
Більше ініціативи, 
творчості в роботі!

П ’ЯТЬ—ШІСТЬ років тому в біль- 
® шості клубів нашого району вечо
ри відпочинку зводились до танців, а з 
концертами учасники художньої само
діяльності виступали вряди-годи. І це 
вважалося нормальним явищем.

Тепер же становище докорінно зміни
лося. Все більш широко ми стали засто
совувати нові форми роботи по органі
зації дозвілля молоді. Особливо ПОМІТНІ 
зрушення відбулися після VIII Пленуму 
ЦК ВЛКСМ.

При райкомі комсомолу працює куль
турно-масова комісія з одинадцяти чо
ловік, яка разом з працівниками район
ного Будинку культури планує і прово
дить різноманітні заходи по організації 
змістовного відпочинку молоді.

Ініціатором багатьох цікавих справ 
виступали члени комісії. Під її контро
лем діють університети культури в се
лах Йосипівні, Розношеннях, Даниловій 
Балці і при Ульяновському цукрозаводі, 
а також філії університетів у Мсчислав- 
ці та Шевченкове. Серед трудящих вони 
завоювали велику популярність, роль їх 
у вихованні всебічно освіченої молодої 
людини важко переоцінити. Протягом 
минулого навчального року університети 
добре попрацювали, кількість слухачів у 
них значно зросла.
САГАТО уваги комісія приділяє про- 

веденню різноманітних масових за
ходів. Так, у райцентрі, а подекуди і в 
селах з великим успіхом проходили ве
чори вальсу, класичної музики, україн
ської лірики, сатири і гумору. А як по
любилися юним зустрічі з передовиками 
колгоспного виробництва, організовані 
проводи до лав Радянської Армії! З ве
ликим задоволенням розходилися і після 
таких вечорів, як «Це для вас, дівчата», 
«Розцвітай, наша юність».

Докладніше зупинюся на останньому 
вечорі, який проводився в районному 
парку, біля річки. Варто було духовому 
оркестру заграти кілька маршів, як сю
ди почали сходитися юнаки й дівчата. 
Закружляли пари під звуки вальсу. 
Але ж, відома річ, не всім до душі тан
ці. Бажаючі поспівати зібралися окремо, 
завели хорову. А трохи оддалік — ігри, 
атракціони. Ніхто не скучає!

Ось і десята година. Розбризкуючи 
іскри, спалахує вогнище. Лунає пісня 
«Широка страна моя родная». Задушев
но звучать голоси. На світло випливає 
лодка, в якій юнак і дівчина тримають 
емблему — Серп і Молот.

Безсумнівно, такий вечір запам’ятає
ться надовго. А це вже значна заслуга 
його організаторів.

ДОБРЕ вміють проводити вечори тру
дової слави у колгоспах «Україна», 

імені Щорса, «Росія», імені Калініна. У 
с. Кам’яній Криниці організували пока
зовий бал тваринників, а згодом його 
провели в клубах сіл Йосипівни, Саба- 
тинівки, Розношенців, Синьків. У бага
тьох сільгоспартілях відбулися вечори 
запитань і відповідей, вечори корисних 
порад.

Відзначення знаменних подій в житті 
юнаків і дівчат теж стало хорошою тра
дицією. Так, у комсомольських органі
заціях колгоспів «Україна», імені Щор

са, імені «Правди» в день народження 
молодим людям вручають пам’ятні 
значки, телефонограми. Часто проводя
ться комсомольські весілля. За сім міся
ців цього року в районі було проведено 
27 таких весіль.

Подобаються молоді організовані ви
їзди на острів «Дружба» в село Лупо- 
лово, в Софіївський парк (м. Умань), в 
село Кримки, Миколаївської області.
ДЛЕ ЩЕ НЕ всюди є хороші умови 
** для змістовного відпочинку. Поде

куди клубні приміщення потребують ре
монту, а в інших місцях їх зовсім немає. 
«Для завзятих це не перешкода», — ви
рішили комсомольці сіл Лозоватої, Йо
сипівни, Вільхового. Вони засукали ру
кави і взяли активну участь у споруд
женні трьох Будинків культури, які ста
нуть до ладу в цьому році. Велику до
помогу в ремонті клубних приміщень 
подала молодь сіл ІІІевченково, Синь
ків, Христофорівки.

Говорячи про роботу клубів, не мож
на обійти питання про шефство комсо
мольських організацій райцентра над 
селом. Наприклад, рада клубу цукроза
воду постійно допомагає клубам відділ
ків радгоспу. Агіткультбригада підпри
ємства зробила туди близько 20 виїздів, 
і кожного разу її учасники цікавились, 
як поставлена культурно-масова робота 
на відділках, подавали методичну і 
практичну допомогу.

Багато корисного дали виїзди агіт- 
культбригади Ульяновського Будин
ку культури. А їх зроблено нема
ло — понад п’ятдесят. Серйозну допо
могу сільським, колгоспним, бригадним 
клубам подавали позаштатні інструкто
ри районного відділу культури.
КУЛЬТОСВІТНІ заклади району ста- 

ли широко пропагувати літерату
ру і мистецтво. Книга стає для кожної 
молодої людини справжнім другом і 
порадником. Немаловажну роль у цьо
му відіграли читацькі конференції, літе
ратурні вечори, книжкові виставки. Під 
час місячника по залученню читачів про
водились подвірні обходи, розсилались 
запрошення записатись в бібліотеку. 
З КОЖНИМ роком образотворче ми

стецтво займає- в житті радянських 
людей все більше місця. Хороша карти
на, як і класичний музичний твір та 
художня книга, допомагає краще зро
зуміти життя, побачити прекрасне в су
спільстві і природі. В нашому районі в 
більшості середніх шкіл є кімнати, де 
представлені репродукції чудових тво
рів живопису. В червні була організова
на пересувна виставка Одеської держав
ної картинної галереї. Це лише перші 
кроки, але те, що зроблено, має велике 
значення для естетичного виховання мо
лоді.

VIII Пленум ЦК ВЛКСМ поставив 
великі завдання перед районними, пер
винними комсомольськими організація
ми. Але вони цілком здійсненні, якщо 
працювати творчо, з вогником!

А. ГОЛОВЕРДА, 
секретар Ульяновського райкому 
комсомолу.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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Батьківщино
ти моя безкрая...

ського узбережжя до перед
гір’я Карпат, від Польсько
го півострова до Кавказько
го хребта пливе мелодійний 
передзвін Кремлівських ку
рантів. Ного чує сахалін
ський нафтовик і україн
ський колгоспник, оленяр 
Крайньої Півночі і донець
кий шахтар.

Від краю і до краю, над 
усією нашою країною не
озорою встає новий день ве
ликого семиріччя. Кожного 
такого дня телеграф і радіо 
приносять нам радісні 
звістки про славні звершен
ня радянських людей — 
невтомних будівників світ
лого комуністичного завтра.

7] ЕСЯТОГО вересня ви- 
дала першу плавку ве

ликовантажна мартенівська 
піч на Череповецькому ме- 
талупгійному заводі. Тут

О. Пиіенишникова. На знім 
ку зліва ви бачите пред
ставників мужньої професії 
висотників К. Ісмаїлова 
(справа) та М. Нестеренка.
'Т'РУДОМ мільйонів людей 
■* перетворюється, онов
люється наша рідна земля, 
примножуються її багат
ства, зміцнюється могут
ність. Це для того, щоб
ширше розливалося пше
ничне море, щоб країна 
вдосталь була забезпечена 
хлібом, відправилися в даль
ні краї молоді добровільні, 
любовно названі у народі 
«цілинниками». Нелегкими 
шляхами йшли вони до ме
ти, щастя добували в бо
ротьбі. 1 ось завдання пар
тії виконане: освоєні міль
йони гектарів цілинних зе
мель. А сьогодні з далекої 
І такої близької нам цілини 
йдуть радісні повідомлення. 
Пішла алтайсчга пшениця!

Юнкори пропонують
семінарах, що прове 
дені нещодавно відді

лом пропаганди і агітації 
обкому комсомолу та ре
дакцією газети «Молодий 
комунар» в містах Кірово
граді. Олександрії, Бобрин- 
ці, Ново-Українці, Ульянов- 
ці. взяли участь другі сек
ретарі міськкомів, райкомів 
ЛКСМУ. голови районних 
рад Союзу спортивних то
вариств і організацій, близь
ко 300 юнкорів обласної мо
лодіжної газети.

В роботі семінару взяли 
участь секретарі обкому 
ЛКСМУ Т. П. Лашевська, 
К. П. Неділько.

Учасники семінару за
слухали і обговорили допо
віді: тов. Марченка, редак
тора обласної газети «Мо
лодий комунар» «Про участь 
комсомольських організацій 
в розгортанні юнкорівсько
го руху в області»; тов. 
Бондаря, завідуючого від
ділом листів «Молодого 
комунара» «Про шо і як 
писати до газети»; тов. Жу- 
ченка. голови обласної ради 
Союзу спортивних това
риств і організацій «Про 
поліпшення роботи шкіл 
громадських професій».

Секретарі райкомів, юн
кори, які виступали на се

мінарах, внесли багато цін 
них пропозицій щодо покра 
щення газети, висловили 
деякі побажання редакції.

Юнкори пропонують:
— краще і більш квалі

фіковано висвітлювати со
ціалістичне змагання мі
ських, районних, первинних 
комсомольських організацій, 
юнаків і дівчат за здійснен
ня завдань семирічки, по
казувати, хто сьогодні попе
реду. які форми і методи 
керівництва соціалістичним 
змаганням є на озброєнні 
комітетів комсомолу;

— розкривати стиль робо
ти міськкомів, райкомів, їх 
секретарів та членів бюро, 
комітетів первинних комсо
мольських організацій;

— в зарисовках, нарисах,
кореспонденціях більше пи
сати про комсомольських 
активістів: групкомсоргів,
членів комітету комсомолу, 
секретарів бригадних і пер
винних комсомольських ор
ганізацій. завідуючих клу
бами, бібліотекарів;

— систематично вміщува
ти матеріали з питань піо
нерської роботи: про досвід, 
набутий в роботі з піонера
ми. старшими піонервожа- 
тими. загоновими вожати- 
ми-виробничниками, про ро

боту учнівських комсомоль
ських організацій;

— більше друкувати ма
теріалів про роботу вечір
ніх шкіл робітничої і сіль
ської молоді, про студентів- 
заочників. які вміло поєдну
ють працю і навчання;

— періодично подавати 
статті, кореспонденції, кон
сультації з практики прове
дення цікавих тематичних 
вечорів, комсомольських ве
сіль, масових гулянь моло
ді;

— газета «Молодий ко
мунар» повинна ширше і 
систематичніше надавати 
можливість виступати май
страм спорту, громадським 
інструкторам, головам ни
зових фізкульїурних колек
тивів;

— на сторінках газети 
мало матеріалів з питань 
оборонно-масової роботи.

Редакція газети «Молодий 
комунар» враховує ці про
позиції у своїй практичній 
роботі. Але для їх здійс
нення потрібна якнайактив
ніша участь в газеті наших 
юнкорів, позаштатних від
ділів і кореспондентів.

Отже, до вас наше слово, 
юнкори: пишіть про все ці
каве до газети!

створено один з найбільших 
у країні сталеплавильних 
цехів. З початку цього року 
в країні на різних металур
гійних підприємствах стало 
до ладу чотири мартени, а 
до кінця грудня буде спо
руджено ще шість стале
плавильних агрегатів.

Форсованими темпами йде 
спорудження другої казах
станської домни в Темір- 
Тау, яка видасть першу 
плавку наприкінці ниніш
нього року. Серед передо
виків будови виділяється 
бригада комуністичної пра
ці монтажників-верхолазів

Всюди, де тепер вирішує
ться доля вирощеного вро
жаю, трудиться невтомна 
молодь Комсомолець-ком- 
байнер М. Прокаєв (знімок 
справа) працює на жнивах у 
колгоспі імені Свердлова, 
Оренбургської області. По 
40—45 гектарів зернових — 
втричі більше норми — під
бирає з валків цей майстер 
збирання.

ПАФОСОМ творчості про- 
■* ■* низана праця радян
ських людей. Де б не пра
цювали вони, до чого б не 
доторкнулася їх рука —

ШАНА ПЕРЕДОВИКАМ
РЦОМСОМОЛЬЦІ і молодь області заклали за да- 
“ 1 ними на 10 вересня 1.527.254 тонни силосу, що 
складає 53 проценти взятого зобов’язання.

Перше місце міцно утримує Ульяновська районна 
комсомольська організація, яка заклала 105.200 тонн 
силосу при зобов’язанні 108.000. що складає 97 про
центів. За підсумками змагання Перехідний червоний 
прапор залишається в ульяновських комсомольців.

Бюро обкому ЛКСМУ друге і третє місця прису
дило відповідно Устимівськін і Компаніївській ра
йонним організаціям.

ГАНЬБА ВІДСТАЮЧИМ
!_] ЕПРОСТИМО відстають на заготівлі кормів
■ ' Вільшанська і Ново-Українська комсомольські 
організації, які не виконали навіть і на третину своїх 
зобов’язань.

Ново-Георгіївський і Ново-Миргородський райко
ми комсомолу не подали даних про хід силосування.

всюди видно плоди- невтом
ної турботи за процвітання 
рідної Вітчизни. Знаменна 
подія сталася днями на 
Харківському заводі тран
спортного машинобудуван
ня. колектив якого почав 
випуск першого тепловоза 
«ТЕ-30». Цей вантажний ма
гістральний велетень мати
ме потужність чотири тися
чі кінських сил.

З головного складального 
конвейєра Харківського за
воду імені С. Орджонікідзе 
зійшов мільйонний трактор, 
який передано -підшефному 
колгоспові «Зоря комуніз
му», Чугуївського району.

На Ліпецькому трактор
ному заводі створено ряд 
нових моделей машин, се
ред яких — трактор «Лі- 
пецьк-40А» (знімок вгорі). 
Він призначений для роботи 
на вузьких міжряддях ви
ноградників і в садах під 
кронами дерев.

ДЕНЬ Вітчизни рідної, 
збагачений трудовими 

успіхами радянських людей, 
йде на захід, за карело- 
фінські озера, білоруські 
пущі, за пасма Карпат. Над 
країною спалахують вогні 
десятків гідростанцій. Вони 
горять над Дніпром і До
ном, Волгою і Об’ю

Нинішній рік . <ч‘>бливо 
знаменний для гіді" •будів

ників. Недавно дин про
мисловий струм перший 
агрегат. Бухтармінської 
ГЕС, на черзі — пуск деся
того турбогенератора Кре
менчуцького гідровузла, 
розгортається будівництво 
Київської ГЕС.

З кожним днем, з кож
ним місяцем над простора
ми нашої любимої Вітчизни 
все ширше і яскравіше роз
горяється яскрава електрич
на заграва, освітлюючи ра
дянським людям шлях у 
світле майбутнє.



ЙДУТЬ ЗЕЛЕНІ ЖНИВА!
ХТО ВИЙДЕ ПЕРЕМОЖЦЕМ?

☆ ☆ *

Пам'ятник
восьми

Прощання

долинчани
НЕ ПІДВЕДУТЬ

ЗАПРОПОНУВАЛИ нам 
новгородківські комсо

мольці позмагатися: хто 
більший запас кормів ство
рить для громадського тва
ринництва. Ділом відповіли 
на цю пропозицію комсо
мольці й молодь Долин
ського району —= організу
вали 38 комсомольсько-мо
лодіжних бригад по заготів
лі силосу.

Чудово працює бригада в 
колгоспі-ім. Ульянова — 13 
тисяч тонн соковитого кор
му вже заготовила тут мо-

-О-

Вісті з фронту 
силосування

"Г ВАРИННИКИ колгоспу 
■ імені Орджонікідзе ви

рішили за 10 ночей закла
сти 500 тонн силосу. На їх 
рахунку вже є 309 центне
рів законсервованих почат- 
ків та близько сотні тонн 
зеленої маси.

Кожного ранку по місце
вому радіо передаються зве
дення про хід виконання 
комсомольського зобов’язан
ня, відзначаються передо
вики силосування. В їх чис
лі згадуються імена тва
ринників Валентини Гав- 
риш, Олександри Цветік, 
Олени Жук, Олени Милю- 
тиної, шофера Миколи Вер
бового та моториста радіо
вузла Миколи Садовенка,

П. ТУБАЛЬЦЕВ, 
інструктор Бобринець- 
кого райкому комсо
молу. » • «

О ДЕНЬ і вночі заклада- 
ють силос робітники 

Онуфріївського кінзаводу. 
Найкращих показників до
билися комбайнери тт. Дов- 
гопол і 
рахунку 
зібраної 
шоферів 
шість Григорій Баранніков 
і Микола Гордя.

В. ГАВРИЛЕЦЬ.
• ♦ «

ЩОМБАЙНЕРИ Віталій
• * Варикаша і Володимир 
Заставіпок, шофери Борис 
Паламарчук і Василь Пі- 
щанський, колгоспники Про- 
кіп Дудник і Анатолій По- 
горелюк здобули добру ша
ну серед хліборобів арті
лі «Шлях до комунізму», 
Голованівського району. На 
силосуванні кукурудзи вони 
виконують завдання 
120—130 процентів.

В. ЛУЖАНСЬКИЙ.
• * «

1Л АВТОМАШИН
• V транспортують

лодь. Три комсомольсько- 
молодіжних бригади успіш
но ведуть збирання й сило
сування кукурудзи на ланах 
сільгоспартілі «Зоря кому
нізму». Організовано вихо
дить у нас молодь на не
дільники по заготівлі кор
мів. Першість у змаганні з 
новгородківцями — за на
ми. Комсомольцями й мо
лоддю Долинського району 
заготовлено 102 тисячі тонн 
силосу.

Та заспокоюватись ще 
рано, бо і новгородківські 
комсомольці вперто борю
ться за дотримання 
го слова. Щодо 
зобов’язання, то наша
йонна комсомольська орга
нізація береться виконати 
його до 20 вересня. На цей 
час силами молодих буде 
закладено 130 тонн пожив
ного корму для тварин.

С. ХОРУНЖИЙ, 
секретар Долинського 
РК ЛКСМУ.

сво- 
свого 

ра-

ВКЛАД 
паровозників
— Ну, Колю, сьогодні три

майся: обов’язково випе
реджу, — говорила Галина 
Чорна невисокому русяво
му хлопцеві М. Кодацькому.

— Це ще побачимо. Ось 
приїдемо на поле, там спро
буємо свої сили. Я тобі не 
поступлюсь. Правильно я 
кажу, друзі? — звернувся 
він до Юрія Артемова і 
Олександра Хитрякова.

Ті відразу ж підтримали 
його, бо ніколи ще не було 
такого, щоб хлопці із Зна- 
м’янського паровозного де
по у чомусь підвели. Ось і 
сьогодні дружно виїхали на 
недільник в підшефний кол
госп імені Кірова.

Швидко ламали кача
ни. складаючи їх у купи. А 
Віктор Плющ, Володимир 
Голубничий та ще декілька 
юнаків відвозили їх до си
лосних ям. Непомітно й день 
минув. А зробили немало: з 
площі 5 гектарів кукурудзу 
законсервували.

Е. ШЕВЧЕНКО, 
електрик депо.

героям
САКИ, Кримської облас

ті, 12 вересня. (РАТАУ). 
Вчора в селі Горьковському, 
Сакського району, відкрито 
пам’ятник восьми Героям 
Радянського Союзу, які 
прийняли в роки Великої 
Вітчизняної війни нерівний 
бій з гарнізоном гітлерівців. 
Радянські воїни-розвідни- 
ки ввірвалися в село в тон 
момент, коли фашисти . зі
гнали в клуб всіх чоловіків 
і готувалися висадити в по
вітря будинок. Врятувавши 
від загибелі мирних радян
ських людей, воїни поляг
ли смертю хоробрих.

Указом Президії Верхов
ної Ради СРСР від 16 трав
ня 1944 року посмертно при
своєно звання Героя Радян
ського Союзу 
цього 
гвардії
Піддубиому, гвардії молод
шому сержантові М. М. Аб- 
думанапову, гвардії рядовим 
П. В. Велигіну, М. О. Задо- 
рожному, Г. Н. За Харченку, 
І. Т. Тимошенку, рядовим 
П. А. Іванову та О. Ф. Си- 
моненку.

учасникам 
героїчного бою — 

сержантові М. І

з Вільгельмом Піком
вересня населення сто- 
Німецької Демокра-

10 
ЛИЦІ 
тичної Республіки провод
жало в останню путь вели
кого сина німецького наро
ду першого президента 
першої в історії Німеччини 
держави робітників і селян 
Вільгельма Піка.

З ранку біля труни Віль
гельма Піка пройшли тисячі 
людей, які прийшли сюди 
сказати останнє «прощай» 
видатному діячеві німець
кого і міжнародного робіт
ничого руху, стійкому бор
цеві за мир.

Як уже повідомлялось, в 
«Конгрес-залі» відбулося 
траурне засідання, по за
кінченні якого оркестр вико
нав міжнародний пролетар
ський гімн «Інтернаціонал». 
Під звуки траурного маршу 
груну встановлюють на гар
матному лафеті. Частини 
Національної народної ар
мії НДР, які вишикувалися 
перед будинком ПК СЄПН,

віддають військові почесті 
покійному президентові.

Траурний кортеж прямує 
вулицями Берліна до кре
маторію. Біля воріт крема
торію вшанувати пам’ять 
Вільгельма Піка зібрались 
делегації підприємств і ус
танов столиці Німецької 
Демократичної Республіки.

В головному залі крема
торію, де було встановлено 
труну з тілом Вільгельма 
Піка, відбулась урочисто- 
траурна церемонія. В мо
мент початку урочисто- 
траурної церемонії на всій 
території Німецької Демо
кратичної Республіки на дві 
хвилини було припинено ро
боту всіх підприємств.

З промовами до присут
ніх у головному залі кре
маторію звернулись голова 
Ради Міністрів НДР 
О. Гротеволь. голова Народ
ної палати НДР й. Дікман.

(ТАРС).

...У Миколи Жиленка гра-Бригада бореться за зван
ня колективу комуністичної пилась серйозна поломка, І 
праці, її відзначили на ра-

Прилипко. На їх 
— 300 гектарів 
кукурудзи. Серед 
утримують пер-

на

щодня 
зелену 

масу в колгоспі імені 40-річ- 
чя Жовтня, Вільшанського 
району. Шофери Іван Зем
ляний, Григорій Балєв, Пав
ло Драгомарецькнй і інші 
на відстані 10 кілометрів 
роблять по 13—15 ходок за 
зміну. їх успіхові сприяє 
чітка робота трактористів 
Олександра Дубини та Пет
ра Балабана, які працюють 
на розвантаженні та ущіль
ненні силосної маси.

Т. ГАВРИЛОВА.
* • ж

у ЗМАГАННІ серед возіїв 
■* кукурудзи в артілі Імені 
Енгельса, Ново-Українсько
го району, першість тримає 
Комсомолець Олександр По
ліщук. Його показник — 
55—60 тонн силосу за день.

Л. БЛІТМАН.
<♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
14 вересня 1960 р. 2 стор.

Рубін:
ГАРЯЧА, неспокійна мо

лодь у колгоспі «Па
м'ять Леніна». На заклик 
партії, по велінню сердець 
рушили комсомольці у по
хід за кукурудзу. Визначи
ли рубіж: одержати по 300 
центнерів зеленої маси з 
кожного гектара, -закласти 
9 тисяч тонн силосу. Комсо
мольський комітет на чолі з 
Кімом Лебедем підняв на бо
ротьбу за корми всю сіль
ську 
для

В З Я т о
Володимир Вовченко, Пав
ло Чабанюк, Анатолій Ні- 
меровський, водії Георгій 
Волошин, Анатолій Білоус. 
Безперервним потоком йде 
буйнолиста в траншеї: по 
200 — 250 тонн щодня. 
Перші п’ять з половиною 
тисяч тонн в рахунок дев'я
ти тисяч вже е.

І. КОТОВСЬКИЙ, 
голова виконкому Березо- 
во-Балківської сільської 

Ради депутатів трудящих 
Вільшанського району.

,_ г;/ “ ..... ....... __ , він став на ремонт в авто-
йднному зльоті бригад і парку. Цілий день провозив

ся з переднім мос
том, а кінця робо
ті не видно — 
днів два іце стоя
ти доведеться.

Надвечір приїхали М. Не
чуйвітер і В. Токар. Запи
лені, стомлені після трудо
вого дня, вони підійшли до 
Миколи.

— Ну, що тут у
— Та ось міст 

підвів. Тепер не 
місячного плану...

Друзі засукали 
не пішли від машини до 
пізнього вечора, поки не за
кінчили ремонт. А на ранок 
Микола виїхав у рейс.

Ось як дружать наші мо
лоді водії!

ДРУЖБА ОКРИЛЮЄ
Іх у бригаді шестеро. 

Шість молодих водіїв ван
тажних машин «ГАЗ-51», 
шість нерозлучних друзів. 
А там, де справжня дружба, 
взаємодопомога, і успіхи в 
праці легше здобуваються. 
Наприклад, бригадир кому
ніст Анатолій Железняк що
місяця виконує планові 
завдання на 130—140 про
центів. На свого товариша 
рівняються і комсомольці 
Віктор Токар, Микола Жи- 
ленко, Георгій Афанасьєв, 
Микола Нечуйвітер. Та й 
Геннадій Абрамов не 
стає від інших.

молодь. Прикладом 
інших е комсомольці

СвМІНар

■< Відбувся табірний збір комсомольських вожаків 
шкіл області. І ті, хто кілька днів тому вчився швид
ко ставити палатки, ретельно занотовував у записні 
книжки поради досвідчених товаришів, заслухувався 
розповідями бувалих людей, а вечорами, сидячи бі
ля вогнища, захоплено слідкував за польотом падаю
чих зірок, сьогодні сидять за партами.

Та довго ще їх будуть хвилювати спогади про 
незвичайний семінар. 110 секретарів шкільних ком
сомольських організацій зійшлися не в залі, не за 
столом кабінету. Вони з'їхалися у справжній табір 
для відпочинку, де протягом 5 днів обмінювались 
досвідом у дружніх розмовах і запальних дискусіях, 
слухали лекції, ходили на екскурсії.

Напередодні нового навчального року вожаки 
учнівської молоді дістали дуже потрібні теоретичні 
знання комсомольської роботи: про перші кроки мо
лодого організатора, завдання комсомольської орга
нізації у зміцненні зв’язку школи з життям, куль
турно-масова робота комітету комсомолу та інше.

І вже тепер, перечитуючи записи, зроблені в табо
рі, та натрапивши на чиюсь адресу, мабуть, не раз / 
тепло згадують хлопці й дівчата своїх нових зна- <“ 
йомих, з якими їх здружив семінар.

На знімку (зліва направо): учасники семінару / 
Марія Сіромаха, Наталя Ліпіна, Нона Конієвич, Гри- <’ 
горім Горбенко та Шура Юшко в останні хвилини пе- '' 
ред від’їздом обмінюються адресами. '•І

Нові книги
Н. к. ХОМЕНКО. «Хо

дить щастя недалечко». По
вість. Київ. «Молодь». 
1960 р., 185 стор.

В образі героїні повісті— 
дочки робітника-слюсаря Ві
ри Кудряш письменниця 
показала життєвий шлях, 
почуття і прагнення, типо
ві для молоді тих часів, ко
ли в радянській країні тіль
ки почалося будівництво 
соціалізму в роки першої 
п ятирічки. Малорадісне ди
тинство в багатодітній сім’ї, 
нелегка праця чорнороба на 
заводі — все це довелося 
пережити дівчині. Та беруч
ка до праці, чистосердечна, 
готова на самопожертву 
заради щастя товариша, 
Віра знайшла щирих друзів 
у великому комсомольсько
му колективі. Радість твор
чої праці і щастя вірного 
кохання входять в життя 
дівчини.

ударників комуністичної 
праці. Раділи хлопці за сво
го бригадира: Анатолія
на зльоті преміювали годин
ником.

Працювали якось друзі 
на вивезенні піску з Пурпу- 
рівського кар'єру. І тут во
ни ще раз довели всім, яке 
велике значення має шофер
ська взаємодопомога. В до
розі всяке буває. Спустить, 
наприклад, камера. Якщо 
немає запасної, то хоч сідай 
і плач. А час не жде. Та ось 
їде якась машина. «Свій!».

— Ей, друже, давай сюди 
запаску!

І знову в путь. А потім 
під час навантаження піску 
відремонтує колесо, від
дасть.

тебе? 
передній 
виконаю

рукави і

Анатолій ЛАДЯЄВ, 
секретар комсомоль
ської організації Но
во-Миргородського ав
топарку.

НА СУД — 
ГРОМАДСЬКОСТІ

Т АНЯ Труфанова працює
“ секретарем Олександ

рійського міськзмішторгу. 
Нещодавно вона закінчила 
10 класів, вийшла заміж. На 
перший погляд Таня зда
ється ще зовсім дівчинкою. 
Але придивившись уважні
ше, зразу ж помічаєш і 
завчасні зморшки під очи
ма, І застиглий, вичікуючий 
чогось страшного, погляд, 
і... синці від недавніх по
боїв...

А зовсім недавно Анато
лій Терещенко кожного дня 
благав п про побачення, 
найщирішими 
відчувався в 
думала 
Анатолій 
ловіком!

— Що
ХО І € ....
Труфанова.

— Ну, я піду, поспі
шає вона, — бо коли Ана
толій довідається, що я зу
пинилась на вулиці з сто
ронньою людиною, він по
вісить мене(?)

Подібне здається безглуз
дою вигадкою, не хочеться 
вірити в можливість такого, 
а між тим все це правда. 
Терещенко навмисно інсце
нізує зустрічі дружини із 
знайомими, щоб потім мати 
привід для побиття її. У ре
зультаті Таня вимушена на 
вулиці сторонитися навіть 
ДРУЗІВ.

Чому в наш час ще трап
ляються такі, як Анатолій 
Терещенко, хто в цьому 
винний?

словами 
коханні.

тоді дівчина, 
буде поганим

ос- 
Чи 
що 
40-

ви, ніколи, — ти- 
стомлено відповідає

На мій погляд, в першу 
чергу винні ті, хто оточує 
Терещенків. і байдуже спо
стерігає і—____
люди (я їх, на 
знаю) вважають, 
мовідноснни між 
жям — особиста справа чо
ловіка і жінки. Вони, мов
ляв, самі поб’ються, самі й 
помиряться, нам до цього 
діла немає. Хибна, небез
печна думка.

Людина не виростає сама 
по собі такою, як Терещен- 
ко. На неї впливали, а то й 
зараз продовжують вплива
ти різні негативні «факто
ри» у вигляді горілки, «вір
них друзів». У результаті — 
падіння. А байдужі люди і 
пальцем не поворухнуть, 
щоб не допустити до цього,

...Анатолій Терещенко 
працює на авторемонтному 
заводі в місті Олександрії, 
Він технік-технолог. Чи зна
ють його товариші по робо
ті, що Анатолій так знуща
ється над дружиною? Зна
ють. Знають і мовчать. Со
ромно, дуже соромно за та
ких людей.

Давно вже настав час, 
щоб весь 
фабрики 
став 
що треба, то й 
суддею. Потрібно 
найжорстокішу 
проти будь-яких проявів мо
ральної розтлінності в по
буті, в сімейних відносинах,

В. СТАРЧЕНКО.
м. Олександрія,

людське горе. Ці 
жаль, не 
що взае- 
подруж-

колектив заводу» 
чи колгоспу 

порадником, а» як- 
суворнм 
повести 

боротьбу
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О К тільки ви-

Ось вона, комсомольська
му цк влкс'м

■ «Про завдання
комсомолу по організації 
дозвілля молоді», юнаки й 

дівчата четвертого відділка 
радгоспу імені Димитрова

на чолі з комсомольським 
секретарем Олександром 
Копотієм звернулись до го
лови робітничого комітету 
В. Н. Сутягіна:

ініціатива!

Артисти приїхали!
П ДІЙМАЮЧИ хмари пи-

лу, польовою дорогою 
мчить вантажна автомаши
на. У вечірнє небо злітає 
бадьора, дзвінка пісня. На 
під’їзді до Черняхівського 
сільського клубу автомаши
ну зустрічає допитлива ва
тага дітвори, яка мчить слі
дом за нею з криками: 
«Приїхали/ Бережинці при
їхали!».

А через кілька хвилин 
розпочинається концерт ху
дожньої самодіяльності Бе
режанського сільського клу
бу. Послухати його зібра
лося більше двохсот жителів 
села Черняхівки. Щедрими 
оплесками нагороджують 
глядачі струнний оркестр за 
майстерно виконані: «Віно
чок з українських пісень», 
марш «Прощання слов’ян
ки», «Карело-фінську поль
ку» та інші.

Особливим успіхом ко
ристувався найстаріший 
учасник оркестру, 67-річний 
скрипаль Прокіп Петро
вич Сокуренко. Незважаючи 
на свій похилий вік, П, Со
куренко бере активну участь 
у художній самодіяльності, 
залюбки виступає в концер
тах. Не було випадку, щоб 
він відмовився.

Тепло приймаються соліс
ти Рая Власюк, Варя Май- 
стренко, З і на Ах медова, які

співають українські народ
ні та радянські пісні.

Вміло підібраний і кон- 
феранс концерту. Велике 
місце в ньому займають 
частушки на місцеві теми. В 
них прославляються досяг
нення трудівників колгосп
них ланів, критикуються ле
дарі, нероби, хулігани.

Щиро дякували черняхів- 
ці учасникам концерту.

— Приїздіть ще до нас,—* 
говорили на прощання.

Така вже традиція заро
дилася в бережинців: не 
тільки на своїй сцені висту
пати, а їздити й до своїх 
сусідів. В цьому році вони 
вже побували з концертами 
в селах Первозванівці, 
Клинцях, Гаївці, двічі в 
Черняхівці, виступали у сво
їх шефів на заводі «Дина
мік».

Велику допомогу нада
ють художній самодіяльнос
ті, а також е безпосередньо 
її учасниками вчителі Бе
режанської восьмирічної 
школи П. Вехтєв, Д. Бев- 
зенко, Л. Цуканов та інші. 
Тепер гуртківці працюють 
над новою концертною про
грамою.

В. БОНДАРЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу ім. Салавата 
Юлаєва, Кіровоград
ського району.

На фото: в одному з 
залів виставки. На передньо
му плані скульптура М. Ов- 
сянкіна «Покоритель космо-

Назустріч Декаді 
в Москві

С ДОБРЬ/М У ТРОМ!
Он вчера у нас в рабочем клубе 
Откровенно ей сказал, что любит,— 
Наиіей Вале, что с подружкой Шурой 
Лучите в бригаде иітукатурьі. 
Утром мир не тот стал,

стал прекрасней/ 
А восток/.. Как-будто перекрасили.,, 
Солнце жмурит рьіжие ресницьі, 
У прохожих радостньїе лица, 
Даже с тротуаров листья кленов 
Шепчутся: смотрите — он 

влюбленньиї.., 
И спешит на стройку он 

счастливьій, 
Ветерок, как мальчуган, игривьій, 
Задевает, словно струн аккордьі, 
Провода, что тянутся по городу. 
И в звучаньи песен их немудрих 
Сльишітся парнишке: «С добрим 

утром!».
Николай ГАЛИЧЕНКО.

КИЇВ. Художники і скульптори 
України підготували багато нових 
робіт до наступної Декади україн
ської літератури і мистецтва в 
Москві. Кращі з цих робіт тепер 
демонструються на республіканській 
художній виставці «Радянська Ук
раїна»,

— Василю Никифорови- 
чу, танцювальний майдан
чик своїми руками будувати 
хочемо. Допоможіть/

Всі разом пішли до ди
ректора, спільно підраху
вали, що затрачені кошти 
сторицею окупляться під час 
масових молодіжних неділь
ників по силосуванню соко
витих кормів, збиранню ку
курудзи тощо. І, звичайно, 
допомогу від дирекції було 
одержано. У перший же ви
хідний приступили до ро
боти.

Тридцять ентузіастів-ком- 
сомольців — тваринників, 
механізаторів, працівників 
контори носили пісок, готу
вали цемент і підвозили до 
будівельного 
камінь.

За перший 
фундамент. А 
недільник задум було здій
снено: біля радгоспного
клубу виріс чудовий танцю
вальний майданчик. Завдя
ки ініціативі комсомольців, 
радгоспна молодь одержа
ла, нарешті, можливість 
культурно потанцювати, по
слухати музику після робо
ти. Значно зросли також і 
творчі можливості культар
мійців: танцювальний май
данчик можна використову
вати як літню естраду.

В. ЛОЄВСЬКИЙ, 
юнкор.

Устимівський район.

майданчика

день вивели 
на наступний

НЕ ЧУТИ ВЕСЕЛИХ ПІСЕНЬ ТРИВОЖНІ

ЙДЕ ДВОРІЧКА
КУЛЬТУРИ

Свій, 
сільський

кін-

ДОБРЕ попрацювала мо
лодь с. Панчево, Но

во-Миргородського району, 
над обладнанням свого пар
ку. На початку року учні 
місцевої середньої- школи 
насадили тут багато дерев. 
А зараз під керівництвом 
завідуючого клубом Б. .На
заренка комсомольці Ю. По- 
номаренко, В. Бартой і 
М. Ткаченко обгороджують 

•*парк штахетом.
Ю. ГАДЖІЄВ, 

юнкор.

ДОБРЕ попрацювала 
лодь с. Панчево,

клубу наближається до 
ця. Залишилося настелити 
підлогу, зробити печі. Це 
вже другий новий клуб у 
колгоспі. В минулому році 
таке саме приміщення було 
збудовано на території дру
гої бригади.

В. КОПЄЙКІН, 
юнкор.

□□
Сіпадіои— 

своїми силами

□
Буде клуб

Ц УДОВИЙ подарунок
‘ одержить молодь тре

тьої рільничої бригади ар
тілі імені Сталіна, Добро- 
величківського району, на
передодні 43-х роковин Ве
ликого Жовтня — колгосп
ники вперше ввійдуть у 
свій новин клуб. Власне, це 
буде не клуб, а справжній 
Палац культури. Просторий 
світлий зал на 250 місць, 
фойє, більярдний зал, біб
ліотека, стаціонарна уста
новка для кіно.

Коли на засіданні прав
ління колгоспу був затверд- 

будівництва 
артілі І. Я- 

і до мо
до-

КОМСОМОЛЬЦІ колгоспу
«Молода гвардія», Рів- 

нянського району, вирішили 
власними силами збудувати 
стадіон. Добре потрудились 
на його спорудженні Гри
горій Коваленко, Леонід 
Чорноморець, Віктор Гуд- 
зенко, Люба Каплій і ін.

Л. АНДРУЩЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації.

О СЕЛІ Костомарови! не 
важко відшукати клуб, 

великий типовий будинок 
напроти контори, його ши
ферну покрівлю видно на
віть з навколишніх сіл. По 
дорозі до цього палацу нас 
наздогнав розхристаний, 
давно не голений чоловік.

— Ви до клубу? Там ні
кого немає.

— А де ж завідуючий?
— Це я, — відрекомен

дувався Леонід Лук’янович 
Лісученко.

Заходимо до фойє. На 
підлозі — пилюка, валяють
ся обривки квитків, недокур
ки, шматки паперу. На сті
ні пожовклий від часу ми
нулорічний плакат. У кутку 
—районне зведення по надо
ях молока в колгоспах. Тут 
же невеличка вітрина з ви
горілими на сонці кількома 
брошурами.

— Це куточок тваринни
ка, — дає пояснення Лісу
ченко.

До клубу зайшла завідую
ча бібліотекою Діна Хо- 
рунжа. Розговорившись, ми 
запитали в обох, чи знайомі 
вони з постановою VIII 
Пленуму ЦК ВЛКСМ.

— Я вже третій день у 
відпустці, — відповідає Ді
на.

З місяць тому на бюро 
райкому партії було заслу
хане питання про пропаган
ду передового досвіду в

2^ іль живих

Жений план
^Убу, голова 
Оченаш звернувся 

села з проханням
ПОМОГТИ у спорудженні 
бригадного вогнища куль- 
Бри; Комітет комсомоль
ської організації вирішив 
р^стц недільники.

ль попРаЦ|Овала мо- 
АЬ- Зараз будівництво

У ПРИМІЩЕННІ клубу
1-ої міської лікарні від

булася читацька конфе
ренція по роману К. Симо- 
нова «Живі і мертві». Твір 
відомого письменника, пере
носить нас у події вісімнад
цятирічної давності, в перші 
дні Великої Вітчизняної 
війни...

Один за одним вислов
люють свої думки читачі. 
Медична сестра Л. ісачова 
говорить про те, наскільки 
правильно показано в рома
ні велику внутрішню силу 
мільйонів простих радян
ських людей. З характери-

етикою образів твору висту
пила медична сестра Г. Ма
ла.

Схвильовано пролунала 
промова лікаря А. Строков- 
ського. Він сказав:

— Мертві вимагають від 
нас мужності і сили в бо
ротьбі за мир. Муки і страж
дання нашого народу не 
повинні повторитися. Ми не 
хочемо більше чути тривож
них сирен. Нехай завжди 
над нашими головами сяє 
мирне сонце.

О. ГЕОРГІЦА, 
медсестра.

-м. Кіровоград.

сільському господарстві І 
тваринництві у клубі та в 
бібліотеці. На бюро тт. Лі- 
сученко І Хорунжу гостро 
критикували, зажадали 
від них в найкоротший 
строк налагодити роботу 
культурно-освітніх закладів. 
Час пройшов, а зрушень ні
яких.

У колгоспі є кілька сімей- 
баптистів. Що ж зробили 
бібліотека і клуб, щоб по
вернути цих людей до пов
нокровного життя? Діна Хо- 
рунжа розповідає, що, ма
буть, баптист Іван Литовка 
в результаті атеїстичної 
пропаганди відрікся від бо
га. Ми кажемо «мабуть», бо 
до такого припущення біб
ліотекарка прийшла після 
того, як побачила в сусід
ньому селі Литовку п'яним. 
Що й казати, переконливий 
доказ!

За останні два місяці в 
клубі не відбулося жодного 
вечора, не читались допо
віді, лекції.

Коментуючи таке станови
ще, секретар комсомольської 
організації колгоспу Ольга 
Скрипник каже:

— Для будь-якого заходу 
в клубі треба влаштовувати 
концерт, а здібних людей 
для цього у нас мало.

Ні, Олю, ви можете орга
нізовувати дозвілля молоді, 
але не хочете.

Побували ми в бригадних 
клубах артілі — всюди од
не і те ж: іноді в деяких з 
них пограє гармошка, а про 
вечори, лекції, шахові тур
ніри тут ніхто і мови не ве
де.

— Як тільки станемо го
ворити про поліпшення ро
боти клубу, про те, щоб 
хлопці в ньому не курили і 
не лаялись, — розповідають 
молоді доярки-комсомол- 
ки з села Майського Вален
тина Кваченко і Валентина 
Ціньобок, — то наш заві
дуючий каже: «Якщо не по
добається, то не ходіть до 
клубу».

Тому-то й не чути пісень 
бадьорих в Костомаровці.

В. ПРОЦЕНКО.
Бобринецькнй район.

БЕЗ ТВОРЧОГО

ГОРІННЯ

іНа колгоспних полях 
фермах триває боротьба за 
врожай, за підвищення про
дуктивності громадського 
тваринництва і виконання 
взятих зобов'язань. Допо
могти трудівникам села ус
пішно справитись з робота
ми нинішнього року, забез
печити для них веселий від
починок — справа честі 
працівників культосвітніх 
закладів. На превеликий 
жаль, наш Семенастівський 
сільський клуб (завідуючий 
В. Мельник) майже нічого 
не робить. В. Мельник об
межується лише демонстру- 

та органі- 
Ще в січні 

репети- 
Квітки-

ванням фільмів 
зацією танців.
були розпочаті 
ції над п’єсою 
Основ’яненка «Сватання на 
Гончарівці». Однак драма
тичний гурток розпався.

Молодь сподівається, що 
Рівнянський районний від
діл культури допоможе по- 
справжньому налагодити 
роботу сільського клубу.

В. КОВАЛЬОВ.
• * *

МОЛОДЬ НУДЬГУЄ

Далеко не так, як можна 
і хотілося б, проводить своє 
дозвілля^ молодь флгоспу 

імені Фрунзе, Олександрій
ського району. Нема їй де 
відпочити. Клуб першої 
комплекснії бригади відкри
вається лише два рази на 
тиждень — коли демонстру
ються кінофільми. Жителі 
села — рідкі гості у клубі. 
Гуртки не працюють, музи
ки ніколи не почуєш. Були 
колись радіола і баян, але 
секретар партійної органі
зації колгоспу т. Омельчен- 
ко передчв їх в Приютів- 
ський клуб. Чому?

— А тому, — відповідає 
Дем’ян Кононович, — що 
навесні молодь і комсомоль
ці мало організовували не
дільників. Потрібно їх за це 
провчити.

І хоч зараз вже осінь і 
молодь добре попрацювала

СИГНАЛИ
НАШИХ 
іонного

на всіх роботах, т. Омель- 
ченко залишається непохит
ним.

Так само погано працює 
бібліотека. Посаду бібліоте
каря займає Михайло Гречу- 
хін. Справа ця йому не зов
сім знайома (основна його 
робота — комірник), тому й 
ставиться він до неї абияк. 
Відкриває приміщення від 
випадку до випадку, голов
ним чином вдень, коли всі 
колгоспники у полі. Тому й 
виходить, що послугами біб
ліотеки з тритисячним 
книжковим фондом майже 
ніхто не користується.

Нещодавно звіт секрета
ря комсомольської організа
ції артілі імені Фрунзе слу
хали на бюро райкому ком
сомолу. Мова йшла про ор
ганізацію відпочинку моло
ді. Хочеться сподіватися, що 
нарешті в с. Червона Ка
м’янка почнуть по-справж
ньому турбуватися про до
звілля колгоспників.

3. ВАРЛАМОВА.
♦ * ♦

ДОЗВІЛЛЯ

СПРАВА ЗАГАЛЬНА

Наші комсомольці скар
жаться на нудьгу. Проте 
вони пасивно вичікують, 
щоб хтось організував для 
них відпочинок, а самі ні
чого не роблять. Наприклад, 
вирішили якось юнаки і дів
чата власними силами 
дувати танцювальний 
данчик. Ідея ця дуже 
добалась. Оголосили 
дільник, але з’явилось всьо
го... п’ять чоловік. Хіба ж 
це по-комсомольському? 
Про відпочинок треба тур
буватися всім. Лише годі 
ми будемо його проводити 
весело і змістовно.

- Л. ЧЕРНЯВСЬКА, 
юнкор.

с. Куколівка, 
Олександрійського району.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
14 вересня 1960 р. З стор.
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Блискучий тріумф 
РАДЯНСЬКОГО СПОРТУ

МОЛОДІ 
СМІЛИВЦІ

Римі 
святом 
всього 

вогонь,
протягом 

молоді 
запалив 

зміц-
дружбу і мир. Ве- 
значення для ство- 

атмосфери дружби 
послання Микити 

Хрущова до

спортсмени США—497 очок.
Змагання в Італії, най

більші за своїми масштаба
ми в історії олімпійських 
ігор, які зібрали всіх най- 
сильніших спортсменів зем
ної кулі, були незмірно 
важчі, ніж у Мельбурні. 
Щоб завоювати олімпійську 
медаль, спортсмен повинен 
був у повному розумінні 
слова проявити спортивний 
героїзм, пройти через гор
нило напружених і гострих 
змагань.

Як ніколи на олімпіадах, 
була сильна в Римі команда 
спортсменів США. Амери
канські атлети претендува
ли на призові місця в усіх 
видах програми. Серйозни
ми суперниками, які боро
лися до кінця за перемогу, 
були спортсмени Італії, 
об’єднаної німецької коман
ди, Японії, Англії, Швеції, 
Австралії та багатьох інших 
країн.

Спортсмени СРСР ви
йшли з перемогою з напру
женої боротьби. їм було 
вручено 103 медалі, з них 
золотих — 43, срібних—29, 
бронзових — 31. І по меда
лях, як і на олімпіаді в 
Мельбурні, посланці 
країни випередили 
сменів США.

Треба насамперед
чити блискучі 
Римі наших
гімнастів, легкоатлетів, фех
тувальників. веслярів. З над
звичайною впевненістю, по
казавши просто феноменаль
ні результати, завоював зо
лоту медаль серед найсиль- 
нішнх штангістів Юрій Вла- 
сов. Порадували нас вели
кими успіхами штангісті) 
Євген Мінаєв, Віктор Бу- 
шуєв, Олександр Курйпов. 
Аркадій Воробйов. Справж
ній герой олімпіади гімнаст 
Борис Шахлін. Він один 
виграв чотири золоті меда
лі. Хочеться також виділи
ти яскраві перемоги в Римі

РИМ, 12. (ТАРС). Оці
нюючи підсумки олімпіади, 
яка вчора закінчилась, ке
рівник радянської делега
ції. голова Центральної ра
ди Союзу спортивних това
риств і організацій СРСР 
М. М. Романов у розмові з 
кореспондентом ТАРС ска
зав:

Олімпійські ігри в 
були грандіозним 
спортивної молоді 
світу. Олімпійський 
який освітлював 
16 днів змагання 
п’яти континентів,
в їх серцях бажання 
нювати 
личезне 
рення 
мало
Сергійовича 
учасників олімпійських ігор, 
його слова, що «в наші дні, 
коли головною турботою 
людства є збереження і 
зміцнення миру, спортсмени 
повинні зайняти гідне міс
це в розв’язанні цього бла
городного завдання», було 
сприйнято з величезним під
несенням.

XVII олімпійські ігри 
увійдуть в історію світового 
спорту як сторінка нових 
блискучих перемог радян
ських спортсменів.

Спортсмени Радянського 
Союзу виступили в Римі 
успішно в усьому комплек
сі олімпійської програми. 
Наші спортсмени брали 
участь у змаганнях з 19 ви
дів спорту з 21 і в усіх ви
дах, крім плавання, завою
вали олімпійські медалі. В 
неофіціальному командному 
заліку, як і 4 роки тому, 
радянські спортсмени ви
йшли на перше місце. Вони 
набрали 683,5 очка, тоді як 
у команди США, що зайня
ла друге місце,—463,5 очка. 
Для порівняння можна зга
дати. що на минулих олім
пійських іграх спортсмени Віктора Капітонова, Петра 
СРСР мали 622 очка, а Болотникова. Василя Ру-

нашої 
спорт-

відзна- 
перемоги в 
штангістів.

ГЕРОЇНЯ
трьох олімпіад

/"'ЛАВА про радянських 
кидальниць диска була 

відома за рубежем давно. 
Рекордсменка світу Ніна 
Думбадзе на периюстях Єв
ропи двічі: в Осло—в 1946 
році, а потім через два роки 
в Брюсселі удостоювалась 
золотої медалі чемпіонки.

Але ось з 1951 року у 
просла&леної грузинської 

. спортсменки з’являється не
безпечна суперниця — Ніна 

. Пономарьова (Ромашкова). 
Ще на початку сезону в 
розиграіиу першості Моск
ви з легкої атлетики 22-річ- 
на дискоболка завоювала 
званн-я чемпіонки столиці.

А через кілька місяців дві 
Ніни зустрілися на чемпіо
наті СРСР. Цього разу пе
ремога досталась москвич
ці. Проте наприкінці сезо
ну на змаганнях у Тбілісі 
Ніна Думбадзе встановила 
новий світовий рекорд у 
киданні диска—57 метрів 4 
сантиметри, який, до речі, 
не перевершено досі.

У 1952 році в столиці 
Фінляндії — Хельсінкі про
водились XV олімпійські 
ігри. Вперше в них брали 
участь радянські спортсме
ни. Початок змагань легко
атлетів ознаменувався блис
кучим успіхом радянських 
дискоболок — Ніни Поно- 
марьової, Ніни Думбадзе 
та Єлизавети Багрянцевої, 
що завоювали перші три 
місця. Олімпійська медаль 
досталась Пономарьовій.

Це була перша золота ме
даль, завойована радян
ськими спортсменами в 
Хельсінкі.

Дальші роки Пономарьо
ва поєднує навчання в 
Московському педагогічно
му інституті з удосконален
ням своєї майстерності під 
керівництвом тренера 
Д. Маркова. Зростає її ко
лекція нагород. В пізніші 
роки до них додались золо
ті медалі за перші місця на 
периюстях СРСР і Європи, 
на всесвітніх фестивалях 
молоді і студентів у Буха
ресті і Варшаві, на легко
атлетичних матчах з спорт
сменами зарубіжних країн.

У 1956 році в австралій
ському місті Мельбурні від
булись XVI олімпійські іг
ри. Цього разу Пономарьо
ва в упертій боротьбі не 
змогла випередити чехо- 

, словацьку спортсменку Оль
гу Фікотову, яка завоювала 
перше місце, і змушена бу
ла задовольнитись лише 
бронзовою медаллю.

І ось через чотири роки в 
столиці Італії — Римі на 
чергових іграх з новим олім
пійським рекордом — 55 
метрів 10 сантиметрів зван
ня чемпіонки завоювала 
Пономарьова. Москвичка 

, Ніна Пономарьова єдина 
радянська легкоатлетка. 

’ яка завоювала медалі 
трьох олімпійських іграх.

(ТАРС).

в

С
«Молодой коммунар» — орган Кировоградского 

областного комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

денкова. Роберта Шавла- 
кадзе.

Наші легкоатлети по оч
ках випередили команду 
США, яка незмінно вигра
вала першість на минулих 
олімпіадах.

Добре виступили в Римі 
майстри класичної бороть
би.. стрільці, баскетболісти. 
До бронзових медалей 
Мельбурна додали срібні 
медалі в Римі радянські 
ватерполісти. Вперше на 
олімпіадах на повну силу 
змагались наші велогонщи
ки. майстри кінного і па
русного спорту.

До героїв олімпіади, крім 
уже названих спортсменів, 
треба віднести Віру Крєпкі- 
ну, Тамару та Ірину Пресе, 
Людмилу Шевцову, Віктора 
Цибуленка, Вячеслава Іва
нова, Віктора Ждановича, 
Івана Богдана, Олега Гри- 
гор’єва, Ларису _ 
Сергія Філатова 
інших видатних 
спортсменів.

У ці дні треба 
ти з перемогою 
які вклали так багато пра
ці в підготовку радянських 
спортсменів до олімпійських 
ігор.

Спортсмени СРСР з чес
тю пронесли прапор радян
ського спорту в найбіль
ших змаганнях нашого ча
су. Перемагаючи і програю
чи. вони завжди чесно вели 
спортивну боротьбу, висту
пали в змаганнях з вели
кою гідністю, і недарма їх 
успіхи викликали найпалкі- 
ші оплески.

Радянських спортсменів 
всюди в Італії зустрічали 
як великих друзів. Подру
житися з ними прагнули 
спортсмени всіх п’яти кон
тинентів, і наша молодь 
сердечно прнймала’цю друж
бу.

XVII олімпійські ігри про
йшли успішно, і треба від
дати належне чіткій органі
зації змагань. Італійський 
олімпійський комітет про
вів велику і плодотворну 
роботу. Олімпійськими ігра
ми. що відбулися, може пи
шатися весь італійський на
род. який приймав спорт
сменів з теплою гостин
ністю.

Наприкінці, сказав М. М. 
Романов. Ял хочу від імені 
всіх радянських спортсме
нів — учасників олімпій
ських ігор передати палкий 
привіт дорогим співвітчиз
никам і подякувати їм за 
теплі поздоровлення, які 
ми щодня одержували в 
Римі, чию увагу ми постій
но відчували далеко від 
Батьківщини.

І

Латнніну, 
і багатьох 

радянських

поздорови- 
і тренерів,

ЧЕТВЕРТА ЗОЛОТА 
ОЛІМПІЙСЬКА МЕДАЛЬ 

БОРИСА ШАХЛІНА

Радянський гімнаст Борис 
Шахлїн завоював четверту 
золоту медаль, ставши чем
піоном олімпійських ігор у 
вправах на брусах.

ПРО ВСЕ
НАЙКРАЩИЙ 

СЕЗОН
V/ ЧИТЕЛЬ старанно пояс- 

нює учням різницю між 
порами року.

— Взимку, — каже він,— 
випадає сніг, холодно, за
мерзають річки та озера. 
Весною природа оживає. 
Луки вкриваються квітами, 
ласкаво світить сонце. Вліт
ку — спека. Вистигає пше
ниця. Осінь — це час фрук
тів. Дозрівають яблука, 
груші, виноград. Скажи ме
ні, Педро, в який час най
краще збирати фрукти?

— Найкраще збирати

ДЕНЬ видався чудовий.
Зранку на небі не по- і 

мітно було жодної хмарин- 
ки. Нестерпно пекло сонце. ■ 
Лінивий вітерець ледь пові-! 
вав у полі. А з обіду рап- ] 
том погода змінилась. З не
бокраю насунула велика 
фіолетова хмара, полив: 
дощ. Перші спалахи блис
кавки освітили все довкола.1 

— Глуши мотор. Давай 
подамося в село, — гукнув 
Анатолій Гарбузенко трак
тористу Василю Конончуку.

Хлопці побігли до села.
Раптом десь позаду вда

рила блискавка, запахло 
димом. «Чи не в трактор 
попало?» — подумав Ва
силь і озирнувся. Але ні, 
машина он де, а із скирти, 
що стоїть трохи оддалік, 
валить білий дим. Хлопці 
стрімголов повернули на
зад. На допомогу підоспів 
Анатолій Бутковський. Ком
сомольці хапали жмути 
мокрої соломи, гасили по
лум’я. А від села вже бігли 
люди з відрами, вилами, 
лопатами. Хтось встиг і в 
райцентр до пожежників 
подзвонити. Вогонь все 
більше охоплював скирту. 
Вона пашіла жаром, який 
боляче обпікав обличчя, ру
ки. Та сміливці не відсту
пали.

До пізньої ночі продовжу
валась боротьба з вогнем.

Правління колгоспу ви
несло подяку комсомольцям 
Галині і Килині Ставенко, 
Анатолію Гарбузенку, Га
лині Русавській та іншим 
за активну участь у гасінні 
пожежі.

Л. котляр, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Кірова, Но
во-Миргородського ра
йону.
<3 г

ВЕЛИКА ПЕРЕМОГА 
РАДЯНСЬКИХ 

ЛЕГКОАТЛЕТІВ
Марафонським бігом було 
завершено в Римі змагання 
з легкої атлетики. Вони за
кінчились яскравою перемо
гою команди радянських 
легкоатлетів, які набрали у 
важких змаганнях 168 очок, 
випередивши па 6 очок лег
коатлетів США. .Легкоатле
ти СРСР завоювали 11 зо
лотих медалей.

В змаганнях легкоатлетів 
у Римі було оновлено олім
пійські рекорди у величез
ній більшості видів про
грам. Значний вклад у 
штурм цих рекордів внесли 
радянські спортсмени. З но
вими олімпійськими рекор
дами золоті медалі завою
вали Віра Крєпкіна (стриб
ки в довжину), Ельвіра 
Озоліна (метання списа), 
Ірина Пресе (бар’єрний 
біг), Роберт Шавлакадзе 
(стрибки у висоту), Тамара 
Пресе (штовхання ядра), 
Василь Руденков (метання 
молота), Ніна Пономарьова 
(метання диска), Людмила 
Шевцова (біг на 800 мет
рів), Петро Болотников (біг 
на 10 тисяч метрів).

ПОТРОХУ
фрукти тоді, коли хазяїна 
немає у садку, а собака 
спить.

КОНКУРС ДРУКАРОК

У ВІДНІ (Австрія) від
бувся всесвітній кон

курс друкарок, в якому 
взяли участь представниці 
23 країн. Світовою чемпіон
кою із швидкості Друку
вання на машинці стала 
Лора Альт (Західна Ні
меччина), її швидкість — 
600 знаків на хвилину. На 
кожну сторінку вона витра
чала 2,5 хвилини.

Майстри 
малої 

ракетки
10 вересня у спортивному 

залі «Авангард» закінчила
ся зональна першість Украї
ни ДСТ «Авангард» з на
стільного теніса, в якій мали 
взяти участь команди 
Дніпропетровської, Кірово
градської, Кримської, Чер
каської областей і м. Се
вастополя. Та за право учас
ті у фінальних змаганнях 
першості України, яка від
будеться у Львові, вийшли 
боротися лише кіровоград
ські і дніпропетровські 
спортсмени. Решта областей 
не виставила своїх команд.

Перша зустріч серед юна
ків закінчилася невдачею 
для місцевих тенісистів.
Добрий реванш взяли кіро- 
воградки. Спочатку Алла 
Хорольська зрівнює рахунок 
зустрічі, а потім Ліда Бабі- 
чева виводить команду впе
ред. Цікаво й змістовно зі
грав свої партії червонозо- 
рівець першорозрядник Бо
рис Сліпак.

Загальний рахунок зустрі
чі — 11:7 на користь кіро
воградських тенісистів.

М. СВЕРБІЙ, 
М. ЛЕВЧЕНКО.
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Чи знаєте ви...
...що в стародавній Гре

ції на перших олімпійських 
іграх головне І почесне міс
це займав біг, їкнй прова
дився на прямій біговій до
ріжці ДОВЖИНОЮ В ОДНІ! 
стадій. Це — старогрецька 
міра довжини. Вона дорів
нювала довжині ступні жер
ця міста, де проходили зма
гання, відміреною 600 разів 
(приблизно 176—192 м).

Пізніше греки бігали з 
поворотами на цій доріжці, 
на два стадія і на багато 
стадій. Назва першої ди
станції увійшла в слово «ста
діон», яке так же звучить 
на всіх мовах світу.

$ і
(»
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Для підготовки до черго
вої командної першості Ук
раїни з шашок 10 і 11 ве
ресня у Кіровоградському Бу
днику вчителя була прове
дена товариська зустріч між 
шашкістами Дніпропетров
ської та Кіровоградської об
ластей.

Перемогу здобули гості. З 
місцевих шашкістів непогано 
виступив лише кандидат у 
майстри Михайло Контрабар- 
ський.

На знімку: М. КОНТРА- 
БАРСЬКНИ (зліва) під час 
змагань з кандидатом у май
стри П. ФРАЙФЕЛЬДОМ.

Фото В. ШТЕПНБЕРГА.

Перемагає
юнь

ЗАКІНЧИЛИСЯ респуб- 
ліканські змагання з 

футбола серед збірних 
юнацьких команд. За пер
шість боролося 26 молодих 
колективів від 25 областей 
і міста Києва, розлічених на 
шість зон.

Наші спортсмени виступа
ли у третій зоні, яка прохо
дила у Дніпропетровську. 
Тут збиралися футболісти 
Запорізької, Кримської. Хар
ківської та Дніпропетров
ської областей.

Добре грали юні кірово- 
градці. Ось результати зуст
річей: Кіровоград—Запоріж
жя — 1:1; Кіровоград — 
Дніпропетровськ — 1:0; Кі
ровоград—Харків — 5:3. Та
ким чином, наша команда 
набрала 5 очок із 6 мож
ливих і зайняла перше міс
це в зоні.

В ГАЛЕНКО.

2:2
НЕДІЛЮ кіровоград- 

ську «Зірку» приймали 
футболісти Дрогобича. На
пружена гра закінчилася 
внічию (2:2).

С. ДОД1Н.
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розв'язання шашкових задач і етюіів 
О ВЛАСНА рада Союзу спортивних товариств і ор

ганізацій разом з редакцією газети «Молодий 
комунар» оголошують конкурс на розв’язання шаш
кових комбінацій і етюдів.

В конкурсі можуть взяти участь всі любителі 
шашок міст і сіл Кіровоградшини.

За правильне розв'язання кожної позиції нарахо
вується певна кількість очок. Переможці конкурсу 
будуть нагороджені цінними подарунками і грамота- а 
ми обласної ради Союзу спортивних товариств і ор- а 
ганізацій. г

у СЬОГОДНІШНЬОМУ 
номері газети вміщує

мо першу шашкову задачу. 
За правильне її розв’язання 
нараховується два очка.

Відповіді надсилайте на 
адресу: м. Кіровоград, вул. 
Луначарського, 36, редакція 
газети «Молодий комунар» 
з поміткою «На шашковий 
конкурс».

Редактор П. МАРЧЕНКО.
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