
СВЯТО молодих
БУДІВНИКІВ КОМУНІЗМУ

День радянської молоді 
в Москві

□
МОСКВА, 25 червня. 

(ТАРС). Юнаки і дівчата 
столиці, разом із своїми ро
весниками в інших містах, 
республіках і краях, урочи
сто, радісно відзначили 
25 червня своє свято — 
День радянської молоді. 
З ранку до пізнього вечора 
молодь була господарем Ве
ликої Москви.

Вранці юнаки і дівчата 
столиці — представники всіх 
районів міста попрямували 
на Красну площу і поклали 
вінки до мавзолею В. І. Ле
ніна і й. В. Сталіна.

До свята молоді робіт
ники фабрик і заводів, діячі 
науки і культури приготува
ли чимало подарунків. Це 
був рапорт про чудові діла 
в змаганні назустріч XXII 
з’їздові КПРС.

Сотні тисяч юнаків і дів
чат готують особисті трудо
ві подарунки з’їздові, готу
ються зустріти його по-ко- 
муністичному. Понад 400 
тисяч молодих москвичів 
включилися в боротьбу за 
звання колективів і удар
ників комуністичної праці.

З рапортами трудових пе
ремог прийшли молоді мос
квичі на мітинг, що відбув
ся на великій спортивній 
арені Центрального стадіону 
імені В. І. Леніна.

Під звуки маршу секре
тар ММК ВЛКСМ Борис 
Пастухов, супроводжуваний 
асистентами, вносить прапор 
Московської ордена Леніна 
і ордена Червоного прапора 
міської організації Всесоюз
ної Ленінської Комуністич
ної Спілки Молоді. Вздовж 
трибун прокочується хвиля 
палких оплесків.

З промовою на мітингу 
виступив перший секретар 
ММК ВЛКСМ Юрій Ма
шин. Він говорить про те, 
що свято москвичів — це 
частка тієї загальної ра
дості, величезного політич
ного і трудового піднесення, 
яким зустрічає країна на
ступний XXII з’їзд партії. 
День молоді — це свято День

(

знімку (зліва направо): причіплювач Євгеній 
........... дояркн Меланія ГАМАНЮН, Галина 

ПАЩЕНКО та Іван ГАМАНЮН.
В. КОВПАКА.

І

юності всіх народів нашої 
великої Батьківщини. Від 
імені москвичів тов. Машин 
передає сердечний привіт 
усім юнакам і дівчатам 
братніх республік.

Під бурхливі оплески 
Юрій Машин проголошує 
здравиці на честь славної 
радянської молоді, ленін-_ 
ської партії комуністів і її 
Центрального Комітету на 
чолі з товаришем М. С. Хру
щовим, на честь світлого 
майбутнього всього люд
ства — комунізму.

На мітингу виступили та
кож ударник комуністичної 
праці, робітник карбюратор
ного заводу Василь Була
тов, студентка університету 
Людмила Дергачова, пер
ший секретар ММК КПРС 

Н. Дьомічев.п.

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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УРОЧИСТО, РАДІСНО
ВДЕНЬ радянської моло

ді в обласному центрі 
зранку були організовані 
спортивні змагання на ста
діоні «Авангард» і на пля
жі. Учасники художньої са
модіяльності першої і дру
гої міських лікарень висту
пили з концертами на площі 
імені Кірова і в міському 
саду. Тепло зустрічали гля
дачі виступ самодіяльних 
митців клубу імені Каліні- 
на в парку імені Леніна.

♦ * *
О РАНКУ до Георгіївсько- 

го гаю почали з’їжджа- 
тися святково прикрашені

ДАЛЕКО за село несеться чарівна, задушевна пісня. 
Дзвінкі дівочі голоси виводять її старанно і ніжно, 

як тільки зазвучать вони, в Аджамці говорять: 
— Знову заспівали наші <солов’ї».
Люблять юнаки та дівчата артілі імені XX з’їзду КПІ’С 

Кіровоградського району збиратися в часи дозвілля на бе
регах колгоспного ставу. І в День свята юності вони теж 
прийшли сюди повеселитися.

Н а
САВИЦЬКИЙ, 
ЩЕРБИНА, Галина

Уча сник н 
мітингу одно
стайно прий
няли лист ком
сомольців і 
молоді столиці 
Центральном у 
Комітетові Ко

муністичної партії.
Починається урочистий 

похід колон.
Потім відбулося спортив

не свято. Високу майстер
ність продемонстрували 600 
гімнастів товариства «Тру
дові резерви». З ними немов 
би змагалися акробати ста
діону «Юних піонерів».

До програми було вклю
чено також естафети, фехту
вання, велогонку з вибуван
ням та інші спортивні ви
ступи.

День молоді широко від
значили юнаки і дівчата Ки
єва, Мінська, Баку, Ташкен
та, Вільнюса, Талліна, 
Фрунзе, Сталінабада, Ар
хангельська, Владивостока, 
Ленінграда та багатьох ін
ших міст.

§

машини з усього Олексаи- 
дрівського району. З кож
ного села, з кожного під
приємства прибули учасни
ки художньої самодіяль
ності. День радянської мо
лоді тут проводився разом 
з свягом пісні і танцю.

Особливо вдало виступив 
. самодіяльний колектив кол

госпу імені Леніна. їхній 
духовий оркестр завоював 
загальне визнання, як один 
з кращих. Гаряче аплоду
вали глядЬчі і хорові доя- 

■ рок з колгоспу імені Калі- 
ніна — підготувала його до 
виступу секретар артільної

■-ч*■’к-«*.- -О.-*»

Комсомольці і молодь!
Ще і ще раз перевірте: чи готові ви до збирання

IX ДЕВІЗ: 
за 8—10 днів

ВРОЖАЮ?

пожинати плоди 
хліборобського.

Ф.ЕДОРА Озерного не
малий досвід роботи 

на жнивах. Він побував на
віть в Кокчетавській та Ак- 
молінській областях, куди 
його командирувало прав-

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

|1,

комсомольської організації 
доярка Люба Карнаух.♦ * *
!__! А Гайворонському ста- 
• ■ діоні «Локомотив» 25 
червня зібралися юнаки і 
дівчата з усіх колгоспів ра
йону. Свято пісні і танцю 
почалося виступами 13 кра
щих хорових колективів. 
Колгосп «Шляхом Леніна» 
славиться непоганими на
доями молока. То ж гляда
чі особливо тепло вітали ан
самбль доярок-трудівниць. 
Хороші номери підготував 
до свята і колектив учас
ників художньої самодіяль
ності клубу імені Вороз- 
ського. Особливо тепло 
зустрічали присутні появу 
на сцені танцюристів. А по
дивитись було на що. 
Свою майстерність проде
монстрували у цей день 9 
самодіяльних колективів.

» » »
АБ 11 годині ранку пред- 

ставники комсомоль
ських організацій м. Улья
новки в урочистій обста
новці поклали вінки біля 
памятника В. І. Леніну. 
Потім в парку відбулося 
відкриття свяга. На нього 
приїхали делегації з усіх 
колгоспів району. Секретар 
райкому партії М. Ф. Лин
ченко, вітаючи юнаків і дів
чат, розповів про трудові 
досягнення молодих доя
рок, свинарок, кукурудзово- 
дів району, побажав їм ще 
кращих успіхів у праці.

В концерті взяли участь 
учасники художньої само
діяльності майже всіх клу
бів. Виступи тривали до 
шостої години вечора.

А коли блідий місяць ося
яв потемнілу воду ставу, 
на плоту спалахнуло вогни
ще. Святкування тривало 
до пізнього вечора.

Сесія обласної Ради 
депутатів

26 червня відбулась дру
га сесія Кіровоградської об
ласної Ради депутатів тру
дящих (восьмого скликан
ня). На сесії було розгля
нуте питання про організа
ційно-масову роботу район
ної і сільських Рад депута
тів трудящих по виконан
ню рішень січневих Плену
мів ЦК КПРС і ЦК КП Ук-

трудящих
раїни колгоспами і радгос
пами Устинівського району.

Сесія звільнила депутата 
М. О. Августова від обо
в’язків першого заступника 
голови виконкому обласної 
Ради депутатів трудящих в 
зв’язку з переходом на ін
шу роботу і обрала першим 
заступником голови облви
конкому депутата Л. О. 
Чуйка.

ління аріілі (мені Крупської 
Кіровоградського району. 
Три сезони збирав він уро
жай на родючих цілинних 
землях.

Цьогорічні жнива комбай
нер проводитиме в рідному 
колгоспі. його «Димитро- 
всць-6* вже повністю гото
вий до виходу в поле.

На знімку: Федір ОЗЕР
НИЙ перевіряє роботу мо
тора.

Фото М. САВКУНОВА.

Від’їзд
М. С. Хрущова 

з Алма-Ати
АЛМА-АТА, 26 червня.. 

(ТАРС). Сьогодні з Алма- 
Ати в Москву 
ший секретар 
Голова Ради 
СРСР товариш 
щов, 
торжествах, 
сорокаріччю 
PCP ’ 
ставу.

На ’Алма-Атииському 
аеродромі М. С. Хрущова 
проводжали перший секре
тар ЦК КП Казахстану 
Д. А. Кунаев, голова Пре
зидії Верховної Ради Ка
захської PCP І. Ш. Шарі- 
нов, голова Ради Міністрів 
республіки С. Д. Дауленов 
та інші.

М. С. Хрущов тепло по
прощався з керівниками 
республіки, побажав трудя
щим Казахстану нових ус
піхів в комуністичному бу
дівництві.

відбув Пер-
ЦК ' КПРС,

Міністрів 
М. С. Хру

пкий брав участь у 
присвячених 

Казахської 
і компартії Казах-

Урядова делегація ДРВ у Москві
26 червня трудящі Москви палко вітали урядову де

легацію ДРВ на чолі з прем’єр-міністром і членом по- 
літбюро ЦК. партії трудящих В’єтнаму Фам Ван Дон
гом.

На Внуковському аеродромі, прикрашеному держав
ними прапорами ДРВ і СРСР, високого гостя зустріча
ли керівники Комуністичної партії і Радянського уряду.

Товариша Фа.м Ван Донга і членів урядової делегації 
братньої демократичної республіки В’єтнам сердечно ві
тав товариш М. С. Хрущов. З промовою-відповіддю ви
ступив прем’єр-міністр ДРВ Фам Ван Донг.

(ТАРС),

Кубинські артисти на Україні

Куби, 
Радян-

ЛЬВІВ, 26. (РАТАУ). З 
великим успіхом пройшли 
тут концерти ансамблю на
ціонального танцю 
який гастролює в 
ському Союзі.

Цей колектив був 
ний.в Гавані через 8 місяців 
після оголошення Куби 
незалежною і являє собою

створе-

ЗОЛОТИТЬСЯ проти 
сонця пшениця, під 

подихом теплого степо
вого вітру схиляє додолу 
обважнілі колосся. Ми
не ще тиждень — два і 
механізатори вийдуть в 
поле 
труда 
Для цього потрібна '• 
справна техніка. Про неї t ; 
заздалегідь подбали ме- ■ і 
ханізатори колгоспу іме- ' ► 
ні Дарла Маркса Уста- \ 
нівського району. Перши- ’■ 
лій підготували свої ми- ? 

•’ шини для роботи на жни- ‘, 
’■ вах комбайнери Я. Шев- / 
Їч е н к о, С. Глущенко, ‘ :

Д. Васінович та і н иіі.\> 
Добре відремонтовані і } 
грактори-тягачі. Це ком- \ 
сомольці П. Корольчук і 
ЛІ. Штанько постаралися. < 
Зараз в колгоспі завер- > 

/ шується ремонт жаток. 
І< До вивезення майбутньо-

. го врожаю готові і 1U ав- ‘ •. 
томаиіин. \

В найближчі 2—3 дні 
колгоспники будуть пов- | 

ністю готові до жнив. 1 У 
девіз у них чіткий: за | 

/ 8—!0 днів провести жни- у 
{ ва.м. поляков,

юнкор.

і і
НАПОГОТОВІ

І

У ПОВНІЙ бойовій го
товності степові ко- 

риблі комбайнерів Пет
ра Буряка і Григорія Ле- 
бединського з колгоспу 
імені Сталіна Новгород- 
ківського району. Вони 
вивели свої машини в по
ле для перевірки — об
кошують краї полів. Аг
регати прицюють бездо
ганно.

Петро і Григорій чека
ють сигналу розпочати 
жнива.

П. ВІКТОРОВ, 
юнкор.

відділення національного те
атру столиці. В його складі 
ЗО професіональних артистів 
і 11 чоловік з фольклорної 
групи.

В яскраву демонстрацію 
дружби народів Радянсько
го Союзу і Куби перетвори
лася зустріч артистів з 
львівськими автобусобудів- 
никамн і колгоспниками ар
тілі імені XX з’їзду КПРС 
Новоярнчівського району.

— Ми приїхали до вас не 
тільки як представники ку
бинського Мистецтва, — ска
зав у розмові з кореспон
дентом РАТАУ художній 
керівник ансамблю Раміро 
Герра, — але й як послан
ці кубинського народу,який 
відчуває до радянських лю
дей найпалкіші симпатії. 
Сподіваємось, що гастролі 
ансамблю в Радянському 
Союзі сприятимуть зміцнен
ню дружби наших народів.
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ки одержують грошові пре
мії...

ВИМПЕЛИ —
ЗУСИфІНАМСг

13 ЗАПИСНОЇ КНИЖКИ

ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

Гі АБИТЬ око чудовий літній пейзаж. Як тільки ми- 
неш останній вибалок, мов на долоні, вимальо

вується панорама колгоспного села. Це — Перчунове. 
Біліють причепурені нові будиночки під білим шифе
ром, черепицеїр, залізним дахом... Кожна оселя пото
пає в розкішному саду.

Росте, оновлюється село. Все менше і менше зали
шається старих, під солом'яною стріхою хатинок, що 
тулилися одна біля одної. Щороку в Перчуновому 
святкують новосілля до п’ятдесяти сімей колгосп
ників.

В артілі є план реконструкції села. Згідно з ним 
тут збудовано нову лікарню, дитячі ясла, бригадний 
клуб, здійснено радіо- і електрифікацію села, споруд
жуються приміщення колгоспної контори, чайної, ма
газинів.

Красиве, впорядковане село. А ще прекрасніші тут 
люди. Саме про тих, хто звеличує красу людську 
своєю звитяжною працею в ім’я комунізму, ми і хо
чемо розповісти.

ПЕРЕДОВИМ ФЕРМАМ

СЛАВУ ЛЮДИНІ і 
СТВОРЮЄ ТРУД

ОСЬ ЩО розповів керів
ник артілі Павло Гри

горович Григоренко.
— Торік на 

кожні 100 гек
тарів угідь ми 
одержали ли
ше по 175 цент
нерів молока, 
або по 1454 кі
лограми на 
корову. Такі 
резу л ь т а т и, 
звичайно, не 
могли задо
вольнити нас, тим більше, 
що зобов’язання були знач
но вищими.

1961 рік — третій рік се
мирічки — ми вирішили зро
бити переломним у виробни
цтві молока. Рубежі визна
чили точно: одержати по 

. 310 центнерів молока на 
стогектарну площу, що ста
новитиме по 2500 кілограмів 
на корову.

Чи ж реальні такі плани?
Так, реальні.

Голова артілі на хвилин
ку замислюється. Перегор
тає сторінки своєї записної 
книжки. Знайшовши потріб
ні цифри, продовжує:

— У колгоспі три. молоч
но-товарних ферми. Основ
ним завданням кожної з 
них є різке збільшення по
голів’я корів, підвищення 
ного продуктивності. Всі во
ни комсомольсько-молодіж
ні, всі борються за звання 
комуністичних... Отже успіх 
вирішує наша молодь.

Зараз у господарстві 
лінується 496 фуражних 
рів, або по 13 корів на 
Гектарів угідь. До кінця 
ку матимемо до 600 корів 
при плані 570, іцо станови
тиме по 15 корів на 100 гек
тарів угідь. Молочне стадо 
поповнюємо за рахунок 
власного відтворення. Від 
70 нетелів одержано здоро
вий приплід, а пізніше ще 
отелиться близько ЗО корів.

Продуктивність худоби 
зараз висока. Щоденний ва
ловий надій в артілі стано
вить біля 4500 літрів. А це 
тому, що повели велику бо
ротьбу з яловістю худоби. 
Багатий і раціон годівлі 
тварин. Щоденно корови пе
ребувають на випасі. Крім
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•а ВТ
ВИСОКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
СТАЮТЬ РЕАЛЬНІСТЮ

K's

на- 
ко-
100 
ро-

цього, вони одержують по 
15—20 кілограмів добротно
го кукурудзяного силосу, 
2—3 кілограми грубих кор
мів (подрібнена ячмінна і 
пшенична солома). Подбали 
ми і 
ного 
ріод.

Як
сягненнями дружного колек
тиву доярок ферми четвер
тої комплексної бригади, 
який бореться за почесне 
звання комуністичного? Дів
чата добилися найвищого в 
артілі надою молока. В ці
лому по фермі його одержа
но станом на 20 червня по 
976 літрів. А Лідія Моклюк, 
Люба Смоляр, Катерина 
Човнова одержали по 1260 
—1700 літрів молока на ко
рову.

Славно трудяться в пе- 
редз’їздівські дні і доярки 
комсомольсько- молодіжної 
Ферми другої комплексної 
бригади. Перед у змаганні 
веде Надія Дишлева. На її 
рахунку вже є 1760 .кілогра
мів молока на кожну коро
ву. Всього на 200—300 кі
лограмів менше одержали її 
подруги Лідія Мельник, Лі
дія Кушнієнко.

Змагання на честь з’їзду 
шириться, зростає число пе
редовиків.

ПЕРШІСТЬ- ЗА НИМИ!

про організацію зеле- 
конвейєра в літній пе-

не пишатися нам до

— Від скількох 
це? — запитуємо.

— Від трьох. А всього їх 
у мене шістнадцять.

— 1 всі так добре доять
ся?

—’ У середньому по 13—15 
літрів кожна дає. З початку 
року маю вже тисячу літрів. 
Та я на фермі не перша. 
Ініціатива належить моїй 
подрузі Лідії Моклюк. Вона 
по відру молока надоює від 
окремих корів за один раз. 
А добовий надій у неї най
вищий — по 17—18 літрів 
на корову. Та ось і вона... 
Знайомтесь!

— Що там хвалите, всі 
доїмо добре, — озвалась 
Ліда.

корів

ВИСОКІ НАДОТ,

ВИСОКА Й ОПЛАТА

О А ФЕРМУ четвертої 
* " бригади ми прибули са
ме в той час, коли розпочи
налось обіднє доїння. Дів
чата в ’чистих халатах, з 
дійницями в руках поспіша
ли до своїх підопічних.

Першою принесла два 
повних відра Люба Смоляр.

СТАРАННО, з душею 
трудяться наші дояр

ки,— розповідає Павло Гна- 
тович Лисий. — Надої зро
стають з кожним днем. І це 
радує нас. Та й оплата пра
ці в нас висока, стимулює... 
За кожен надоєний літр мо
лока нараховується по 0,25 
трудодня, враховуючи при 
цьому і догляд за тварина
ми та збереження приплоду. 
Лідії Моклюк, приміром, за 
квітень нараховано 138 тру
доднів. Та в рахунок додат
кової оплати за чотири мі
сяці одержала 343,5 кілогра
ма молока.

Крім того, передові дояр-

Шефи з рудоремонтного
Ще й року не минуло відтоді, як робітники Олек

сандрійського рудоремонтного заводу вирішили шеф
ствувати над сільгоспартіллю імені Свердлова. Ко
мітет комсомолу, зокрема, направив у колгосп і свого 
представника для виявлення потреб своїх сільських 
друзів.

Хорошими, чуйними шефами виявилися юнаки І 
дівчата з рудоремонтного. Працівники відділу голов
ного механіка виготовили для колгоспу радіально- 
свердлильний верстат. Довгий час його не відправ
ляли підшефним. В цю справу втрутився комітет 
комсомолу, і незабаром верстат був уже в колгоспі.

Недавно комсомольці заводу з участю інших робіт
ників взялися відремонтувати малий токарний вер
стат. Старанно попрацювали члени комітету комсомо
лу — слюсар по ремонту обладнання Григорій Мак
сименко і слюсар Юлій Мінділовський, секретар пер
винної організації відділу головного механіка елек
трослюсар Ніна Мальована та інші. Відремонтований 
верстат разом з комплектом інструменту подаровано 
колгоспникам.

Негаразд в артілі з механізацією. І комсомольці 
заводу взяли шефство над виготовленням підвісної 
дороги для тваринницької ферми довжиною 300 мет
рів. Зараз вони розробляють потрібні креслення.

Так в усіх справах. Робітники жваво цікавляться 
потребами сільських трудівників І вважають своїм 
обов'язком надати їм потрібну допомогу. Це і є від
повіддю молоді з рудоремонтного на рішення січне
вого Пленуму ЦК КПРС.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
28 червня 19GI р., 2 стор.

•І. 
інструктор 
рійського 
лксму.

ДУДНИК,
Олександ- 
міськкому

ЗГІДНО з рішенням 
партійного бюро і 

правління колгоспу передо
вим фермам щомісяця вру
чається Перехідний черво
ний вимпел, — говорить сек
ретар партійної організації 
колгоспу Іван Федорович 
Жанталай. — Зараз його 
вручено фермі четвертої 
комплексної бригади.

Як матеріальне заохочен
ня, встановлено три грошо
вих премії. Перша — Ю, 
друга — 7, третя — 5 карбо
ванців. У квітні першу пре

мію одержала 
краща доярка 
колгоспу На
дія Дишлева.

— Приділяє
ться 
увага розгор
танню 
лістичного зма
гання 
доярок, 
кожною 

агітатори, 
на фермі четвертої 

і агітаційно-масо
ву роботу проводять Фе
дір Чижма, Віра Бабенко та 
Надія Мороз. '

Хід змагання 
висвітлюється у стіннівках, 
бесідах агітаторів, на дош
ках показників. Імена і фо
тографії передовиків зано
сяться на колгоспну Дошку 
пошани. Пожвавлення 
таційно-масової 
ред тваринників 
підбивається на 
продуктивності

велика

соціа-
:

мою закріплені 
Так, 
бригади

серед
За 

фер-

І
регулярно

агі- 
роботи се- 

позитивно 
підвищенні 

,.г праці, ви
робничих успіхах. Колгосп 
достроково, на місяць рані
ше, виконав піврічний план 
продажу молока державі. 
На честь наступного з’їзду 
КПРС тваринники дали сло
во завершити річний план 
продажу молока до 17 жов
тня.

В. БАЛАНДА, 
Г. ПОЗНЯК.

Колгосп імені Калініна 
Новоукраїнського району.

ТІГВЧИНА стоїть біля 
Д-І автомата і пильно 
слідкує за його роботою: 
на закупорені пляшки з 
пивом він наклеює ети
кетки. Коли дівчина по
мітила, що наша розмова 
стосується її, трохи знія
ковіла.

— Що я про себе мо
жу сказати. — знизуючи 
плечима, відповіла во
на. — З-за шкільної пар
ти сюди прийшла. Пра
цюю, як і всі...

Неля Лозенко довго не 
роздумувала після деся
тирічки — відразу прий
шла на Кіровоградський 
пивзавод і ось уже тре
тій рік працює в цеху 
розливу. За цей час ово
лоділа трьома спеціаль
ностями. Охоче передає 
свій досвід іншим. Вико- 

. нує вона і громадське до
ручення — завідує за
водською бібліотекою,

організовує корисні спра
ви, — а їх у заступника д 
секретаря комсомольсь-д 
кої організації заводуд 
немало. Тепер вона готує
ться до вступу в Лїос-1! 
ковський інститут харчо-1 
вої промисловості.

І з ким би не говорили. р 
весь колектив приємної) 
відгукується про Нелю:0 
старанна, активна і*0 
скромна комсомолка. 0 
Працює Неля в бригаді^ 
комуністичної праці, яка1 
бореться за звання ко- . 
лективу імені XXII з’їзду 
КПРС. Керує бригадою р 
комсомолка Катя Єре- 
менко. Злагоджено пра- д 
цюють всі члени цього 11 
чудового колективу.

Заводська потужність^ 
автоматичної лінії, яку1' 
вони обслуговують, розА 
рахована на 6 тисяч пля- . 
шок пива за годину. Але1, 
завдяки тому, що завод-' ( 
ські. ентузіасти збільиіи- 
ли число обертів автома- а 
тів «М-6», а кожен з д 
членів бригади освоїв | 
дві-три суміжні спе- ? 
ціальності, цех працює 
безперебійно і додатково " 
випускає 200—300 
шок пива за <

♦

ручені І водсьь

0 пля- ( 
годину, і 

Бригада щомісяця вико- 
нує виробниче завдання^на 100—125 процентів.

М. ГАЛИЧЕНКО. <j
наш позаштатний 1

ЛО-р
0
0
0

наш ______
кореспондент.

На знімку: Неля
ЗЕНКО.

Кіровоградський 
пивзавод.

Токар Олександрій
ського рудоремонтного 
заводу Станіслав Когу- 
тенко готує гідну зустріч 
XXII з’їзду КПРС. Ста
ніслав дав .слово завер
шити • десятимісячний 
план до 17 жовтня. Змін
ні завдання він виконує 
на 120—125 процентів.

На знімку: токар Ста
ніслав КОГУТЕНКО. 

Фото В. Ковпака.

Струм пішов на ферми
Добре потрудилась бригада електромонтажників По- 

мічнянської викоиробської дільниці № 3. За короткий 
строк вона встановила біля 200 стовпів електропровод
ки. І засяяла лампочка Ілліча в будинках колгоспників 
села Варваро-Олександрівки Добровеличківського райо
ну. Електричний струм потік і на центральну садибу 
ферми артілі імені Сталіна.

Разом з електроосвітленням на ферми артілі прийшла 
механізація. Тепер тваринниці доять корів не вручну0 
а при допомозі автодоїльних установок.

П. ШЕЙКО.
1Добровеличківський район.

БІЛЬШЕ В ■

ёИОМУЦЯРЯ

ТА НИХО ЧЕТВЕРТІЙ комплексній бригаді колгоспу імені Куй* 
биіиева, на краю села, теслярі крили дах великого 

приміщення. Закінчать вони свою роботу — і в колгоспі 
відкриється нова ферма. Бригадир Олександр Женто- 
лай ходив заклопотаний: ферма велика, людей треба ба
гато.

А вона, Ніна Цоруиі, ніби вгадала його думки: сама 
прийшла і попросила, щоб її призначили дояркою. Від
разу ж дівчині виділили групу нетелів. З ними працюва
ти було нелегко. Зима ж видалася така кисла: корми до
ставляти важко, не один їздовий воза поламав, не раз 
глушився мотор тракторів. Та Ніна дуже добре догля
дала своїх телиць, і вони завжди були нагодовані, на
поєні, чисті. З часом дівчина все більше хвилювалася: 
незабаром почнуть розтелюватися її підопічні.

Нарешті розтел розпочався. З першого ж дня повела 
Ніна боротьбу за високі надої.

Не порадується тепер бригадир вправною дояркою. 
Більше б такихі Он за Ніною вступили в боротьбу за 
молоко й інші дівчата. Ті подруга Ганна Ращенко теж 
вийшла в передові. 1 досвідчений дояр дядько Петро 
сміється:

— І в мене ще порох є! Позмагаюся з вами, молодята.
Та Ніна не збирається віддавати своєї першості. Вжа 

зараз має понад 1200 літрів молока на корову.
м. стоян.

Новомиргородський район.
. В номері «Молодого комунара» за 31 травня цього 
року була надрукована кореспонденція «Як натиснуть, 
то й ми натиснемо...» В ній критикувалася погана ор
ганізація та низька якість робіт будівельного управлін
ня № 3 тресту «Днмитроввуглебуд» на спорудженні 
Балахівської школи-інтернату.

Кореспонденція обговорювалася на засіданні партій
ного бюро управління. Критика визнана цілком пра
вильною.

Зараз роботи на об’єкті ведуться з таким розрахун
ком, щоб будівництво спального корпус}' інтернату за
кінчити повністю в червні.

Проте головною перешкодою у закінченні споруд
ження інтернату є відсутність цілого ряду устаткуван
ня, яке постачає замовник —. управління капітального 
будівництва Кіровоградського облвиконкому.

Праця і навчання йдуть поряд
Проханню Каті не від

мовили — доручили виро
щувати 35 новонародже
них телят. З цими твари
нами дівчина вже мала 
справу раніше: ще як у 
школі вчилася, то шефству
вала над молодняком. 1 хоч 
зараз роботи багато, та ви
конує телятниця її залюб
ки. Тому й молодняк до-

бре вгодований і хороший 
вигляд має.

Роботою Каті Благовіс
ної задоволені всі в кол
госпі імені Шевченка. Са
мій дівчині вона прино
сить насолоду: Катя з нею 
успішно справляється і 
добре вчиться в заочній 
середній школі.

О. КОНСТАНТИНОВ.
Компаніївський район.



■ЗУСТРІЧ

На знімках (в овалі): завуч школи 1936 навчально
го року О. Кравченко вітається з випускницею того 
ж року Р. Мединською; (вгорі) зустріч випускників 
двох поколінь в актовому залі школи.

. Фото В. Штейнберга.

Дитячий, колгоспний

ч ер ез 2 5 ро к і в
ЦЕ була хвилююча подія Доооспі „

Хі₽потпеИкХк°іЯ'’ОМУ- Бул" 
;;?тТзу^М зверта'™ "О

Через 25 років зустрілися у Кіровоградській серед
ню школі № 6 перші И випускники. Чверть віку у 
кожного за плечима велика життєва історія Зміни
лись характери, погляди, прагнення. Та почтя 
дружби витримало всі випробування }

Ось вони сидять у залі. Доцент Московського део- 
жавного університету П. Пустовойт, лікар С Шухат 
шженер шляхів сполучення Е. Дорфман, застуд 
ник голови президії Московської міської колегії ад
вокатів І. Склярськин. працівниця Кіровоградської 
обласної друкарні О. Банкова. Р

Не всі однокласники зібралися тут. Ніколи більше 
не приїдуть на зустріч Валя Шлапачук, Георгій Сто
ляров, Олександр Бодашко, Фрідріх Паль — всі 
четверо загинули на війні.

Із захопленням поглядають на старших товаришів 
випускники 1961 року. Кожен, напевне, затаїв мрію: 
так само із своїм класом зустрітися через роки, в 
які б краї не розкидала їх доля.

Зустріч першого і останнього випуску десятих кла
сів (далі буде одинадцятирічна) перетворилася у 
справжнє свято школи і надовго залишиться в пам’я
ті її учасників.

Г. АНТОНЕНКО, 
директор Кіровоградської середньої школи № 6.
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На початку віку
НЕОЗОРІ снігові поля 

Наче свинцева брила, 
нависло непривітне небо... 
Сибір... Поблизу Саямських 
гір загубилося село Шушен- 
ське.

Так починається кінокар
тина «На початку віку»*) — 
фільм про молоді роки до
рогого вождя, про те, як в 
складних суворих умовах 
Володимир Ілліч написав 
понад тридцять праць. Тут 
же, в засланні народилась у 
В. І. Леніна ідея створення 

■> А

з>'гальноросійської газети 
<і4скра».

Важким і тернистим буз 
життєвий шлях Володими
ра Ілліча в ці роки. Поне- 

' віряння — Петербург, Же
нева, Мюнхен, пересліду- 
ЧГння царської поліції, роз
лука з рідними і близьки
ми, матеріальна незабезпе
ченість... Але почуття рево
люційної відповідальності 
були сильніші за все. Саме 
таким — простим і мудрим, 
Добрим і суворим — відтво
рює образ Ілліча молодий 
артист Саратовського теат
ру Ю. Каюров.

Виконавиця ролі Н. К. 
Крупської Є. Ситко також 
Дебютантка в кіно. Здібна 
актриса працює в Москов
ському театрі імені О. С<

*) Новий ХУДОЖНІЙ фільм. 
Автор сценарію С. Єрмоліи- 
ський, режисер А. Рибаков, 
композитор М. Гіейко.

(З конференції глядачів 
в кінотеатрі «Мир»).

□
Пушкіна. Однак час зупи
нитися і надати слово на
шим глядачам, з якими в 
приміщенні кінотеатру 
«Мир» редакція провела 
конференцію по кінофільму 
«На початку віку». Висту
пає слюсар заводу «Черво
на зірка» О. Дуженко:

__ Картина мені дуже 
сподобалась, тому що вона 
розповідає про найдорожчу 
і близьку людину. На мій 
погляд, успіх фільму — це, 
насамперед, успіх виконав
ців головних ролей.

Слово бере глядач (зні
мок зліва) О. Лихачов:

— Після XX з’їзду КПРС 
з’явилося значно більше ці
кавих художніх творів, 
які відображають життя на
шого народу, засновників 

'Комуністичної партії. Од
ним з таких фільмів є кар
тина «На початку віку». В 
ній добре показані образи 
Володимира Ілліча і Надії 
Костянтинівни, їх хороша 
дружба.

Потім виступив працівник 
обласного управління куль
тури (знімок вгорі) О. Зу- 
бицький: -

_ На мене особисто фільм 
справив велике враження.

САДАМ
ВНЯНСЬКА иікола- 
восьмирічка вся пото

пає в саду. Коли лунав ос
танній дзвінок, здавалось, 
дзвенів КОЖеН ЛиСТОЧОК ТО' 

поль, яблунь, груш, виро
щених дітьми.

Прощатися з садом при
йшли перші випускники 
школи. Вісім років тому 
разом з директором школи 
І. Голобородьком і біологом 
О. Базилевською садили во
ни дерева, поливали їх, бе
регли від холоду і иікідни-

«Виросли ви, і ми підня
лись над землею», — немов 
шепотіли деревця.

— Колись тут було кіль- 
старих дерев. Тепер

> — >»»»»»■ ч — і

М. БАРСЬКИЙ

м. Кіровоград.

Він зворушив мене до сліз 
своєю життєвістю і людя
ністю. Який близький Ленін 
до народу! Який близький 
народ до Леніна.

Актриса - пенсіон е р к а 
Ю. М. Нелідова і майстер 
заводу «Червона зірка» 
М. Білогорський у своїх ви
ступах говорили про кра
сиве життя вождя, яке він 
повністю віддав народові, 
про значну творчу вдачу ар
тиста Ю. Каюрова.

Перша конференція гля
дачів в кінотеатрі «Мир» 
пройшла цікаво. Хочеться 
сподіватися, що колектив 
кінотеатру і надалі буде 
тести то корисну і необхід
ну громадську роботу.

О. ГУДАЛОВ. 

шкільний сад розкинувся на 
трьох гектарах. Протягом 
восьми років школярі вели 
облік, кому з колгоспників 
і які потрібні саджанці.

Мистецтву юних садоводів 
могли позаздрити старші. 
Дві тисячі кучерявих дубків, 
посаджених із жолудів, під

ЦВІСТИ
нялися навколо школи. Умі
лі дитячі руки під керівни
цтвом вчителів створили фі
гурний квітник. Крім поши
рених квітів, тут^ростуть і 
рідкісні. Недалеко від 
шкільного приміщення ви
росли великий малинник, 
виноградник, сотні кущів 
чорної смородини.

...Та ось і закінчились са
дові доріжки. Восьмиклас
ники повертаються на 
шкільне подвір’я. Галя По
грібна нагадує, як ділилися 
планами подруги.

— Хотілось би садоводом 
стати, — говорила більшість 
із них.

Тут, саме в школі, вони 
знайшли красу цієї спеці
альності. І чи буде це в рід
ному колгоспі, чи в іншому 
місці — цвісти садам, де 
господарюва т йму т ь ї 
вправні руки.

О. ВЕДЄНЄЄВ.
м. Олександрія.

Комендант записував. Він 
поспішав. Тепер вони в йо- 
гс руках, не втечуть. Ви по
дивитесь, герр гебітскомісар, 
як вміє працювати Мінасе- 
вич.

— Далі!
— Іван Волощенко, живе 

по вулиці... Юрій Голуб та 
Іван Голуб, брати живуть 
на Кущівці... Федір Малюк, 
адреса...

Мінасевич записував.
АРЕШТ

LJACTAJIA осінь 1943 ро- 
■ • ку. Життя міста з кож-
ним днем ставало все на- 
пруженішим. Блискавичний 
наступ Радянської Армії на 
Захід виводив гітлерівців із 
себе. Вбивствами, терором 
намагались загарбники до
вести, що Німеччина, фатер- 
ланд, ще міцна. З набли
женням фронту у Кірово
граді не стало військ СД. 
Замість них з’явились фа
шисти в чорній формі, з чор
ними пов’язками на руках— 
гестапівці.

6 листопада почалися ма
сові арешти підпільників. 
Окупанти жорстоко роз
правлялися з тими, на кого 
падала хоч найменша підоз-

(Закінчення. Початок див. 
в №№ 73, 74).

АШУМІЛИ біля чепурного цегляного будинку яблу, 
ні, груші, черешні. Цей дім ще зовсім новий, йому 

минуло лише один рік. І живе в ньому така ж молода 
сім’я — 70 малят. Це дитячий садок маловисківського 
колгоспу імені Сталіна.

Ще недавно діти розміщалися в кількох хатах. Хоч і 
там почували вони себе як вдома, та правління виріши
ло затримати будівництво контори і швидше споруди
ти приміщення дитсадка.

Десятки малюків навчаються зараз тут правильно 
вимовляти слова, декламувати вірші, доглядати сад, 
обробляти город. Грядки невеличкі, але в уяві дітей — 
це справжні масиви. Тут їх зрошують, удобрюють, ве
дуть боротьбу з шкідниками дерев та бур’янами.

Частими гостями малят бувають їхні шефи — піоне
ри маловисківського Будинку піонерів. Вони дарують 
дітям іграшки, вишивки, малюнки, зроблені власними 
руками, виступають з концертами.

Є в дитячому садку і свої «артисти». їх більше 
двадцяти.

Все тут створено для того, щоб діти нормально росли 
1 розвивалися. Своєчасні прогулянки, сон, хороше хар
чування роблять дітей здоровими і життєрадісними. 
З першого дня організації дитячого Оадка завідуючою 
працює молода вихователька Марія Люлька. Уважно, 
як мати, турбується вона про своїх вихованців. Тако
го ж ставлення до малюків вимагає Марія і від вихо
вательок — Наді Тутової, Галі Васильченко, Каті Ха- 
барової.

Хороше дітям у колгоспному дитсадку! Батьки зна
ють, що їхні сини і дочки доглянуті і нагодовані, бо в 
малят є справжня мати — рідна Вітчизна, що піклує
ться про їхнє сьогоднішнє, про їхнє майбутнє.

І. ТЕЛЯТНИК.

Надої зростають
Оеликі зміни сталися на поотязі останніх років у 

житті Клави Московчук. Тепер вона вже не со
ром’язливе дівча, яке щойно семирічку закінчило, а 
досвідчена доярка. її ім’я занесено в Книгу трудової 
слави району.

Така пошана дівчині—за труд самовідданий. У ми
нулому році одержала вонз від кожної корови по три 
тисячі кілограмів молока, а в цьому році зобов’язала
ся довести річний надій до чотирьох тисяч літрів. Вже 
зараз є чим похвалитися Клавдії: з початку року на 
кожну корову має близько 1500 літрів молока.

Л. ТКАЧ.
Колгосп імені Карла Маркса 
Ульяновського району.

Смілива
Двадцять років тому Гор

дій Романович Логвиненко 
втратив зір на одне око. З 
роками з’явився біль, який 
дуже турбував. Неоднора
зово Гордій Романович 
звертався до лікарів. Нічого 
не допомагало. І коли лікар 
З міськлікарні т. Хенкіна 
запропонувала операцію, 
мало вірив в успіх, бо дав
но втратив надію на виду
жання.

Та ось операція закінче
на. Завдяки умілим рукам, 
сміливому розуму успішно

НАРИС.
ра зв’язку з партизанами. У 
підпільника Федора Малю
ка фашисти розстріляли 
батька, матір, двох сестер і 
тринадцятирічного брата, у 
Івана Конарєва — матір і 
батька.

В ці тривожні, повні не
безпеки дні, Олена майже 
не бувала вдома. Щоночі 
виходила на завдання. Енер
гія її не мала меж. Вона 
встигала побувати на збо
рах підпільних партизан
ських груп, щоб передати 
накази командування, пере
правити в ліс нові групи 
патріотів, передати народ
ним месникам з і б р а ну 
зброю...

— Боюсь я за тебе, доч
ко, — казала в короткі хви
лини зустрічей Олена Васи
лівна. — Тікай, прошу тебе, 
тікай!

— Я, мамо, заворожена,— 
посміхалась Бур’янова. — 
До мене кожен гестапівець 
доторкнутись побоїться.

Навіть наказ залишити 
місто і негайно виїхати в 
Бобринець комсомолка не 
виконала. Через два дні во
на знову повернулася в Кі
ровоград. Командиру заго
ну Івану Конарєву свій вчи
нок пояснила:

операція
усунено помутнілий хруста
лик з передньої камери.

Кілька днів напруженого 
чекання і... Гордій Романо
вич побачив світло.

У практиці В. І. Хенкіної 
було чимало складних опе
рацій. І кожна вдача прино
сила почуття задоволення, 
радість. Та більшої радості, 
як у той день, коли пацієнт 
видужав, молодий лікар ще 
не відчувала.

Г. ДАДУШКО.

МІ 1 1 ’V 1
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— Не можу я, розумієте, 
не можу зараз ховатися, ко
ли назрівають такі великі 
події.

О ОДИН з вечорів листо- 
пада Олена вирішила 

заночувати на квартирі 
свекрухи.

Мовчки, притиснувшись 
одна до одної, жінки посі
дали біля тьмяного каган
ця. Примхливо гойдається з 
боку в бік його вогник. Не
довго лишилось ховатися у 
своїй рідній хаті. Фронт на
ближався. І в один з таких 
вечорів у вікно постукає 
Дмитро...

— Мамо, Бориса Мосенза 
арештували. Даремно йому 
не довіряли. Кажуть, па до
питах він поводив себе, .як 
справжній герой і нікого, з 
організації не видав.

Раптом у двері затараба
нили.

— Відчиніть, — почувся 
жіночий голос.

Олена Василівна глянула 
на дочку. Та стояла сувора 
і зібрана, мов перед дале-
(Закінчення на 4-й стор.).
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
28 червня 1961 р., З стор.
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ЗААШШГЬЖМВНМН
(Закінчення).

кою дорогою. Вона не про
мовила жодного слова. Все 
було зрозуміло. Ліпне кив
ком голови наказала матері 
відчинити.

В кімнату вдерлися п’ят
надцять озброєних до зубів 
гестапівців. За їх спинами 
ховався Борис Мосенз. Кіль
ка чоловік схопили Олену 
Василівну, потягли до ма
шини, інші накинулись на 
Бур’янову, її били в облич
чя, в голову, в живіт, били 
ногами, кулаками, прикла
дами. Напівмертву кинули в 
грузовик. Машина помчала 
по сплячому місту в напря
мі вулиці Карла Маркса. 
Там, на розі Олексіївської, 
знаходилось гестапо.

КРАЩЕ ВМЕРТИ 
СТОЯЧИ...

УВ’ЯЗНИШ Бур’янову і 
Олену Василівну кину

ли до найбільш населеної 
9-ї камери. В маленькій 
кімнатці важко було диха-

ка опритомніла, у неї памо- 
рочилось у голові, а перед 
очима пливли райдужні 
кола.

— Будеш говорийль?
— Ні.
— Давайте стару, — ко

ротко кинув слідчий.
Один з німців вийшов і 

незабаром повернувся, про
пустивши поперед себе Оле
ну Василівну. Простенька 
хустка сповзла їй на плечі, 
відкриваючи припорошене 
сивиною густе волосся. Гля
нула старенька на скривав
лену Олену, і сльози поко
тились по зморшкуватих 
щоках.

— Ось, полюбуйся на 
тфій кінд, — крізь зуби про
цідив слідчий. — Вона не 
хотейль з нами красиво го
ворить. Ми її мало-мало на- 
казайль. Скажи, хай вона 
не мовчить.

Олена Василівна з остра
хом і гордістю дивилась-на 
дочку. Слідчий чекав. Потім 
зробив знак своїм помічни-

ф 
ф

валися, вона, щоб хоч трохи 
відігнати почуття страшного 
болю, починала думати про 
рідну школу, про матір, чо
ловіка.

... Олена бачить рідні, 
близькі очі Дмитра, чує йо
го ласкавий, трохи приглу
шений голос: «Тримайся, 
Оленко, тримайся!.. Олен
ко!..» — гукає він і зникає.

... Новий удар.
— Будеш говорити? •
— Ні.
Бур’янову посадили 

електричний стілець і вві 
нули струм. Моторошний 
зойк прорізав кабінет. Лені 
на мить здалося, що у неї 
полопалися всі судини. 
Сльози покотились градом,а 
слідчий сміявся. Він завів 
патефон, і звуки шаленого 
джазу заглушали крики 
Бур’янової. В перервах між 
новою пластинкою гестапо- 
вець з чисто німецькою 
пунктуальністю запитував:

— Не передумала?
— Ні.
Нічого не добившись, фа

шисти кинули Бур’янову в 
загальну камеру, де вже 
сиділи її товариші-підпіль- 
ннки: Таня Сідлерова, Тонн 
Жабо, Надія Філіпович, Ні
на Лисак, Олена Тимошен
ко. Всі вони знали: з цієї 
камери є тільки один шлях 
■— на розстріл. Але місця 
тузі не було. Ввечері, коли 
припинялися виклики на до
пити ’ 
співали 
сень, згадували 
улюблені вірші, 
напам’ять.
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ти, весь час доводилося си
діти на одному місці.

Вранці за Оленою при
йшли, щоб повести її на 
перший допит. Але після зві
рячих нічних побоїв вона 
ледве дихала, майже не мог
ла розмовляти. Комсомолку 
відправили у госпіталь. Лі
карі одержали суворий на
каз гестапо: будь-що вилі
кувати! Напівхвору, слабку 
Олену вже через одну добу 
потягли на допит.

... В кабінеті сиділи три 
німці. При появі Бур’янової 
всі вони, мов по команді, 
повернули голови в її бік. 
Погляди їх виражали не
приховану зацікавленість.

— Як тфій ім’я? — запи
тав слідчий.

— Олена Бур’янова.
— Ти маєш дві, нами, три 

хвилин. Потім — ...єсть піз
но. Думай, добре думай... 
Нас інтерресірте тфій това
риш, зброя...

І він поклав на стіл золо
тий годинник.

— Ви можете заховати 
свою «Омегу». Я занадто 
сильно люблю свою Бать
ківщину, щоб стати зрадни
ком. До того ж, дуже нена
виджу вас, і тому...

Скінчити «Олена не встиг
ла. Страшний удар збив її 
з ніг. Гладкий гестапівець 
обдав Бур’янову крижаною 
водою з відра, яке стояло 
біля вікна. Коли комсомол-

кам. Один з гестапівців, 
схопивши Бур’янову за во
лосся, підтягнув до дерев’я
ної лави, що стояла посе
редині кімнати, повалив го
рілиць. Другий взяв з жа
ровні розпечений залізний 
прут, неквапливо притулив 
його до плечей партизанки.

— Доню, доню, — знепри
томніла мати. А коли при
йшла до пам’яті, впала на 
коліна перед німцями. — 
Відпустіть її, відпустіть...

— Встаньте, мамо, — про
шепотіла розбитими губами 
Лена. — Не треба. Прошу 
вас.

Кілька годин тривали не- 
чувапі катування. У камеру 
Бур’янову внесли напівжи
ву. Все тіло її було розпи
сане нагаями, шкіра в бага
тьох місцях полопалася, об
личчя перетворилося в су
цільну криваву рану.

ЦЕРЕЗ два дні Бур’янову
* знову потягли до слід

чого. Допити починалися о 
третій годині дня і кінчали
ся о десятій вечора. Кату
вання повторювали у стро
гій послідовності. Олені ви
кручували руки, виривали 
волосся, палили тіло залі
зом, стромляли під нігті ве
личезні голки, потім знову 
викручували суглоби...
. Мовчки, без стогону, зно
сила комсомолка нелюдські 
муки. А коли кати втомлю-

і страти — впівголоса 
революційних пі

но черзі 
читали їх
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по-іспан- 
ськн людина, яка без 
квитка, «зайцем» про
їжджає в поїзді або на 
якому-небудь іншому 
транспорті. Виявивши 
полізона, його, як прави
ло, висаджують на пер
шій же зупинці або ще й 
оштрафують.

Днями з таким «зай
цем» зіткнулися служ
бовці гаванського аеро
порту. Ним виявився 13- 
річни й бразільський 
хлопчик з Ріо-де-Жаней
ро, якого звали Педром. 
На здивоване запитання 
стюардеси Педро Паоло 
де Арахуо промовив:

— Я хотів бачити Фі
деля.

Для здійснення свого 
задуму Педро довелося 
дещо придумати. Встано-
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Вісті звідусіль !
ДЕЛІ. Англійський альпі

ніст Денніс Девіс і непалець 
Таші підкорили Гімалай- 
сьииіі пік Пупцзе (7692 мет
ри), на який ще ніколи не 
ставала людська нога.

Як передає із Катманду 
кореспондент газети «Тайме 
оф Індія», більшість альпі
ністів з світовим іменем роз
глядають це досягнення як 
одне з найвидатніиінх в 

і історії альпінізму.

І ЛОНДОН. Рекордсмен 
Європи і Британської імперії 
а штовхання ядра Артур 
Роу послав снаряд на 18 м. 
34 см. Це — краще досяг
нення в Європі в нинішньо
му сезоні.

,1 Свій рекордний резуль- 
і тат — 19 м. 10,8 см. Роу по- 

I казав на змаганнях у Берлі
ні в жовтні минулого року.

1 Зараз Роу мріє штовхнути

ядро на 19 м. 80 см, а прп 
невдачі він думає кинути 
легку атлетику і стати грав
цем регбі.

ПЕКІН. Національний ре
корд КНР в жимі для штан
гістів напівлегкої ваги був 
поліпшений на зональних 
змаганнях в Ухані. І8-річний 
студент із Чунціна Ден Го- 
іпь вижав 108 кілограмів, 
поліпшивши на 0,5 кілограма 
попередній всекнтайський 
рекорд.

ВІЛЬНЮС. У змаганнях 
спінінгістів Литви брало 
участь 180 рибалок. Най
більшу рибу — щуку вагою 
в 6.3 кілограма — спіймав 
капітан корабля Клайпед
ського морського риболо
вецького флоту Микола Та- 
баков. Він і завоював зван
ня переможця республікан
ських змагань.

|_/ ОЖНИП день наближав 
• • перемогу, прискорював 
визволення. Та одночасно 
кожний день виривав життя 
все нових і нових патріотів. 
Першою розстріляли Олену 
Тимошенко. Коли за нею 
прийшли, вона спокійна під
нялась з нар, міцно потисла 
руки товаришам.

— Прощайте, друзі, 
хочеться жити!

Один за одним покидали 
камеру Таня Сідлерова, То
ня Жабо, Тамара Даренко, 
Надія Філіпович, Ніна Ли
сак. Більше вони не повер
нулись. А 22 листопада о 
третій годині дня виклика
ли Олену Захарівну Бур’я
нову. На подив усіх через 
кілька хвилин вона знову 
появилась у камері.

— Я не знаю, куди мене 
поведуть, — сказала комсо
молка. — Мою партію 
везли... _

Через десять хвилин 
Леною прийшли. На цей 
вона не повернулась. Роз
стріляли її біля . сахарів- 
ського мосту на околиці Кі
ровограда.

Бузувірські катування, 
зловісні погрози, навіть 
смерть виявились безсилими 
перед вірністю Батьківщи
ні. Ті з кіровоградців, хто 
особисто знав Олену Бур’я
нову, назавжди збережуть в 
пам’яті образ чистої, щед
рої до друзів і нещадної до 
ворогів людини. Для тих же, 
хто не встиг узнати її, нехай 
вона стане прикладом муж
ності і відданості своїй зем
лі, своєму народові.

У
■Ди
участь II команд. В резуль
таті боротьби на водних до
ріжках побито два обласних 
рекорди Леонідом Кобцем: 
на сто метрів вільним сти
лем і на цю ж дистанцію в 
запливі на спині. Шість 
спортсменів вклалися в 
рядні нормативи.

ФІНАЛІ спартакіади з 
плавання обласної ра- 

ДСТ «Спартак» взяло

мившись 
прем’єр-міністром 
стро, бразільський хлоп
чина вирішив вчитися на 
адвоката . (Кастро за 
освітою юрист). Прем’єр- 
міністр Куби порадив 
своєму новому знайомо
му придбати 
спеціальність.

Фідель Кастро послав 
телеграму батькам Пед
ро, які живуть в Ріо-де- 
Жанейро (його батько — 
водій трамвая), попро
хав не турбуватися за 
сина і повідомив, що при 
першому ж їх бажанні 
він буде доставлений в 
Бразілію. Якщо батьки 
захочуть, 
відвідати Педро в Гава
ні. У своїй відповіді ба
тьки подякували 
прем’єр-міністрові за 
батьківське піклування, 
згодились, щоб Педро 
вчився на Кубі, хоч їм 
боляче переживати роз
луку з сином.

Педро не розстається з 
Фіделем, великим другом 
к у б н н ських хлопчаків. 
Він з’явився з ним в Га
ванському університеті, 
де Кастро повинен був 
виступати. 
ністр представив студен
там свого супутника. Пе
дро вже франтував у 
формі бійця повстан
ської армії: він вирішив 
приміряти зручний одяг 
багатьох кубинців, та 
так в ньому і залишив
ся. Педро відвідав шко
лу, побував у гостях у 
кубинців. Деякі сім’ї за
прошували його жити в 
них один чи два тижні. 
Та Педро вважає за кра
ще бути ближче до чу
дового, веселого і добро
го кубинського 
міністра.

— Фідель — 
— говорить він 
телям Гавани, 
люція також. Тому що 
вона дає будинки і шко
ли біднякам.

Є. єльшов.
м. Гавана.

порадив

технічну
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вивши, який літак пови
нен вилетіти в Гавану, 
він почав за ним стежи
ти. Коли робітники, за
правивши машину паль
ним і всім необхідним, 
розійшлися, 
біля трапу 
Псдро швидко шмигнув 
у літак. Це було о другій 
годині ночі. Він відкрив 
дверці туалету і повер
нув засувку, на якій бу
ло написано «зайнято». 
Там Псдро в легкій без
рукавці- просидів кілька 
годин.

Коли маленького полі- 
зона виявили, висаджу
вати ного було вже піз
но: внизу, під літаком, 
виднілась Гавана.

— Я прочитав про ре
волюцію Фіделя в бра
зильських газетах, — роз
повів Педро. — А в газе
ті «О глобо» я бачив ве
ликий портрет Фіделя.

Кубинці не змогли від
мовити відважному 
хлопчині, який здійснив 
заради здійснення своєї 
мрії далеку і ризиковану 
подорож. Педро зустрів
ся з Фіделем Кастро. Во
ни подивилися один на 
одного, посміхнулись, на
че старі знайомі і обня
лись. Потім вони жваво 
розмовляли і їли морози
во. Педро розповів все, 
як було, і попрохав не 
висилати його.

— Я дуже люблю сво
їх батьків, — сказав 
він. — Але я хотів би 
вчитися на Кубі.

Спочатку Псдро мріяв 
стати моряком. Прибув
ши на Кубу і познано-
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На знімку': переможці зма
гань (зверху вниз) Воло
димир ЦУРКАН, Галина 
ЖУРАВЛЬОВА І Вадим РУ- 
МЕЙКЕР.
Фото Н. САВРАНСЬКОГО.
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а черговий 
загавився,
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Прем’єр-мі-

прем’єр-

хороший, 
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