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23 серпня в Москві від
крилася нарада секретарів 
комсомольських організацій 
і начальників комсомоль
ських штабів сприяння бу
дівництву всесоюзних удар
них комсомольських будов, 
скликана ЦК ВЛКСМ. При
сутні також секретарі міськ
комів, обкомів, крайкоміз 
комсомолу, секретарі ЦК 
ЛКСМ союзних республік.

Секретар ЦК ВЛКСМ
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На порядку денному 
ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

БУРХЛИВИМИ, досі небаченими темпами розвиває- ? 
ться наша країна, торуючи шлях у світле кому- < 

ністичне завтра. У носмічний простір злітають ство
рені людським генієм нораблі-супутники, останній 
з яких вперше в історії благополучно приземлився.

Глибше вдумайся, дорогий друже, в усі ці знамен
ні перетворення і події, осмисли перемонму ходу 
великого семиріччя і ти побачиш монументальну бу-; 
дівою соціалізму, відчуєш рубежі невої ери.

“|“ОБІ добре відомо, що на прапорах трудівників, 
які впевнено прокладають шляхи у світле май

бутнє, серед багатьох інших закликів полум'яніють 
палкі слова: «За дальший технічний * прогрес!» 
. Липневий Пленум ЦК КПРС намітив нові зав
дання у розвитку промисловості 1 транспорту, тех
нічному і науковому прогресі. Бойову програму дій 
комсомолу в цій галузі розроблено на VIII Пленумі 
ЦК ВЛКСМ. Ось вони, головні рубежі, які нині 
штурмує комсомол, —достроковий ввод в дію удар
них будов, шефство над зварювальним виробни
цтвом, над комплексною механізацією і автоматиза
цією найважливіших процесів, всемірний розвиток 
раціоналізації і винахідництва.

В нашій області виросла ціла армія сміливих мо
лодих бійців за технічний прогрес. Саме такими і є 
комсомольці Кіровоградського агрегатного заводу. 
Це вони у взаємодії з новаторами старшого поколін
ня успішно закінчують тепер монтаж автоматичної 
потокової лінії по виготовленню корпусів маслона- 
еосів для дизельних моторів. 27 виробничих опера
цій об’єднано на цій лінії, 40 деталей на годину 
сходитиме з конвейєра, два чоловіка управлятимуть 
ним. Хіба це не прогрес? На монтажі устаткування 
славно потрудилися молоді робітники Б. Грижов 
В. Руловнинов, С. Гур’єв, В. Савченко та Ін.

Б^ЛИКИЙ загін молодих раціоналізаторів і вина
хідників, невтомних борців за удосконалення 

технологічних процесів трудиться на заводі «Черво
на зірка», Олександрійському рудоремонтному заво
ді, в конструкторському бюро Кіровоградського заво
ду «Сільгоспдеіаль», в ремонтних цехах Знам’ян- 
ського паровозного депо та на інших підприємствах. 
Талановитим, вдумливим винахідником є В. Гамаю- 
нов, з заводу «Сільгоспдеталь».

Підтримувати, розвивати таланти таних невтом
них новаторів — священний обов’язок кожної ком
сомольської організації.
Т ЕХНІЧНИЙ прогрес—це могутня хода комунізму. 

Щоб впевнено йти у лавах тих, хто удосконалює 
виробничу технологію, впроваджує нові прийоми і 
методи праці, ти, юний друже, повинен прагнути 
де знань. Пригадай слова великого Ілліча, сказані 
ним на зорі Радянської влади з трибуни ІІІ-го з’їз
ду комсомолу:

«Завдання полягає в тому, щоб учитися... Ви по
винні бути першими будівниками комуністичного 
суспільства серед мільйонів будівників, якими по
винні бути всякий юнак, всяка молода дівчина».

Ці слова вождя звернені до тебе через десятиріч
чя. Ти повинен глибоно осмислити всі сторони сво
го життя, бути хорошим знавцем техніки, дружити 
з наукою, постійно збагачувати свою пам’ять полі
тичними І науково-технічними знаннями.

Бути невтомним бійцем за технічний прогрес — 
значить непримиренно ставитися до носкості і ру
тини у впровадженні нового, передового, творчою 
звитяжною працею зміцнювати могутність любимої 
Вітчизни. . .

У НИХ ПРАЦЯ, 
МОВ ПІСНЯ

МУЖНІ, беручкі хлопці* 
зібрались у бригаді Гри

горія От 
ла їх перелетіла 
шириться 
по всьому Союзу. Це вони 
першими на Кременчукгес- 
буді були удостоєні високо
го звання бригади комуніс
тичної праці.

Сам бригадир на нараді 
членів бригад і ударників 
комуністичної праці в Крем
лі так розповідав про свій 
колектив: «Пригадую, тер
міново потрібно було підго
тувати дамбу — хвилелом 
до прийняття напору па
водкових вод і наповненії» 
Кременчуцького моря. В уп
равлінні ставилось тоді пи
тання про те, щоб на кріп
лення відкосів дамби по
ставити три бригади. Ми 
заявили, шо справимось са
мі і справились. Інакше в 
бути не могло».

Колектив лише в першо
му півріччі уклав у відкоси 
напірного фронту близько 
тридцяти тисяч кубометрів 
бетону і 400 кубометрів 
збірного залізобетону.

Як же хлопці зуміли до
битись таких успіхів?

Секрет простий. Всі чле
ни бригади, як правило, во
лодіють кількома спеціаль
ностями. Це і дозволяє їм 
успішно виконувати най
складніші завдання. Завжди 
цікавляться хлопці новина
ми будівельної техніки, 
прагнуть застосувати все 
нове у себе.

Раніше бетонування від
косів провадилось вручну 
Вони почали використову
вати бульдозер для укла
дання і розрівневня бе-

•тенка. Слава про ді- 
Дніпро, 

по всій Україні,

тону. На бульдозерах зро
били спеціальний пристрій 
для транспортування арма
тури і залізобетонних плит. 
Замість одного, стали вико
ристовувати два спарених 
вібратори. Все це і до
зволило набагато раніше 
строку забетонувати від
коси загальною довжиною 
більше трьох кілометрів.

В роботі допомагає хлоп
цям і те, що всі члени 
бригади вчаться в інститу
тах, технікумах, в школах 
робітничої молоді.

Весною цього року з три
буни Всесоюзної наради по 
енергетичному будівництву, 
яка проходила на Кремгес- 
буді, ця бригада виступи
ла ініціатором всесоюзного 
руху за впровадження пе
редового досвіду на основі 
комуністичної взаєм о д о- 
помоги.

В. ЛЕБЕДК1Н, 
заступник секретаря ко
мітету комсомолу Кре- 
менчукгесбуду.
На знімку: (зліва на

право): Григорій Отенко,
Іван Отенко (брат), Василь 
Жданов, Микола Кльова
ний, Валентин Фадєєв, об
говорюють чергове завдан
ня.

Фото Г. Чобітка.

і
♦
4

і 
Т
і

ЧУДОВА

Прес-конференція 
в Академії наук СРСР

24 серпня в Академії наук СРСР відбулась прес-кон
ференція, присвячена польотові другого космічного ко- 
рабля-супутника. З радянськими та іноземними журна
лістами зустрілися визначні діячі радянської науки. 
Академіки О. В. Топчієв, Н. М. Сісакян та інші вчені 
розповіли про новий блискучий успіх в оволодінні кос
мічним простором.

В руки вчених усього світу буде надано результати 
наукових досліджень, одержані при польоті другого 
космічного корабля. В Ньому полягає благородна мета 
мирної радянської науки, науки, яка служить тільки 
мирові і щастю всього людства.

Благополучне повернення космічного корабля на 
Землю, підкреслювалось на прес-конференції, вселяє 
надію на те, що вже близький час польоту людини в 
Космос.

СКІЛЬКИ можна зеконо
мити коштів, якщо ско

ристатись точним литвом 
без припуску! Тут потрібний 
гірничий віск. Той самий, 
без якого не можна вигото
вити кабелю, звичайної па
тефонної пластинки, обро
бити шкіру і багато чого ін
шого.

Цю цінну продукцію ви
пускає перший в країні 
Олександрійський завод гір
ничого воску.

...До приймальної ями пі
дійшов состав. Піднялись 
днища думкарів, і вниз по
сипалось буре вугілля. В ту 
ж мить до щита управління 
підійшла худорлява дівчи
на. Натиснула кнопку, і 
відразу ж загорілося п’ять 
маленьких лампочок. Зашу
міли транспортери, загули 
дробарки, і приміщення на
повнилося суцільним гурко
том. Вугілля пішлої

Знайомимося з дівчиною,

тов. Везіров у вступному 
слові підкреслив, що ком
сомол за дорученням пар
тії шефствує над достро
ковим спорудженням 
крупніших об’єктів 
мисловості і транспорту. 
Третій рік успішно здійс
нюється система комсо
мольського контролю, яка 
дістала тепер загальне 
схвалення і визнання буді
вельників.

Комсомольські організа
ції нагромадили великий 
досвід залучення молоді до 
активної участі у споруд
женні найважливіших об’єк
тів. Зараз комсомол шеф
ствує над спорудженням 
129 найкрупніших об’єктів 
промисловості і транспорту.

Мета наради, сказав тов. 
Везіров, обмінятися 
дом, поговорити про 
дання, які стоять, 
комсомольськими організа
ціями у справі достроково
го виконання взятих зобо
в’язань.

Начальники комсомоль
ських штабів — В. Поля- 
ничко (Гайський гірничо- 
збагачувальний комбінат), 
В. Молчанов (Барнауль
ський завод штучного во
локна), секретарі комітетів 
комсомолу А. Костін (ре
монтний поїзд Яз 38 тресту

най- 
про-

досві- 
зав- 

перед

«Абаканеіройпугь»), В. До
рошенко (Ліпецькбуд) роз
повіли про змагання серед 
комсомольців і молоді за 
підвищення продуктивності 
праці, про роботу комсо
мольських штабів, про те, 
що робить комсомол для 
створення кращих умов по
буту, проведення дозвілля 
молодих будівельників.

Нарада триватиме кіль
ка днів. її учасники відві
дають виставку досягнень 
народного господарства, бу
дівельну виставку, Хорошсв- 
ський будинкобудівельний і 
Клинський залізобетонний 
комбінати, побувають^ Ря
зані на всесоюзних ударних 
комсомольських будовах —1 
комбінаті штучного волок
на і нафтопереробному.

(ТАРС).

Біографія Анатолія Аб- 
рамова коротка. Після за
кінчення ремісничого учи
лища працював и інструмен
тальному цеху Кіровоград
ського агрегатного заводу. 
Потім — служба в армії, і 
знову — рідний цех.

Спеціальність Інструмен
тальника набувається не
легко. Але акуратність І ве
лика любои до вибраної 
професії приносять успіх: 
Анатолій — однії з кращих 
слюсарів - Інструменталь н ві
ків агрегатного заводу.

На знімку: Анатолій
АБРАМОВ.

Фото А. ТРОХИМОВА.

яка приводить в рух агре
гати.

— Люба Потисюк, — від
рекомендувалася вона і по
сміхнулася. — Закінчила 
Олександрійське технічне 
училище, працюю майже 
рік. От і все.

Ми йдемо цехом.
— А ось і Ліда Беляєва— 

подружка її, — каже май
стер відділення вуглепідго- 
товки Микола Буркаль, по
казуючи на молоду робіт
ницю, то проходила повз 
нас. Після десятирічки при
йшла на завод, 
освоїла техніку, 
до вступу в заочний 
чий інститут.

І Рая Чаус. і Алла

під 
ви-

непогано 
готується 

гірни-

Авра-

П Р И К
менко. і Люся Романюк 
прийшли сюди зі шкільної 
лави. Зараз ними не нахва
ляться: відмінні мотористки.

— А що у вас нового? — 
питаємо помічника апарат
ника комсомольця Анато
лія Жалдака.

— Новин багато, — збуд
жено говорить він. — Не
давно одержав диплом, за
кінчив Олександрійський 
гірничий технікум, вступаю 
до технологічного інституту 
на заочне відділення.

Комсомолку Шуру Волко- 
ву, що обслужує сушиль
ний барабан, жартома на
зивають інженером. Хто

краще, ніж вона, знає тех
нологію сушіння вугілля або 
конструкцію агрегатів? Рів
них їй не зйайти.

Трапилось так, що 
сушильним барабаном
йшов з ладу вал лопасного 
затвору. В такому випадку 
обов’язково викликали слю
сарів.

— Обійдемося без них, — 
сказала Шура.

І разом з Зоєю Ющенко 
взялись за діло. А через 
деякий час дівчата рапор
тували:

— Все в порядку!
їх, ентузіастів праці, на 

заводі багато. Просту, зви
чайну. здавалося б, справу

МЕТА
роблять слюсарі Григорій 
Бирко, Анатолій Пекар
ський — ремонтують устат
кування. Але придивіться до 
них. і ви побачите, шо це 
справжні творці нового. 
Один агрегат не забезпечу
вав подрібнення вугілля. 
Друзі запропонували вста
новити на шляху його руху 
ще одну дробарку. Технічна 
рада прийняла пропозицію. 
Справа поліпшилась!

Коли сире вугілля надхо
дить до бункерів, воно час
то залипає, виникають 
«пробки», барабани діють 
вхолосту. Як усунути «вузь
ке» місце? Сушильник Ми-

кола Шовковий вирішив до 
гак званих підживлювачів 
приварити маленькі трубки, 
через які можна було б 
шурувати вугілля. Спробу
вав — вийшло. Здійснення 
задуму дозволило відмови
тись від ручної прані.

Василь Злобін — моряк, 
який лише недавно зійшов 
на берег. Після демобіліза
ції закінчив курси апарат
ників. добре зарекоменду
вав себе на роботі. Спочат
ку його висунули на посаду 
начальника зміни, а згодом 
очолив відділення естрагу- 
вання.

Майстрами своєї справи 
стали тут. і інші чорномор
ці — змінний інженер Воло
димир Пашенко, помічник 
апаратника Борис Яечипо-. 
оенко, слюсар їваи Рак. 
Вчорашні воїни днями 
ділились з товаришами

по- 
оа-

ЧАСУ
дісною звісткою: їх зарахо
вано студентами вузів.

І ше одна цікава деталь. 
За винятком кількох чоло
вік на заводі працює мо
лодь. Всі змагаються за ви
соке звання ударників ко
муністичної праці. Всі праг
нуть здобути вишу освіту.

Яка це чудова прикмета 
нашого часу!

О. львов.



Продовжуємо розмову про навчання вожаків молоді

Організації стають
^Здобудемо право на участь в обласному святі

ДНЯ ТВАРИН н И Н Д

активісти 
практику 

ірмсомольської роботи, як 
вони втикатимуть в діяль
ність колгоспів і підпри
ємств. залежить життя всі- 

пеовинної організації, 
райком ЛКСМУ і 

органі- 
навчання вожаків

О ІД того, як 
знаїймуть боєздатними У молодих господарів ферм

Єї 
Тому 
прагне якнайкраще 
зувати 
молоді, вишукує нові фор
ми і методи.

Дешо вже зроблено в 
цьому напрямку. В сіль
госпартілі «Росія», на
приклад, відбувся семінар 
секретарів партійних га 
комсомольських організацій 
колгоспів і радгоспів райо
ну. Про. те, як партійна ор
ганізація керує діяльністю 
комсомольської організації, 
розповів секретар парторг.а- 
нізації артілі «Росія» 
О. Тунніка.

силосці

Після цього учасники се
мінару ознайомилися з ро
ботою молоді безпосеред
ньо на виробництві: огля
нули посіви кукурудзи, цук
рових буряків, соняшника, 
картоплі, побували на фер
мі комуністичної праці, від
відали механізаторів трак
торної бригади комуністич
ної праці, яку очолює Вік
тор Андріяш, та бригаду 
Миколи Цертія, яка боре
ться за це почесне звання.

Секретарі партійних і 
комсомольських організацій 
цікавились працею, відпо
чинком і побутом молодих 
трудівників, їх участю 
в громадсько - політичному 
житті артілі.

Потім секретарі партій
них організацій обмінялися 
думками. (

Семінар показав, що біль
шість комсомольських во
жаків вдумливо, зі знанням 
справи керують первинни
ми організаціями, постійно 
шукають і знаходять нові 
форми і методи роботи з 
молоддю, сміливо впровад
жують у себе все нове, пе
редове. Про це свідчить те, 
що тт. Бабій, Гарбуз, По- 
повкіна внесли ділові про
позиції. які сприяють лікві
дації недоліків у роботі з 
агітаторами, з неспілковою 
молоддю, в організації куль
турного відпочинку. Вони 
розповіли, які форми робо
ти застосовують у себе.

артілі
Олен* 

району, го-

та- 
ве-

на-

Секретарі партійних ор
ганізацій тт. Гетьманенко, 
Білоруський, Панасюк, Си- 
дельников, Ходаковський 
висловили свої зауваження 
щодо поліпшення партій
ного керівництва комсомо
лом.

Практика показує, що 
кі семінари приносять 
лику користь.

Проводимо і галузеве
вчання. Так, відбулося 
кілька занять секретарів та 
членів комітету комсомоль
ських організацій залізнич
ного вузла станції Помічна. 
Розглядались актуальні пи
тання роботи первинних ор
ганізацій вузла, зокрема 
керівництво соціалістичним 
змаганням.

При районному Будинку 
піонерів проходить навчан
ня старших піонервожати.х 
та позаштатних вожатих 
шкіл району. Тут часто ви
ступають кращі вожаті з 
окремих питань піонерсьцрї 
роботи.

Наслідки перебудови на
вчання комсомольського ак
тиву вже відчутні. Молодь 
краще працює, бере актив
нішу участь в роботі бібліо
тек і клубів, частіше орга
нізовує змістовні і цікаві 
вечори відпочинку, літера
турні конференції.

А. ЛИТВИН, 
секретар Ново-Україн
ського райкому комсо
молу.

-г- ВАРИННИКАМ
• імені Леніна, 

сандрівсьного 
тують хороший подарунок 
механізатори 
сько-молодіжного
Андрій Артемович та Іван 
Ведута. Вони доглядають 
80 телиць, з яких і вирос
тять хороших корів і пере
дадуть їх на ферму.

БІДА.

комсомоль- 
агрегату

Г.
♦ ♦ *

у 1955 році
■* на Ферму

Ініціатива новгородківців
УЖЕ протягом чотирьох 

вихідних комсомольці 
райцентра Новгородки зав
зято, з комсомольським вог
ником трудяться в місцево
му колгоспі ім. Шевченка на 

заготівлі соковитих і гру
бих кормів. На їх рахунку 
вже чимало хороших справ. 
Протягом першого неділь
ника вони заскиртували со
лому з площі 48 гектарів, 
під час другого готува
ли силосні траншеї до при
йому врожаю. І хоч в той 
день майже ввесь час ішов 
дощ, жоден комсомолець не 
пішов додому. На третьому 
недільнику вони працювали 
на силосуванні і на скирту
ванні сіна.

Дружна робота в ударній 
комсомольській бригаді на
стільки сподобалась молоді, 
що вона виступила з пропо
зицією: працювати на заго
тівлі кормів протягом всьо
го тижня (почергово з кож
ної організації та устано
ви). Це питання погодили 
в райкомі партії. І вже кіль-

ка днів бригада завзятих і 
в будні працює на заготів
лі кормів.

Особливо добре трудять
ся комсомольці Світлана 
Гамлява, Юлія Худа, Мико
ла Панченко, Лідія Коноп- 
ліцька, Олександр Столяр, 
Володимир Тнтаренко, Юрій 
Золотько та багато інших. 
Тут важко визначити кра
щих, бо вся бригада слав
но працює. Робота у полі 
здружила молодь у міцний 
колектив. Більшість членів 
комсомольської бригади ста
ли учасниками художньої 
самодіяльності районного 
Будинку культури.

Ю. ТЮТЮННИКОВА, 
секретар Новгородків- 
ського райкому комсо
молу.

прийшла 
колгоспу 

«Радянська Україна». Но- 
вопразького району, моло
да свинарна Таїсія Бондар. 
Спочатку тільки 50 свиней 
відгодовувала. А зараз, ко
ли в сілі своїй перекона
лася й досвіду набула, 500 
голів одночасно на відго
дівлю поставила. І наслідки 
чудові: 600—700 грамів 
добового приросту ваги на 
кожну тварину.

Г. ФІЛАТОВ.
* ♦ *

ПОДРУГИ Валя Олійник, 
Валя Буть. Віра Мі

рошниченко й Василина 
Камінська Працюють дояр
ками на фермі колгоспу ім. 
Жданова. Компаніївського 
району. Дівчата поставили 
собі за мету: обов’язково 
побувати на обласному свя
ті тваринника. Неухильно 
зростають їх трудові по
казники. Добовий надій на 
корову комсомолки довели 
до 12 кілограмів, а Валя 
Буть — до 14.

7 ИША. Спить 
•* село. Ледь 
рожевіє схід. 
На вулицю ви
йшла дівчина. 
Ози р н у л а с ь, 
загадково посміхнулась 
краєчком губ і зупини
лась.

Є ТРИ ТИСЯЧІ
ТОН Н!

РАНО прокидається по
ле. Ще сонце не встиг

не виглянути з-за обрію, а 
на плантації вже чути 
гуркіт машин.

— Як техніка, 
Не підводить? — 
голова правління 
В. П. Шаповалов.

— Ні, Василю Петрови
чу. Та й груповий метод

хлопці? 
запитує 

артілі

АД ОЛОДЬ колгоспу імені
Чапаєва, Хмелівського 

району, славно трудиться 
на заготівлі соковитих кор
мів. Екіпаж силосозбираль
ного агрегату, де тракторис
том Іван Малий і комбайне
ром Олександр Сергієнко, 
щоденно підвищує продук
тивність праці. Хлопці дове
ли свій виробіток до 10 гек
тарів за зміну.

Активну участь у сило- 
суееині беруть комсомольці 
Іван Кошовий, Микола Ко
жух лр. Катерина Остров- 
ськи, Надія К.ошова, трак
тористи Андрій Баршацький 
1 Володимир Кривошея.

У рахунок свого зобов’я
зання молодь заклала в 
траншеї три з лишком .ти
сячі тонн зеленої маси.

В. ГРИГОРЕНКО, 
ланкова.

косовиці виправдовує се
бе. — з веселою посмішкою 
відповідає комбайнер С. Ми- 
шин.

У хлопців не було жодно
го випадку, щоб вони не 
виконали завдання. їх по
казник — шість—сім гекта
рів замість п’яти.

Швидко, одна за одною 
під’їжджають до комбайнів

ПО-ШВИДКІСНОМУ

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
26 серпня 1960 р. 2 стор.

АВТОМАШИНИ, наван- 
** тажені зеленим бадил
лям кукурудзи, поміж яко
го, мов зірочки, визирають 
голівки соняшників, раз у 
раз під'їжджають до тран
шей. йде закладка третьої 
тисячі тонн силосу.

Ще задовго до початку 
силосування комсомольці 
колгоспу «Шлях до кому
нізму», Долинськоко райо
ну, вирішили своїми силами 
заготовити не менше п’яти 
тисяч тонн соковитого кор
му для худоби. З цією ме
тою створено 3 комсомоль
сько-молодіжних бригади.

З перших же днів між 
ними розгорілося змагання. 
Хто ж здобуде першість? 
Не так легко її завоювати.

Згідно умов норму потрібно 
перевиконувати щоденно.

Підсумки перших днів по
казали. що бригада на чолі 
з шофером Віктором Дерієм 
щоденно заготовляє силосу 
на 4—5 тонн більше, ніж 
інші.

І ось на першій 
замайорів червоний 
рець. Віктор Дерій
так організувати роботу, що 
час не втрачається марно. 
Комсомольці Іван Цихнен- 
ко та Олександр Потапчук 
не підводять свого бригади
ра. Вони вирішили працюва
ти ще краще, щоб червоний 
прапорець прикрашав їх 
машину до кінця силосу
вання.

машині 
прапо- 
зумів

Т. МОТОРНА.

З початку року кожна з 
молодих доярок вже надої
ла бгля двох тисяч кіло
грамів молока від кожної 
із закріплених корів.

М. яковлев.

Комсомолка Люба Чуйко 
прямо з-за шкільної парти 
прийшла на ферму колгоспу 

( ім. Фрунзс, Хмелівського 
( району. Хороша учениця ста- 
І ла хорошою дояркою. В
> цьому році вона вже ііадої-
> ла по 2.100 літрів молока на
> фуражну корову. Цс най-
> кращий показник по фермі.

На знімку: Люба ЧУЙКО. 
1 Фото В. КОВПАКА.

ВІРНІ СВОЄМУ ДЕВІЗУ

себеЗавжди почував 
справжнім господарем біля 
машини тракторист сіль
госпартілі імені _ Чапаєва,

Т СІЛЬ- 
____ Чапаєва, 

Бобринецького району, Ми
кола Бідоренко. А під час 
заготівлі кормів вригада, в 
якій він працює, щодня за
кладає по 270 — 300 тонн си
лосу.

На знімку: комсомолець 
Микола БІДОРЕНКО.

автомашини і за кілька хви
лин наповнюються подріб
неними стеблами. Шофери 
Володимир Переверзєв, 
Михайло Оверко та інші 
щодня перевозять по 35 — 
40 тонн соковитого корму.

Біля траншеї транспорт 
теж довго не затримується. 
Обладнані сітками машини 
вмить розвантажуються за 
допомогою трактора. Марія 
Ласковська, Ніна Вовченко, 
Катерина Ковальова, Марія 
Шевельова розправляють 
зелену масу, а Іван Кова
льов трактором ущільнює її

— По-комсомольському 
взялася молодь колгоспу за 
заготівлю кормів для гро
мадського тваринництва, — 
каже секретар райкому 
ЛКСМУ С. А. Рєзніченко.— 
Вона вже засилосувала 
4 тисячі тонн кукурудзи. 
Половина зобов’язання єі

Ця молодіжна бригада 
завоювала перше місце в 
Кіровоградському районі і 
утримує перехідний вимпел 
райкому комсомолу.

Днями обком ЛКСМУ 
нагородив її Почесною гра
мотою.

І. НАЗАРАТІЯ.
Колгосп «Красное знімя». 
Кіровоградського району.

— Трішечки швидше, Ві- 
ронько! — гукнула подрузі, 
яка йшла вулицею.

— Ну, як там на фермі, 
все без змін? Бо вчора у 
мене вихідний був.

— Як то без змін! — за
пально заговорила Віра. — 
Є! Майже стЬ літрів є, над
бавки. і

Оля розуміла Віру. Зна- . 
ла, що сто літрів — це при
ріст надою молока по фер
мі за минулий день. Цифра 1 
не здивувала її. Дівчата бо- . 
рються за щоденне підви- і 
щення надоїв молока. Праг- ( 
путь день у день хоча б на , 
сто — сто п'ятдесят грамів 
збільшити надої від кожної 
корови, а по фермі це ста
новитиме 10 відер.

З сумом у голосі розпові
ла Віра й іншу, прикру но
вину: її Майка, та, що з 
групи закуплених, не відда
ла всього молока. Сердито 
сопіла, намагаючись діста
ти рогами.

— Та не хвилюйся, Віро! 
Допоможу. Ти ж всього мі
сяців зо два працюєш, а я 
вже більше року. Спочатку 
й мені важкувато було. А 
згодом і звички всіх корів 
вивчила, і вади їх знаю. 
Та й порадами допомогли 
Фросина Олексіївна і Па- 
расковія Павлівна.

Йшлося про найдосвідче- 
ніших доярок Ф. Шумейко 
і П. Куц. Решта ж на фер
мі — молодь. Комсомолка 
Надя Орищенко прийшла 
сюди після закінчення семи
річки на зміну матері. Рік— 
два тому почали свій тру
довий шлях тут комсомол
ки Надя Смик і Галя Кли- 
нецька, десятикласниці Рая 
Патлатенко, Галя Хміль і 
Женя Шушпан. За кожною 
закріплено 13—14 корів. Ли
ше У Г. Клинецької — де
сятеро. її група поповнює
ться закупленими тварина
ми, якими укомплектовано 
недавно ще три групи. їх 
прийняли Надя Шукалова,

Марія Кородовець і Лена 
Калюшик.

Нелегко поратися біля 
корів, які не звикли до но
вих господарок. Віра Прий- 
маченко ось уже другий день 
доїла щойно куплену коро
ві/. Важко спочатку. Все ж 
від намірів своїх не відсту
пила — знайиїла-таки під
хід до Майки.

У Ніни Шушпан і Ганни 
Кривоніч робота теж склад
на. Вони набирали групи 
телиць і тепер доглядають 
первісток. Словом і ділом 
допомагають молодим тру
дівницям Ф. О. Шумейко і 
П. П. Куц. Розповідають, а 
коли треба, то й показують, 
як масажувати вим’я, особ
ливо перед отеленням, "та й 
потілі, під час доїння.

Обидві доярки гордяться, 
що у них. хороші, послідов
ниці ростуть. Рая Патла
тенко, наприклад, випере
дила навіть свою' учительку 
Параску Павлівну. Багато 
дівчат одержують в серед
ньому по 10—12 літрів мо
лока від корови за день.

Високі показники у доярок 
всієї ферми. Це дало право 
другій бригаді утримувати 
перехідний 
госпу.

Ферма — комсомольсько- 
молодіжна. Тож і харак
терно, що працюють дояр
ки з вогником. Прагнучи 
внести гідний вклад у до
строкове виконання семи
річки рідної сільгоспартілі, 
трудівниці взяли на цей 
рік зобов’язання надоїти 
по 2.550—2.700 літрів мо
лока на фуражну корову. 
Ті, хто доглядає первісток, 
прагнуть одержати по 2.300 у 
літрів.

Комуністичне ставлення 
до праці! Цим девізом ке
руються доярки. Правиль
ним шляхом ідуть дівчата.

• М. МАЩЕНКО.
Колгосп імені Сталіна,

> Знам’янського району.

-4-
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ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ

СПОРО ЗА НАВЧАННЯ
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Всі вони через кілька днів прийдуть у рідну школу, 
сядуть за свіжопофарбовані парти і ловитимуть кожне 
слово вчителів, які розповідатиіро героїв-красно- 
донців і життя на далеких материках, про закони фізики 
і геометричні фігури.

Добре відпочили в піонерському таборі заводу «Чер
вона зірка» понад шістсот хлопчиків і дівчаток. Надовго 
залишаться у їхній пам'яті туристські походи з ночівля
ми в лісі, конкурси на краще Г швидше приготування 
страви, екскурсії на Кременчуцьку ГЕС, маршрути по ч 
визначних місцях, в яких героїчно діяли партизани під 
час Великої Вітчизняої війни.

Багато цікавих книжок прочитали за літо піонери. 
Ось і сьогодні друзі по табору уважно слухають свою 
подругу, яка читає про боротьбу народних месників у 
грізні воєнні роки.

Фото О. ШАРИКОВА. 
Текст Л. ФАЙНШТЕЙНА.

<»
о

У Валентина канікули 
пройшли не марно<гх>

Е1ЛЯ сільського клубу 
людно. Танець закін

чився. Дехто з молоді по
прямував до каси за квит
ками, інші зібралися гру- 

сперечаю- 
під розло- 

стоять сту

пами, сміються, 
ться. Осторонь, 
гими кленами 
денти, які приїхали до рід
ного села на канікули.

— Ой і скука, товариші,— 
промовила одна з дівчат. — 
Не те що в нас, в інституті.

— А мені байдуже, — до
дала інша. — Батьки на ро
боті, а я собі дома. Книг 
чимало перечитала.

Сказав і своє слово учень 
Кіровоградського медичного 
училища Валентин Бонда
ренко.

— А я, друзі, вирішив 
попрацювати в колгоспі — 
матері допоможу і артілі 
буде користь. Трохи розім
нуся, — усміхнувся Вален
тин. — Ніколи буде скуча
ти!

Того ж вечора юнак ска
зав матері про своє рішен
ня.

— Що ти, синку, — поча
ла було мати. — Відпочив 
би трохи.

ГІДНЕ ПОПОВНЕННЯ.
О АКІНЧИЛИСЯ вступні 

екзамени в Бобринець- 
кому сільськогосподарсько
му технікумі. Приймальна 
комісія розглянула підсум
ки конкурсу абітурієнтів.

із 120 зарахованих осіб
98 направлені на навчання 
за рекомендаціями колгос
пів та радгоспів. Серед них

__ ___________________________ -А- ■

В Центральній раді Всесоюзної 
піонерської організації імені В. і. Леніна
22—23 серпня в Москві 

проходили засідання Цен
тральної ради Всесоюзної 
піонерської організації іме
ні В. і. Леніна.

Центральна рада прийня
ла постанову про дальший 
Розвиток ініціативи і само
діяльності в піонерській ор
ганізації.

В постанові говориться, 
головним завданням 

Всесоюзної піонерської ор
ганізації імені В. І. Леніна 
* Допомога партії у вихо
ванні нової людини, люди
ни КОМУНІСТИЧНОГО сусліль-

— Та це ж корисно, ма
мо, поєднувати розумову 
працю з фізичною.

Мати нічого не могла за
перечити проти цього. Зго
дилась.

Наступного дня Валенти
на бачили колгоспники ра
зом з братом Сергієм. Хлоп
ці підвозили корми для 
худоби.

Незабаром розпочалося 
збирання хлібів. Пішов Ва
лентин вантажником до шо
фера Олексія Льошенка. 
Возили зерно з-під комбай
на.

Як тільки в артілі розпо
чалося силосування, хло
пець і там працював з на
солодою.

Іде після трудового дня 
з роботи додому, а одно
сельчани між собою гово
рять:

— Невже ото .Устинин 
такий?

— Атож. Вчиться. А те
пер матері допомагає. 
Славний хлопчина!

Михайло ШЕВЧУК,
Колгосп ім. Шевченка,
с. Грушка,
Ульяновський район.

передові ланкові Світлана 
Москаленко і Світлана Ку- 
черенко, комбайнер Воло
димир Музиченко, свинарка 
Олена Більченко.

Т. КУХТІН, 
заст. секретаря партор- 
ганізації Бобринецького 
сільськогосподарського 

технікуму.

ства. А для цього необхід
но, щоб піонерська органі
зація стала на ділі самоді
яльною організацією самих 
дітей. Розвиток 
серед піонерів 
умова дальшого 
ня діяльності 
організації.

Центральна рада затвер
дила заходи по підготовці 
до 40-річчя Всесоюзної піо
нерської організації імені 
В. 1. Леніна, яке відзначає
ться 19 травня 1962 року, 
схвалила звернення Цен
тральної ради до піонерів 
Радянського Союзу.

ініціативи 
є основна 
поліпшен- 

піонерської

л и
наших

□
У НАС

читачів
□

СЛОВО— 
ЗАКОН

Добре організували від
годівлю худоби працівники 
Олександрівського міжкол
госпного 
пункту, 
середній 
рип тут 
грамів, а в червні і липні — 
до одного кілограма.

Тваринники Віра Лагно, 
Ольга І щепко, Софія Шес- 
так та Ольга Тищенко 
здають худобу тільки ви- 
щесередньої вгодованості.

Зараз всі працівники 
пункту докладають «зу
силь, щоб довести приріст 
ваги тварин за добу до 
1.100—1.200 грамів.

В. КУЧЕР, 
секретар комсомольської 
організації пункту.

відгодівельного 
З початку року, 
приріст ваги тва- 
доведений до 936

Коли в Марковому 
буде вечірня школа!

Велике і хороше наше се
ло • Маркове. Працьовиті 
люди в ньому живуть. Ба
гато і нас. юнаків і дівчат, 
трудяться на тваринниць
ких фермах, в степу, доби
ваються високих показників.

Водночас прагнемо про
довжувати навчання у ве
чірній школі, бо мати семи
річну освіту на сьогодніш
ній день — дуже мало. Але 
ось у Марковому чомусь не 
можуть відкрити вечірню 
школу. Ми дуже занепо
коєні таким становищем, бо 
навчальний рік на порозі, а 
це питання ще й досі не ви
рішене. м. оситнянко, 

3. ЖУРАВЛЕНКО, 
Н. ЧЕРВІНСЬКА, 

колгоспниці артілі імені 
Пархоменка.

Добровеличківський. район.

мололому
КОМУНАРУ-

з риб’ячою

нашій газеті за

«Люди
кров’ю» — під таким заго
ловком в нашій газеті за 
6 липня ц. р. була надруко
вана кореспонденція.

Як повідомив редакції 
секретар Ново-Українського 
райкому КП України тов. 
Гончар, наведені факти в 
основному підтвердились.

Після виступу газети 
стаття була обговорена на 
загальних зборах артілі іме
ні Карла Маркса. Колгосп
ники піддали М. Ляшенка 
гострій критиці за непра
вильне ставлення до сім’ї. 
Поведінка М. Ляшенка 
розглядалась також на за
сіданні товариського суду, 
який виніс йому громадську 
догану і запропонував у 
найближчий час влаштува
тися на роботу.

т

ВЧИНІ лише двадцять 
років. Який це чудо

вий вік! Туга коса спадає 
до пояса. Загоріле, приваб
ливе обличчя. Дужками зве
лися над карими очима ри
сочки чорних брів. Гарна 
дівчина! їй би веселитися, 
відчувати щастя земного 
життя.

Але чому це в її очах 
смуток? Чому погас чарівн
ими блиск у них? Якщо ін
коли й спалахне вогник, то 
дівчина відразу ж гасить 
його, опускаючи очі додолу. 
Чому в розмові з людьми 
вона здебільшого мовчить, 
дивлячись кудись убік? Ви 
ніколи не побачите на її 
вустах навіть посмішки, не 
почуєте дзвінкого сміху.

Все це заборонено сек
тою п’ятидесятників, паву
тинням якої ось уже кілька 
років обплутана Валентина 
Застьоба з села Воронців- 
ки. Мракобіси запустили 
зміїне жало в серце дівчи
ни, брудними пазурами схо
пили жертву І не випуска
ють, давлять. Вони позба
вили Валю радості земно
го життя, щастя 
праці.
неї — читання псалмів, мо
ління до нестями, до запа
морочення.

Як в тумані, ходить дів
чина: вранці — від дому до 
бригади, ввечері — назад 
тією ж стежкою. Ні кроку 
вбік. Не буває в клубі на 
концертах, не дивиться кі
нокартин, обминає танці.

творчої
Єдина втіха для

ВАЛЯ народилася в 1940 
році. Батько її, Ми

кола Іванович, у молодості 
не чекав небесного раю, як 
не сподівається на нього й 
зараз. Він з гвинтівкою в 
руках боронив свободу в 
роки громадянської війни. 

Микола Іванович, як і 
кожний батько, щиро ба
жав і бажає своїм дев’я
тьом дочкам 1 синам 
справжнього, а не вигада
ного загробного, щастя. І в 
той же час найбільш вин
ний у тому, що Валя стала 
жертвою сектантських про
йдисвітів.

Ще в 1944 році в сім'ї 
Застьоби трапилося тяжке 
горе: шістнадцятирічна По
ліна підірвалася на німець
кій міні.

— Моя ж ти доню, — го
лосила мати, заламуючи ру
ки. — Як же ти будеш жи
ти без обох рук? Темна, ти 
не побачиш більше своїх 
рідних...

Про страшне лихо швид
ко дізналося все село. 1 ось 
до хати М. Застьоби при
йшли баптисти:

— Ми допоможемо вашій 
дочці. Хай не побивається 
так. Треба триматися, 
сестро. Молись вдень і вно
чі. Щастя чекає тебе 
тому світі.

КОЛИ мати знемагала від 
безсонних ночей, вони 

по черзі просиджували біля 
ліжка хворої. Сумирні, по
хмурі, відречені від життя.

поведінку
Ляшенків роз- 

на виїзній сесії

Питання, про 
подружжя 
глядалось 
районного суду, який вирі
шив виселити М. Лященка 
з хати дружини. Зараз 
М. Ляшенко працює в кол
госпі.

Бюро райкому КП Украї
ни суворо вказало партій
ній організації колгоспу на 
слабо поставлену роботу 
серед молоді. Разом з тим 
райком партії вважає, що 
не зовсім точно у 
понденції і огляді 
відгуків вказано на 
виконком сільської 
не приділяв ніякої 
сім’ї М. 
питання 
сільської 
декілька 

корес? 
листі в- 
те, що 

Ради 
уваги

Ляшенка, оскільки 
про неї виконком 

Ради розглядав 
разів.

їхні слова, мов краплини 
камінь, точили серце, за
падали в мозок. І Поліна 
поступово почала дивитися 
на життя, як на щось ско- 
роминуще. Зійшло насіння 
облудного віровчення, дало 
паростки.

Батько й мати бачили, що 

ІРЛКОЕЇССЯ
діється у них в хаті, та го
ворили одне до одного: 
«Хай буде так. Може, Полі
ні відляже від серця». Але 
їй не ставало легше, а з до
му потроху почали зникати 
деякі речі та продукти: 
йшли в «дар богові», на
справді ж у загребущі руки 
проповідників.

Баптисти не зупинилися 
на цьому, хотіли завербу
вати й інших членів сім’ї. 
Та всі навідріз відмовились. 
Тільки найменша — Валя— 
смиренно слухала маячні 
розповіді й молитви.

Після уроків подружки, 
бувало, кличуть:

— Валю, ходімо до річки.
— Ой, не можу. Дуже 

зайнята я...
І мало хто знав спочатку, 

що тихенька Валя Застьоба, 
як тільки дзвінок сповіс
тить про кінець уроку, по
спішає до Вершино-Кам’ян- 
ки, у баптистський моли
товний дім. Іноді водила 
туди й Поліну. Спочатку 
дитяча цікавість, а потім 
прийшла й віра у вигада
ного бога. Дурисвіти зміц
нювали цю віру єлейними 
проповідями.
Ц И знали вчителі про те,

■ що їхня учениця відві
дує молитовний дім? Знали, 
але серйозної уваги не 
звернули. І тим дали мож
ливість отруювати душу дів
чини. За сім років навчання 
Валі ніхто з учителів не по
бував у неї вдома. Батьки 
теж мовчали. А мракобіси 
обплутували своїми тенета
ми. Без боротьби за дівчину, 
без гарячих суперечок її 
залишили товариші. Спо
чатку рідні спробували бо
ротися з релігійним 
вом, але коли Валю 
мально прийняли в 
баптистів, безнадійно 
нули рукою. 
ДВА роки тому в

му районі з’явилася 
Лідія Буй — проповідни
ця секти п’ятидесятників. 
Швидко вона взнала, що 
робиться в хаті М. Застьо
би. Особливо приваблюва-

впли- 
фор- 

секту 
мах-

нашо-

Шефи, завітайте до нас!
Коли стало відомо, що 

робітники панчішної фабри
ки взяли шефство, над на
шою комсомольською орга
нізацією, зраділи ми. Дума
ли, хороших друзів матиме
мо. з ними й жити веселіше 
буде, та й допоможуть в 
дечому. Спочатку воно так 
і було. Допомогли наочну 
агітацію оформити, вигото
вили перехідні вимпели, за
просили до себе на вечір 
дівчат.

Та на цьому, власне, й 
скінчилося шефство. А мо- 

ло її те. що сім’я живе в 
достатках. Значить, є чим 
поживитись. 1 дурисвітка 
починає відвідувати Поліну 
й Валентину, задобряє і по
грожує, улещує і переко
нує. З її слів виходило, ні
би істинно віруючими є не 
баптисти, а п'ятидесятники. 
І дві сестри, а разом з ними 
Віра Твердохліб і Ганна 
Копач переметнулися до ін
шої секти.

І зараз мовчки дивляться 
батьки на те, що скоїлося в 
сім’ї.

се- 
мали

чому

— А що ми зробимо? 
Хай моляться собі...

Оце і вся відповідь. Але 
ж подивіться, Миколо Іва
новичу і Ганно Петрівно, як 
живуть дочки. Валя не ба
чить ні кіно, ні концерту, не 
читає газет І книг, не слухає 
радіо. Ніби живою залізла 
в домовину. А їй же всього 
двадцять минуло!

У сім’ї Застьоби готува- 
лися до радісної події: 
редній дочці Ніні і 
справляти весілля.

— Поліно, Валю, а 
ж ви такі похмурі? Хіба 
вас не радує те, що сестра 
йде заміж? — ласкаво звер
нулася мати до дівчат.

— Ні, ми не можемо ра
діти і веселитись. Слухати 
музику, танцювати і співа
ти — великий гріх...

Сестри беруть темні 
ки і йдуть з дому на 
дні.

Е ж ви, подруги 
комсомольці села? До

поможіть дівчині, а разом з 
нею й Поліні, і Вірі Твер- 
дохліб, і Ганні Копач, всім, 
хто опинився в тенетах 
мракобісся, порвати липкі 
ланцюги. Нехай вони від
чують дружню підтримку 
від вас, зрозуміють нехай, 
що щастя тут, на землі, □ 
натхненному будівництві • 
комуністичного майбутньо
го.

хуст- 
два

Валі,

П. БІЛЯКОВ.
Новгородківський район.

— Лідіє Семенівно, які 
новинки одержали? '■

— Будь ласка: Шопеи, '■ 
Майборода, Бах... А ось ио- , • 
ві книжки з вокалу... '<•

Кір їй Любович І Віктор 
Бойченко — друзі. А друж- ., ’ 
ба їх з музикою ще біль- 
ша. В. Бойченко, який яра- / 
цює нормувальником, доб- . ’ 
ро розбирається в музиці. / 
Юрій Любович допомагав ■’ 
своєму товаришеві' ще кра- 
ще пізнати музичне мис- <’ 
тецтво. Він — студент Кіро- 
воградського музичного учи- 
лнща.

На знімку: (зліва на- , •
право) Ю. ЛЮБОВИЧ І 
В. БОЙЧЕНКО розмовляють • 
з завідуючою нотним відді- , ■ 
лом магазину № 10 Л. НА- 
ЗДРЕНКО.

Фото В. ШТЕЙНБЕРГА. <

лоді колгоспники все ж че
кають. сподіваються, що ро
бітники панчішної фабрики 
завітають до нас. Було б 
добре, щоб ці сподівання 
справдились.

М. ЛОГВИНЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Леніна, Кі
ровоградського району.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
26 серпня 1960 р. З стор.



XVII
олімпійські ігри

© ЕЛИЧЕЗНА бетонна 
чаша найбільшого ста

діону Європи — «0ЛІМП1- 
КО» в Римі. Тут на зелено
му полі 25 серпня у святко
вих костюмах з державни
ми прапорами вишикува
лись спортивні делегації, 
які беруть участь в олімпій
ських іграх.

У чаші світильника спа
лахнув олімпійський вогонь. 
Засвічений за традицією 
в Греції на горі Олімп, 
факел, як естафета, прибув 
на головний стадіон, 
на 18 днів засвітити 
пійський вогонь.

Па XVII олімпійські ігри 
до «вічного міста» з'їхалось 
близько семи тисяч спорт
сменів 86 країн світу. В 
програмі — змагання з 21 
виду спорту.

Спортсмени Радянського 
Союзу беруть участь у всій 
програмі ігор, крім трав’я
ного хокею, який у нас не 
культивується, і футбола, бо 
радянська команда вибула 
в попередніх іграх. Наша 
олімпійська. команда скла
дається більш як із :■ 300 
спортсменів. З них приклад
но 200 чоловік вперше бе
руть участь' є4 таких гран- ■ 
діозних змаганнях. ■' ~

М{об
ОЛЕН-

© ИСТУЛ у Римі — третя 
& за рахунком участь 
спортсменів СРСР в олім,- 
-пійських іграх. На свій ве
ликий перший екзамен в 
Хельсінкі в 1952 році ра
дянські спортсмени їхали, 
щоб, як гласить олімпійська 
клятва, виступити в змаган
нях «на честь своєї батьків
щини і у . славу спорту», 
пронести за . рубежем ідеї 
миру і дружби. Дебют ра
дянських спортсменів на XV 
олімпійських іграх, незва
жаючи на відсутність досві
ду. був вдалим. Вони вста
новили 2 світових, 3_ євро
пейських і 11 всесоюзних 
рекордів, завоювавши 22 зо
лотих, ЗО срібних і 15 брон
зових олімпійських медалей. 
Як писали тоді деякі зару
біжні газети, XV олімпій
ські ігри були відзначені 
поєдинком двох країн, двох 
гігантів — СРСР і США. 
Поєдинок показав, що геге
монії американських спорт
сменів в спорті приходить 
кінець.

Перевага радянських 
спортсменів переконливо ви
явилась на XVI олімпій
ських іграх в Мельбурні в 
1956 році. Тут радянські 
спортсмени 
золотих, 29 
бронзових медалі,

завоювали 37
срібних і 32 

випере-

ЧАСТІШЕ
ПРИЇЗДІТЬ!

дивши найближчу до них 
команду США на 24 медалі. 
Героєм олімпіади став Во
лодимир Куц, який завою
вав 2 золотих медалі — в 
бігу на 5 і 10 тисяч метрів.

За роки, що минули після 
Мельбурна, майстерність ра
дянських спортсменів з усіх 
олімпійських видів спорту 
значно зросла. Про це свід
чать їх виступи на міжна
родних змаганнях.
СЗ К же була відібрана 

радянська олімпійська 
команда?

На протязі двох років 
проходив олімпійський кон
курс. Спортсмени, які вико
нали нормативи, ставали 
кандидатами в олімпійську 
команду.

' Вирішальними етапами 
підготовки була // спарта
кіада народів СРСР, чемпіо
нати країни з олімпійських 
видів спорту і ряд відбір- 
кових змагань. Вони й до
зволили остаточно виявити 
найкращих. Поряд з широ
ко відомими майстрами — 
гімнастами Л. Латиніною і 
Б. Шахліним, борцями 
В. Синявським і Г. Карто- 
зія, боксерами Г. Шатковим 
і В. Єнгібаряном, легкоат
летами В. Кузнецовим' і 
Н. Пономарьовою до олім
пійської команди ввійшли й 
молоді талановиті спорт
смени. Серед них легкоатле
ти слюсар із Ангарська 
Б. Єфімов і столяр із Во
логди Н. Соколов, плавці — 
ленінградська школярка 
Л. Вікторова і московський 
студент В. Кузьмін, п’ятибо
рець — викладач із Тарту 
X: Сельг, весляр — студент 
з м. Сталінабада І. Хасанов, 
стрілець — аспірант Ака
демії наук Т уркменської 
РСР М. Ніязов та багато 

'інших. У складі делегації 
представники 23-х націо
нальностей з усіх союзних 

"‘республік.
ДОТУЮЧИСЬ до спортив- 

■“ них битв на березі 
Тібру, радянські, спортсме
ни показали багато високих

результатів, 
атлетики за 
сяць вони добились видат
них результатів, причому 
деякі перевищують світові і 
європейські рекорди. Так, 
наприклад, Тамара Пресе 
штовхнула ядро на 17 мет
рів 78 сантиметрів, а її 
сестра Ярина набрала в п’я
тиборстві 4.959 очок і в бі
гові на 80 метрів з бар’єра
ми фінішувала за 10,6 се
кунди. Вісімнадцятирічний 
Валерій Брумель взяв ви
соту 2 метри 17 сантиметрів. 
Людмила Лисенко-Шевцо- 
ва в бігові на 800 метрів 
відвоювала світовий рекорд 
у Н. Откаленко, показавши 
2 хвилини 4,3 секунди. Ян 
Красовскіс стрибнув з жер
диною на 4 метри 65 санти
метрів. Микола Соколов 
пробіг 3 тисячі метрів з пе- 

’ реиікодами за 8 хвилин 
32,4 секунди.

7 £77ЕР близько. трьох 
* тижнів,—; до 11 верес

ня на берегах Тібру прохо-
■ дцтиме.. спортивна боротьба: 
■Зрозуміло,' не всі заврюютв 
призові місця. Але Старе 
олімпійське правило гово
рить: «Не стільки велика 
перемога,; скільки дорога 
участь в благородному зма
ганні». ■

Близько тисячі • спортив
них оглядачів і кореспон
дентів з 89 країн світу, в 
тому числі спеціальні ко
респонденти ряду централь
них газет Радянського Сою
зу, ТАРС і радіо, висвітлю
ють хід ігор. До їх послуг 
всі сучасні засоби зв’язку. 
Москва і Нью-Йорк, Париж 
і Лондон, Сідней і Токіо, 
Прага і Відень — весь свії 
в дні олімпіади чекає пові
домлень з Італії.

У дні римських стартів 
радянські люди бажають 
своїм співвітчизникам — 
олімпійцям, щоб на фінішу 
їх чекав такий же «золотий 
дощ», як і чотири роки то
му в Австралії.

Г. ХАЧКОЕАНЯН.

Тільки з легкої 
останній мі-

б ізя
А такого ведмедика 
собою забрав!..

♦ото В. КОВПАКА.

ЧОРНІРУКАВИЧКИ
У місті нашому живе 
Химерна дама.
— Ота, що курку півнем 

зве?
— Ага, та сама. 
Наряджена вона — ов-ва! 
Куди царівні!
— А як у неї голова?
— На вищім рівні:
— Зачіска — вихор, 

мов не всі
У дами дома.
Оце вона в усій красі, 
Лиш цим відома.

. Забув. У неї ще одна 
Манера-звичка: 
-Ховає рученьки вона 
У рукавички.
Та ще у чорні, як смола, 

.. Та ще у спеку.
Для чого ж моду завела 
Таку лелека?
А що. ж робити більша їй, 
Скажіть, від скукн?- 
Замаскувати як свої

• Гультяйські 0укя? 
Роман ПОПОВИЧ.

(Огляд повідомлень ТА РС) '•
ПОЛІТИКУ ПРОВОКАЦІЙ 
І ШПИГУНСТВА ВИКРИТО

Коли робота по душі...
Р ОЛЕКСАНДРІЙСЬКО- 

МУ районі є багато 
життєдіяльних 
них колективів, 
ньому люблять 
Бандурівської 
школи. Вчитель 
виховання Марат Трегубов 
домігся того, що кожен 
учень, починаючи з третьо
го класу, є членом колекти
ву фізкультури.

З кожним днем 
стає спортивна майстерність 
школярів. Тільки за вісім 
місяців цього року тут під
готовлено 71 розрядник; з 
них — 2 учні другого, 23

фізкультур- 
По-справж- 
спорт учні 

середньої 
фізичного

зро-

третього і 46 юнацького 
. розрядів.

М. Трегубов допомагає і 
спортсменам місцевого кол
госпу імені Сталіна. Під 
його керівництвом створена 
колгоспна команда з на
стільного теніса, яка на об
ласних змаганнях здобула 
друге місце.

В той день, коли аме
риканському повітряному 
шпигунові Пауерсу було 
винесено вирок радянського 
суду, в космічний простір 
злетів другий радянський 
корабель-супутннк. Випад
ковий збіг цих двох подій 
показує всьому світові ве
лич і благородство цілей 
великої соціалістичної дер
жави — Радянського Союзу 
і дає змогу ще гостріше 
відчути звірячу ненависть 
американських імперіалістів 
до справи миру і щастя лю
дей. Процес Пауерса з усі
єю переконливістю проде
монстрував цілковитий крах 
американської політики про
вокацій і шпигунства щодо 
Радянського Союзу. «Суд 
над Пауерсом, -г- заявляє 
чехословацька газета «Ру
де право». — є могутнім 
ударом по американських 
імперіалістах і правлячій 
верхівці США. яка звела 
шпигунство в ранг держав
ної політики».

Усі люди доброї вОлі, 
враховуючи тяжкість вчине
ного Пауерсом злочину, роз
цінили вирок йому як дуже

м’який. В суперечність з 
цим американський Білий, 
дім опублікував заяву, в 
якій висловлюється «жаль» 
з приводу «суворості» ви-, 
року. В заяві ще раз про
явилось лицемірство тверд
жень американських дер
жавних діячів про нібито їх 
миролюбність і людинолюб
ність. Адже ніхто інший як 
уряд США свідомо прирікав 
Пауерса на смерть, забез
печивши його булавкою з 
отрутою.

Суд над 
раз нагадав 
необхідність
щодо підступів імперіаліс
тів. Вважаючи, що 
нення 
нашої 
ських 
«У-2» 
серйозну загрозу справі ми
ру, уряд СРСР вирішив 
включити до порядку 
ного чергової 15 сесії 
неральної Асамблеї ООІІ 
питання «Про загрозу за
гальному мирові, створюва
ну агресивними діями США 
проти Радянського Союзу».

Пауерсом ще 
народам про 

бути пильними

вторг- 
в повітряний простір 

країни американ- 
шпигунськнх літаків 

і «РБ-47» створює

за-

ден- 
Ге-

Г. БРЖЕЗИНСЬКИИ, 
голова Олександрій
ської районної ради 
Союзу спортивних то
вариств і організацій.

ЗМОВА КОЛОНІЗАТОРІВ ПРОТИ 
НАРОДІВ АФРИКИ

А спільному засіданні 
° • комітету комсомолу та 
низової ради ДСТ «Аван
гард» будівельного управ
ління № 1 ми вирішили 
регулярно проводити това
риські зустрічі з спортсме
нами підшефного колгоспу 
імені Жданова, Кіровоград
ського району.

І ось цими днями відбу
лися такі зустрічі колгосп
них спортсменів з шефами- 
будівельниками. Змагалися 
волейболісти і шахісти. 
Вперто боролися сільські 
спортсмени з більш досвід
ченими волейболістами, і 
тільки вирішальна партія 
принесла перемогу гостям. 
Цікаво проходили змагання 
і з шахів. Перемогу здобу
ли будівельники.

Г. ВІДКУП, 
фізорг Кіровоградсько
го буду правління № 1.

БЛАГОРОДНИЙ ВЧИНОК
ДЕСЬ недалеко тривожно 

вдарили иа сполох.
«Пожежа!» — майнула 

думка. І через хвилину 
Григорій Дмитрович Мо
торний вже біг у напрямку 
ферми. Горів телятник.

На пожежу збіглися кол
госпники, приїхала сільська 
пожежна команда. Сильний 
вогонь і густий їдкий дим 

давали можливості про
никнути всередину. А по
лум'я з кожною хвилиною 
сильнішало. Тоді, вибрав
ши вдалий момент, Григорій 
Дмитрович кинувся у при
міщення і почав швидко 
виносити телят.

Полум’я обпікало обличчя 
і руки. Раптом завалилася 
стеля. А полум’я шаленіло. 
Вітер переніс його на нав

колишні оселі. Загорілося 
кілька хат, серед них і осе
ля Г. Д. Моторного. Однак, 
мужній сміливець не побіг 
рятувати своє майно.

Раптом на Григорія Дмит
ровича обвалилися кон
струкції будівлі. Лише че
рез кілька хвилин його 
знайшли в непритомному 
стані і негайно відправили 
до лікарні. Але врятувати 
життя Григорія Дмитровича 
не вдалося.

За сміливість і відвагу 
Президія Верховної Ради 
УРСР посмертно нагороди
ла Г. Д. Моторного — ко
нюха колгоспу. «40 років 
Жовтня», Добровеличків- 
ського району, медаллю «За 
відвагу на пожежі».

Д. КРАВЕЦЬ.

Інтервенція бельгійських 
військ у Конго, підтримува
на імперіалістичними дер
жавами Заходу, триває. 
Всупереч триразовим рішен
ням Ради Безпеки про виве
дення з Конго військ ІНТЄР' 
вентів і забезпечення тери
торіальної цілісності Рес
публіки Конго,, бельгійські 
війська все ше 
провінцію Катанга. Напру
жене становище в 
цими днями знову 
далося в Раді 
ООН. Проте через 
західних держав Рада Без
пеки не прийняла 
рішення.

Позиція СШД, 
Франції, Бельгії та 
західних держав щодо Рес
публіки Конго показує, що 
імперіалісти виступають 
проти справжньої незалеж
ності африканських народів. 
Про це і свідчить нова змо
ва імперіалістів проти іншої 
держави Африки — Феде
рації Малі, до складу якої

окупують
І'

Конго
розгля- 

Безпеки 
позицію

ніякого

Англії, 
інших

входять колишні французькі 
колонії Сенегал і Судан. 
Надавши 2 місяці тому 
незалежність Федерації Ма
лі, французькі колонізатори 
сподівалися, що нова дер
жава, як і раніше, буде 
іграшкою в їх руках. Про
те уряд Федерації Малі, 
очолюваний Модібо Кейта, 
став на шлях проведення не
залежної політики. М. Кей
та поставив вимогу, щоб 
Франція почала переговори 
про мир з урядом Алжіру, 
Він висловився за еконо
мічний союз африканських 
країн.

Така позиція уряду Фе
дерації Малі викликала 
незадоволення правлячих 
кіл Франції. В ніч на 20 
серпня реакційні профран- 
цузькі елементи захопили в 
столиці Малі — Дакарі всі 
громадські установи і ого
лосили про відокремлення 
від федерації найбільш роз
винутого району — Сенега
лу. Французька газета 
«Юманіте-діманш» підкрес-

» & & $ ? г

лює, що у Федерації Малі 
колонізатори намагаються 
•повторити те, що вони

- роблять ,в Конго, підтрймую- 
„чи маріонетку Чомбе. ■

.«Куба—так, янкі— 
ні!»—говорить 

Латинська Америка
В Сай-Хосе, столиці неве

ликої латиноамериканської 
республіки Коста-Ріки, три
ває конференція міністрів 
закордонних справ країн — 
учасниць організації амери
канських держав (ОАД). 
Ця організація, створена 
Сполученими Штатами в 
1948 р., використовується 
ними для придушення на
ціонально-визвольних рухів 
V країнах Латинської Аме
рики.

Першим питанням па копа 
ференції в Сан-Хосе розгля
далася скарга Венесуели на 
диктаторський режим Трухі- 
льо в Домініканській Рес
публіці. що організував
мах на президента Вене
суели Батанкура. Делегація 
США на конференції нама- 

. галась врятувати свою ма
ріонетку Трухільо від осу
ду. Але це американським 
друзям диктатора не вда
лося.

Головна мета конференції 
в Сан-Хосе полягає в тому, 
щоб нацькувати латино
американські країни на Ку
бу, яка вступила на шлях 
незалежного розвитку, і під
готувати грунт для відкри
тої інтервенції проти цієї 
республіки. З цією метою 
США вигадали міф про^ 
«втручання комунізму V 
внутрішні справи західної 
півкулі», під яким мається 
на увазі підтримка, що її 
подають Кубі Радянський 
Союз та інші соціалістичні 
країни. За задумами США, 
конференція в Сан-Хосе по
кликана підготувати інтер
венцію латиноамериканських 
країн проти Куби.

Заклики США до походу 
проти Куби не знаходять 
підтримки серед народів 
латиноамериканських країн. 
У Венесуелі, Болівії, Перу, 
Гватемалі та інших країнах 
Латинської Америки відбу
ваються демонстрації на 
підтримку кубинського на
роду, який бореться. Лозунг 
«Куба — так, янкі — ні!»— 
став нині девізом усіх 
патріотів у латиноамери»; 
ханських країнах.

В. о. редактора
В. КРАМАРЕНКО.

«Молодой коммунар» — орган Кнровоградского 
областного комитега ЛКСМУ, г. Кировоград.
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