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Ц И пам’ятаєш,
■ друже, заяву, 

яку писав, всту
паючи до комсомо
лу? Ти обіцяв у 
ній: «Буду з честю і 
часно виконувати всі 
чення комсомольської 
нізації...» З того часу 
ли місяці, роки, ти 
ваєш себе зараз повноправ
ним членом великої сім’ї 
Ленінської Спілки Молоді. 
А чи можеш сьогодні без 
докору совісті сказати, що 
виконуєш обіцянку, яка 
клятвою звучала на порозі 
твоєї комсомольської юнос
ті?

— Так, можемо, — впев
нено заявляють члени ко
лективу комуністичної пра
ці з ательє мод, який очо
лює Лідія Куцак.

Кожна з дівчат 
бригади має постійне дору
чення. Люда Мацик що
тижня проводить політбесі- 
дн в бригаді жіночого по- 
шиву, підшиває газети і 
журнали. Тамара Подгаєць 
відповідає за санітарний 
стан дільниці, Ада Соку- 
ренко — за випуск стінгазе
ти. Ліда Куцак слідкує за 
якістю роботи і ходом вико
нання соцзобов’язань. Вони 
всі разом ходять у кіно, 
театр, на зустрічі з школя
рами, на заняття гуртків. 
Дівчат в червоних хусточ
ках люблять і поважають 
всі працівники ательє.

ЮНАКИ і дівчата самовід
дано трудяться на під

приємствах Кіровограда. 
По-своєму приваблива і ко
рисна їх праця. Та ко
ристь помножиться, коли 
кожен з них відповідно до 
нахилу і умінь своїх мати
ме конкретне доручення. 
Воно допоможе молодим 
визначити своє місце в жит
ті і праці, в громадській 
роботі.

До розподілу доручень 
вдумливо підходить ком
сомольський комітет заводу 
«Динамік». Ось про що 
розповідає одна з сторінок 
книги доручень. Автоматни
ця Лілія Матвієнко мала 
навчити працювати на авто
маті двох десятикласників 
школи № 12. Під її керів

ДЕЛЕГАЦІЯ СРСР НА XV СЕСІЮ 
ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН

Рада Міністрів СРСР затвердила делегацію 
СРСР на XV сесію Генеральної Асамблеї ООН 
у такому складі: М. С. Хрущов (глава делега
ції), А. А. Громико, В. О. Зорін, С. О. Виногра- 
дов, О. О. Солдатов.

Крім того, призначено заступників членів де
легації, радників і експертів.

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

Візит М. С. Хрущова 
в Хельсінкі

Увечері 1 вересня Голо
ва Ради Міністрів СРСР 
М. С. Хрущов відбув з 
Москви в Хельсінкі з візи
том у зв’язку з 60-річчям 
президента Фінляндії У. К. 
Кекконена.

Бранні 2 вересня поїзд 
зробив КОРОТКУ ЗУПИНКУ V 
Виборзі. Главу Радянсько
го УРЯДУ тепло ЗУСТРІЛИ 
представники громадськос
ті. тисячі жителів міста. На 
привокзальній площі від
бувся КОРОТКИЙ мітинг. 
М. С. Хрущов гаряче подя
кував присутнім', а також 
всім трудящим міста за 
привітання і добрі поба
жання.

Неділя, 4 вересня 1960 р. Ціна 20 коп.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ
ництвом спеціальністю ово
лоділи 5 чоловік. Комсо
молець Михайло Сигал 
регулярно пише об’яви і ло
зунги, проводить бесіди на 
спортивні теми.

Юнакам і дівчатам
водиться розв’язувати най
різноманітніші питання — 
від організації вечорів від
починку до вирішення

до

ДОРУЧЕННЯ
складних господарських пи
тань. Тут конче необхідний 
згуртований колектив.

На питання, що є основ
ним у роботі по організа
ційному зміцненню первин
ної комсомольської органі
зації, секретар комітету 
комсомолу взуттєвої фаб
рики Олександр Даниль
ченко сказав:

— Це я можу показати на 
такому прикладі. Півтора 
року тому, щоб зібрати 
комсомольські збори, мені 
доводилося стояти біля во
ріт фабрики і завертати мо
лодь у клуб. Була заборго
ваність у членських внес
ках, комсомольці неохоче 
відвідували гуртки. Пора
дившись на комітеті, ми 
стали давати доручення 
спочатку окремим, а потім 
і всім членам ВЛКСМ. Для 
контролю за їх виконанням 
завели книгу, і перед почат
ком зборів хтось із комсо
мольців, як правило, звіту
вав про виконання до
ручень. Активних ставили в 
приклад неакуратним, ос
танніх різко критикували.

Тепер молодіжний колек
тив взуттєвої фабрики вва
жається одним з найкра
щих.

ВИКОНУЮЧИ доручення, 
комсомолець вникає в 

життя колективу, проявляє 
ініціативу, знайомиться з 
комсомольським активом, а 
згодом і сам стає активіс
том.

Потім поїзд знову рушив 
У ДОРОГУ і. зробивши КОРОТ
КУ зупинку на останній ра
дянській 
станції 
мував у

О 18

ник о р д о н н і й 
Лужайка. попвя- 
Хельсінкі.
годині за москов

ським часом Голова Ради 
Міністрів СРСР М. С. Хру
щов прибув у столицю Фін
ляндії, На вокзалі М. С. 
Хрущова зустрічали прези
дент Фінляндії У. К. Кек- 
конен. прем’єр-міністр В, І. 
Сукселайнеп та інші офі
ціальні особи. У. К. Кекко- 
нен і М. С. Хрущов обмі
нялись промовами.

(ТАРС).

Дуже неправильно посту
пають ті комітети комсомо
лу, які недооцінюють роль 
доручень у вихованні моло
ді. Багато неспілкової мо
лоді довгий час не вступа
ло до лав ВЛКСМ. Юнакам 
і дівчатам не давали дору
чень, не залучали до громад
ської роботи. Так було ра
ніше. Про це говорилося на

дало

лав
1.000 

і дівчат, 
залучити

минулій комсомольській 
конференції. У цьому році 
міський комітет, первин
ні комсомольські орга
нізації перебудували свою 
роботу. Яку б хорошу 
справу не проводив комі
тет комсомолу, завжди до 
участі в ній залучається не- 
спілкова молодь. 1 це 
непогані наслідки.

За вісім місяців до 
ВЛКСМ прийнято 
кращих юнаків 
Щоб відразу ж 
цих товаришів до активної 
участі в житті первинної 
організації, разом з комсо
мольським квитком їм дає
ться перше комсомольське 
доручення, яке записується 
па спеціальному бланку.

Столяр мебльової фабри
ки Віктор Андрєєв разом з 
квитком члена ВЛКСМ 
одержав червову листівку. 
Вгорі на ній — зображення 
комсомольського значка, в 
центрі —тиснення золотом 
«Перше комсомольське до
ручення», нижче — слова 
В. Маяковського:

«Якщо тобі — 
комсомолець ім’я, 

ім’я кріпи
ділами своїми».

На звороті був текст пер
шого комсомольського дору
чення: провести бесіду по 
постанові УШ Пленуму ЦК 
ВЛКСМ.

Разом з комсомольськими 
квитками перше комсомоль
ське доручення одержали 
Надія Свіркув і Марта 
Шостаковська з швейної 
фабрики. Перша — повинна 
піти вчитися в школу робіт
ничої молоді, друга — за
лучити до навчання в шко
лі ще двох товаришів по 
роботі.

Досвід показує, що пер
ше доручення, як правило, 
виконується. Потім комсо
молець серйозніше ставить
ся і до наступних. Так. він 
відразу ж вливається в гро
мадське життя своєї пер
винної організації, стає її 
господарем.

В. СОКУРЕНКО, 
секретар Кіровоград
ського міськкому ком
сомолу.
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До 15-річчя з дня 
перемоги над Японією

З вересня радянські лю
ди широко відзначили 
15-річчя з дня перемоги над 
імперіалістичною Японією. 
Міський комітет ДТСААФ 
разом з обласним відділен
ням Товариства по поши
ренню політичних і науко
вих знань організував чи
тання лекцій і проведення 
бесід на підприємствах і в 
установах Кіровограда.

В. АГАФОНОВ, 
секретар партійної ор
ганізації міського комі
тету ДТСААФ.

Нам повідомили
Р АНКОМ. тільки-но заро- 
“ жевіло на сході, водій 
Григорій Гира виїхав у по
ле. А друзі його в цей час 
поспішали до траншей. 
Так розпочала ударний не
дільник молодь радгоспу 
імені Карла Маркса, 
лннського району.

Невгамовно шуміли 
тори на просторих ланах. 
38 автомашин безперестан
ку транспортували куку
рудзу.

Незабаром з усіх відділ
ків радгоспу надійшли віс
ті: за день закладено в 
траншею 1.400 тонн сокови
того корму. Статистик 
А. Клешкань на дошці по
казників вивела: «Комсо
мольці другого відділка за 
день заготовили 470 тонн 
силосу і завоювали перше 
місце в змаганні».

Т. ЛЕНЬ, 
редактор багатотираж
ки «Робітник радгоспу».

♦ ♦ ♦
РЯСНО вродила короле- 
’ ва полів у колгоспі іме

ні Жданова, Кіровоград
ського району. Є що закла
дати в траншеї: по 300 — 
400 центнерів зеленої маси 
видає кожен гектар. Тож 
від зорі до зорі кипить на
пружена праця молодих ен
тузіастів — комбайнерів 
Степана Сагайдака І Федо
ра Куліша, шоферів Андрія 
Татарчука і Володимира 
Фабрики, комсомолок Ка
терини Дмигрієвої і Ліди 
Фабрики та багатьох інших.

Від сільських комсомоль
ців не відстають водії ав
томашин Кіровоградського 
автопарку № 1 Іван Діден- 
ко. Олександр Гончаренко, 
Федір Філенко, Михайло 
Колісниченко.

М. САВКУНОВ,

РУНАМИ молодими
КЛАНІВ НА під’їхала до 
■*' траншеї.

— Хто попереду, Петре?— 
звернувся до обліковця 
П. Журби шофер Іван 
водов. .

— Відстаєш, друже, 
силь Єременко обігнав.

підтяг- 
Іван, і

За-

Ва*

— Обов’язково 
нусь! — пообіцяв 
гукнув до вантажниць Лю
би Томенко і Ріти Михай- 
люк: — Швидше, дівчата, 
збирайте сітку. Нам треба 
Василя обігнати.

У наших сусідів

МИКОЛАЇВ. На суднобудівному заводі Імені Носенка, 
як відомо, споруджується одна з найбільших у світі кн- 
тобаза «Совстская Росспя». Комсомольці міста оголосили 
будову ударною комсомольсько-молодіжною. На підпри
ємстві створено комсомольський штаб кнтобази, в який 
ввійшли молоді робітники, Інженери, техніки. Члени шта
бу регулярно чергують па кнтобазі, допомагаючи усувати 
вузькі місця, випускають стінну газету «Шпиль», листівки, 
«блискавки».

На фото: передові виробничники, члени комсомоль
ського штабу кнтобази «Совстская Россия» інженер-техно- 
лог Валерій Ясгремський (зліва) та слектрозварювач 
Іван Снятинський.

Фото К. ДУДЧЕНКА. (Фотохроніка РАТАУ).
Й -----------------
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Комсомолкп Марія Оситнікова I Валентина Кобелян— 
одні з кращих членів молодіжної бригади колгоспу імені 
Пархоменка, Добровеличківського району. Славно тру
дяться дівчата на заготівлі силосу. Це з їх участю я 
траншеї вже закладено понад чотири тисячі тонн куку
рудзи.

На знімку (зліва направо): Марія ОСИТНІКОВА І 
Валентина КОБЕЛЯН.

Фото Ф. ПЛАХТІЯ. 
---------- ---------- .......--------------------------.......---------------- ©

СКАЗАЛИ—ЗРОБІНоДії
кол-

Котов- 
ра- 

своїми 
6 тисяч 

Частина мо-

КОМСОМОЛЬЦІ 
госпу імені 

ського, Ульяновського 
нону, зобов’язались 
силами закласти 
тонн силосу, 
лоді зайнята на роботах, 
не зв’язаних 
господарством. Тому вона 
вирішила працювати в ніч
ний час.

3 сільським

І обігнав-таки. Увечері, 
підбивши підсумки неділь
ника, голова колгоспу 
«Шлях Леніна», Хмелів- 
ського району, 1. Я. Коваль
чук повідомив, що комсомо
лець Іван Заводов завою
вав першість серед шофе
рів. Машиною «ГАЗ-51» він 
зробив 23 рейси і перевіз 58 
тонн зеленої маси. А всього 
за день молодь ' 
360 тонн силосу.

М. КОРІННИЙ, 
секретар комсомоль
ської організації.

Тепер кожної ночі ІІЄ 
вщухають шум машин, люд
ські голоси, сміх, жарти. Не 
намилуєшся невтомними, 
працьовитими вантажника
ми Андрієм Суботою, Ва
силем Окіпняком, Петром 
Юрченком, Григорієм Ста- 
хом, Миколою Румиком.

А хіба гірше юнаків пра
цюють наші дівчата Соня 
Поворозник і Ніна Осгап- 
чук, медпрацівники Лариса 
Юрченко і Алла Полякова, 
рахівник Аня Юрченко.

Славно трудиться мо
лодь. Кожної ночі в тран
шеї лягає 400—450 тонн ну- 
курудзи. На сьогодні ми 
вже маємо дві з лишком 
тисячі тонн силосу та біля 
300 тонн консервованих ка
чанів. О. БОГАЧУК, 

секретар колгоспної 
комсомольської органі
зації.

\ ВСЬОГО.) -
заклала! „

| „ВІДВАЖНИЙ"
) ІДЕ ЗА НУРСОМ

Судно як судно. «Відваж
ним» зветься. І команда на 
ньому справжня. Тільки, 
якщо придивитись пильніше, 
можна побачити: лезо брит
ви ще не торкалося облич
чя жодного моряка. Діти. 
Так, діти на судні, але не як 
пасажири, а як господарі 
його.

Не відразу створена ця 
команда. В Миколаївській 
дитячій флотилії хлопчиків 
навчають досвідчені капіта
ни, механіки. Звичайно, 
після шкільних занять. За
раз у флотилії близько ста 
дев’ятикласників різних 
шкіл міста.

Недавно суднобудівники 
подарували їм учбове суд
но. І ось «Відважний» три
має курс на Вознесенськ. З 
нетерпінням чекали першо
го рейсу юні моряки.

За кермом — Борис Юз- 
вик. Виявляється, нелегко 
самому вести судно за кур
сом.

А за бортом пропливають 
золотисті поля, темна зе
лень садів. Женя Морозов, 
Сергій Ізмалков і Лев 
Дмитерко любуються бере
гами Південного Бугу.

(З газети «Комсомоль
ська іскра»).



Незабаром — навчання у гуртках політосвіти Так
ІванПропагандист-звання 

відповідальне
Все менше днів залишається до початку но

вого навчального року в системі комсомоль
ської політосвіти. Чим був знаменний рік 
минулий? Як іде підготовка до занять, що 
розпочнуться з 1 жовтня? З такими запитан
нями звертається редакція до секретарів рай
комів ЛКСМУ, первинних комсомольських 
організацій, до пропагандистів і слухачів 
гуртків, до керівників семінарів. З цього но
мера надаємо вам слово, товаришії

робітникам про те 
що знайшло застосу- 
в нашому депо за ос- 
роки. Так, у ресорному 

встановлено новий

і слуха- 
стави- 

уважно

У МИНУЛОМУ навчаль
ному році в комсо

мольській організації ва
гонного депо станції Зна
м’янки працював гурток 
«Комунізм—практичне зав
дання нашого покоління». 
Відвідувало його 24 чоло
віки, в основному комсо
мольці і молодь пункту тех
нічного огляду. Як і в пере
важній більшості гуртків 
політичної освіти, заняття у 
нас проводились за таким 
принципом: годину — пів
тори лекція, а потім опиту
вання слухачів.

Треба сказати, що 
чі гуртка активно 
лись до занять, ; 
сприймали пояснення. А до
сягти цього можна лише 
завдяки старанній підготов
ці до лекцій, детальній 
розробці теми самим про
пагандистом.

Крім того, ось що дуже 
важливо у нашій роботі: 
кожну тему потрібно обо
в’язково пов’язувати з жит
тям рідного підприємства, з 
повсякденною практикою. 
Не можна подавати тільки 
загальні теоретичні поло
ження без прикладів або на
водити факти лише з інших 
міст, заводів, колгоспів. Це 
не зацікавлює слухачів.

Наведу такий приклад. 
Коли ми вивчали тему «Ме
ханізація і автоматизація 
виробничих процесів», я на-

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

Як у власній господі...
Лише два роки очолює Цибулівську промартіль 

«Рассвет», Олександрівського району, В. 1. Чумаков, 
Та й за цей короткий час він показав себе безгосподар
ником. Продукція, що випускає артіль, з дефектами. 
Та й вона й не маркірується. З двору артілі відпуска
ється на сторону першосортний лісоматеріал.

В. І. Чумаков, порушуючи Статут промислової арті
лі, самоправно змінює норми і розцінки на виготовлен
ня меблів, не проводить загальних зборів робітників.»

І. ПШЕНИЧНИЙ, 
член ВЛКСМ, столяр.

«о •
Наш 

у Ци-
фак-

ВІД РЕДАКЦІЇ, 
кореспондент виїхав 
булево. При перевірці 
тів, що свідчать про безгос
подарність керівництва ар
тілі, виявилось значно біль
ше, ніж наводилося у листі 
комсомольця І. Пшенично
го. Голова правління пром
артілі «Рассвет» В. 1. Чу
маков дійсно всупереч Ста
тутові промислової артілі 
без відома загальних збо
рів робітників змінює нор
ми і розцінки на виробничі 
операції. Такий випадок 
мав місце в березні. Тільки 
після попередження обл- 
промради правління артілі 
минулим числом оформило 
протоколи загальних зборів 
про зміни норм і розцінок.

Та це, як не прикро, не 
етало уроком для керівни
ків артілі. Ось і зараз жо
ден з робітників, які пра
цюють на виготовленні ві
шалок, не знає, яка його 
норма, яка оплата. А це не
гативно впливає на продук
тивність праці, знецінює со
ціалістичне змагання.

За мовчазною згодою 
З І Чумакова контрольний 
майстер Г. Ф. Приходько 

готовій продукції не ста- 
шіть артільного клейма і 
сортності. Цим самим від-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
вересня 1960 р. 2 стор. 

гадав 
нове, 
вання 
тацні 
цеху
прес для випробування ви
готовлених ресор до ваго
нів. У цьому’ ж цеху робіт
ники власними силами пе
реобладнали піч, яка тепер 
опалюється не вугіллям, а 
відходами мастильного ма
зуту. Механізували ремонт 
кришок вагонних люків, для 
чого створили спеціальні 
преси. Якщо раніше для та
ких операцій доводилось зні
мати кришки, то зараз у 
цьому потреба відпала.

Такий зв’язок теоретич
них питань з практикою ви
робництва мав місце на 
кожному занятті і давав 
відчутні наслідки. Робіт
ники почали чіткіше усві
домлювати свою роль у 
виконанні семирічного пла
ну, завдання 
прогресі. Г 
ну, завдання у технічному 
прогресі. На підприємстві 
зросла кількість раціоналі
заторів, і серед них немало 
молодих вихованців гуртка.

Велике значення в роботі 
має оволодіння суміжними 
професіями. І це правильно 
оцінили Віктор Михайлов, 
Віктор Семенков, Олексій 
Зеленкевич, які набули кіль
ка спеціальностей по огля
ду і обробці поїздів на 
пункті техогляду. Саме во
ни першими добилися висо-

ДЛЯ

погані 
безпеки, 
утриму- 

продукцію 
І, в яких

вриваються канали 
браку.

В артілі вкрай 
справи з технікою 
В обробному цеху 
ють готову 
разом з бідонами, 
знаходиться нітролак. В ава
рійному стані сушарка. Про
те керівники артілі про
довжують експлуатувати її, 
хоч комісія облстрахради по 
громадському огляду під
приємств ще в квітні забо
ронила користуватися нею.

А от у комерційних махі
націях вони проявили не
абияку старанність. В. І. 
Чумаков домовився з прав
лінням Цибулівського сіль
ського споживчого това
риства продати населенню 
штахетник. На це е від
повідні документи в бух
галтеріях артілі і товарис
тва. А насправді покупці 
платили гроші завідуючому 
магазином № 4 ІЦербаку, а 
матеріал одержували на ар
тільному складі. Чи не то
му у робітниці артілі тов. 
Медвєдєвої виявилися за
мість штахетника чотири- 
иетрові дошки, а в бухгал
тера артілі тов. Куряіенка— 
першосортний будівельний 
матеріал.

Чи відомо голові обл- 
промради тов. Пересуньку 

-про безладдя, яке панує в 
Цибулівській артілі «Рас- 
свет»?

кого звання ударників ко
муністичної праці.

В багатьох навчання про
будило бажання підвищува
ти свій загальноосвітній 
рівень. Кожний, хто не 
має середньої освіти, у цьо
му році поступив у школу 
робітничої молоді. А Віктор 
Михайлов і Віктор Семен
ков стали студентами вузу.

Про політичне зростання 
гуртківців яскраво свідчить 
і той факт, що двох комсо
мольців — Євгена Ковальо
ва і Миколу Денисова — 
комуністи прийняли кан
дидатами в члени КПРС.

Велику допомогу в роботі 
гуртка подавали члени бю
ро цехової комсомольської 
організації. Спільними зу
силлями ми зміцнили дис
ципліну, добилися ТОГО, ЩО 
всі слухачі своєчасно при
ходили на заняття.

Незабаром розпочнеться 
новий навчальний рік. У нас 
буде працювати той же гур
ток. Партійна організація 
знову призначила мене про
пагандистом. Добре було б, 
щоб міськком комсомолу 
краще організовував обмін 
досвідом керівників гуртків 
і створив для цієї мети ра
йонну раду пропагандистів.

Н. ГЛЕЙЗЕР, 
пропагандист гуртка.

-----а

Така ні в чому не відстане
Додому Валя

а летіла.

Кіровоградської

вже шість років, 
дівчина сил не

не йшла, 
Хотілося 

швидші побачити матір, по
ділитися з нею величезною 
радістю. Аж ось і рідний 
будинок.

— Мамочко! — вигукнула 
Валя, ледве переступивши 
поріг. — Мені присвоїли 
звання ударника комуніс
тичної праці!..

— Ну, вітаю, доню. По
радувала ти мене.

Було це майже рік тому, 
але до цих пір не згасає в 

„пам’яті Валентини Самброс 
той незвичайний день. Ви
соку оцінку дав її роботі 
колектив 
швейної фабрики, де вона 
працює 
Недарма 
шкодувала, прагнула стати 
справжньою швеєю. І вирі
шила працювати ще краще. 
А слово у Валентини міцне, 
ніколи не підводила. До то
го ж—кандидат партії. Те
пер за зміну по півтори 
норми виконує дівчина.

І не тільки про себе дбає 
Валентина, а й про товари
шів піклується. Ось Підійш
ла до Марії Терешенко, яка 
недавно ученицею на фаб
рику поступила.

— Що, Марусю, знову в 
тебе «завал»? Зараз допо
можу, — і дівчина звично 
наносить розмітку пройми 
на чоловічі пальта. А через 
кілька хвилин вона вже 
стоїть біля Ніни Мотової, 
яка теж новенька в цеху. 

працює 
Бурлака 
ремонтник-швид- 
з повагою гово-
Кіровоградській 

комсомольця Іза

— Наш 
кісник. — 
рять у 
РТС про 
на Бурлаку.

Довгий час у цеху на ре
монт моторів потужністю в 
2—5 кіловат витрачали не 
менше тринадцяти годин.

— Багато часу тратимо. 
Мотори повинні швидше 
повертатись до сільських 
механізаторів, — сказав мо
лодий ремонтник.

Хлопець поставив собі за 
м$ту: витрачати на ремонт 
не більше 9—10 годин.

Застосував прогресивний 
метод катушкового=»намоту- 
вання, ощадливо викори
стовував кожну хвилину. 
Наполегливий юнак домігся 
свого: відремонтовані 
мотори 
раніше 
госпи.

ним 
на чотири години 
поступають у кол-

І. НАЗАРАТІИ, 
позаштатний ко-наш 

респондент,

Комсомолка Раїса Бу- 
гаєнко, токар ремонтно-ме
ханічного цеху заводу «Чер
вона зірка» завжди дав за 
зміну по півтори норми. З 
Ті верстату сходить продук
ція тільки відмінної якості.

На знімку: Раїса БУ-
ГАЄНКО.
Фото Г. ВИСКРИВЧЕІІКА.

«
♦
♦
♦

Так непомітно кінчається 
зміна. А після роботи Ва
лентина поспішає до школи: 
в цьому році десятий клас 
закінчує.

Скрізь встигає Валя: і з 
подругами побути, і книгу 
почитати, і сходити на за
няття танцювального гурт
ка. А, крім того, вона ще й 
член комсомольського бюро 
цеху, громадський контро
лер по їдальні.

— Хороша, працьовита,— 
говорить про передову ви
робничницю начальник цеху 
Н. М. Драгомарецька. — 
Така ні в чому не відстане.

Л. БАБИЧ.

молодому! 
КОМУНАРУ

■  ............................................. -——■   •

В нашій газеті за 20 липня цього року була надруко
вана кореспонденція «Ташлицькі базіки». В ній ішюся 
про порушення статуту сільгоспартілі та про занедбан
ня внутріспілкової роботи комсомольської організації 
в колгоспі імені 40-річчя Жовтня.

Секретар Маловисківського РК ЛКСМУ тов. Сиченко 
повідомив редакції, що статтю обговорено на комсо
мольських зборах колгоспу.

За порушення трудової дисципліни на М. Канащука, 
М. Саморука, Г. Скобу та Л. Лимаря накладено комсо
мольське стягнення.

Секретарю комсомольської організації тов. Харченко 
за порушення Статуту ВЛКСМ бюро райкому ЛКСМУ 
оголосило догану.

За допущені недоліки в керівництві колгоспом тов. 
Старовоитову на бюро Маловисківського РК КПУ ви
несено партійне стягнення.

р

майстри
смачних продуктів
ОЗПОВІСТИ вам про 

тих, хто подбав, щоб 
на вашому столі з’являлись 
такі смачні речі, як верш
кове масло, сир, згущене 
молоко?

Тоді знайомтесь] колек
тив Ново-Українського сир- 
заводу.

Ми в лактозновому цеху, 
який носить звання комуніс- 
тичного. Очолює його Ніна 
Павлівна Решетнякова а 
разом з нею працюють Галя 
АрсірІй, Марія Мамалига, 
Женя Донець.

-— Не можу вам сказати, 
хто краще працює, — роз
водить руками Ніна Павлів
на. — Усі старанні.

їх лише четверо в цеху. 
Чотири пари швидких рук 
все встигають. Дівчата 
своєчасно готують апарату
ру, стежать за безперебій
ним постачанням пари і ду
же ощадливо використову
ють сировину.

За півріччя в цеху ви
роблено 16 тонн молочного 
цукру-лактози при плані 
14 тонн. Вся продукція 
прийнята вищим сортом.

Кипить робота і в сиро
варному цеху. Ось величез
ний, місткістю у дві з поло
виною тонни чан наповню
ється молочною сумішшю, 
призначеною для виготов
лення голландського сиру. 
Бригадир цеху Володимир 
Мартиненко пильно сте
жить за цим відповідальним 
у виробничому процесі мо
ментом. Потім, звільнив
шись, він розповідає про 
роботу цеху, про його 
дружний колектив, що бо-

Р І ям
ЗДІЙСНИТЬСЯ

ізолю- 
секцій 

Очо-
колек-

ЗАСЛУЖЕНУ шану здо
були серед робітників 

Олександрійського електро
механічного заводу 
вальниці з дільниці 
електричних машин, 
люе цей невеличкий 
тив комсомолка Валентина 
Котелькіна.

І в праці, і у відпочинку 
дівчата в передових. З мі
сяця в місяць вони пере
виконують виробничі зав
дання. Оголосили також 
похід за чистоту: не підуть 
з роботи, поки всюди по
рядку не наведуть.

Як хороших старших то
варишів знають ізолюваль
ниць і учні підшефної шко
ли. Під час виробничої 
практики школярів між ни
ми зав’язалася дружба. 
Частими гостями стали дів
чата в школі, а учні — на 
заводі.

Недавно молоді вироб
ничниці вирішили боротись 
за звання колективу кому
ністичної праці. З того ча
су вони постійно утримують 
перше місце в змаганні се
ред робітників цеху. Ма
буть, недалекий той день, 
коли їх заповітна мрія 
здійсниться.

мрія

Н. 
робітники 
ханічного 

в. цюня, 
ІЗРАЇЛІТ, 
електроме- 
заводу.

реться за звання комуніс
тичного. Цікавимось, як 
трудяться молоді робітники, 
цеху, і Володимир Кузьмо- 
вич охоче розповідає:

— В цеху у нас десять 
комсомольців. Це — наші 
передовики, наша гордість, 
Молоді робітниці Олена 
Рубан, Таїса Драгомарець
ка, Валентина Міркунова, 
Євгенія Чернова не лише в 
своєму цеху, але й по під
приємству тримають трудок 
ву першість.

Успіхи молоді сироварно
го цеху не зміряєш одними 
виробничими показниками. 
Вони є в усьому: у весело
му дозвіллі, в художній са
модіяльності, в навчанні, 
Так, і особливо в навчанні. 
Молодь вчиться у вечірніх 
школах заочно — у техніку
мах, вузах. Люба Шерего
ва, секретар комсомольської 
організації заводу, навчає
ться заочно у Вологодсько
му інституті молочної про
мисловості. Валя Міркуно
ва — у Звенигородській 
спецшколі майстрів сиро
варної справи. Дівчат особ
ливо радує те, що підпри
ємство незабаром перехо
дить на семигодинний ро
бочий день: більше часу бу
де для навчання.

Сироварний цех змагаєть
ся з цехом маслоробів —« 
гідними «супе рникам и». 
Маслоробний цех, який очо
лює комсомолка Алла Бо- 
рисенко, щомісяця пере
виконує норму. Алла та її 
подруги Валя Яриіи, Інна 
Карпенко, Галя Єременко й 
інші невтомно трудяться, 
щоб сотні кілограмів масла 
додатково одержували тру
дящі.

В кожному цеху хороше 
працюють молоді робітни
ки. Вони стають справжні
ми майстрами по виробни
цтву поживних, смачних 
продуктів.

В. БАЛАНДА, 
Г. ЛОЗНЯК.

«Не проїжджай 
мимо»

(Г*4 ЕКРЕТАР комсомоле* 
ської організації Мало* 

висківської автоколони Во
лодя Бращук прочитав V 
«Комсомольской правде» 
замітку «Если бьі каждьій 
шофер...». Мова йшла про 
цінний почин дніпропетров
ського водія Антона Тар
на вського. Антон звернувся 
з закликом до своїх колег: 
не проїжджай мимо мета
лолому, трапляється він то
бі десь по дорозі — підбе
ри. кинь у кузов своєї ма
шини.

Прочитав Володя замітку 
і замислився: а чому б і нам 
так не робити? Думав, не 
погодяться хлопці, скажуть: 
схвалили ж заклик харків
ських тракторобудівників— 
жодного підприємства, кол
госпу, радгоспу, які б не 
виконували плану заготівлі 
металолому. І борються за 
це. План перевиконали. Чо
го ж іше?

Та хлопці так не сказа
ли. Схвалили! Всі двадцять. 
І відразу енергійно взялися 
за діло. Анатолій Федоров 
і Валентин Кравченко дали 
слово зібрати і здати дер
жаві протягом кварталу по 
1.500 кілограмів цінної си
ровини кожний, а Володи
мир Галушка, Вадим Кали
та. Іван Кучеренко та ін
ші — по 1.000 кілограмів.

Щоб контролювати здачу 
металолому та підведення 
квартальних підсумків, ство
рили контрольний пост з 
трьох комсомольців.

Почин молодих шоферів 
підхоплюють інші комсо
мольські організації району.

М. СИЧЕНКО, 
секретар Маловисків- 
ського райкому комсо
молу.
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„ПІОНЕРСЬКА 
ДВОРІЧКА»
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Кохахкя!.. Чи їум боно?

иіПРЙКІНЩ серпня відбулося засідання Цен- 
* тральної іши Всесоюзної піонерської організа

ції імені ВЯ. Леніна. На ньому йшла розмова 
про дальший розвиток ініціативи і самодіяльності 
юних ленінців, про підготовку до 40-річчя органі
зації радянських піонерів.

За останній час в житті піонерської організації 
пройшлп значні зміни. Літи вчаться придивлятись до 
життя, цікавляться справами порослих, шукають, 
чим би допомогти їм. Але подекуди піонерські орга
нізації втрачають характер самостійності і самодіяль
ності. Виходить не організація самих піонерів, а 
організація для піонерів, проти чого в свій час за
стерігала Н. К. Крупська. Нерідкі випадки, коли за 
піонерів все вирішує вчитель: кого прийняти в 
піонери, а кого ні., кого обрати ланковим і т. д. 
Вчитель виконує дві ролі одночасно — вчителя і во
жатого. Клас і загін зливаються. А звідси — прини
ження ролі піонерської організації.

Велике значення для розвитку ініціативи піоне
рів має вожатий. Він. в першу чергу, повинен на
вчити дітей організаторському вмінню з тим. щоб 
вони самі, а не дорослі, керували своїми товариша
ми.

Центральна вада затвердила також заходи по під
готовці до 40-річчя організації радянських піонерів. 

> яке відзначатиметься 19 травня 1962 року. На озна
менування ювілею вирішено провести «піонерську 
дворічку». Протягом неї піонери повинні зібрати 
для ударних комсомольських будов і будівництва 
нафтопроводу, що зв’язує ряд соціалістичних країн, 
один мільйон тонн металолому, активно допомагати 
сільським комсомольцям у вирощуванні кролів і пти
ці. За два роки силами піонерів треба виростити 
не менше 10 мільйонів кролів і 100 мільйонів голів 
птиці. При кожній школі, шкояі-інтеонату, дитбу
динку необхідно посадити сади, закласти плодові 
розсадники, побудувати спортивні майданчики, го
родки і стадіони.

Всі комсомольські організації повинні зараз по- 
бойовому працювати, розуміючи всю відповідаль

ність перед народом за вихо-, 
вання радянських дітей. | 
Хай ті. хто сьогодні носить'; 
червоний галстук, вироста
ють людьми активними, 
енергійними, самостійними, 
до кінця відданими справі 
Комуністичної партії.

и
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Тьі порой целуешь ту, 
порою — оту. 

В папнросно-голубом дьіму. 
Может бить, в упреках 

толку нету, 
Да читать мораль 

н не к лицу позту,— 
Только страшно стариться

Кто любовь,

Раздавал, не

тому, 
как мелкую 

монету, 
зная сам, кому.

С. Щипачев.

О КЩО ти раптом почав 
■* “ писати ліричні вірші, 

якщо вночі тобі сняться ді
вочі коси, сумний чи лукавий 
погляд «її» і чудова посміш
ка, якщо ти трохи схуд і 
став сторонитися друзів,— 
знай: це до тебе прийшла 
любов. Тоді хочеться спі
вати, цілувати перших 
зустрічних людей, на весь 
голос кричати про своє по
чуття. Ти щасливий!

Наша дійсність багата 
прикладами справжнього, 
міцного кохання, кохання, 
яке продовжується все жит
тя, яке робить людину силь
нішою, допомагає їй у важ
кі хвилини. Про таку лю
бов складають натхненні 
вірші, пишуть пісні. І до 
чого ж стає прикро, коли зу
стрічаєшся з випадками зов
сім іншого «кохання», коли 
бачиш, як молоді люди роз
мінюють любов, розбазарю
ють найдорожче людське 
почуття. Тоді в газеті з’яв
ляються холодні протоколь
ні рядки: «Громадянин
Прокопенко порушує спра
ву про розлучення з гро
мадянкою Семеновою».

Ні, оголошення про роз
лучення не беруться у чор
ну рамку, в них не знайдеш

а

а.пограний ТЕРПІННЯ

Катерині, як 
людині, ві- 

можна вірити 
Та ось поїхала

ський район листа: «Вербу
юсь у Караганду».

Але не трудова романти
ка, не патріотичні почуття 
кликали Катерину в Казах
стан. Тягнула її туди новиз
на «вражень», пристрасть 
до різних любовних при
год.

З Караганди К. Руженко 
втекла, залишивши на місці 
роботи навіть документи. 
Та зате привезла нового 
чоловіка.

Давно вже постаріла ша
фа, яку мати кожного разу 
дарує дочці на новосілля, 
а Катерина не вгамовуєть
ся. Вона, як перекотиполе. 
Воно котиться, високо під
стрибуючи, не в силах за
триматися на одному міс
ці. Чи не так само легко
важно і безглуздо прохо
дить життя Катерини Ру
женко?

Дехто 
такі, як 
ток. На 
ло 
які красномовно 
про 
молоді до сімейного життя.

И 
може зауважити: 
Катерина, — виня- 
жаль, ще нема- 

є таких «винятків», 
свідчать 

легковажне ставлення

— Швидше, швидше, за
раз поїдемо!

Останні приготування і 
напуття батьків. А через 
кілька хвилин по доріжках 
Кіровоградського парку імені 
Леніна помчать запряжені 
поні, везучи задоволену діт-

НЕ ВІЧНЕ [=»=]
III.

р АНКОМ Шуть чистив 
■ пальта: своє і дружини, 
свої штани і Ладину спідни
цю. Все було заліплене бо
лотом. Впоравшись, 
йшов до Лади:

— Ось що. — почав роз
мірено, спокійно. — Я ніко
ли не просив у тебе проба
чення. Не було причин на 
те... Вибач. Покип’ятився... 
А взагалі вчора я говорив 
правильно.

Не поснідавши, пішов на 
роботу.

Того дня в цеху Шутя не

піді-

(Продовження. Початок ди
вись «Молодий комунар» за 
21, 28 серпня і 2 вересня).

пізнавали. Зранку він ви
лаяв Зелінського.

Івану Шпаку, який кидав 
новій підсобниці грубі сло
ва, насміхався, Шуть, піді
йшовши впритул, сказав 
спокійно, але з погрозою в 
голосі:

— Ти ось що. братцю, мі
няй програму. Ще раз по
чую — на комсомольських 
зборах вибачення просити 
будеш.

В обідню перерву зайшов 
до Івахненка:

— Я жалкую, що зіпсую 
наші люб’язні відносини з 
вами. Помічаю, виправдо
вуючись завантаженістю, 
ви навмисне відкладаєте 
пропозицію Зелінського. Віч 
не говорить на вашу адресу

Спасибі, Дру31 1
Спокійного відпочин

ку, великого здоров’я ба
жаємо вам, — побажали 
мені, колишньому старому 
Робітникові, 
першого
Данчика 
ту № 6.

■— На згадку про цю по
дію у вашому житті прий
міть від нас подарунок. Но
сіть довгі роки. І щоб на 
весілля до кожного з нас 
обов’язково приходили У 
Дій сорочці, — продовжува
ли молоді робітники.

А потім біля столу друж- 
йя розмова, жарти, пісні.

комсомольці 
будівельного май- 
будівельного трес-

Зустріч була теплою і 
зворушливою. Вона зали
шиться для мене незабут
ньою. Приємно відчувати, 
що на зміну нам приходить 
завзята, енергійна молодь. 
Саме їй будувати світле 
майбутнє — комунізм і 
штурмувати космос.

Велике спасибі вам, друзі, 
за увагу і чуйне ставлення 
до тих, хто, чесно попрацю
вавши, пішов на заслуже
ний відпочинок.

В. ЛУК’ЯНОВ, 
пенсіонер.

м. Кіровоград.

приємних слів, але це не 
означає, що ви маєте право 
глушити ініціативу.

Виклав і пішов.
І Зелінський, і Шпак, і 

Івахненко дивилися на Шу- 
тя великими очима. Всі пи
тали: «Що з ним?».

Це був не той Борис 
ІІІуть — з кривою посміш
кою, улесливим голосом. Це 
була інша людина — трохи 
грубувата, але відверта і 
пряма.

НАРЕШТІ ввечері па роз
ширеному засіданні 

партбюро Шуть накинувся 
на начальника цеху:

— Я ніколи не змирюся з 
тим. шо начальник цеху по
винен бути лише сухим ад
міністратором і контролю
вати виконання плану. Ви 
хоч раз цікавилися за весь 
час, скільки ось тут, на за
воді, що думає," шо робить 
робітник, особливо молодий 
робітник, після закінчення 
зміни? Ви хоч раз завітали 
в цеховий клуб? Купили 
гармонь: «Беріть, грайте, за
бавляйтеся» і все. Так не 
піде...

Після виступу — тиша. 
Наче покійника в кімнату 
внесли. Кожен здивовано, 
недовірливо дивився на Бо
риса, ніби хотів впевнитись: 
чи це Шуть, чи це він гово
рив усе.

— Я розумію, товариші, 
ваше здивування, — підвів
ся Борис, коли помітив 
якусь незвичну тишу. — 
Раніше я б так не виступав. 
І не тому, ЩО я з Сергієм 

(Закінчення на 4-й стор.).

слів: «...передчасно помер», 
«висловлюємо співчуття...». 
Але все ж вони дуже схожі 
на некролог. Адже перестала 
існувати, розвалилася сім'я.

ЮНІСТЬ все переживає 
вперше: надії і розча

рування, перемоги і пораз
ки, кохання і розлуку.

До Дмитра Петеля лю
бов прийшла несподівано і 
зразу владно, сильно поло
нила його. Все подобалось 
юнакові в Катерині Ружен
ко: і зовнішність, і вдача, і 
те, що обоє працюють в рід
ному колгоспі. Два роки 
дружили вони. Це був пре
красний, неповторний час. 
Молоді люди зустрічались 
кожного дня, годинами хо
дили по нічній Козирівці, 
вибираючи, як і всі закоха
ні, мальовничі місця. На
решті Дмитро наважився 
сказати дівчині три простих 
і вічних, як саме життя, 
слова: «Я тебе кохаю». Ка- 
тя тихо відповіла: «Я теж».

Він вірив 
найближчій 
рив так, як 
тільки собі.
Катя у сусіднє село Бере- 
жинку виряджати двоюрід
ного брата до лав Радян
ської Армії. Повернулася 
через три дні. Радісна, ве
села забігла до хати, ки
нулася матері на шию.

— Мамочко, поздоров ме
не. Я виходжу заміж за 
Сашка Іванова.

— Що, що? — не зрозу
міла Ганна Федотівна. — 
Це ж який Іванов? Де ти 
його знайшла?

— У Бережинці. Чудовий 
хлопець. Причіплювачем 
працює. Через тиждень 
пришле сватів.

— Вижену їх геть із ха
ти, — пригрозила мати. — 
Два роки з Дмитром зу
стрічаєшся, він же кохає 
тебе...

— Коли б любив, давно б 
заміж взяв. А то тільки во
ду каламутить. Он Сашко 
на третій день предложен- 
ня зробив. Я кохаю 
розумієш, кохаю. Не можу 
без нього жити.

Довго 
згоди 
але... хто ж рідній 
ворог? Благословила, 
ла у подарунок шафу 
правила Катерину до 
віка.

Однак, не минуло й 
сяця, як привезли 
шафу, а слідом за нею з'я
вилась і «молода».

— Пішла я від Іванова,— 
пояснила вона своє повер
нення. — Він добрий, хоро
ший, тільки щось не люблю 
я його.

Знов почалися зустрічі з 
Дмитром, який по слабоха
рактерності пробачив Кате
рині її легковажний вчи
нок. Та не довго всиділа 
К. Руженко на одному міс
ці. Восени поїхала у Кали
нівку, влаштувалась на ро
боту дояркою. Тут зійшла
ся з трактористом Миколою 
Шамраєм. Втративши вся
ку гідність, ця, з дозволу 
сказати, комсомолка, майже 
кожні два—три місяці міня
ла чоловіків. Після Шам- 
рая повернулася до Дмит
ра. Потім біля двох місяців 
працювала в Сталінській 
області. Звідти поїхала *у 
Добровеличківку. Надісла
ла матері в *Новгородків-

його,

своєїне давала
Ганна Федотівна, 

дитині 
Купи- 
і ВІД- 
чоло-

ЛЛ ЕНШЕ трьох місяців, 
прожили разом Василь 

Заїкін і робітниця Кірово
градської швейної фабрики 
Тамара Леонтьєва. Які то 
були чудові дні! Весілля, 
поздоровлення товаришів, 
почуття незвичайного щас
тя... Тоді молоді якось зов
сім не замислювались над 
тим, що попереду їх чекає 
ще багато-багато буднів. 
Життя прожити — не поле 
перейти! Чи мали Василь і 
Тамара впевненість в тому, 
що завжди, в радощах і 
тривозі,. в нещасті і розлу
ці — їх серця будуть бити
ся в унісон?

Ні, Тамара і Василь не 
були переконані в цьому. 
Адже до вступу в шлюб по
дружжя зовсім не знали 
одне одного. Вони й по
знайомилися шляхом листу
вання, яке встановилося че
рез родичів дівчини. І ко
ли після перших святкових 
днів почалися будні, вияви-. 
лося, що у молодих зовсім 
різні погляди на життя. В-о- 

'НИ не 
мови, 
Василь 
жінки.
чення...

Токареві заводу «Черво
на зірка» Миколі Шевченку 
здавалося, що він до нестя
ми закоханий у робітницю 
швейної фабрики Валентину 
Кодрик. Однак кількох тиж
нів сімейного життя виста
чило для розчарування.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦ ф 
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знаходили спільної 
спільних інтересів, 
зачастив до іншої 

А згодом — розлу-

півмі- 
назад

Тільки легковажністю мож
на пояснити поведінку коче
гара заводу «Червона зірка» 
<П. Нікітіна. «Я подавав 
заяву, — пише він на адре
су завідуючого міським бю
ро ЗАГС’у, — на реєстра
цію шлюбу з громадянкою 
Поліщук Надією Пилипів
ною на 6-те травня 1960 ро
ку. Шлюб реєструвати не 
буду».

І все. Ніяких пояснень.
Студент Кіровоградського 

педагогічного інституту Ген
ріх Толчинський більш від
вертий. Він прямо, нітрохи 
не соромлячись, повідомляє, 
чому не хоче одружуватися 
з Тамарою С. «Реєстрацію 
шлюбу прошу відмінити, бо 
ми не одержали кварти
ри» (?!).

Спробуйте запитати у 
К. Руженко І у інших, та
ких, як вона, що їх приму
сило вступати в шлюб, 
моргнувши оком, 
люди дадуть 
«Кохання».

Кохання?.. Ні, 
мають ніякого права навіть 
вимовляти це горде, пре
красне слово. Воно чуже 
їм, жоден з них, мабуть, 
ніколи не відчував справж
ньої любові. Для таких, як 
К. Руженко, і їй подібних 
кохання — тільки 
для прикриття своїх 
них вчинків.

Вони ні на мить не 
люються над тим, що саме 
в результаті такого кохан
ня з’являються на світ ді- 
ти-сироти, а у людей вини
кає невіра в усе чисте, хо
роше.

Кохання за розрахунком, 
«з першого погляду», «на 
годину» — ці потворні яви
ща минулого негідні нашо
го часу. Любов — велике, 
святе почуття. Вона окри
лює людину, робить її кра
щою, сильнішою. І коли до 
тебе, юний друже, прийшло 
це щастя — збережи його!

А любителям «легкого» 
кохання варто ще раз нага
дати чудові слова відомого 
поета-лірика С. Щипачова:

«Любовью дорожить 
умейте,

С годами дорожить 
вдвонне.

Любовь — не вздохи 
на скамейке,

И не прогулки при луне. 
Все будет: слякоть

и пороша. 
Ведь вместе надо жизнь 

прожить.
Любовь с хорошей песней 

схожа,
А песню нелегко сложить»,

Не 
ці молоді 
відповідь:

вони не

завіса 
ганеб-

замис-

М. БАРСЬКИЙ.

Ваги фотоконкурс
ї

Щира 
подяка

Від усього серця ми, 
доярки колгоспу «Зоря 
комунізму», Знам’ян- 
ського району, дякуємо 
агіткультбрнгаді Зпа- 
м’янського депо за кон
церт, який вони дали на 
нашій фермі. Бажаємо 
вам, дорогі друзі, успі
хів у виробництві і в 
художній самодіяльнос- 
П’ М. ОВЧАРЕНКО, 

доярка. ♦ 
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І Юний художник 
Фотоетюд Г. Танського,



олімпійських іграх
—---
Огляд 
повідомлень 
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РИМ, 2 вересня. (Спец, 
кор. ТАРС). Вчорашній 
день був днем нових ус
піхів радянських легкоатле
тів. Вони одержали вчора 
три золоті медалі. Першою 
завоювала золоту медаль 
кидальннця списа з Ленін
града рекордсменка світу 
Е. Озоліна. Вона зайняла 
перше місце з новим олім
пійським 
метрів 
Бронзова медаль дісталась 
також представниці СРСР 
Б. Каледене. Друге місце 
зайняла спортсменка з Че- 
хословаччини Д. Затопкова.

Вчора безперечно щасти- 
ленінградцям. Другу зо

лоту медаль завоюва
ла ленінградська студентка 
І. Пресе. Вона вела перед у 
бігу на 80 метрів з бар’єра
ми з часом 10,8 секунди. В 
попередньому забігу вона 
встановила новий олімпій
ський рекорд — 10,6 се
кунди. Радянські бар’єрист
ки Г. Бистрова і Р. Кошеле- 
ва зайняли відповідно п’яте 
і шосте місця.

Дві відчутні поразки за
знали американці. Перший 
удар їм завдав німецький 
спринтер А. Харі, який ви
грав фінальний забіг на сто 
метрів з часом 10,2 сек. Це 
була перша за багато років 
поразка заокеанських бігу
нів на короткі дистанції. 
Друге місце зайняв Д. Зім 
(США). Третім ' 
ець П. Редфорд 
кунди. Харі, як 
лежить світовий 
цій дистанції — 
ди. Радянські бігуни у фі
налі участі не брали.

Ударом для американ
ських легкоатлетів були та
кож результати змагань з 
стрибків у висоту у чолові
ків. Світовий рекордсмен 
негр Д. Томас програв 
радянським стрибунам 
Р. Шавлакадзе і В. Бруме- 

які взяли 2 метри 16 
Шавлакадзе, 
цю висоту

-0-

рекордом — 55 
98 сантиметрів.

до, 
сантиметрів, 
що подолав

першої спроби, одержав 
золоту медаль, Брумель —. 
срібну. Д. Томас був лише 
третім — 2 метри 14 санти
метрів. З таким же резуль
татом зайняв четверте міс
це радянський ’ спортсмен 
В. Большов.

Після семи днів олімпіа
ди перше місце по кількості 
завойованих медалей, як і 
раніше, займає команда Ра
дянського Союзу. У радян
ських спортсменів 25 меда
лей: 12 золотих, 5 срібних і 
8 бронзових. За ними йдуть 
спортсмени США, які за
воювали відповідно 7—8—6,

об’єднаної команди Німеч
чини — 5—10—3, Італії — 
5 — 2 — 1, Австралії — 
4—1—3 і Угорщини — 
3—5—2 медалей.

За неофіціальним підра-
. хунком очок лідерами олім
пійських ігор також є ра
дянські спортсмени, які на
брали 184,5 очка. Вони 
значно випередили команду 
американців, що мають 
132 очка. За ними йдуть 
спортсмени об’єднаної 
команди Німеччини — 106, 
Угорщини — 69, Італії — 
57,5, Австралії — 57 і Анг
лії — 42 очка.

НА СЛУЖБІ МИРУ І ПРОГРЕСУ

був англі- 
— 10,3 се- 
відомо, на- 
рекорд на 
10,0 секун-

Спортивні
вісті

ВІЧНЕ

«Думн мої, думи мої...» Вільно, широ
ко ллється пісня. Виконує її найстаріший 
учасник художньої самодіяльності селища 
Перемога,- Олександрійського району, Іван 
Ілліч Савчишнн.

Фото Г. ТАНСЬКОГО.

Тріумфальний політ дру
гого радянського космічного 
корабля продовжує хвилю
вати уми і серця мільйонів 
людей на всіх континентах. 
У значній частині зарубіж
них відгуків на видатне до
сягнення нашої країни під
креслюється, що радянська 
наука на відміну від науки 
в капіталістичних країнах 
підпорядкована виключно 
служінню справі миру і 
прогресу всього людства.

Успішний політ і благопо
лучне повернення на Землю 
радянського космічного ко
рабля, пише чехословацька 
газета «Руде право», зміц
нили надії народів на збе
реження миру. «Зусилля ра-_ 
дянської науки і техніки,— 
підкреслює, голова 
рального Комітету 
ської компартії С. 
ка, — спрямовані на 
всього людства, в той 
заходи Сполучених

Цент- 
Япон- 
Носа- 
благо 
час як
Шта-

тів, навіть в галузі 
ня космосу, різко віддають 
запахом пороху».

Разом з тим світова гро
мадськість бачить у видат
них успіхах нашої науки і 
техніки свідчення безспірпоі 
переваги соціалістичного ла
ду над капіталістичним. 
Польська газета «Трибуна 
люду» відзначає в цьому 
зв’язку, що «лише найбільш 
передовий суспільний лад 
створює найбільш передову 
техніку». «Наукова перева
га Радянського Союзу над 
США збільшилась в десять 
раз», — заявляє італійська 
газета «Паезе». Вказавши, 
що СРСР іде на чолі сві
тового технічного прогресу, 
президент Демократичної 
Республіки В’єтнам Хо Ші 
Мін справедливо відзначив: 
«Збуваються слова Карла 
Маркса про те, що револю
ційний пролетаріат завоює 
небо».

0СВ0Є11-

щотижневик «Трібюн», — 
показує, які логічні наслід-' 
ки ядерної стратегії НАТО».

«Наслідки перетворення в 
життя меморандуму бонн
ських генералів, — відзна
чає французька газета «Лі- 
берасьон», — можуть стати 
драматичними для миру і 
свободи, 
сильної 
пройнятої 
му, є однією 
загроз справі миру, 
радянські люди - 
можна зрозуміти — не хо
чуть миритися. їх пересторо
ги час прийняти всерйоз». 
Зірвати злочинні плани за
хіднонімецьких генералів— 
одностайна вимога всіх, ко
му дорога справа миру.

бо відродження 
німецької армії, 

духом гітлериз- 
з найбільших 

з чим 
і їх

Радянські люди 
на боці африканських 

народів

ВОРОГИ МИРУ СКИДАЮТЬ МАСКУ

НА ТЕНІСНОМУ корті 
стадіону ДЄТ «Аван

гард» відбулася особиста 
першість міста з теніса, в 
якій взяло участь 16 силь
ніших спортсменів. Звання 
чемпіона серед чоловіків 
завоював В. Лук’янчеико, 
серед жінок — Л. Прнтю- 
па. Вони ж завоювали 
звання чемпіонів у парно
му розряді.

В. ЗБ’ЕРЖХОВСЬКИИ.□
УЛЬВОВІ

ПРПІПІСТЬУЛЬВОВІ закінчилася 
першість збірних команд 

областей України з кульо
вої стрільби. Змагалося 25 
команд.

В .минулому році Кірово
граді виступали незадо
вільно і зайняли перед
останнє місце. В цьому ж 
році майже всі стрільці бу
ли добре підготовлені і 
зайняли загальнокомандне 
II місце.

Високих результатів до
моглися майстер спорту 
І. Решетніков_ і першороз
рядник м. 
наймолодші 
Г. Коб’яков 
виступаючи 
дрібнокаліберної гвинтівки, 
лежачи на 50 метрів (60 по
стрілів), зайняли загально
командне четверте місце. 
Це — великий успіх моло
дих стрільців.

В. ШЕЛІХОВ.

Деннсенко. А 
стрільці 

і О. Олерський, 
V вправі із

(Закінчення).

Івановичем зіпсував осо
бисті відносини. Здається, у 
нас все гаразд. Раніше я 
так не виступив би. І то бу
ла помилка. — Щось зга
давши. додав: — Помилка 
молодості.

Під час перерви Шуть 
стояв під стінкою, розминав 
тремтячими руками цигар
ку. шукаючи сірників.

—: Молодець, Петрови
чу, — мовив сивовусий Ма- 
каренко. дістаючи з ки
шені сірники. — Припалюй. 
Я не раз тебе слухав. Ду
мав. ти пропаща людина. 
Навіть збирався сказати 
відкрито про це... Молодець.

Підійшли Бєлгков, Агафо- 
нов. Борис не пам’ятає, про 
що н розговорилися. Поча
лися суперечки. В розмову 
встряй і Бандурак, якого 
щойно відчитував Борис. 
І Шуть відчув, що він по
вернувся до чогось дорого
го. втраченого колись. Ра
ніше у таких випадках не 
приставав до гуртової роз
мови. Говорив окремо з 
кимось у кутку про зовсім 
стороннє — про полювання, 
про меблі.

у ВЕЧЕРІ Борне, схудлий, 
збуджений, забіг до 

кімнати і розповів усе Ладі.
— Ти збожеволів, Бори

се. — ніби відкриваючи 
якусь страшну істину, ска
зала дружина. — Збожево
лів!

Лада поралася на кухні. 
На цей раз посуд мав не
абияку властивість дзвеніти

і падати з рук. Коли Шуть 
закінчив розповідь, дружи
на повільно обернулася. Бо
рис подивився їй у вічі. За
стиг вражений: скільки пре
зирства було в них!..

За якусь мить ця жінка 
стала для нього чужою, та
кою далекою.

Витяг «Верховину». Запа
лив. Підійшов до вікна. Хі
ба друг, справжній друг, 
зміг би отак подивитись? 
Хіба близька людина змог
ла б отак? Страшні думки 
свердлили Шутів мозок.

— Значить, оте все... було 
прекрасною артистичною 
грою? — запинаючись по
чав Борис. — Твоєму тер
пінню можна позаздрити.

не віч-

Насторожуючі, тривожні 
сигнали надходять із Захід
ної Німеччини: боннські мі
літаристи вискалили ікла.

Цими днями генерали 
бундесверу відкрито сповіс
тили світ про свої агресивні 
плани і цілі. Вони виступи
ли з широкою програмою 
необмеженого озброєння За
хідної Німеччини, викладе
ною в меморандумі штабу 
бундесверу. Суть «мемо
рандуму генералів» зводи
ться до того, що західноні
мецька вояччина 
озброїти бундесвер 
зброєю, ракетами, 
шими реактивними 
і створити у ФРН 
військово-морські сили. Ав
торами меморандуму є ге
нерали Хойзінгер, Каммху- 
бер, Руге і Цербель, які 
брали активну участь в роз
робленні і здійсненні гітле
рівських розбійницьких пла
нів.

Меморандум боннських 
генералів зустрічає повну 
підтримку уряду ФРН. 
Військовий міністр Штраус, 
як вказує німецька преса, 
схвалив у «.меморандумі ге
нералів» кожну'кому. Що ж 
до уряду ФРН,. то він пое
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«Молодой коммунар» — орган Кировоградского 
областіюго комнтета ЛКСМУ, г. Кіровоград.

вимагає 
ядерною 
найнові- 

літаками 
могутні

ністю солідаризувався з ме
морандумом, а канцлер 
Аденауер підтримав зухва
лу акцію мілітаристів.

Таким чином, меморандум 
набрав характеру ультима
тивної офіціальної доктри
ни західнонімецьких вій
ськово-політичних кіл.

Іноземна преса підкрес
лює, що вимога боннських 
генералів могла віїїіикнутп 
лише в результаті потуран
ня і підтримки реваншист
ської політики ФРН з боку 
її західних союзників, на
самперед Сполучених Шта
тів Америки. Генеральський 
меморандум, за зауважен
ням французького щотиж
невика «Франс-Обсерва- 
тер», — «природний резуль
тат політики Заходу, яка 
дедалі більше орієнтується 
на консервативні й антира- 
дянські погляди Бонна». 
Громадськість звертає ува
гу і на той факт, що мемо
рандум боннських генералів 
з’явився иа світ незабаром 
після переговорів Аденауерз 
з президентом Франції Де 
Голлем і англійський пре
м’єр-міністром Макмілла- 
ном. «Меморандум бунде
сверу, — пише англійський

В Африці відбуваються 
знаменні події, що свідчать 
про наближення повного 
краху ганебної колоніальної 
системи, говориться в пос
ланні М. С. Хрущова кон
ференції незалежних дер
жав Африки, яка відкрилась 
25 серпня в Леопольдвілі— 
столиці Республіки Конго.

Скликання конференції 
незалежних держав Африки 
свідчить.про зміцнення со
лідарності і єдності дій аф
риканських народів. Мініст
ри закордонних справ Гві
неї, Гани, ОАР, Ліберії, Су
дану, Марокко та інших 
країн, які беруть участь у 
конференції, обговорюють 
питання, що стосуються аг
ресії імперіалізму проти 
Республіки Конго, а також 
розглядають завдання зміц
нення співробітництва аф
риканських держав в їх бо
ротьбі проти колоніалізму. 
Посланець алжірського на
роду Мохаммед Язід, який 
виступив на конференції, 
заявив: «Алжір простягає 
бойову руку конголезьким 

Ми боремося з 
колонізато-

Наші гості і

Але ж і в тебе воно 
не...

■ Довгим мовчанням 
нилась кімната.

— Ким би ти був

спов-

— Ким би ти був зараз, 
коли б не я? — скептично 
запитала Лада, зіпершись 
на плитку. — Що ти мав 
би. крім робочої спецівки?

—- А ким я стану, коли 
залишусь вірним твоїй мо
ралі?

— Людиною, — спокійно 
проказала дружина.

— Останньою падлюкою, 
спокій-мабуть, — не менш 

но відповів Шуть.
— Через таких 

Борис зміряв Ладу 
поглядом, 
ось розводиться всяка 
гань.

Зняв з гвіздка пальто, 
накинув на плечі і попро
стував до дверей. Потім

ось, — 
довгим 

...Через таких 
по-
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Молодий, талановитий
Сьогодні в залі філармонії виступає Держав

ний ансамбль танцю Білоруської РСР. Це дуже 
молодий колектив — йому немає й року. Моло
дий він і по своєму складу — більшість його 
учасників не досягли ще й 20 років,-

За недовгий час свого існування талановитий 
ансамбль завоював визнання не тільки в Білору
сії; але й далеко за її межами.

Зараз колектив здійснює свою першу гастроль
ну поїздку. Після успішних виступів в столиці 
нашої Батьківщини — Москві молоді артисти 
показали своє мистецтво в Смоленську, Брян
ську, Тулі, Орлі та інших містах РРФСР.

Художній керівник і головний балетмейстер ан
самблю — заслужений артист УРСР А. Опана- 
сенко.

обернувся, оглянув кімнату. 
На дивані лежала іграшка— 
чорна собачка з

- стрічкою на шиї. 
називала любим пупсиком.
Часто спала з нею.

Борис взяв собачку. 
«Яка гниль! — посміхнувся 
до себе. — Скільки жили— 
дітей нема. Всього пона- 
стягувала. А діти, бач, тур
бота. Фігуру зіпсують...».

Розреготався, як боже
вільний, і вибіг з кімнати.

Вибіг — і очі замружив: 
сонце надворі світило якось 
радісно, вже по-весняному,..

червоною
Лада її

і
♦
і

Ф. СУХІ НІН.
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братам, 
французькими 
рами, ви — з бельгійськими. 
У нас спільні цілі, спільний 
ворог. Боротьба в Конго є 
нашою спільною справою, 
справою всієї Африки».

Колонізатори намагаються 
за всяку ціну утриматись на 
африканській землі. Бонн 
вперто продовжують сабо
тувати рішення Ради Без
пеки ООН про виведення 
військ агресорів з конго
лезької землі. Під виглядом 
військ ООН туди направля
ються збройні сили деяких 
країн НАТО. З їх допомо
гою західні держави нама
гаються врятувати колоніа
лізм від неминучого краху. 
Але зростаюча солідарність 
африканських народів, під
тримка їх справедливої бо-’ 
ротьби соціалістичними 
країнами, в тому числі Ра
дянським Союзом, І всіма 
миролюбними людьми зір
вуть злочинні плани імпе
ріалістів.
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