мико- 6 

ії ла Сарахан. У рільничій бригаді він трудиться так, > 
у що інші йому позаздрити можуть. Особливо відана- / 
V мався він на вивезенні місцевих добрив. Партійна л 
V організація колгоспу дала М. Сарахану рекоменда- 

у цію для вступу в інститут. Що ж, цілком заслужив 0 
у’ цього сумлінний агітатор! Л
Можна навести багато подібних прикладів. Пра- Я 

цьовнті і завзяті комсомольці-агітатори знаходять \ 
шлях до сердець колгоспників, вболівають за дору- ї 
чену справу. Такими є, зокрема, агітколектив кол- > 
госпу імені Куйбишева, Новгородківського району, > 
та багато інших. /

Але, на жаль, не всюди агітатори ставляться по- / 
комсомольському до виконання своїх обов'язків. У / 
тому ж Новгородківськожу районі в колгоспі «Іскра» / 
молодіжний агітколектив, до якого у свій час звер- ( 
тались за кращим досвідом, зараз здає вихідні по- / 
акції; його робота помітно погіршується. Це пояс- ( 
нюється тим, що райком комсомолу, комсомольська ( 
організація сільгоспартілі не приділяють належної ( 
уваги агітаційно-масовій роботі. (

В Ново-Миргородському районі жодна комсомоль- ( 
ська організація не має свого агітколективу. Роботою ( 
молодих агітаторів, які працюють при парторганіза- <■ 
ціях, райком комсомолу мало цікавиться. А шкода! 
Інакше знали б райкомівці, чому в колгоспах імені 
Енгельса та імені Сталіна багато недоліків у роботі 
агітаторів-комсомольців. Наприклад, у тракторній . 
бригаді артілі імені Енгельса, де агітатором закріп- ( 
лена бібліотекарка Євдокія Тенжицька, можна поба- ( 
чнти застарілі лозунги і плакати, в пересувній біб- ; 
ліотеці — лише кілька тогорічних журналів. Агіта- ( 
тор рідко буває у механізаторів. і

В арсеналі агітколективів е чимало дійових засо- і 
бів масово-політичної роботи серед молоді: бесіди і 
агітаторів, голосні читання уривків з книг, статей з і 
журналів і газет, вечори запитань і відповідей та ін. < 
Всі ці засоби слід творчо і широко застосовувати в < 
своїй практичній роботі. (

У гарячу пору жнив багато важливих справ че- ( 
кає тебе, агітаторе! Зараз твоє місце в полі, серед 
трудівників! Вирушай же в бригади, друже, палким ' 
словом, особистим прикладом у труді запалюй моло- 
дих на нові славні подвиги! ,

погожий

МЕТАЛ
ХЛІБ МАРТЕНІВ

ПІВРІЧНИЙ план по зби
ранню металевого лому 

комсомольці і молодь Ново- 
Архангельського району 
виконали на місяць раніше 
строку.

Ця важлива ділянка ро
боти постійно не виходить 
з поля зору наших комсо
мольців. Як показала прак
тика, найбільшу ефектив
ність дає проведення неділь
ників.

Із плану 
тиждень : 
лому. Найкраще 
вали колгоспники 
артілі імені Леніна, 
здали 3,5 тонни брухту.

О. СОРОКОВИЙ, 
юнкор.

♦

КОМСОМОЛЬЦІ кіро
воградського заводу 

«Сільгоспдеталь» щодня пе
ревіряють робочі місця, очи
щають подвір’я від метале
вого лому. За перший квар
тал здано 74, а за другий— 
78 тонн брухту. Міськком 
комсомолу оцінив нашу ро
боту і видав 800 карбован
ців премії.

За активну участь у збо
рі металолому комсомоль
цям Олексію Стеценку, Вік
тору Киянову, Олені Степа- 
ненко оголошено подяку.

В цьому місяці ми вже зі
брали і здали близько 15 
тонн відходів металу.

Л. СИСОЄВА, 
секретар комсомольської 
організації заводу.

----♦—

і 4 тонни ми за 
зібрали 17 тонн 

попрацю- 
сільгосп- 

Вонн

Інформаційне повідомлення
про Пленум Цент рал ьного Комітету 

Комуністичної партії Радянського Союзу
16 липня 1960 року закінчив свою 

роботу Пленум Центрального Комітету 
КПРС, який відкрився 13 липня.

Пленум заслухав і обговорив доповіді 
заступника Голови Ради Міністрів, го
лови Держплану РРФСР тов. Гераси.мо- 
ва К. М., заступника Голови Ради Мі
ністрів Української РСР тов. Сені- 
на І. С., голови Латвійської ради народ
ного, господарства тов. Гайле Г. І., голо
ви Красноярської ради народного гос
подарства тов. Ломако П. Ф.. голови Ке
меровської ради народного господарства 
тов. Графова Л. Є., голови Карагандин
ської ради народного господарства 
тов. Братченка Б. Ф„ голови Державно
го комітету Ради Міністрів СРСР по ав
томатизації і машинобудуванню тов. Ко- 
стоусова А. І., директора Інституту елек
трозварювання імені Є. 0. Патона Ака
демії наук Української РСР тов. Пато
на Б. 6. «Про хід виконання рішень XXI

з’їзду КПРС про розвиток промисловості, 
транспорту і впровадження у виробни
цтво найновіших досягнень науки і тех
ніки». У дебатах на доповіді взяли 
участь 25 чоловік.

Пленум ЦК прийняв відповідну по
станову. яка сьогодні публікується.

У зв’язку з обранням члена Президії' 
ЦК КПРС тов. Брежнєва Л. І. Головою 
Президії Верховної Ради СРСР його 
увільнено від обов’язків Секретаря ЦК 
КПРС.

Пленум увільнив тов. Ворошило- 
ва К. Є. від обов’язків члена Президії 
ЦК КПРС на його особисту просьбу.

Пленум заслухав доповідь Секретаря. 
ЦК КПРС тов. Козлова Ф. Р. «Про під
сумки наради представників братніх 
партій в Бухаресті».

Пленум повністю схвалив діяльність 
делегації ЦК КПРС на пій нараді і 
прийняв відповідне рішення.

У Верховному Суді 
Союзу РСР

Військова колегія Вер
ховного Суду Союзу РСР у 
відповідності з статтями 9 і 
16 Положення про військо
ві трибунали і на підставі 
статті 36 основ карного су
дочинства Союзу РСР і со
юзних республік і 
до свого розгляду 
по обвинуваченню 
панського розвідника Пау- * 
ерса Френсіса Гаррі, відда-і 
ного до суду по обвинува-* 
ченню в шпигунстві за | 
статтею 2 закону про кар-^

ну відповідальність за дер
жавні злочини.

Відкрите судове засідан
ня військової колегії Вер
ховного Суду Союзу РСР у 
ній справі призначено на 
17 серпня 1960 року.

КУКУРУДЗА

прийняла) 
справу^ 

> амери-*
Недавно комсомольська ор

ганізація колгоспу «Украї
на», Кіровоградського райо
ну, рекомендувала Віктора 
Кухарсвського кандидатом в 
члени КПРС. Високо доро
жить Віктор довір'ям това
ришів. Найскладніші ділян
ки робіт у тракторній брига
ді доручають йому.

Тепер молодий комуніст 
вивів свого «Димитровця* 
на поля. Ще не було дня, 
щоб він не перевиконав зав
дання у півтора раза.

Фого В. КОВПАКА.
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На знімку: агрегат В. Ку- 
харевського на збиранні. В 
овалі—В. КУХАРЕВСЬК Іі И.

перевіряє Петро 
справність ма- 

трактори 
готові до 

врожаю куку- 
дозріває на 'ла- 
Тут і його 250

лісосмугою і МОЛ О’ 
дим садом—польовий стан 
механізаторів колгоспу іме
ні Шевченка. Серед ви- 
струнчених рядами механіз
мів походжає юнак. Ось 
він зупинився біля куку
рудзозбирального комбайна. 
Ще раз 
Харламов
шини. Комбайни, 
і весь інвентар 
збирання 
рудзи, яка 
нах артілі, 
гектарів.

Зобов’язався він із своїм 
напарником Олександром 
Сергачовпм зібрати з кож
ного гектара по 40 цент
нерів зерна і 350 центнерів 
силосної маси.

З сівбою хлопці 
лнся, провели її 
квадрати одержали 
ганні. Хвилювалися 
чи встигатимуть

впора- 
вчасно, 
бездо- 

і лише, 
у строк 

обробляти, посіви. Допоміг 
почин дніпропетровських 
механізаторів. Як тільки 
довідався про нього Петро, 
відразу ж і сам спробував 
на підвищених швидкостях 
працювати. Норми на обро
бітку кукурудзи вони з 
Олександром стали вдвічі 
перевиконувати. Щоденно 
обробляли по 38—40 гек
тарів.

Дивлячись на них, Іван 
Момот та інші трактористи 
теж перейшли на підвище

ні швидкості. Після чотириразового спушення міжрядь 
кукурудза буйно пішла в ріст.

Скоро комсомольці виведуть на плантації збиральні 
агрегати. Вони у них напоготові. »

Г. БУГАЙСЬКИИ, 
секретар Долинського РК ЛКСМУ.

мітингу 
вітали 
села, 

дівчата

Міжнародний табір молоді відкрито
учасників 
піонери і 
для яких 

Міжнарод-

Село Селише, Вінницької 
області, 18.липня. (РАТАУ). 
В мальовничому сосновому 
лісі, біля прибузького села 
Селище відбулося відкрит
тя Міжнародного добро
вільного робітничого табору 
молоді. Над табором здій
нявся голубий прапор—сим
вол миру і дружби між на
родами всіх країн. Урочисто 
звучить Гімн демократичної 
молоді.

Після 
табору 
школярі 
юнаки і 
ного робітничого табору бу
дуватимуть середню школу.

В табір прибули пред
ставники молоді багатьох 
країн світу.

Після відкриття табору 
відбулися зустрічі делега
цій, молоді, ігри, концерт.

На початку нинішнього року комсомол області взявся 
за будівництво комплексу споруд Кіровоградського м’ясо
комбінату.

Новий об’єкт оголошений ударною комсомольською 
будовою. Вже здано в експлуатацію першу чергу підпри
ємства. У вересні стануть до ладу діючих цехи другої 
черги.

На знімку: загальний вигляд будови. Справа — кра
щі будівельники-комсомольці (зліва направо): Анатолій 
ЧЕБОТАР, Володимир ДРОБОТ, Сергій МЙШАКОВ і 
Ніна КОРНІЙЧУК. л

Фото В. КОВПАКА.



тисяч на Сергія.»

ШОШ!
СПЕКА... Десь у полі гу

дуть мотори, стреко
чуть жатки, тягнеться вго
ру соковита густа зелень. 
А тут ледь чутно, як за 
вікном шелестить листя на 
деревах. Прохолодна тінь 
від них падає прямісінько 
на стіл секретаря райкому 
комсомолу Івана Тимо- 
щука.

Мова заходить про соціа
лістичні зобов'язання, і 
т. Тимощукові доводиться 
затратити кілька хвилин на 
розшук потрібних паперів у 
сейфі, у шухляді столу. На
решті їх знайдено, і ми до
відуємось, шо зобов’язання 
у комсомольців Компаніїв
ського району чималі. Одне 
з них — заготовити 60 про
центів 
кормів для 
молоді району. Якщо 
хувати, що кожен 
запланував у цьому році 
мати не менш як по 20— 
ЗО тонн кукурудзяного си
лосу на корову і по 5—6 
тонн консервованих почат- 
ків на свиноматку, то ста
не зроз мілим, наскільки це 
велике і серйозне завдан
ня. *

А що зроблено по підго
товці до силосування ку
курудзи?

— Проведено нараду сек
ретарів колгоспних комсо
мольських організацій, — 
відповідає І. Тимощук.

— А практично як готую
ться до цього комсомольці 
колгоспів? Ось хоча б у 
колгоспі імені Карла Марк
са...

загальної кількості 
тварин силами 

вра- 
колгосп

Підводить Склярен- 
- у розпачі говорить 

І. Тимощук, — не з’явився 
на нараду, не доповів, як 
там у них розвертаються.

... Сергія Скляренка, тре
тього за цей рік секретаря 
комсомольської організації 
колгоспу, довелося таки 
довгенько шукати. Не зу
стрівши ного ні в полі, ні 
на фермі, ми подались до 
клубу, яким він завідує. Та 
й тут спіткала невдача — 
замкнено. Нарешті зустрі
лись хлоп’ята, які сказали, 
шо Сергій живе «ген 
за крамницею» і що 
скоріш за все, вдома.

Дітлахи мали рацію, 
решті ми 
говорити 
справи 
мольців. 
далеко не блискучі.

неймовірно

там, 
він,

На- 
по- 
про 

камсо-

дістали змогу 
з секретарем 
сільських 
А вони в них — 

Кол
госп неймовірно відстає 
у веденні тваринництва. На
доєно лише по 600 літрів 
молока на корову, а зобо
в'язання —« 2200 літрів.
Природно, що, не створив
ши достатнього запасу кор
мів, годі й мову вести про 
ріст продуктивності худоби. 
Корми, як 
голова.

Скажемо 
тілі є повна 
статок силосу. Густа та ви
сока росте на ланах куку
рудза. Але ж її треба зі
брати, подрібнити.

Про це тут не думають: 
ще рано, мовляв. У цьому 
році передбачено вдвоє 
більше, ніж в попередньо
му, закласти силосу, та ще 
не викопано жодної нової 
траншеї і навіть старих не 
очищено. Не кращі справи 
і з підготовкою збиральної 
техніки. Досі стоять невід- 
ремонтовані комбайни 
«КУ-2».

Тут би комсомольцям і 
вдарити на сполох, перши
ми взятись за роботу, ін
ших за собою повести,

— Зобов’язання наше? — 
перепитує Сергій. — Тонн 
700. а то й більше закладе-

відомо, всьому

наперед: в ар- 
змога мати до-

ХОРОШІ СПРАВИ

КОМСОМОЛЬСЬКІ
Молоді колгоспники ар

тілі імені 40-річчя Жовтня, 
Бобринецького району, по
повнюють ряди майстрів 
сільського господарства. На 
початку року доярки-комсо- 
молки Діна Матюіиенко та 
Галина Гора взяли зобов’я
зання одержати від кожної 
корови по 2500 літрів мо
лока. Тоді мало хто вірив, 
що дівчата зуміють додер
жати слова. Коли ж на кі
нець півріччя вони зайняли 
чільне місце серед кращих 
доярок артілі, надоївіІЇи по 
1500—1670 літрів молока

від корови, їх майстерність 
в артілі визнали всі.

Минуле півріччя принес
ло перші успіхи й молодій 
свинарці Раїсі Лисенко. і 
Щодобовий приріст живої 
ваги кожної тварини її гру
пи — 560 грамів. Раїса вже 
здала державі 400 центне
рів м’яса.

Л. ГОМЕНЮК.
♦ » $

Сад радгоспу «Сагай- 
.—. , Устимівського райо-

зве-мо. Скільки правління 
лить (?!).

Оце так приклад комсо
мольської ініціативи! Чека
ти вказівок правління, коли 
давно вже 
створити _ -----------
бригаду по заготівлі 
мів, хоч як і 
проти ЦЬОГО 
ренко. Адже в артілі е 40 
комсомольців, серед яких— 
трактористи, комбайнери І, 
зрештою, просто роботящі 
хлопці та дівчата. Потріб
но лише організувати їх, а 
комсомольський комітет і 
його секретар, як видно, не 
можуть чи просто не хочуть 
цього зробити.

Майже подібна картина і 
в сусідньому колгоспі імені 
Щорса. Тут комсомольцям 
потрібно зібрати і засило
сувати кукурудзу з площі 
близько півтори тисячі гек
тарів. А підготовки до зби
рання теж не розпочали.

Як бачимо. своєчасно 
проведена нарада ше не 

підготовка 
буде своє- 
працівники 

райкому 
шо 

зайвих

можна самим 
комсомольську 

кор- 
не заперечує 
Сергій Скля-

означає, шо й 
до силосування 
масною. Дарма 
Компаніївського 
комсомолу вважаюсь, 
можна позбутися 
турбот, віддавши цю робо
ту на відкуп секретарям 
первинних організацій.

Т. БОДНАР, 
спецкор «Молодого 

комунара».

Тисячу разів повторюва
ли вони в школі слово «бо
ротьба» і чули, що не менш 
запеклою, ніж збройна, бу
ває боротьба за свої ідеа
ли. Так було в школі. 
Тоді слово «боротьба» в їх 
уяві пов'язувалось з чимось 
величним, героїчним і ніяк 
не буденним.

25 червня — не просто 
випускний вечір. Це радість 
визнаної самостійності і 
тривога перед невідомим. 
На вечорі Діда Філіпонен
ко заявила, що йде працю
вати в колгосп. Середню 
школу вона закінчила із зо
лотою медаллю, а що сто
сується характеру дівчини, 
то всі знали, що їй не при
таманно відступати від за
думаного.

Слухаючи виступ Л. Філі
поненко, багато хто десь у 
глибині душі відчув, що 
саме так слід розпочинати 
життєву боротьбу, вибирати 
крутіший і багатший шлях, 
а не податливіший та убо
гий.

З перших же днів після 
закінчення школи життя ви
могливо зажадало від сім
надцятирічних твердості І 
вірності своїм вчорашнім 
ідеалам. Діда Філіпоненко 
разом з Валею Арістовою 
незабаром з’явились у стані 
тракторної бригади колгос
пу ім. XX з’їзду КПРС. 
Прийшли тому, що маши
ни їм подобаються над усе. 
Дарма їх умовляли, одні обе
режно, а інші насміиікува-

то, «викинуть дуроїці з го
лови»: мовляв, трактори,
комбайни — не жіночих рук 
справа. Дарма Валіна по
друга Віра Шапоіиник про
бувала спокусити її малим 
конкурсом у Шамівському 
сільськогосподарському тех
нікумі.

«Не жіночих рук спра
ва!» Вони знали, що пра
цювати на машині в полі— 
це справа перш за все їх 
серця. І як добре, що Гри- 
горій Матвійович Таранен
ню, голова колгоспу, зрозу
мів молоді стремління. Не 
відмовляв, не суперечив.

Сонце посилав на землю 
зайве проміння, і від цього 
в полі стоїть така задуха, 
що навіть завжди самовпев-* 
нений степовий вітер на цей 
раз виявився безсилим. 
Тільки тракторові та водіє
ві Якову Чекану і причіп- 
лювачці Діді Філіпоненко 
спека ні до чого. Сидить за 
кермом лафетної жатки дів
чина, тільки ласкаві й тро
хи соромливі очі блима-

ють з-під припорошеної пл. 
лом хустини.

Думаєте, що, коли вона 
пішла наперекір умовлян
ням рідних і однокласни
ків, то в неї зухвалий ха-~\ 
рактер? Навпаки, явно 
скромний.

— А може, й правда, Лі- 
до, ти б краще до інститу
ту пішла, в тебе ж золота 
медаль, — кажуть їй одно
сельчани.

— Я хочу спочатку свій 
хліб заробляти.

— Ну, а робота на маши
ні все-таки мало підходить 
для дівчини.

— То нічого: з легкого ні
чого не починається.

Діда доб’ється свого. Ра
зом з Валею Арістовою во
на піде на курси тракторис
тів, попрацює ще рік і зро
бить перші, але тверді кро
ки, щоб стати інженером- 
механізатором.

А. ВОЩАНСЬКА.
с. Мошорино, 

Новопразького району,

« СТИПЕНДІАТИ

дак»,
ну, називають «садом мо
лодих». Він закладений і 
доглядається комсомольця
ми.

В цьому році радгоспна 
молодь готується збільши
ти його площу. На закладе
ній шкілці вирощуються 
саджанці.

Кожного дня за роботою 
тут можна побачити Валю 
Омельникову, 
рікову, Валю Карпушину, 
Марію Гайдук та інших. 
За їх старанну працю дере
ва віддячують рясним уро
жаєм.

І На сортовипробувальній дільниці колгоспу «Путь Ильн- 
ча», Знам ямського району, в цьому році перевіряються 
сортові якості багатьох городніх культур.

— Звідси. — розповідає працівник дільниці М. Г. Білі- 
ченко, — почніть переселюватися на підзолисто-чорнозем
ні грунти колгоспів області багато різних овочів. Серед 
ннк — помідори сорту «Шатилівський-35», «Харків- 
ськин-ЗбІ».

Науковим працівникам допомагають учні. Валя Сопіль
ник, Люда Флоренцева, Оля-Кравчук працюють на ділян
ці вже другий рік.

Разом з іншими культурами дівчата вирощують на 
трьох гектарах кілька сортів огірків. Вони вже зібрали 
їх понад 300 центнерів.

На знімку: учениця 8-го класу Люда Флоренцева за 
роботою.

Фото В. КОВПАКА.

Кращим виробничникам, 
активним громадським пра
цівникам дають путівки у 
вузи і технікуми промисло
ві підприємства і будови, 
колгоспи та радгоспи. Тіль
ки в Київський політехніч
ний інститут направлено по
над 300 майбутніх завод
ських стипендіатів.

Кілька років попрацював 
на Київському арматурно- 
машинобудівному заводі Єв
ген Ткаченко. Почав він з 
учня токаря, а тепер уже 
має шостий виробничий 
розряд. Йому присвоєно 
звання ударника комуніс
тичної праці. Євген — член 
комітету комсомолу підпри
ємства. редактор заводської 
газети.

Здавалося б, хлопець 
вкрай завантажений. Адже 
він ще захоплюється і спор
том, цікавиться мистецтвом. 
Але Євген знаходив час та
кож і для навчання. В цьо
му році він закінчив школу 
робітничої молоді. В його 
атестаті зрілості тільки доб
рі і відмінні оцінки.

Про таємну мрію молодо
го робітника стати інжене- 
ром-механіком узнали то
вариші по цеху. На загаль
них зборах вони вручили 
йому путірку на механічний 
факультет Київського полі
технічного інституту.

Три роки тому одержав 
атестат зрілості Валерій 
Половинчик. В той час, ко
ли деякі з його друзів дума
ли про те, як відразу з 
шкільної лави потрапити у 
вуз, він пішов на київ
ський завод «Будшляхмаш». 
Тут працюють його батько 
і мати — заслужені вироб-

, ничники. Тепер і Половин- 
■ чик-молодший користується 

не меншою пошаною в ро
бітничому колективі. Ва
лерій став висококваліфіко
ваним слюсарем-складаль- 
ником. йому виявлено ве
лике довір’я — послано 
вчитися у політехнічний ін
ститут за рахунок підприєм- 

і ства.
У Бориса Генералова — 

інше прагнення. Він палко 
хоче стати педагогом. Хло
пець дістав добрий трудо- 

і вий гарт — три роки пра- 
» цює слюсарем на київсько

му заводі «Більшовик», їз
див за комсомольською пу
тівкою в Донбас на будів
ництво домни в місті Жда- 
нові. І не просто вчителем 
вирішив стати Борис, 
мріє дістати професію 
женера-педагога, щоб 
кладати у вечірньому 
шинобудівному і 
відкритому на його рідному 
заводі. «Добрий буде з Бо
риса педагог. — сказали ро
бітники. — Справу пашу 
знає і любить, з готовністю 
передає досвід новакам». 
Колектив підприємства дав 
йому рекомендацію на ін
женерно-педагогічний фа
культет, який відкривається 
в цьому році в Київському 
політехнічному інституті.

Заводськими стипендіата
ми називають сьогодні тих, 
хто приходить у вузи і тех
нікуми за путівками колек
тивів промислових підпри
ємств. Заводські стипендіа
ти! Вони з честю пронесуть 
це високе звання, виправда
ють довір’я своїх товари
шів.

Вій 
ін- 
ви- 
ма- 

технікумї^і

(РАТАУ).

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
20 липня 1960 р. 2 стор,

Д юсю Се-

М. БОРЕЙКО.

ЇХ ВИХОВАВ комсомол
Микола Каблюк приїхав 

на будівництво Кремен
чуцької ГЕС три роки тому. 
Тут він оволодів спеціаль
ністю електрозварника. Ви
сокопродуктивну працю ком
сомолець поєднує з успішним 
навчанням у Харківському 
будівельному технікумі.

В ці дні, працюючи на 
спорудженні монтажної пло
щадки водозливної греблі, 
Микола виконує по півтори 
норми.

На знімку: М. КАГ.ЛЮК.
Фото: Г. ЧОБІТКА.

« * *
Бригада майстра Б. /, 

Герасимова у Хирівському 
деревообробному комбінаті 
наймолодша. В її складі 40 
робітників І всі — комсо
мольці та молодь.

Багато завзяття, творчої 
винахідливості у молодих. 
Щодня замість 60 столів 
бригада дає 80.

З вогником трудяться у 
бригаді Анатолій Богун, 
Василь Харченко, Валя Ті- 
това, Володимир Морозов 
та інші.

М. АЗІМОВ, 
столяр, 

район.Знам’янський
♦ *

Навесні цього року ком
сомолка Ніна Сапіга з кол

госпу «Дніпро», Онуфріїв- 
ського району, наслідуючи 
приклад знатного свинаря 
країни Я. Чижа, взяла на 
відгодівлю велику групу 
тварин. А через два місяці 
було здано державі 257 го
лів свиней. Середньодобо
вий приріст живої ваги тва
рин становить 500 грамів. 
Вартість центнера свинини 
доведена -до 275 карбован
ців.

За успіхи в праці Ніні 
першій в районі присвоєно 
звання «Почесна свинарка 
району».

І. СИНИПОСТІЛ, 
працівник редакції 
газети «Зоря кому
нізму^

ВОНИ БУДУТЬ
Бориса Москальова і 

Петра Комаїценка на мало- 
висківсгкому цукровому
заводі знають як кращих
виробничників, активних 
комсомольців. Коли первин
на організація вирішувала, 
кого послати на навчання у 
Київський технологічний ін
ститут харчової промисло
вості, всі одноголосно реко
мендували Бориса і Петра.

ІНЖЕНЕРАМИ
Іиженером-механіком ста» 

не Борис Бровченко. 
лишній воїн Радянської 
Армії, нині робітник спир
тового заводу, він одержав 
рекомендацію підприємства 
до Одеського інституту хар
чової промисловості.

Л. КЛЮЧКА, 
інструктор Маловис- 
ківського РК ЛКСМУ.

---------------------------- 4М+І»---------------------------

рІСТООІЯ Великої Вітчизняної війни 
Радянського Союзу 1941—1945“

СРСР, роботі Комуністич
ної партії, " 
уряду і всього 
зміцненню оборони Радян
ської держави. Хронологіч
но перший том охоплює ПО
ДІЇ з початку 30-х років —• 
з утворення ДВОХ ВОГНИЩ 
нової світової ВІЙНИ — ПО 
червень 1941 року, тобто ДО 
нападу Німеччини на СРСР. 
. Книга має численні фото
ілюстрації і карти.

і
І
1 . ........... _.
| Союзу 1941 — 1945*.

Вийшов з друку перший 
том «Історія Великої Віт
чизняної війни Радянського 

яким 
І відкривається шеститомне 
| видання цієї праці, здінсню- 
іваного за рішенням Цент- 
|рального Комітету КПРС. 
І Том присвячений виник

ненню другої світової війни, 
підготовці імперіалістични- 

іми державами Елі

Рздянського 
народу по



відповідають Р
СЕКРЕТАРІ ПЕРВИН

овоє фото?

які після 
роздумів нава- 

заволодіти «мо-

Якщо ти вата 
то будь ним зав

самотуж- 
без акти- 
всієї мо-

АНИ СПЕРЕЧАТИСЯ

МЕНІ зрозуміла тривога 
Раї Вітько. Молодий, 

новообраний секретар хви
люється: чи зуміє він ви
правдати довір'я своїх това
ришів?

Зазнала і я отих хвилю
вань і роздумів, коли мене 
обрали своїм ватажком 
комсомольці села. В кол
госпній комсомольській ор
ганізації все було по-іншо
му. ніж у шкільній, звідки 
я щойно прийшла тоді. Тут 
проблеми сягали далі чи
єїсь невиправленої «двій
ки» — вирішувались великі, 
серйозні справи. А тому тре
ба було, щоб вирувало, ки
піло життя організації. У 
мене теж робота така, що 
не відірвешся від неї на
довго — дояркою працюю. 
Отож, побоювалась, чи 

''•справлюсь. І. скажу відвер
то. не справилась би, коли б 
почала працювати 
ки. без комітету, 
ву, без підтримки 
лоді.

Відтоді минуло 
Тепер я. здається, 
про досвід наїйої роботи 
можу скззати. порадити де
що молодим 
таким, як Рая.

Складається 
що дівчина не 
уявляє діяльність секретаря 
первинної комсомольської 
організації. Раю найбільше 
турбує відсутність спеці
ального, вивільнего часу 
для комсомольської роботи. 
Такі години, якщо й викрої
ти їх, не дадуть нічого хо
рошого. Не можна ж лише 
епізодично бути секретарем, 
а далі знову просто собі 
дояркою чи рахівником. Від
ведеш для керівництва мо
лоддю якийсь встановлений 
час — і немов відірвешся 
від неї, створиш штучний 
бар’єр між комсомольською 
х виробничою діяльністю. А 

^они ж — нерозривні.
Я б, мабуть, і не знала.

три роки, 
вже й

секретарям,

враження, 
зовсім вірно

Росте
комсомольська

сім'я
міну Мельннченко, начальника комсомольського штабу, 

на будівництві ново-українського цукрового заводу доб
ре знають і поважають у кожній бригаді. Працює вона 
табельницею, але обов’язки у неї значно ширші: треба 
провести бесіду з робітниками, допомогти редколегії ви
пустити черговий номер стіннівки, прослідкувати, як усу
ваються оиявлені штабом недоліки в організації праці. І 
всюди комсомолка встигає.

Ми сфотографували Ніну в той момент, коли вона 
а обідню перерву читала землекопам свіжу газету.

Фото В. ШТЕЙНБЕРГА.

ТАШЛИЦЬКІ БАЗІКИ
Слідами одною листа

Комсомольці колгоспу | 
імені Дзержинського. Кіро-? 
воградського району, часто і 
збираються на збори, щоб ї 
прийняти до свого колекти-= 
ву кращу молодь села. В ♦ 
цьому році до комсомолу; 
тут вступило понад 20 чо- * 
ловік.

Такого росту організація 
домоглася тому, що комсо 
мольці агітують молодь за 
вступ у свої ряди не слова- 

Гчи. а ділом. За що б не взя
лися вони, все доводять до 
кінця.

Весною було вирішено за
класти колгоспний сад 
розбити парк біля клубу. Та 
справа цим не обмежилась. 
Комсомольці кинули клич: 
«Посадив дерево — ти його 
господар! Доглянь, вирос
ти!» Тому у дзержинців і 
сад. і парк радують зір.

Якось довідалася молодь, 
що в сусідній артілі імені 
Леніна група комсомольців 
вирішила піти працювати 
на ферми. Те ж саме зроби
ли й дзержипці. Тепер їх 
колгосп по надоях молока з 
останнього вийшов па чет
верте місце в районі.

Є кому задати бойовий 
комсомольський тон і серед 
механізаторів. На 300 гек- 

^їрах вирощує кукурудзу 
'Сергій Батов. І вся площа 
оброблена, доглянута.

Так трудиться кожний з 
73-х членів організації.

За бойовий дух. за працю 
з вогником молодь села по
важає комсомольців, прагне 
стати такою ж. як і вони.

П. ДМИТРЕНКО.

як використовувати отой 
спеціальний «секретарський» 
час. Не ходити ж поміж 
молоддю, яка працює, в ролі 
керівного спостерігача. А 
отак, перебуваючи поруч, 
завжди відчуваєш, що хви
лює комсомольців. Виникне, 
бува, цікава розмова — на 
збори її винесемо. Так, коли 
у нас на фермі якось сама 
по собі зайшла мова про 
газетну статтю «Щастя Ві
ри Рєзник», ми продовжили 
її на своїх зборах. Дуже ці
кавим було обговорення: із 
запальними виступами, з 
розмовою начистоту.

Виносимо ми на збори і 
питання про хід сільсько
господарських робіт, про 
стан на тваринницьких фер
мах, про поведінку окремих 
комсомольців. Але намагає
мось повести розмову з то
го чи іншого приводу саме 
тоді, коли вона назріла, 
стала необхідною. А для 
цього треба бути завжди се
ред молоді: за кілька хви
лин не розберешся ні в 
справах, ні в настроях лю
дей.

Як же встигнути скрізь по
бувати? У секретаря є ос
новна, постійна робота, а в 
колгоспі на всіх ділянках 
виробництва працює мо
лодь. Та секретар має на
дійну опору — актив, комі
тет. В ньому повинні бути 
ініціативні, беручкі до пра-

Із села Плетений Таш- 
лик, Маловисківського ра
йону, редакція одержала 
лист. Юнкори артілі іме
ні 40-річчя Жовтня вка
зували на безтурботність 
керівників, порушення 

Статуту сільськогосподар
ської артілі та на те. що 
тут не борються із само
гоноварінням.

* »
потрапив саме 

коли в колгоспі 
годину чекали

♦

V село я 
■* тоді,

з години на 
на приїзд з райцентре авто

ритетної комісії. Аіетушні 
не було меж. приводились в 
ажур папери.

Справніше стали підвози
ти зелену масу коровам, на
віть аж три тонни солі-ли- 
зунця терміново доставили.

Панують тут ще й такі 
«порядки». На сівбі куку
рудзи механізатор М. На
раз допустив брак — не 
вийшли квадрати на площі 
86 гектарів. А з нього, як 
з гусака вода. Сам голова 
спокійно констатує, то за
гинуло декілька десятків 
тварин. Відомі й винуватці.

Сила ватажка — у вмінні 
жити життям колективу. Іс
тина не нова, але забувати 
про неї комсомольському 
секретареві не можна ні на 
мить. Кожної хвилини, а не 
в спеціально виділений час, 
повинен він почувати на со
бі високе довір’я товари
шів.

Катерина ЗАХАРЕНКО, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу «Ук
раїна», Гайворонського 
району.

Однак*до відповідальності 
їх чомусь не притягають.

В той же час за незначні 
провини колгоспників штра
фують. Часто-густо пору
шують статутні вимоги про 
скликання засідань правлін
ня. загальних зборів, під
звітність правління і голови 
перед загальними зборами. 
Члени артілі від розв’язан
ня різних питань штучно 
усуваються, глушиться іні
ціатива, критика. А бригад
ні збори взагалі не прово
дяться. Зате бригадир чет
вертої бригади Петро Ян- 
ченко іноді, не сходячи з 
бідарки, дасть наряди, пере
сипавши їх грізними окри
ками.

Ще один факт красно
мовно стверджує істину: 
ташлицькі керівники з людь
ми не працюють, а лише ба
зікають. Липневе сонечко 
нестерпно припікає. Десь 
опівдні біля чепурненького і 
добротно забудованого по
двір’я стоїть «Волга». ” 
таю зустрічного, хто 
проживає.

— Голова, Григорій Пет
рович, 

Пн- 
тут

виготовленн 
лин» (?!).

Спокуслива реклама! Хоч 
і зрідка, все ж знаходяться 
довірливі люди, 
недовгих 
жуються 
ментальними» знімками.

Яку ж продукцію наділяє 
своїм нечисленним клієнтам 
«моменталіст» Фавіш Сіга- 
льов? Вибір дуже широкий. 
Хочете стати лезгіном? 
Будь ласка, нап’ялюйте на 
себе до пуття поношену на
кидку з дерев’яним кйнжа- 
лом на поясі.

Не до вподоби такий мас
карад? Що ж, можете сфо
тографуватися на фоні обід
раного полотна, на якому 
наляпано щось схоже на 
помпезний палац турецьких 
ханів. І цей «фон» не підхо
дить? Тоді ви, напевне, за
кохані і хотіли б подарува
ти на пам’ять овоє фото? 
Буде зроблено. Вашу фото
графію вмістять у симво
лічному овалі серця з «афо
ристичними», «зворушливи
ми» написами (залежно від 
смаку і потреби моменту): 
«Дарю тому, 
сердцу моєму», 
расстанемся, 
мне», 
дарю»...

Оглядаєш всю цю 
рею безсмаку, 
халтури, і мимоволі 
хоплює подих. Як могло тра
питися, що в наш час небу
валих культурних перетво
рень фотографи-кустарі про
понують людям отаку ні
сенітницю?

— Я нікого не силкую. Не 
хочуть — можуть не фото
графуватися,—доводить Фа- 
віш Нафтулович. — А втім, 
клієнт тепер не той, що був 
років з десяток 
більше до послуг 
ательє вдається.

До цього визнання

кто дорог 
«Если мьі 

вспомни 
«Кого люблю,

обо 
тому

гале- 
відвертої 

пере

тому: 
фото-

До цього визнання важко
будь-що додати. Але наві-ліції та управління колгосп- 

Д Р У г
МЕХАНІЗАТОРІВ

що ж тоді в такому людно-» 
му місці, як базарна площа,| 
рекламувати отой «букет»» 
банальщини? ♦

Виявляється, є такі все-| 
владні дяді V Кіровоград-X 
ському міськфінвідділі, які» 
Фавішу Нафтуловичу на-* 
віть реєстраційне посвід-Х 
чення видали. Начальнику» 
відділу держдоходів В. І.| 
Горбенку немає ніякого ді-Х 
ла до того, що пошлятина,^ 
яка виходить з рук Ф. Сіга-х 
льова, псує естетичні смаки» 
людей. особливо молоді, £ 
спотворює внутрішній ВИ-Х 
гляд квартир. А в інспекто-Х 
рів обласного управління £ 
культури ніяк руки не до-Х 
ходять до того, щоб ро-| 
зібратися в якості цієї фо-- 
тосіоячини.

«Про смаки не сперечаю-; 
ться», — говорять у народі.х 
На наш погляд, це правило X 
не завжди прийнятне. НимХ 
іноді прикриваються люди,і

На подвір’ї поралась гос
подиня.

Через добрих десять хви
лин на ганок виходить 
Г. Старовойтов. Заспаний, 
обрюзглий. Ще з-за скляних 
дверей веранди почав на
чальницьким тоном:

— А не можна було в ін
ший час? Саме відпочиваю... 
Що цікавить? Як у першій 
бригаді? Та чи ж ти не зна
єш? А втім. пиши, то хо
чеш. Говорити не буду. Не
має мені коли...

Зате ввечері цей керівник 
сам правив автомашиною. 
Це на замовлення дружини 
покотив у сусіднє село до 
родичів.

Ніхто з 62 членів ВЛКСМ 
колгоспу досі не насмілив
ся викривати ці неподоб
ства. Та воно VI не дивно. 
Адже комсомольці Микола 
Каиашук, Микола Само
рух Георгій Скоба та Лео-

сцену легковажні 
пустопорожні піс- 

тому про смаки 
треба сперечатися, 
відома Ново-Геор-

які цинічно знущаються над 
естетичними запитами тру
дящих, розпліджують грубу 
пошлягину, поширюють ні
кудишню продукцію, вино
сять на 
водевілі, 
ні. Саме 
можна і

Не без 
гіївського відділу культури 
керівники самодіяльних ко
лективів Калантаївського, 
Глинського та Великоскелів- 
ського сільських клубів не
давно включали до своїх 
репертуарних планів пісні 
«Пчелка і бабочка», пресло- 
вуті «Ландьіши» і навіть за
яложені «Очаровательньїе 
глазки».

А як могло трапитися, що 
до репертуару Червонопіль- 
ського, Бобринецького райо
ну, та Петрівського, Ново- 
Миргородського району, 
сільських клубів вносилася 
остобридла пісня «Поїзди», 
яка не викликає ні світлих 
почуттів, ні хороших думок. 
Гідна подиву та обставина, 
що місцеві комсомольські 
організації миряться з по
дібними фактами.

Заслуговує осуду практи
ка працівників Ново-Укра
їнського відділу культури, 
які штучно збіднюють ре
пертуар, не представляють 
його у всій багатій різнома
нітності. В програмах деся
ти сільських клубів району, 
наприклад, майже зовсім 
відсутні танцювальні номе
ри.

Серед окремих товаришів 
існує неправильна думка 
про те, що сприйняття най
вищих зразків музики—сим
фонічної, оперної, камер
ної — є уділом тільки ви
браного кола людей, що 
можна прожити і «без сим
фоній». У свій час В. І. 
Ленін у бесіді з К. Цеткін 
сказав, що «робітники і се
ляни.... дістали право на 
справжнє велике мисте
цтво». Навчитися розуміти 
класичну музику доступно 
кожному. І хто досі не до-

♦ них ринків, на яких покла- 
| депо контролі» за виконан- 
X ням цього рішення, тепер 
І іноді крізь пальці дивлять- 
хся на те, що в базарний 
•день на прилавках все-таки 
X спливають коти-шкатулки, 
X незграбні гіпсові фігурки та 
І інша антихудожня продук

ція.
В цій кореспонденції ми, 

нали для пересувної бібліо-х пРиР.0дн0, не мали можли- 
теки. допомагає випускати ♦ вості охопити всіх питань, 
стіннівки хяк* СТОСУЮТЬСЯ піднятої те-

Механізатори — люди до-Xми’ Сподіваємося що наші 
питливі. То принеси їм що-* юнкори, читачку своїх лис- 
небудь про нові сільсько-Хтах до Редакц" доповнять 
господарські машини, тоХ"очатУ розмову, наведуть 
дай збірку віршів молодих 5 багдто нових фактів і прик- 
поетів. Люблять почитати Хладів’
і художні твори російських | Отже, чекаємо від вас 

X класиків. Всі замовлення листів, друзі! Про смаки 
X своїх підшефних Ліда вико- Xтреба сперечатися. Спереча- 

нує без затримки. »тися і боротися за хороше,
Хорошу, корисну справу хпередове в мистецтві, в на

робить комсомолка. ♦ шому побуті.
в., ФІЛІППОВ. ♦ В. КРАМАРЕНКО.

Завідуюча Трепівською 
сільською бібліотекою Лі- 
да І щепко — частий гість 
у тракторній бригаді артілі * 
імені Сталіна, Знам’янсько-♦ 
го району. Вона приносить X Ц! 
у польовий стан книги, жур-♦_

під Лимар самі по декілька 
тижнів не виходять на ро
боту.

А секретар комсомоль
ської організації Георгій 
Харченко лінується навіть 
поговорити з такими «робо
тягами». В минулому квар
талі він не провів жодних 
комсомольських зборів. Тут 
комсомольці не використо
вують своїх прав, наданих 
Статутом ВЛКСМ.

Дивними методами борю
ться тут із самогоноварін
ням.

Дільничний міліціонер 
тов. Мельннченко відверто 
пояснив:

— З відібраним самого
ном розправляємось швид
ко. На той час біля мене 
завжди тт. Старовойтов, 
Лункан, голова сільради та 
інші керівники села. Це, 
так би мовити, постійні і 
надійні «свідки». По черзі й 
починаємо пробувати, щоб

виклика* 
коли у

бився цього, той обкрадає 
себе, позбавляє великої ес
тетичної насолоди. Культур
на молода людина повинна 
знати музику Чайковського, 
Глінки, Ліста, Бетховена ні 
трохи не менше, ніж твори 
Пушкіна і Толстого.

У переважній більшості 
закладів культури правиль
но розуміють завдання ес
тетичного виховання трудя
щих, активно пропагують 
класичну І народну музику, 
танці. Всілякої похвали за
слуговує творча діяльність 
танцювального ансамблю 
Кіровоградського Будинку 
культури імені Калініна. За 
високу виконавську май
стерність йому присвоєно 
звання народного. Але та
ких ансамблів у нас поки 
що дуже і дуже мало.

Говорячи про виховання 
хороших смаків, ми маємо 
на увазі не лише галузь 
музики, пісенне і танцю
вальне мистецтво. Почуття 
гіркоти і подиву 
ють такі факти, 
квартирах деяких людей зу
стрічаються картини і «ки
лими», намальовані на папе
рі або старій тканині запов
зятливими безталанними ре
місниками.

А скільки можна побачи
ти на базарах Кіровограда, 
Знам'янки, Олександрії та 
інших райцентрів потворних, 
розписаних в отруйний ко
лір, «золотих» статуеток, 
рамок для фотографій і т. д. 
Звичайно, тут багато в чому 
винні -----.... «
стерні, 
тивна 
мало що можуть протиста
вити цін сумнівній «продук
ції».

У листопаді минулого ро
ку Кіровоградський викон
ком міської Ради депутатів 
трудящих прийняв рішення, 
яким категорично заборо
нив продаж на місцевих 
ринках антихудожніх виро
бів кустарного виробни
цтва. Відтоді минуло біль
ше півроку. Працівники мі- 

наші художні май- 
місцева і коопера- 
промисловість, які

і

переконатись, чи ж то на- 
справді сивуха. Почастує- 
мось — рештки виливаємо, 
хоч і шкода іноді...

— Безсумнівно, — допов
нив його Г. Лункан, — з 
самогоноварінням боремося, 
хоч цим більше займається 
дільничний. Я сам знаю 
майже всіх тих, хто готує 
оковиту. Звісна річ, треба 
все ж чоловіків зо два «під
липати» 
Указу, 
муть, що 
жую...

згідно недавнього 
Інакше докоряти- 
законів не додер-

* * *
того дня не приї-Комісія 

хала. І все залишилось по- 
старому.

В. БОНДАР,
спецкор'«Молодого кому
нара».



БІЛЯ ТУРНІРНОЇ ТАБЛИЦІ
ПРОЙШОВ ще один тур 

рознграшу чемпіонате 
республіки з футбола серед 
команд класу «Б». Кірово
градська «Зірка» була гос
тем чернігівського «Аван
гарду». Господарі поля 
вдруге зазнали поразки від 
кіровоградців — на цей раз 
з рахунком 0:2.

Як і в деяких інших ви
падках, несподіваності при
ніс тернопільський «Аван
гард», який до цього займав 
15 місце в турнірній табли
ці. Він зіграв внічию (1:1) з 
одним із лідерів зони — 
одеським «Чорноморцем». 
Впевнено виступає останнім 
часом чернівецький «Аван
гард». Зустріч з армійцями 
Львова він виграв з рахун
ком 3:1.

Інші ігри другого туру за
кінчилися так: Ровно — 
Дрогобич — 5:2, Луцьк — 
Вінниця — 0:1, Черкаси — 
Станіслав — 1:0.

Зараз турнірна таблиця 
має такий вигляд:

<?.

РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ЗАДОВОЛЕНІ| 

Власне, в перемозі кіро- л 
воградськими волейболіст- $ 
нами спортсменок Черкас л 
мало хто сумнівався. Бо- Л 
дільники, які були присутні 
17 липня на зональних зма
ганнях першості УРСР, че
кали від обох команд краси
вої і змістовної гри.

І дійсно, вже на перших 
хвилинах боротьби місцева 
команда почала атакувати 
гостей. Але останні, зробив
ши хорошу розвідку на май
данчику противника, пішли 
в рішучий наступ і виграли 
першу партію з рахунком 
18:16. Другу, третю і чет
верту партії виграла коман
да Кіровограда, здобувши 
цілковиту перемогу над 
своїми суперниками.

Добре зарекомендували 
себе молоді волейболістки 
Лариса А.іі.мамед і Людми
ла Семеха.

Особливо гострою була 
боротьба між командами 
чоловіків, яким довелося 
грати п'ять партій. Першу 
партію виграла команда 
Черкас, другу і третю — 
кіровоградці, четверту—Чер
кащини. Починається вирі
шальна партія, 
команди значно 
ють організацію 
чих і захисних дій, іде бо
ротьба за кожну подачу, за 
кожен м’яч. Рахунок ведуть 
кіровоградці: 14:11. Ось
м’яч потрапляє в руки капі
тана команди К. Мартншев- 
еького. Він хвилюється, по- 

Адже, загубивши 
.—   .-. Програ_ 

летить 
подачі

Обидві 
поліпшу- 
нападаю-

епішає...
подачу, неважко й 
тиі Ударі... І м’яч 
прямо... за лінію 
майданчика гостей. Черка-

Добрі вісті
У ХЕРСОНІ закінчила

ся зональна першість 
Української Ради ДСТ 
«Спартак» з баскетбола.

Кіровоградська збірна 
команда жінок виграла в 
одеситок (38:33), в баскет
болісток Запоріжжя (41:29). 
Програвши командам Херсо
на і Києва, вона закріпила
ся на третьому місці.

Краще виступала коман
да чоловіків, яка пере
могла спортсменів Херсо

командн

І В Н П М О
Вінниця 18 12 3 3 36:13 27
Одеса 18 12 2 4 40:16 26
Миколаїв 17 9 Б 3 23:10 23
Кіровоград 18 10 2 6 33:21 22
Чернівці 18 9 4 5 27:24 22
Київ 17 9 5 3 33:15 20
Ровно 18 7 6 5 20:20 20
Житомир 17 7 5 5 28:19 19
Львів 18 8 3 7 25:18 19
Луцьк 18 6 Б 7 18:25 17
Ужгород 17 5 6 6 17:19 16
Черкаси 18 5 5 8 19:24 15
Дрогобич 18 4 6 8 28:29 14
Тернопіль 18 4 Б 9 14:25 13
Станіслав 18 4 5 9 10:30 13
Чернігів 18 2 3 12 15:38 7
Хмельницький 17 2 3 12 9:39 7

Наступну гру Кіровоград- І мирської 
ська «Зірка» проведе на | 
своєму полі проти жито- і Р. МИХАЙЛОВ.

«Поліс-

На знімку: майстер спорту СРСР з планерного спорту 
Адольф ПАВЛЕНКО після приземлення.

♦ото Ф. РУДЕІ1КА.

УТ ТГ'Г?ГЛ ЗЛ1ТНЮТЬНЕЬО СМІЛИВІ
' У неділю сотні кірово- 
’градців були свідками ціка
вих показових виступів кра- 

'щих спортсменів республіки 
ДТСААФ з авіаційних ви
дів спорту, які проходили 
на аеродромі Кіровоград
ського аеропорту.

Повітряне свято відкрила 
ланка літаків-прапоронос- 
ців. Потім демонструвалися 
групові вильоти і пілотаж 
літаків у перевернутому і 
нормальному стані, пілотаж 
планерів і авіамоделей. Різ
кий вітер перешкодив здійс
нити індивідуальні і групо
ві стрибки парашутистів.

Під бурхливі оплески ви
ступала токар кіровоград
ського заводу «Червона зір
ка» Рая Недзельська. На 

другої облас-

щани теж не використову
ють можливе очко. Борису 
Шведову вдається верх
ньою боковою подачею 
збільшити рахунок до п’ят
надцяти. Таким чином, 
команда Кіровограда тріум
фально виходить з волей
больного майданчика.

Переможців не судять. 
Але слід все-таки вказати 
на слабку організацію за
хисту обох місцевих команд.

на (53:42), Полтави (80:24) 
і Сталіне (69:54). Програв
ши тільки запоріжцям 
(61:56), збірна команда чо
ловіків зайняла друге місце.

В. ЗВЕРЖХОВСЬКИЙ.
* * *

у ШАХОВОМУ павільйо- 
ні парку імені В-. І. Ле

ніна чемпіон області з ша
хів Ю. Пігарєв провів сеанс 
одноразової гри на вісім
надцяти дошках.

Після тривалої спортив

має всесоюз- 
з планерного

планері вона продемонстру
вала вишу майстерність пі
лотажу. Рая 
ний рекорд 
спорту.

Фармацевт 
ної лікарні Зоя Прядко не 
тільки злітає в небо на пла
нерах. Сьогодні вона впев
нено веде і спортивний лі
так. Ось уже чотири роки 
дівчина вперто оволодіває 
складною технікою авіацій
ного спорту. І небезрезуль
татно: Зоя вже має пер
ший спортивний розряд.

Після показових виступів 
відбулося масове катання 
глядачів на літаках цивіль
ної авіації.

Ю. ВАСИЛЬКО.

Хіба не траплялося в чоло
вічій команді таких момен
тів гри, коли три гравці лі
нії нападу збігалися разом 
до сітки, а волейболісти 
протилежної сторони легко 
пасували м’яч на пусте міс
це майданчика! Слід звер
нути належну увагу (особ
ливо жіночій команді) на 
нарощування темпу гри.

В. ЮР’ЄВ.

ної боротьби Ю. Пігарєв 
виграв 16 партій і дві звів 
внічию.

С. ШИНКАРЕВСЬКИЙ,
• ♦ ♦

[■ПЕРШОРОЗРЯДНИК з 
■ * фехтування на шаблях 
кіровоградець Володимир 
Яременко, виступаючи в тур
нірі найсильніших команд 
ВЦРПС у місті Саратові, 
виконав норму майстра 
спорту СРСР.

-0-

Молоді бухгалтери
Здається, зовсім недавно 

вперше зайшли в клас учні 
38-ї групи рахівничо-бух
галтерської школи, а поза
ду вже дев’ять місяців на
пруженого навчання і три 
зданих екзамени на одер
жання свідоцтва. На про
мислові підприємства при
йдуть 27 молодих працівни
ків.

З хорошими успіхами за
кінчили школу Ліда Слинь
ко, Ольга Ларіщенко, Оле
на Коваль. У їхніх свідо
цтвах стоять лише відмінні 

добрі оцінки.
О. ЖУРБА, 

випускник Кіровоград
ської рахівничо-бухгал
терської шкоди.

— 0—

Каменщик

Смотрите, как каменщик 
бьістро и ловко

Кирпнчную стенку 
кладет!

Вот он разогнулся и 
витер спецовкой

На лбу виступающий
пот.

Тут краном кирпич на 
леса опустили,

На солнце блеснул 
мастерок.

И вновь кирпичи друг 
за другом ложились

Вдоль стенки под 
тонкий шнурок.

Как в сказке, растет дом 
огромний, глазастий,

С кирпичних 
спрессованних строк.

Такие, как зтот 
парнишка вихрастий,

Сдадут его только нам
в срок.

Н. ГАЛИЧЕНКО.
-0-

З АНГЛІЙСЬКОГО 
ГУИОРУ

П ХАРАКТЕР
Молодий чоловік зверта

ється до продавщиці:
— Моя дружина стра

шенно вередлива в пода
рунках. Чи можна буде об
міняти цей шарфик, якщо 
він не сподобається їй?

— Чому ж, будь ласка! 
А скільки разів?

ТОВАРИСЬКА ПОРАДА
— Вона мені сказала, що 

я найкрасивіший, найвід- 
важніший і найрозумніший 
на всій землі.

— Не одружуйся з дів
чиною, яка з першого разу 
обдурює тебе.

Записав І. ЗАМЧ.

РІДНА
Мати моя...

«Шановний товаришу!
Запрошуємо вас прибу

ти на тематичний вечір 
«Рідна мати моя», який від
будеться‘в п’ятницю о 9 го
дині вечора в приміщенні 
Маловисківського районно
го Будинку культури.

Жіноча рада колгоспу 
імені Сталіна».
Такі запрошення одержа

ло багато колгоспниць. На 
вечір прийшли передові 
трудівниці.

Кращим колгоспницям 
були вручені подарунки, 
грамоти. Після урочистої 
частини відбувся концерт.

А. ГАВРИЛЕНКО, 
працівник Маловис
ківського райкому 
партії.

...... ..............

/з зали суду

ХУЛІГАНІВ
Два дні в переповненому 

літньому театрі парку імені 
В. І. Леніна виїзна сесія 
міського суду під голову
ванням тов. Голубенка слу
хала кримінальну справу по 
обвинуваченню В. Гулідова, 
Ю. Клименка, А. Бочерука і 
В. Червова в хуліганстві.

Хто ж вони — ці молоді 
злочинці?

Володимиру Гулідову ли
ше 26 років. Життя посмі
халось йому. Працював по
мічником майстра панчіш
ної фабрики, вчився на 
першому курсі політехніч
ного інституту. Та Гу
лідова полонила оковита. 
Дев’ятого червня, напив
шись до нестями, він по
дався на танцювальний 
майданчик. Там почав бру
тально лаятись, хуліганити. 
Працівник міліції запропо
нував йому відправитись 
додому. У відповідь Гулі- 
дов образив його. Коли ж 
міліціонери спробували ізо
лювати хулігана, Гулідов 
вдарив одного з них. В ре
зультаті — лава підсудних.

КРОСВОРД
Склав читач нашої газети І. Кононов.

По горизонталі: 1. Плавне 
виконання звуків на музич
ному інструменті. 3. Мі
ра заохочення. 5. Модель 
земної кулі. 7. Рабовлас
ницька аристократична дер
жава. 10. Засідання, збори. 
11. Твір В. Скотта. 12. Час
тина фотоапарата. 13. 
Морська риба сімейства 
тріскових. 15. Підвісний ос
вітлювач. 17. Складки на 
тканині. 19. Великий прозо
вий твір. 20. Пристрій для 
управління. 21. Мінерал. 23. 
Холодна зброя. 25. Частина 
радіоустановки. 27. Папір 
для креслення. 29. Короткий 
виклад наукової роботи. 
ЗО. Отвір у вулкані. 32. За
пас. 33. Фізико-географічна 
зона. 34. Напрям по ком
пасу. 35. Вокальний твір.

По вертикалі: 1. Військо
ве з’єднання в стародавній

ІКЕДА ОБРАНИЙ
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРОМ 

ЯПОНІЇ
/тарг!°’ а 18 липня. 
(ТЛРС). Як повідомляє 
японське радіо, па позачер
говій сесії японського пар
ламенту, шо відкрилася сьо
годні, прем’єр-міністром но
вого уряду Японії обраний 
голова ліберально-демокра
тичної партії Японії Хаято 
І кеда.

ДО ПОДІЙ у КОНГО
ЛОНДОН, 18 липня. 

(ТАРС). Кореспондент 
агентства Рейтер передає 8 
Леопольдвіля:

Нижня палата парламен
ту Конго прийняла сьогодні 
резолюцію, поставивши ви
могу, щоб бельгійські вій
ська протягом 12 годин по
кинули територію Конго.

ПОКАРАНО
Тесляру заводу «Червона 

зірка» Юрію Клименку всьо
го 18 років. Але він вже був 
судимим за пограбування 
магазину. Анатолій Бочерук 
також притягався до карної 
відповідальності за крадіж
ку. Мало чим відрізняється 
від своїх дружків і паку
вальник заводу «Червона 
зірка» двадцятирічний Во
лодимир Чернов.

Клименкуг Бочеруку і 
Чернову заманилося «виру-, 
чнти» Гулідова. Вони нама
гались увірватись до примі
щення контори кінотеатру. 
Дебошири не зважили на 
пораду міліціонерів іти від
почивати. Навпаки, затіяли 
з ними бійку і... втекли.

Всі присутні на процесі з 
задоволенням зустріли ви
рок суду. Клименко і Боче
рук засуджені до чотирьох 
років, Чернов — до двох, а 
Гулідов — до шести місяців 
позбавлення волі.

В. КОШЕЛЄВ, 
інструктор Кіровоградсько
го міськкому ЛКСМУ.

римській армії. 2. Шлях не
бесного тіла. 3. Водоймище. 
4. Рід поезії. 5. Залишковий 
продукт нафти. 6. Музичний 
твір. 7. Великий драматург 
стародавньої Греції. 8. На
пис на конверті. 9. Великий 
італійський композитор. 14. 
Оборонець. 16. Деталь коси 
жатки. 17. Обласний центр 
РРФСР. 18. Чорнові штри
хи, зарисовка. 22. Сцена. 23. 
Діаметр. 24. Нахилений 
друкований шрифт. 25. Ви
конавець драматичного тво
ру. 26. Організація по ви
готовленню і продажу ліків. 
27. Співочий колектив. 28- 
Точка зору. ЗО. Слюсарний 
інструмент. 31. Половина 
найбільшої хорди кола.

Редактор П. МАРЧЕННО.
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