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КОМСОМОЛ—XXII З’ЇЗДОВІ ІШРС 
; МОСКВА. (ТАРС). До Центрального Комітету ВЛКСМ надійшли нові ра- | 
! порти про визначні трудові діла комсомольців і молоді. >

З 47 особливо важливих об’єктів на всесоюзних ударних комсомольських бу- | 
довах введені в експлуатацію 14 об'єктів. В тисячний день семирічки стала до і

• ладу шоста технологічна лінія на Чимкентському цементному заводі, готується до |
• пуску ряд інших об’єктів. Серед них — мартенівська піч на Магнітогорському |
; металургійному комбінаті, цехи складних добрив і азотної кислоти на Сталіно- | 

■’ горському хімічному комбінаті Тульської області, виробничі лінії на Кондопозько- | 
І му целюлозно-паперовому комбінаті та інші. |
І Ударною справою всього комсомолу є вирощування високих урожаїв куку- |
< рудзи. 130 тисяч комсомольсько-молодіжних ланок, в яких працює більш як пів- | 
і мільйона молоді, вирощують кукурудзу на площі 12,5 мільйона гектарів, у тому | 
> числі близько 4 мільйонів гектарів — на зерно. За попередніми даними, на біль- | 
I шості молодіжних ділянок вирощено добрий урожай кукурудзи. І

XXII З’ЇЗД КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТИ УКРАЇНИ

ПІД ПРАПОРОМ ВЕЛИКОГО ЛЕНІНА
КОМУНІ З М У!

27 вересня в Києві почав свою роботу XXII з’їзд Ко
муністичної партії України — вірного, бойового загону 
Комуністичної партії Радянського Союзу. Він зібрався 
в знаменні дні, коли весь радянський народ з небувалим 

^патріотичним піднесенням готується до видатної події в 
своєму житті — XXII з’їзду КПРС, який прийме вели
кий ЛЇаніфест комунізму — нову Програму партії, про
граму побудови комунізму в нашій країні.

Палко схвалюючи винесені на широке обговорення 
проекти Програми і Статуту КПРС, комуністи, весь 
український народ, як і всі радянські люди, бачать у 
цих епохальних документах відображення своїх життє
вих інтересів, сподівань і радісних надій, заявляють про 
свою непохитну рішимість перетворити в життя завдан
ня, поставлені рідною Комуністичною партією.

До глибини серця хвилюють і запалюють трудящих 
на нові героїчні подвиги у славу гаряче любимої Вітчиз
ни натхненні слова проекту Програми: «Партія урочисто 
проголошує: нинішнє покоління радянських людей жи
тиме при комунізмі!» В ім’я цієї високої мети, про яку 
віками мріяли найкращі уми людства, живе і трудиться 
талановитий і працьовитий український народ.

Зустрічаючи XXII з’їзд КПРС, палко від усього серця 
вітаючи XXII з’їзд Комуністичної партії України, з за
конною гордістю оглядають трудящі республіки пройде
ний шлях боротьби і перемог, здобутий у братній сім’ї 
радянських народів під керівництвом партії комуністів, 
її ленінського Центрального Комітету на чолі з Мики
тою Сергійовичем Хрущовим.

Завдяки непохитній дружбі і взаємодопомозі великого 
російського народу і всіх братніх народів СРСР, Радян- 

< ська Україна створила могутню, всебічно розвинуту 
промисловість, велике механізоване соціалістичне сіль
ське господарство, возз’єднала всі свої землі в єдиній 
соціалістичній державі, стала республікою передової 
науки і культури, однією з найбільших країн Європи. 
Незмірно виріс міжнародний авторитет Української Ра
дянської Соціалістичної Республіки.

З великою одностайністю схвалив український народ, 
як і всі радянські люди, заходи рідної Комуністичної 
партії і Радянського уряду по зміцненню обороноздат
ності і гарантування безпеки нашої країни. Ці надзви
чайно важливі заходи трудящі республіки підкріплюють 
своєю самовідданою мирною працею на благо Батьків
щини.

Кожний день приносить радісні вісті з трудового 
фронту. Нових видатних успіхів добились на честь XXII 
з’їзду КПРС і’XXII з’їзду КП України колективи про
мислових підприємств і будов республіки. Тисячі шахт, 
заводів і фабрик достроково виконали дев’ятимісячний о«в©»в«овво® в о о « -з- г-а ол- о- ® о- е- «<■ «о в • вб 
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ПЕТРОВО т
Раді доповісти з’їздові комуністів України, що Ф 

слова свого додержали! На площі 78 гектарів вирос- Ф 
тили по 53 центнери кукурудзи в зерні з гектара при Т 
зобов’язанні 50. £

Ланковий комсомольсько-молодіжної д 
ланки колгоспу імені Калініна Анатолій ф 
ПОЛІСЬКО, комбайнер Марко БА- Ф 
БЕНКО. Ф

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РАЙОН ф
Рапортуємо партії: на площі 8 гектарів одержали Т 

по 63 центнери кукурудзи в зерні.
Ланкова комсомольсько-молодіжної 

ланки колгоспу імені Сталіна Ніна 
КАСЬЯНЕНКО.

* * *
З кукурудзою впоралися! З кожного з 45 гектарів 

зібрано по 50 центнерів зерна.
Ланкова комсомольсько-молодіжної 

ланки колгоспу імені XIX партз’їзду 
Віра СИПАЙКО. *

КОМПА НІ І В К А Т
Збирання качнистої завершено! Кожен з 66 гекта- ф 

рів площі видає по 57 центнерів кукурудзи. Це наш Ф
подарунок з’їздам рідної партії. Ф

Ланкова колгоспу «Україна» Галина Т
ВІННИЧЕНКО. ф

* * * Ф
Доповідаємо, що, готуючи трудові подарунки XXII Ф 

з’їздові КПРС та XXII з’їздові КП України, наша Т 
ланка 21 вересня завершила збирання кукурудзи на * 
площі 125 гектарів. Зобов’язання виконано: є по 62 ф 
центнери зерна з гектара. Ф

Ланкова колгоспу імені Шевченка Ні- Ф 
на БОРТНІК. І 

і

плай. Напередодні відкриття з’їзду Компартії України 
задуто найбільшу в світі надпотужну доменну піч у 
Кривому Розі, введено в дію перший на Україні Дніпро
петровський шинний завод, лічені дні залишились до 
луску на повну потужність Кременчуцької ГЕС, розгор
нулося будівництво Київської ГЕС — п’ятої гідроелек
тростанції Дніпровського каскаду. Славно попрацював 
на соціалізм старий Дніпро. Тепер його могутня енергія 
працюватиме на комунізм.

Виконуючи рішення січневих Пленумів ЦК КПРС і 
ЦК КП України, поради і вказівки Микити Сергійовича 
Хрущова, трудівники сільського господарства республі
ки виростили в цьому році добрий урожай, добились но
вих успіхів у виробництві продуктів тваринництва. Но
вими творчими досягненнями радують Батьківщину діячі 
української науки і культури — національної формою, 
соціалістичної змістом.

У всіх цих звершеннях український народ бачить, по
стійно відчуває керівну, організуючу і спрямовуючу роль 
славної Комуністичної партії, її ленінського Централь
ного Комітету^ очолюваного видатним діячем нашої пар
тії і держави, полум’яним борцем за мир і щастя всього 
людства Микитою Сергійовичем Хрущовим.

...Урочистий вигляд має в день відкриття XXII з’їзду 
КП України Жовтневий палац культури. В його величез
ному залі зібрались делегати, гості — новатори промис
ловості, сільського господарства, діячі науки і культури, 
партійні, радянські, профспілкові і господарські праців
ники, воїни Радянської Армії.

З’їзд відкриває перший секретар ЦК КП України тов. 
М. В. Підгорни?.

Делегати переходять до обрання керівних органів 
з’їзду. З’їзд одноголосно обирає президію з’їзду в скла
ді 54 чоловік.

З величезним піднесенням делегати з’їзду обирають 
до почесної президії XXII з’їзду Комуністичної партії 
України Президію Центрального Комітету Комуністич
ної партії Радянського Союзу на чолі з товаришем 
М. С. Хрущовим.

Обираються Секретаріат з’їзду в кількості 11 чоловік, 
Редакційна комісія к кількості 15 чоловік, Мандатна ко
місія з кількості 31 чоловіка.

Делегати одностайно затверджують такий порядок 
денний XXII з’їзду КП України:

1. “ “ ---------
2.
3.

дові
4.
5.

Доповідь про проект Програми КПРС;
Доповідь про проект Статуту КПРС;
Звіт Центрального Комітету КП України XXII з’їз- 
Комуністичиої партії України;
Звіт Ревізійної комісії КП України;
Вибори:
а) Центрального Комітету КП України,
б) Ревізійної комісії КП України.

Потім з’їзд переходить до розгляну першого питання 
порядку денного. Слово для доповіді про проект Про
грами КПРС надається секретареві Центрального Комі
тету Комуністичної партії України тов. І. П. Казанцю.

Починається обговорення доповіді. З виключною одно
стайністю промовці палко схвалюють проект Програми 
КПРС, характеризують його як . видатний епохальний 
документ, кожне слово якого пройняте духом всеперема- 
гаючого марксизму-ленінізму. Делегати говорять про ве
лике політичне і трудове піднесення в містах і селах 
республіки, викликане підготовкою до XXII з’їзду КПРС.

В дебатах виступили перший секретар Луганського 
обкому КП України тов. Б. В. Шевченко, ланкова кол
госпу імені Сталіна Мельнице-Подільського району Тер
нопільської області, двічі Герой Соціалістичної Праці

тов. €. О. Долинюк, перший секретар Київського міськ
кому КП України тов. В. І. Дрозденко, голова колгоспу 
імені Сталіна Бершадського району Вінницької області 
тов. В. М. Кавун, перший секретар Кіровоградського об
кому КП України тов. Ф. Г. Мартинов, токар Харків
ського турбінного заводу імені Кірова тов. К. С. Кисля
ков, секретар Закарпатського обкому КП України тов. 
Ю. В. Ільницький, секретар ЦК КП України тов. А. Д. 
Скаба, бригадир цеху швейної фабрики імені Червоної 
Армії м. Луцька тов. К. М. Левчук, командуючий Чор
номорським флотом тов. В. О. Касатонов.

З’їзд одностайно приймає постанову, в якій гаряче 
схвалює проект нової Програми КПРС — величну про
граму побудови комунізму в нашій країні.

На вечірньому засіданні з доповіддю в другому питан
ні порядку денного з’їзду — про проект Статуту КПРС 
виступила секретар ЦК КП України тов. О. І. Іващенко.

Делегати, які взяли участь в обговоренні цього питан« 
ня, висловлюючи думки і почуття всіх комуністів рес
публіки, говорили про велике значення для всієї діяль
ності партії нового Статуту КПРС. Комуністична партія 
України, підкреслювали вони, одностайно схвалює про
ект Статуту, який побудовано в цілковитій відповідності 
з величними завданнями, поставленими в проекті Про
грами КПРС.

В дебатах виступили перший секретар Житомирського 
обкому КП України тов. М. К. Лазуренко, керівник 
бригади монтажників Мостозагону № 2 м. Києва тов. 
В. А. Ягола, перший секретар Миколаївського обкому 
КП України тов. О. В. Іващенко, секретар Дніпропетров
ського міськкому КП України тов. В. М. Чебриков, пер
ший секретар Волинського обкому КП України тов. 
Ф. І. Калита, секретар Горлівського міськкому КП Ук
раїни Сталінської області тов. В. П. Петров, секретар 
ЦК КП України тов. А. І. Гайовий, секретар партійного 
комітету Харківського заводу «Електроважмаш» імені 
Леніна тов. Б. І. Ляпенков.

З’їзд одностайно приймає Постанову, в якій гаряче 
схвалюється проект нового Статуту КПРС.

Наприкінці вечірнього засідання з доповіддю Мандат
ної комісії виступив тов. І. І. Вівдиченко. З’їзд одно
стайно затверджує доповідь Мандатної комісії;

На з’їзді було зачитано вітальні телеграми, які на
дійшли на адресу XXII з’їзду Компартії України від де
легатів з’їздів Комуністичної партії Білорусії, Кому
ністичної партії Латвії, Комуністичної партії Узбекиста
ну, Комуністичної партії Грузії.

Комуністи братніх союзних республік палко вітають 
делегатів XXII з’їзду Компартії України, а в їх особі 
весь український народ, гаряче бажають трудящим дві
чі орденоносної Радянської України нових великих до
сягнень і перемог у здійсненні величних накреслень 
мудрої Комуністичної партії, в побудові комунізму в на
шій країні.

Делегати XXII з’їзду Комуністичної партії України 
приймають рішення надіслати вітальні телеграми на 
адреси з’їздів комуністичних партій братніх радянських 
республік.

Ввечері делегати з’їз
ду були присутні в Ака
демічному театрі опери 
та балету імені Т. Г. 
Шевченка на концерті 
учасників художньої са
модіяльності республіки.

(РАТАУ).

делегатів XXII 
Зліва 

Макар Ониснмо-

Група 
з’їзду КП України^ 
направо: 
внч ПОСМ1ТНЙИ — двічі 
Герой Соціалістичної Праці, 
голова колгоспу імені XX! 

з’їзду КПРС Ьерезівського 
району Одеської області, 
Ольга Харнтонівна ЗАЇКА— 
депутат Верховної Ради 
УРСР, голова колгоспу іме
ні Комінтерну Ємільчинсько- 
го району Житомирської об
ласті, Петро Семенович МА- 
ХО'ГА — Герой Соціалістич
ної Праці, сталевар мета
лургійного заводу імені
Петровського (Дніпропет
ровська область). Галина 
Євгенівна БУРКАЦЬКА — 
двічі Герой Соціалістичної 
Праці. голова колгоспу 
«Радянська Україна» Чер
каського району Черкаської 
області, Ганна Михайлівна 
ЛАДАНІ — двічі Герой Со
ціалістичної Праці, ланкова 
колгоспу імені Леніна Му
качівського району Закар
патської області, Дар’я Се- 
вастьянівна СЕРДЕЧНА — 
секретар Новосанжарського 
райкому КП України (Пол
тавська область). Андрій 
Андрійович ДЕНИСЕНКО — 
Герой Соціалістичної Праці, 
бригадир прохідницької
бригади рудника імені Кар- 
ла Лібкнехта (місто Кривий 
Ріг Дніпропетровської об
ласті).

Фото В. СИЧОВА і
М. СЕЛЮЧЕНКА. 

(Фотохроніка РАТАУ).
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ІМ’Я XXII З’ЇЗДУ КПРС

У ДОБРОВОЛЬЦІВ КУКУРУДЗЯНОГО ФРОНТУ

ПОЗМАГАЙМОСЯ, КІРОВОГРАДІ!!!Г^ОЛЕКТИВ 
студентів 

та викладачів 
Київськ ого 
державного 
інституту ім, 
кого гаряче схвалює і пов
ністю підтримує звернення 
колективу студентів і ви
кладачів Київського ордена 
Леніна державного універ
ситету ім. Т. Г. Шевченка 
до студентів і викладачів 
вузів і технікумів, що пра
цюють на сільськогосподар
ських роботах у Кірово
градській області.

Наша праця на полях Бо- 
бринецького району — осо
бистий подарунок кожного 
студента XX11 з’їзду рідної 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу та XXII з'їзду 
І\П України. За виконання 
і перевиконання виробничих

---- 0__

педагогічного
О. М. Горь-

робам Кіровоградщини вчас
но зібрати багатий урожай 
кукурудзи.

Від імені студентів і ви
кладачів КДПІ ім. О. М. 
Горького:

П. Г. БАКУМЕНКО, 
член партбюро інституту.

В. Г. БОНДАР, 
секретар комітету комсо
молу інституту.

норм бореться весь колек
тив інституту. Силами на
шого колективу вже зібрано 
кукурудзу з°площі-600 гек
тарів, наломано понад 20 
тисяч центнерів качанів.

Ми викликаємо на зма
гання колектив студентів і 
викладачів Кіровоградсько
го педагогічного інституту 
ім. О. С. Пушкіна. Ударною 
працею допоможемо хлібо-

моральні зобов’язання. У 
своїх виробничих колекти
вах вони стали маяками, на 
які рівняється вся робіт
нича молодь.

Вміло керує змаганням 
комсомольсько - молодіжних 
бригад комітет комсомолу 
агрегатного заводу. В це
хах щомісяця визначаються 
краща бригада, якій вручає
ться перехідний вимпел, і 
бригада-переможець по за
воду. Досвід цього зав
кому комсомолу в органі
зації змагання застосували 
комсомольці швейної і ві
рьовочної фабрик, заводу 
«Динамік».

В ці дні на підприємствах 
міста проходить громад
ський огляд учасників кому
ністичного руху. 240 комсо
мольсько-молодіжних бригад 
і 2.800 молодих робітників 
звітують на комсомольських 
зборах, вечорах і зльотах, 
на дільницях і будовах про 
виконання комуністичних зо
бов’язань. Більшості з них, 
дійсно, є про шо розповіс
ти. Бригадам Лариси Тка- 
лич і Володимира Костен
ка з ливарного цеху сірого 
чавуну 
зірка» 
високу 
їх гідними зваїшя комуніс
тичних бригад імені XXII 
з’їзду КПРС.

Високе звання колективів 
імені з’їзду партії присвоє
но кращим молодіжним 
бригадам міста — бригаді 
А. Кравцової з «Червоної 
зірки», 3. Філіп’євої з за
воду «Більшовик», М. Осія
на з БУ-1 облбудіресту, 
Г. Олексієва з «Сільгосп- 
деталі» і бригаді Марії Дуд
ки з ательє індпошиву.

Розгортання руху за ко
муністичну пращо і побут 
стало головним в роботі 
комсомолу міста. Напере-

додні XXII з’їзду КПРС 
представники всіх комсо
мольських організацій міс
та принесуть у міськком ра
порти про трудові подарун
ки. На міському вечорі тру
дової слави, 15 жовтня, бу
дуть підведені остаточні 
підсумки змагання. І, без
сумнівно, іцо десятки нових 
бригад будуть удостоєні 
високого звання колективів 
комуністичної праці імені 
XXII з’їзду КПРС.

В. сокуренко, 
секретар Кіровоград
ського місь к к о м у 
ЛКСМУ.

ВАЖКО відшукати у пас 
людину, а особливо мо

лоду, життя і думи якої нє 
були б пов’язані з XXII 
з’їздом КПРС, з проектом 
Програми Комуністичної 
партії. Кожен знаходить у 
цьому сучасному маніфесті 
комунізму рядки, звернені 
безпосередньо до нього.

Як краще зустріти з’їзд 
партії, що зробити для то
го, щоб далі ширилось ко
муністичне змагання’ 
питання хвилюють 
мольсько-молодіжні 
тиви нашого міста, 
роджуються у них хороші 
відповіді, сміливі і правиль
ні рішення.

Комсомольсько-молодіжна 
бригада свердлувальниць за
воду «Червона зірка», очо
лювана Альбіною Кравцо- 
вою, запропонувала розпо
чати змагання між моло
діжними бригадами кому
ністичної праці і перемож
цям його присвоїти звання 
комуністичних колективів 
імені XXII з’їзду КПРС. 
Конкретні зобов’язання ці
єї бригади стали відомі 
всій молоді області.

Так розпочався масовий 
рух робітничої молоді за 
гідну зустпіч партійних 
з’їздів. Він охопив 150 змін, 
цехів і бригад на заводах 
«Червона зірка», агрегат
ному, «Сільгоспдеталь», ім. 
Кірова, на швейній, взут
тєвій і панчішній фабриках 
та па інших підприємствах 
Кіровограда. Всі ці колек
тиви допомагають сусіднім 
бригадам добитись кому
ністичного звання, склада
ють колективні і особисті 
плани по виконанню семи
годинних завдань за шість 
годин, збереженню держав
них коштів за рахунок ра
ціоналізації, економії і бе
режливості, беруть високі
«повпвавевевавваапвввпяввввавпаввввввапввапвпаап^

ffl ® 08 ® Б У Д ® В И “ роаП 
Р 0D С Т У Т Ос КП1 у/раЖ

===== ко.мсомоль ц і
бригади що

зміни вкладають 1500 —„ 
1600 цеглин. Це — 130 про- ♦ ------ -----------------------------
центів змінної норми. ♦ _____________________

Колектив молодих буді-Х
вельників бореться за висо-: D 'П'лттптл.іл ninaviz 
ку культуру виробництва. ♦ 1ЮЧЗТ0К ШЛЯХУ 
У них на будівельному май- • - 
данчику завжди зразковий * . 
порядок, регулярно вихо
дять бойові листки. Тут* 
часто проводяться бесіди ’ 
по обговоренню проекту 
Програми КПРС.

А. БУР’ЯНСЬКИЙ.

Ці 
комсо- 
колек- 
I на-

заводу «Червона 
комсомольці дали 
оцінку — визнали

КИЯНИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ
КОЛЕКТИВ студентів і викладачів Київського інженерно- 

будівельного інституту, який працює на збиранні кукурудзи 
в Новомиргородському районі, відразу включився у соціаліс
тичне змагання з іншими вуїами, що працюють в області.

Майбутні будівельники взяли зобов’язання до і жовтня зі
брати сто тисяч центнерів. Нині вже зібрано понад 55 тисяч 
центнерів. Встановлена кожному норма на день — шість цент
нерів качанів. Окремі групи перевищують її. Зокрема, відзна
чилася бригада студентів, яка працює в колгоспі імені Щорса 
(керівник Л. Венглінськнй).

* * *

МИ, студенти Київського державного педагогічного інституту 
іноземних мов, приїхали на допомогу колгоспникам артілі 

«Україна» Дсбровеличківського району. За 9 днів роботи зі
брали ЗО гектарів кукурудзи.

ГРУПА СТУДЕНТІВ.

Згадають теплим словом
Трудівники колгоспу «Ра

дянська Україна» Ново- 
празького району в цьому 
році виростили по 50 — 52 
центнери качанистої з гек
тара, а на окремих ділян
ках — і по 70.

Допомогти артілі зібрати 
врожай кукурудзи приїхали 
і ми, студенти з Львова.

З кожним днем, перей
маючи досвід кращих куку-

Комуністка Лідія Лебсде- 
ва — краща закрійниця Кі
ровоградської взуттєвої фаб
рики, бригадир колективу 
комуністичної праці.

З'їздові рідної партії во
на підготувала чудовий тру

довий подарунок. З початку 
року зекономила при роз- 
кройці стільки шкіри, що її 
вистачить на 1500 пар дитя
чого взуття.

На знімку: Лідія ЛЕБЕ- 
ДЄВА.

Фото В. ТКАЧУКА. І

рудзоводів села, ми стали 
виконувати норму на 120— 
130 процентів.

Кукурудзи, зібраної на
шими руками, вже від
правлено на колгоспний тік 
понад 3 тисячі центнерів.

За короткочасне перебу
вання в колгоспі студенти 
провели два вечори зустрі
чі з сільською молоддю, 
розповіли про своє навчан
ня, плани, показали сту
дентську художню самоді
яльність. Керівник групи 
П. Китик прочитав колгосп
никам доповідь про проект 
Програми КПРС. Хай наші 
нові друзі згадують цас 
добрим словом.

За дорученням групи 
студентів Львівського 
торговельно - економіч
ного інститут 
ТИМОХІНА.

©—
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ПО Береславській вулиці 
що не день, то вище пі

діймаються стіни нового 
житлового будинку на 43 
квартир. Скоро й новосели 
тут появляться.

Швидко росте будинок, 
як і всі об’єкти, які зводить 
комсомольсько - молодіжна 
бригада мулярів, очолювана 
Василем Триваєм з БУ-1 
облбудтресту.

Бригада змагається за 
право називатись комуніс-

! їх виховав комсомол ® а е
"і Н ,ЧОГО- Капо- “ вті- 
т*'-*^-шав її на другий день

2 голова правління. — По- 
І працюєш у колгоспі, а по-
♦ тім поступиш в інститут.
♦ Обов’язково поступиш. Кол-
♦ госп буде рекомендувати.
І — Не вірю я, — стиха
♦ мовила дівчина. — Досить,
♦ вже попробувала стати за- 
I очницею — сорому не об-
♦ берешся. А тепер ось що я
♦ вам скажу: буду працюва-
♦ ти в колгоспі, та й годі!
і Так почалися для Каті 
І трудові дні. Трапилося, що
♦ літня жінка, доярка Ната- 
t лія Митрофанівна Присяж-
♦ июк залишила ферму. Вона 
І не встигала вправлятися і
♦ вдома і в колгоспі, а тут
♦ ще й настали холодні лют- 
І неві дні: спробуй, доглянь 
і корівок, коли тобі за шіст-
♦ десяті
? Отоді Каті й дали групу. 
І «Так воно й повинно бу- 
І ти, — думала про себе дів-
♦ чина. — Матері старіють, то
♦ хто ж, як не ми, замінить
♦ їх?»
І — Придивляйся до передо-
♦ виків, запроваджуй їх ме-
♦ тоди, веди свій рахунок мо- 
і локу, — повчав зоотехнік.
І Катя жадібно ловила
♦ кожне слово старших. Вже
♦ з перших днів праця на фер- 
; мі захопила її. Вона раніше
♦ за всіх приходила сюди,
♦ бралася за діло, і після раїї-
♦ нового «туалету», як жарто-
♦ ма називали дівчата чист- 
I ку, корови аж вилискува-
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Закон наш — це справу творити безсмертну,
У інші світи прокладати дорогу,
Це — силі не вмерти,
Це — кроки уперті

У дім майбуття — в нього світлі пороги. 
Закон наш — од воєн людей рятувати.
І хмар смертоносних розвіяти зграї.
Хай в радості — мати,

Хай буде в дитяти
Усмішки тепло, а не плач у відчаї.
Закон наш — дружити і палко любити, 
Коли заметіль і цвітіння каштанів,

І вірність цінити,
І в серці носити
Вітчизни своєї багряне світіння.
Закон наш — це честь берегти, не бруднити,

Життя чистотою хай буде багате.
Дерзанням горіти,
Як сонце в зеніті,
І ленінським шляхом іти й не звертати.

Віктор ПОГРІБНИЙ.

більш охоче поїдає та чи ін
ша тварина і як це впливає 
на продуктивність, ділилася 
спостереженнями із завіду
ючою фермою, зоотехніком, 
її цікавило буквально все, 
що могло підвищити надої 
корів. У неї все частіше у 
вільний від роботи час за
в’язувалася невимушена 
розмова із Зинаїдоо Іва
нівною Озерянською.

— Чи обов’язково роби
ти масаж вимені, запиту
єш? — каже, бувало, Зина- 
їда Іванівна. — Так, 
в’язково. Не 
твердить, що 
у корови є молоко, то 
і так віддасть його.

3. І. Озерянська — 
відчений тваринник, 
трьох десятків років відда
ла цій справі.

— Доярка мусить дбати, 
щоб корова віддала все мо
локо. Це має велике зна
чення для майбутньої мо
лочності тварин. Будеш ли
шати молоко у вимені — 
не доб’єшся успіху.

Так от про доїння. Спо
чатку доярка має добре ви
мити руки з милом. З ми
лом тільки, запам’ятай. Пра
цюй у халаті. Слід помити 
вим’я і насухо протерти 
його. Після цього робиться 
масаж і розпочинається до
їння. Спочатку видоюй пе
редні дійки, потім задні. І 
знову масаж вдруге, на цей 
раз енергійніше. Треба ста
ратися видоювати останні 
краплі молока, вони най- 
жирніші.

Дехто гадає, що це прос
то від нічого робити запро
вадили отой масаж. Не так

вір тим, 
мовляв,

обо- 
хто 

коли 
вона

дос- 
до

кожну краплину

дні. Місяць за 
здавався. Весна, 
і щедра осінь на-

ти
самого життя.

кожному. Така вимога

4. Визнання

це, зовсім не так. Я на влас
ному досвіді переконалася, 
що масаж потрібний, про
сто необхідний. Без нього 
можна недобирати щодня 
по двісті, а то й по триста 
грамів молока. Неважко по
лічити, скільки це вийде за 
рік.

Катя на практиці запро
вадила досвід вчительки і 
видоювала 
молока.

Минали 
тиждень 
Літо. Ось 
стала.

Катя бачила результати 
своєї праці. У книзі обліку 
проти її прізвища стояла 
цифра — 3731 літр. То був 
середній показник по фермі. 
А у 3. І. Озерянської він 
був значно вищий — 4531 
літр, у комсомолки Антоні- 
ни Чернової, яка років зо 
три тому стала дояркою, бу
ло на рахунку 4043 літри 
від кожної корови.

І все-таки той рік був 
напружений, сповнений за
взяття, наполегливості. Це 
була перша трудова пере
мога, перший успіх Каті.

У пам’яті перебирала во
на пройдений шлях. Чомусь 
пригадалося, як деякі по
други іронізували над се
страми Захаренко.

— Навіщо було вчитися 
десять років?

— У мене освіта за п’ять 
класів, а в тебе десяти
річка, а працюємо однако
во, — говорила якось їй На
дя Лук’янчук.

Образитись? Ні, не вар
то. Вона ділом доведе, що 
середню освіту потрібно ма-

/ЧЕРЕДНЬОГО зросту дів- 
чина йшла вздовж сон

ної вулиці. Поривчастий 
морозний вітер цементував 
розмоклу від учорашнього 
дощу землю, тріпав крихіт« 
не полум’я гасового ліхта
ря, яким Катя освітлювала 
шлях.

Село ніби принишкло. Ні 
звуку. Тільки з вікон одно
го будинку пробивався сніп 
світла і танув у темряві. 
Дивлячись на вогник, Катя 
подумала: «Мабуть, лікаря 
викликали до хворого».

На пагорку окреслилися 
силуети прифермських буді
вель. У їх вікнах веселкою 
мерехтіли вогники і ніби 
кликали, манили до себе.

Катя Захаренко була пев
на, що вона першою при
йде на ферму, і все ж по
милилася. З відчинених две
рей корівника вже долітав 
гуркіт вагонеток підвісної 
дороги. Тоня Чернова, Ва
ля Білоус, Валя Кривда ви
чищали гній, вилами кидали 
його на вагонетки і вивози
ли з приміщення.

— Що так рано, дів
чата? Ще ціла година до 
початку доїння, — направ
ляючись до своєї групи ко
рів, запитала Катя подруг.

У відповідь вони лише 
весело посміхнулись. Хіба 
Катя не чула вчора останніх 
вістей?

Здавалося б, що це був 
звичайний листопадовий



^ БАТЬКИ І ДІТИ
ТГ ОВИИ роман С. Бабаєв- 
-**- ського «Синовній бунт» 
відразу ж привернув увагу 
широких читацьких кіл. Ба
гаторічна праця письмен
ника завершилась творчою 
вдачею, і це найбільша ви
нагорода для художника 
слова. Книга хвилює не 
тільки новизною змісту, але 
й гостротою піднятих і 
правдиво розв’язаних проб
лем.

Свій роман С. Бабаєв- 
ський починає цікавим звер
ненням до читача, в якому 
говориться про незвичну 
назву книги — «Синовній 
бунт». Вона нагадує нам 
про віковічну боротьбу но
вого, молодого зі старим, 
відживаючим.

Дія роману розгортається 
на Ставрополлі, в селі Жу
равлі, яке розташувалось на 
мальовничому березі річки 
Єгорлик. Сюди після дев’я
ти років відсутності приїжд- 
жає студент архітектурного 
інституту Іван Книга, щоб 
написати дипломну роботу, 
присвячену будівництву но
вих Журавлів. Це село сла- 

*** виться своїм багатим кол
госпом «Гвардієць». Очолює 
його батько молодого архі
тектора Іван Лукич Книга, 
Герой Соціалістичної Праці 
і депутат Верховної Ради 
СРСР.

Маючи великі заслуги пе
ред рідним колгоспом, чес
но і самовіддано працюючи 
для його блага, Іван Кни
га — старший не помічає, 
що колгоспники живуть в 
поганих побутових умовах, 
їх побут значно відстав 
від матеріального достат
ку, який прийшов у кожний 
колгоспний дім. Іван Лукич 
вважає: не настав ще час 
перебудовувати Журавлі на 
новий лад, щоб колгоспники 
мали, як і мешканці міст, 
благоустроєні • будинки з 
водопроводом, каналізаці
єю. Він впевнений, що ар
хітектурний проект нових 
Журавлів, над яким працює 
його син, поки що рано пе
ретворювати в життя.

У книзі піднята 
потрібна 
трашній 
госпного

бут і культуру. Тут ми ба
чимо вже зримі риси кому
нізму, коли остаточно зітру
ться грані між містом і се
лом.

З хвилюванням слідкує 
читач за долею Івана Лу
кича Книги — людини з 
складним характером. Од
нак, говорячи про цього ге
роя, не можна не кинути 
автору докір в тому, що він 
ніде не засуджує Івана Лу
кича, вчинки якого іноді не 
зовсім привабливі.

Принциповість, чесність, 
прямота, працелюбність, 
прагнення віддати себе ціл
ком служінню суспільству— 
ось характерні риси, прита
манні молодому архітекто
рові.

Автор дуже цікаво ста
вить і правильно вирішує 
у своєму творі проблеми 
дружби і товаришування, 
кохання і шлюбу, проблеми 
нашої радянської країни.

Нова книга С. Бабаєв- 
ського — великий літера
турний твір, у якому ство
рення одних характерів 
більше вдалося письменни
кові, інших — менше. Так, 
зокрема, не можна не пого
дитися з тим, що блідим, 
схематичним вийшов у пись
менника образ Степана Ску
ратова, секретаря райкому 
партії.

Іноді розповідь у книзі 
розтягується, динаміка сю
жету невиправдано уповіль
нюється довгими діалогами 
та неекономним описом тих 
чи інших деталей.

І все-таки роман С. Ба- 
баєвського «Синовній бунт» 
— глибоколіричний твір. 
Він написаний яскравою, 
образною мовою з доміш- 
ком слів, характерних для 
розмовної мови кубанських 
козаків. Пейзажні зарисов
ки, зроблені письменником, 
чудові. Автор дуже точно 
передає красу кубанського 
степу, в яку він сам зако
ханий і яку не може не по
любити читач.

друже! Якщо
л < v т„ finwncin навчи- 

газети, 
опра-

■ ’ ти бажаєш 
тися писати до 
організовувати і 
цьовувати матеріали, як
що ти хочеш володіти 
газетними жанрами, для 
тебе, товаришу, в місті 
Кіровограді при універси
теті робсількорів відкри
вається факультет юних 
кореспондентів.

ФАКУЛЬТЕТ ДЛЯ НАШИХ ЮНКОРІВ
Університет розпочне 

свою роботу 4 жовтня 
в Будинку політосвіти. 
Вже в перші дні на
вчання досвідчені жур
налісти ознайомлять те
бе з такими газетними 
жанрами як інформація, 
репортаж, замітка, про-

ведуть практичні занят
тя по літературному 
оформленню матеріалів.

Тебе ознайомлять та
кож з роботою редакції 
газети. За час навчання 
в університеті побуваєш 
в обласній друкарні, 
візьмеш участь в масо-

в их юнкорівських рей
дах, підготовці добірок і 
сторінок для газети.

Про свою згоду 
вчатися в 
робсількорів 
заяву на адресу редок- 
ції нашої газети або \ 
Кіровоградського міськ- х 
кому комсомолу. /)

Початок навчання в 
університеті о 5-ій год. Ь 
ЗО хв. вечора. о

Чекаємо тебе, дорогий А 
друже, не забудь прийти*. А

j на' 
університеті 

надсилай

А іде! — дояр- 
— Ой, не да-

велика, 
розмова про зав- 

день нашого кол- 
села, про його по-

Ю. ЧЕРВОНЕНКО.
Викладач літератури 
школи № 19.

М. Кіровоград.

ГОВ, Валю, знову твій 
кн весело посміхаються, 

ремно все це. Готуй рушники....
— А мене в старші дружки візьмеш? — 

запитує котрась із жартівниць.
Дзвенять на фермі веселі голоси дівчат. 

А Валентина трохи зашаріється, сховає в 
кінчику хустинки ледь помітну усмішку і 
простує назустріч Віктору.

І розповість вона йому про те, що стом
люється, і що перебої з кормами трапляю
ться, і що завфермою мало турбується про 
чистоту, та багато-багато іншого. Але не
хай Віктор не думає, що вона безсила, що 
злякалася труднощів. Вона не з таких!

... А незабаром ластівкою облетіла село 
звістка: Віктор Корнієнко, передовий трак
торист артілі, секретар комсомольської ор
ганізації, одружується з Валентиною Ком
панієць, кращою дояркою.

Та більше всього колгоспників цікавило: 
що ж воно ото за весілля комсомольське? 
Не доводилося їм бачити такого в своєму 
селі.

Ще раніше не раз на ферму приходиз 
Андрій Миколайович Соколов — секретар 
партійної організації колгоспу «Родина». 
З ним, як із батьком рідним, ділилася Ва
ля своїми потаємними мріями. З ним ра
дилась по роботі, він перший і схвалив 
рішення молоді справити комсомольське ве
сілля.

За декілька днів перед святом у колгосп 
завітали Валентина Яровицька — другий 
секретар міськкому комсомолу та інструк
тор міськкому Інна Колісник. Вони роз
мовляли з комуністами села та членами 
правління артілі про те, як краще органі
зувати свято. Все до дрібниць було врахо
вано. І ось нарешті довгожданий день при
йшов.

О десятій годині ранку до Кучерівського 
сільського клубу почали збиратися колгосп
ники. Вони з нетерпінням поглядали на 
шлях, по якому мали проїхати молоді.

Та ось святково прикрашена автомаши
на наближається до клубу. Далеко по се
лу лунають комсомольські пісні, грає ду
ховий оркестр.

... Ставний чорнявий юнак і струнка, мов 
тополя, дівчина в супроводі своїх товари
шів, під оплески присутніх, переступили 
поріг клубу.

За звичаєм, з рук своїх батьків вони 
прийняли хліб-сіль. Під звуки маршу і оп
лески Валентина і Віктор для реєстрації 
шлюбу піднялися на сцену, де на них че
кав секретар Богданівськоі сільської Ради 
Борис Петрович Зосімоз.

Свято відкрив секретар партійної орга
нізації А. М. Соколов. Він розповів про 
трудові будні комсомольців, про те, що на 
широких ланах колгоспних дозрів високий 
урожай, у вирощенні якого брав участь і 
Віктор. Буде по 50 центнерів сухого зерна 
кукурудзи на всій 108-гектарній площі по
сіву! Неодмінно виконає своє зобов’язан
ня і Валентина.

Настала найурочистіша хвилина. Юнак і 
дівчина скріпили підписами свідоцтво про 
шлюб.

А потім на сцену один за одним вихо
дили вітати молоде подружжя, підноси
ли їм букети живих квітів і подарунки.

— Нехай же, мої любі, у вашому житті 
завжди світиться вогник щастя, — закін
чила свій виступ Інна Колісник. — Я хо
чу, щоб ви ніколи не знали похмурих поне
ділків.

Зазвучав весільний вальс, закружляли 
молоді пари, задзвенів веселий сміх люд
ський і вирвався на широку вулицю.

Г. ШЕВЧЕНКО.
Знам’янський район.

д і в ого і душі
день 1958 року. Та зовсім 
не так. Для колективу мо
лочно-товарної ферми кол
госпу «Україна» він був ра
дісним, знаменним.

— Ось що, дівчата, — по
чав завідуючий фермою. — 
Всі ви чули про почин за
лізничників депо Москва- 
Сортувальна? Хто не чув, 
послухайте, — і надав сло
во Каті.

Схвильована підходить 
вона до столу. Говорила 
коротко. Повідомила про

своєму 
Гайво
доярки 
ферму 

товари- 
Всі пе- 
завжди

зобов’язання. У 
зверненні до молоді 
ронського району 
писали: «Нашу
об’єднує непорушне 
шування і дружба, 
чалі і радощі ми
будемо ділити спільно. Один 
за всіх і всі за одного — 
наш закон. У колективі не 
може бути відсталих, бо 
всі ми будемо йти вперед, 
до нових вершин»...

Зобов’язанням передба
чали надоїти в тому році

ми здобув середню освіту, 
відзначати колективно всі 
знаменні дати в житті: день 
народження, весілля, закін
чення школи тощо.

А невдовзі після цих збо
рів фермі, першій в облас
ті, обком комсомолу 
своїв почесне звання
лективу комуністичної пра
ці. За здобуті успіхи у зма
ганні бюро обкому нагоро
дило Почесною грамотою 
колектив ферми і секретаря 
первинної комсомольської 

Катю Заха-

при- 
ко-

навчання.Л після роботи у сестер —
ус основне, про суть чудового 

почину. Гомін сповнив кім
нату.

— ї ми будемо боротися 
за звання ферми комуніс
тичної праці.

Наприкінці небагатослів
них, але пам’ятних зборів 
виробили нові комуністичні

по 3.700 кілограмів молока 
на кожну корову, або по 
380 центнерів на сто гекта
рів угідь, 
будинку 
ринників 
школи З ' 
ком, щоб за три—чотири 
роки кожен працівник фер-

, організувати в 
відпочинку тва- 
клас вечірньої 

таким розрахун-

первинної 
організації — 
ренко.

...Тепер Катя 
ву поїдуть до 
подарського. 
цей раз не в 
Білу Церкву. Туди їх реко
мендують правління кол
госпу і райком комсомолу. 
Поїхали. Пройшли за кон
курсом. І нині вчаться на 
четвертому курсі зоотех
нічного відділення. Що ж, 
нелегко поєднувати навчан
ня і працю на фермі. _ 
інакше й бути не може.

...Вона йшла на пленум 
обласного комітету партії в 
піднесеному настрої. її зі
грівали слова М. С. Хрущо
ва із недавно 
промови на 
пленумі ЦК КП 
Яку високу оцінку 
Перший секретар 
прекрасній молоді! 
лено повторюючи ці 
ва, вона відчувала особли
ву гордість.

Каті дуже хотілось під
нятися на трибуну, розпо
вісти про справи ферми 
комуністичної праці, про 
те, що зробили КОМСОМОЛЬ’

і Люда зно- 
сільськогос- 

Правда, на 
Одесу, а в

Та

прочитаної 
розширеному 

України, 
дав 

нашій 
Мис- 
сло-

ці колгоспу і які рубежі 
визначили на третій рік 
семирічки. Вона розкаже 
про шофера Анатолія Осад- 
чука, комсомольця Володи
мира Мельника та десятки 
інших наполегливих, пра
цьовитих юнаків і дівчат, 
що закінчили середню шко
лу і нині навчаються заоч
но у вузах. Вона пригада
ла, як важко було її подру
гам поєднувати працю з 
навчанням у вечірній школі.

І ось Катя Захаренко на 
трибуні, з якої щойно ви
ступали знатні хлібороби, 
маяки Кіровоградщини: 
О. Гіталов, Ф. Косянчук, 
О. Колодійчук.

Вона хвилюється і ніяк 
не може 
здається, 
тягнеться 
насправді 
кілька 
невимушено розповіла вона 
учасникам пленуму, як ком
сомольці, молодь артілі всім 
розумом і серцем сприйня
ли рішення січневого Пле
нуму ЦК КПРС. Вони бу
дуть боротися за збільшен
ня надоїв молока, вироб
ництва м’яса, не пошкоду
ють своїх зусиль, щоб ви
ростити високий урожай 
кукурудзи.

У залі стояла така тиша, 
ніби нікого не було: всі з 
увагою слухали хвилюючу 
промову молодої трудівни
ці. А коли скінчила виступ, 
вибухнув грім оплесків.

Минуло більше півроку з 
того пам’ятного дня. Ком
сомольці, молодь колгоспу 
«Україна» довели, що вони 
слів на вітер не кидають. 
Вони зібрали найвищий у 
районі врожай колоскових. 
Кукурудза видає по 62 * 
центнери з гектара. Моло- ♦ одержання обіду, вживав 
Дими руками закладено ві- ♦ алкогольні напої.
сім тисяч тонн силосу. | Виявивши такий непор- 

Проти минулого року мальний факт, начальник

розпочати. їй 
що мовчанка 

дуже довго, а 
минуло всього 

секунд. Просто і

ї

Нілину прииристь до 
птиці односельчани по
мічали, коли ще дівчина 
навчалася в школі. І то
му ніхто не здивувався, 
а навпаки — схвально 
сприйняли звістку про 
те, що Ніла Терещенко, 
одержавши атестат зрі
лості, пішла працювати 
на птахоферму колгоспу 
імені Шевченка Кірово
градського району.

— З першого ж дня 
Ніла зарекомендувала 
себе як старанна, допит
лива, — розповідає стар
ша пташниця комуніст
ка Надія Іванівна Гри- 
щук. — Педколектив і 
комсомольська організа
ція Первозванівської 
середньої школи можуть 
справедливо пишатися 
своєю вихованкою. Во
на з честю виправдовує 
довір'я колгоспників, 
які доручили їй відпо
відальну ділянку роботи.

На знімку: Ніла Тере
щенко.

Фото М. Савкунова.

значно збільшили вироб
ництво молока і м'яса. До 
XXII з’їзду партії буде ви
роблено не менш як по 60 
центнерів м'яса на сто гек
тарів угідь при річному зо
бов’язанні — 80 центнерів. 
Колгосп виробить 450 цент
нерів молока на сто гекта
рів угідь. Зараз його вже 
мають по 365 центнерів — 
на 26 центнерів більше, ніж 
за відповідний період ми
нулого року. До кінця ро
ку господарство матиме 
більш як по 23 корови на . . .
кожні сто гектарів сіль- «ського технікуму 
ськогосподарських угідь.

Та головне —в труді ви-* 
росли ЛЮДИ, змужніли їх ; 
характери, більшість пра- ; 
цює не заради грошей, а в ; 
ім’я великої мети, глибоко- • 
го стремління випередити у : 
змаганні капіталістичну ■ 
Америку. :

П. МАРЧЕНКО. і

(Закінчення буде). •
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• Дякуємо
І JP ОЗК1ШНА «королева» 
♦ иполиля R нашому кол-; вродила в нашому кол
госпі цього року. Турбува- 
|лися лише, що малувато 
: робочих рук на такі веле- 
їтеиські масиви. 11а поміч
♦ прийшли учні Кіровоград- 

—г механіза-
| ції сільського господарства.

Вони не тільки допомага- 
♦ють збирати кукурудзу —
♦ охороняють врожай, пере
обладнують машини, висту-
♦ пають з бесідами у селі.
♦ Так, Учн* Микола Григорен-
♦ KO І Федір Колісник Г1ерС- 
2 обладнали комбайни «С-4» 
: і «С-6» для робіт біля со-
♦ няшника.
♦ М. ФРАНЦЕВ.
♦ ------Q-----

,v

ЙЙ2, V.

%r

В «милодому комунарі» 
за 10 вересня цього року в 
матеріалі Є. Кізіля «У мілі
цію... на курорт» йшлося 
про те, що деякі громадяни

Онуфріївни, які засуд-

І : І
♦ 
ф

і
І 
: 
: 
: 
: 
:

: с.
♦ жувалися за дрібне хуліган
ство на 5—15 діб, продов- 
; жують пиячити. Так, напрп- 
І клад, мав місце/факт, коли
♦ засуджений на 15 діб Ана-
♦ толій Руденко, будучи на- 
; правленим в чайну для

Онуфріївського відділення 
міліції суворо попередив 
чергового по наряду, а сам 
А. Руденко був переведе
ний па суворий режим утри
мання.

Крім цього, матеріал 
«У міліцію... на курорт» був 
обговорений серед праців
ників районного відділу мі
ліції. Всі працівники міліції 
попереджені за недопусти
мість подібних фактів.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
29 вересня 1961 р., З стор.



нулі jА7ь
Т НСТРУКТОР Кірово- 

градського стрілецько
го клубу ДТСААФ Микола 
Андрійович Денисенко при
йшов на роботу задовго до 
тренувань. Він оглянув тир, 
встановив необхідне при
ладдя, став готувати для 
своїх вихованців дрібнока
ліберні гвинтівки і пістоле
ти. Коли останні приготу
вання було закінчено, гля
нув на годинник: стрілки 
показували 15 годин 45 хви
лин. «Десь через півгоди
ни почнуть сходитись клу- 
бівці»,—подумав інструктор 
і сів до свого столу.

За вікном світить осіннє 
сонце, повільно, немов на 
невидимих плрашутиках, 
опускається на землю жов
те листя. Ось дмухнув віте
рець, і жовте золото рясним 
дощем сипонуло з дерева. 
Замилувавшись красою 
осіннього дня, Микола Ан
дрійович і не помітив, коли 
до клубу зайшли дівчата. 
Це — подруги з Кірово
градської школи № 10 Лю
ба Підлубна та Ліля Жу
кова.

Ще зовсім недавно дів
чатам і не снилося, що во
ни будуть тримати в руках 
гвинтівки. Якось після уро
ків до них підійшов Толя 
Квітко:

— Ходімо, дівчата, в тир. 
Стріляти навчу.

Подруги розсміялися:
— Це не дівчача справа...
Але все ж Люба Підлуб

на прийшла до клубу. Не
легко було на перших по
рах. Скільки часу довелося 
витратити лише для того, 
щоб навчитися правильно 
цілитися в мішень!

Летіли дні, місяці. На жа- 
кетці дівчини з’явився зна
чок третього спортивного 
розряду.

Помітила значок Ліля 
Жукова.

— Відстала я від тебе, 
Любо...

— А це неважко попра
вити.

На чергове тренування 
прийшли тоді разом...

... Микола Андрійович 
тепло вітає дівчат, пожар
тував:

— Жити не можете без 
клубу? — І вже цілком 
серйозно'запитав: — А уро
ки підготували?..
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Цього літа тисячі юнаків і дівчат Кіровоградщи- 
нн мірялися силами на бігових доріжках стадіонів 
і в спортивних залах, на волейбольних і баскетболь
них майданчиках. Тисячі спортсменів домоглися но
вих рекордів, які вони присвятили XXII з’їзду КП 
України.

Скільки за спортивний сезон виросло нових роз
рядників, громадських інструкторів, нових колекти
вів фізкультури! Виховано вісім майстрів спорту за
мість 6, підготовлено 13.799 розрядників при плані 
13.195.

Великих успіхів у спорті і труді досягли юнаки і 
дівчата Кременчуцької комсомольської будови на 
Дніпрі, спортсмени Кіровоградських заводів «Сіль- « 
госпдеталь» та агрегатного, робітники Байдаківської 4 
брикетної фабрики та графітники з Гайворонського 
району.

Напередодні відкриття XXII з’їзду КП України 
обласна рада Союзу спортивних товариств і органі
зацій рапортувала республіканському Союзу спор
ту: взяті зобов’язання по підготовці майстрів спор
ту, розрядників і громадських інструкторів викона
но достроково.
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— Звичайно!
Стрілки годинника пока

зували четверту. Один за 
одним заходять до клубу 
любителі стрілецького спор
ту. Тут і робітники заводу 
«Червона зірка» Георгій Ко
бяков, Майя Мороз, і слю
сар Кіровоградського мі
ського автопарку № 2 Во
лодимир Якупов, і робітник 
заводу «Сільгоспдеталь» 
Віктор Василенко та бага
то інших молодих спортсме- 
нів-робітників. Всі вони 
мають різні успіхи: від 
третьорозрядника до май
стра спорту, але об’єднує їх 
одна спільна риса — любов 
до стрілецького спорту.

Ось стає на вогневий ру
біж Віктор Васил е н к о. 
Гримлять постріли.

—Молодець, — радіє Ми
кола Андрійович, — сьо
годні знову результат пере
вищує норматив майстра 
спорту.

Віктор вже не раз висту
пав на республіканських і 
всесоюзних змаганнях. Став 
членом збірної команди Ук
раїни, але до майстра ще 
не «дотягнув».

— А в тебе як справи?— 
запитує Майю Мороз Ми
кола Андрійович.

Дівчина відповіла засму
чено:

— Так собі.
Інструктор підійшов до 

коректувальної труби, 
уважно став вивчати мі
шень Майї. Підвівся і став 
пояснювати:

— Кулі лягають вниз. 
Зроби поправку.

— Робила.
— Значить, мушка тоне, 

постарайся уважно слідку
вати за мушкою в прорізі.

Лунають постріли. Кулі 
лягають у самий центр мі
шені.

— Хороше! Отак і три
май.

Тренування триває. Юна
ки і дівчата вперто удоско
налюють свою майстерність, 
старанно відшліфовують 
кожну вправу. Тож недар
ма звідси щороку виходять 
сотні розрядників, тут го
туються громадські інструк
тори, виховуються майстри 
спорту СРСР.

г. толок.

Традиційний зліт туристів
ОЕЧОР1Є. Легкий осінній вітровій шумить у верховітті ста- 
° резних дубів і кленів. Повагом зривається жолуддя і тихо 

падає у траву. Здається, -ніщо не порушує засинаючий ліс.
Та ось на одній з широких галявин загорілося п’ять факелів 

і швидко почали зближатися до одного місця. Зразу ж біля 
них зірвалося вгору високе вогнище в формі п’ятикутної зірки.

Так розпочався традиційний зліт туристів обласної ради ДСТ 
«Авангард».

В Трепівський ліс зібралося близько двохсот юнаків і дівчат, 
які в конкурсі виборювали першість з художньої самодіяльності 
та з туристських нормативів.

Гучними оплесками було нагороджено самодіяльних артистів 
заводу «Сільгоспдеталь». Вони і завоювали перше місце. Друге 
і третє місця відповідно поділили учасники художньої само
діяльності агрегатного заводу та робітники спеціального кон
структорського бюро «Червоної зірки».

По туризму місця поділилися так: СКБ «Червоної зірки», 
Кіровоградська швейна фабрика, завод «Сільгоспдеталь».

НА XVI СЕСІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ 
АСАМБЛЕЇ ООН

М. КРАСНОВСЬКИИ.

19 вересня почала роботу в 
Нью-Йорку чергова, XVI сесія 
Генеральної Асамблеї Організа
ції Об’єднаних Націй. Учасни
ки сесії мають розглянути на
сущні питання сучасності: проб
лему повного і загального роз
зброєння, виконання Деклара
ції про надання незалежності 
колоніальним країнам і наро
дам. прийнятої на XV сесії Ге
неральної Асамблеї з ініціативи 
Радянського Союзу, питання 
про відновлення законних прав 
Китайської Народної Республі
ки в ООН, алжірське питання, 
питання про реконструкцію ви
конавчих органів ООН і багато 
інших невідкладних питань су
часності. Порядок денний се
сії включає близько 100 питань.

Перші дні роботи XVI сесії 
Генеральної Асамблеї показу
ють, що противники пом’якшен
ня міжнародної напруженості 
зустрічають певні труднощі. 
«Високопоставлені офіціальні 
представники Вашінгтона. — 
пише газета «Нью ■ Йорк 
тайме». — бояться, що Сполу
чені Штати, можливо, йдуть до 
принизливої поразки в Органі
зації Об’єднаних Націй...» На
магаючись врятувати свій пре
стиж в очах громадської думки, 
американська дипломатія вдає
ться до маневрів. Так, замість 
ділового обговорення питання 
про підновлення законних прав 
Китайської Народної Республі
ки п ООН. внесеного делега
цією Радянського Союзу, аме
риканська делегація за допомо
гою різних трюків добивається 
передачі цього питання на роз
гляд спеціальної комісії з тим, 
щоб знову відсунути його роз
в’язання на невизначениГі час. 
До подібних же маневрів захід
на дипломатія вдається і в ін
ших питаннях.

Миролюбні народи хочуть, 
щоб сесія прийняла рішення, 
які б відповідали інтересам 
зміцнення загального миру.

РОЗЗБРОЄННЯ НЕ ТЕРПИТЬ 
ЗВОЛІКАНЬ

Загальне і повне роззброєн
ня — найпекучіше питання су
часності. Саме тому члени ООН 
ВИЯПИЛН великий Інтерес ДО 
спільної заяви СРСР і США 
про погоджені принципи для пе
реговорів про роззброєння.

В поданому Генеральною 
Асамблеєю повідомленні про

(Огляд повідомлень ТАРС)
двосторонні радянсько-амери
канські переговори в питаннях 
роззброєння Радянський уряд 
інформував членів ООН про хід 
і результати обміну думками 
між СРСР і США в питаннях 
роззброєння, який мав місце у 
Вашінгтоні, Москві і Нью-Йор
ку в червні, липні і вересні 1961 
року. В ході двостороннього об
міну думками Радянський Со
юз підкреслював важливе зна
чення домовленості про те, щоб 
було розроблено і укладено 
єдиний договір, який би охоп
лював усі етапи загального і 
повного роззброєння і передба
чав конкретні строки їх здійс
нення. Наш уряд пропонує за
вершити загальне і повне роз
зброєння трьома послідовними 
етапами протягом 4—5 років. Це 
— реальний строк, що враховує 
можливості держав по ліквіда
ції воєнної машини і по пере
веденню економіки і всього
життя держав на мирні рейки.

Радянський " 
прихильником 
найсуворішого 
контролю за роззброєнням. Але 
він проти контролю над озбро
єнням. Тим часом США все ще 
не відмовились під намагань 
підмінити контроль над роз
зброєнням контролем над озбро
єнням.

Союз виступає 
встановлення 
міжнародного

Крім того, американська І 
англійська делегації намагаю
ться відокремити'питання про 
припинення ядерних випробу
вань від загальної проблеми 
роззброєння.

Всякій здравомислячій людині 
ясно, що з підписанням догово
ру про загальне і повне роз
зброєння буде розв’язано питан
ня і про припинення ядерних 
випробувань.

МИРНИЙ ДОГОВІР 
З НІМЕЧЧИНОЮ — 

ВЕЛІННЯ ЧАСУ

Міцніє голос міжнародної гро
мадськості, яка вимагає врегу-

лювання німецького питання 
шляхом мирних переговорів. 
Широкий відгук знайшла в 
усьому світі відповідь глави 
Радянського уряду М. С. Хру
щова главам делегацій конфе
ренції країн, які не приєдна
лись до блоків, що відбулася в 
Белграді. Величезне задоволен
ня викликала готовність Радян
ського Союзу брати участь в 
переговорах в будь-який час, в 
будь-якому місці і на будь-яко
му рівні.

За негайне укладення мирно
го договору з Німеччиною ви
ступають визначні державні і 
політичні діячі, широкі кола 
міжнародної громадськості. В 
Берліні закінчила роботу між
народна профспілкова конфе
ренція за укладення німецько
го мирного договору, за мирне 
розв’язання західноберлінської 
проблеми. В ній брали участь 
представники 47 країн усіх кон
тинентів. які виступали від іме
ні 114 мільйонів членів проф
спілок. Конференція одностайно 
прийняла ряд дуже важливих 
документів, у тому числі мемо
рандум урядам СРСР. США, 
Англії. Франції, НДР і ФРН в 
питанні про укладення німець
кого мирного договору і про 
мирне розв’язання проблеми За
хідного Берліна і звернення до 
трудящих усіх країн світу. 
Учасники конференції підкрес
люють, що негайне укладення 
німецького мирного договору — 
життєва і термінова необхід
ність.

Юнаки І дівчата, які входять 
до Всесвітньої Федерації демо
кратичної молоді, виступають 
за укладення німецького мирно
го договору. Боротьба за мирне 
розв’язання німецької пробле
ми, говориться у зверненні сек
ретаріату ВФДМ, — зараз го
ловне завдання антиімперіаліс
тичної і миролюбної молоді всіх 
континентів.

Все частіше почали лунати 
тверезі голоси на користь мир-

ного розв’язання німецького пи
тання і визнання факту існу
вання двох німецьких держав і 
на Заході. Визнання НДР за
хідними державами, заявив аме
риканський сенатор Менсфілд, 
«мабуть, неминуче».

ПРИКЛАД 
ДОБРОСУСІДСЬКИХ 

ВІДНОСИН

Урочисто вітає фінський на
род Голову Президії Верховної 
Ради СРСР Л. І. Брежнєва, 
який прибув у Фінляндію з офі
ціальним візитом. В цьому 
сердечному прийомі виявляють
ся дружні почуття народу Фін
ляндії до народів Радянського 
Союзу.

У післявоєнні роки між СРСР 
і Фінляндією встановились 
дружні, добросусідські відноси
ни. Дедалі зростаючу роль ві
діграють економічні, культурні 
і політичні зв’язки між двома 
країнами. Величезне значення 
для плодотворного радянсько- 
фінляндського співробітництва 
мали поїздки М. С. Хрущова у 
Фінляндію і президента Кекко- 
нена у Радянський Союз. Ці ві
зити сприяли зміцненню ра
дянсько-фінляндської дружби, 
зближенню позицій обох країн 
у важливіших міжнародних пи
таннях. Досвід радянсько-фін
ляндської дружби, заявив Л. І. 
Брежнєв, є переконливим свід
ченням того, що Радянський 
Союз, не прагнучи здобути для 
себе будь-яких вигід за рахунок

інших держав, виступає за роз
виток найбільш дружніх все
бічних зв’язків з усіма північ
ними країнами з тим, щоб пе
ретворити цей район земної ку
лі в справжню зону миру і 
спокою.

Зміцнення добросусідського 
співробітництва між СРСР і 
Фінляндією служить справі ми
ру в Європі і в усьому світі. 
Фінляндсько-радянські відноси
ни, вказує газета «Мааканса», 
являють собою приклад мирно
го співіснування країн з різни
ми суспільними системами.

КОРИСНА ЗУСТРІЧ

Цими днями в Софії закінчи
лась міжнародна конференція 
молодих селян Балкан і Адріа
тики. організована з ініціативи 
болгарської молоді. В її робо
ті брали участь представники 
мол4діжннх організацій Італії. 
Кіпру, Болгарії, Румунії, Гре
ції. Албанії і Югославії.

Конференція намітила широку 
програму співробітництва селян
ської молоді: обмін делегація
ми, організація зустрічей, семі
нарів, фестивалів і свят.

Учасники конференції у своїх 
виступах підкреслювали необ
хідність активнішої участі мо
лоді в боротьбі за укладення 
мирного договору з Німеччи
ною, врегулювання західнобер- 
лінськото питання, за роззбро
єння, за мир в усьому світі.

(ТАРС).

РЕВАНШУ так і не було
Коли переглянути турнір

ні таблиці зіграних, матчів 
кіровоградської «Зірки» з 
одеським «Чорноморцем» 
за сезони останніх років, то 
не можна не відмітити, що 
зустрічі цих команд були 
впертими і напруженими. 
Торік гравці «Зірки» про
грали «Чорноморцю» на 
своєму полі — 0:2, а в Оде
сі взяли за це реванш — 
3:1. В цьому сезоні кірово- 
градці програли одеситам з 
мінімальним рахунком 1:2, 
тому за всяку ціну потрібен 
був реванш за поразку. Але 
його так і не трапилося. 
Матч, який відбувся 21 ве
ресня, закінчився з нічий
ним результатом — 0:0.

Завтра кіровоградці прий
мають на своєму полі чер
нігівську «Десну».
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Кінотеатр «Сивашець». «ЗІР
КА». Початок о 9 год. 40 хв. 
ранку, об 11 год. ЗО хв., 1 год, 
20 хв., З год. 10 хв. дня. «АЙ- 
НА». Початок о 5 год., 6 год. 
40 хв., 8 год. 20 хв. та о 10 год. 
вечора. На літньому майданчи
ку — «БОЛОТНИЙ СОБАКА», 
Початок о 8 год. 30 хч. вечора.

Кінотеатр «Мир», Для дітей 
«ХЛІБ ТА ТРОЯНДИ». Початок 
о 10 та 12 год. дня. «ІВАН РИ- 
БАКОВ». Початок о 2 та 4 год. 
дня. 6, 8 і 10 год. вечора.

Кінотеатр імені Дзержннсьно- 
го. Для дітей «БОЛОТНИЙ СО
БАКА». Початок о 9 год. 45 хв, 
ранку, II год. ЗО хв. та 1 год. 
15 хв. дня. «ДЕ ЧОРТУ НЕ 
ПІД* СИЛУ». Початок о 3 год, 
І 4 год. 45 хв. дня, о 6 год. 
ЗО хв., 8 год. 15 хв. та о 10 год, 
вечора. На літньому майданчи
ку — о 8 год. 40 хв. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Доку
ментальний фільм «ПЕРШИЙ 
РЕПС ДО ЗІРОК». Демонстру
ється без перерви з 10 год. ран
ку до 9 год. вечора. Художній 
фільм «ПІДНЯТА ЦІЛИНА» 
(перша серія). Початок о 9 год, 
ЗО хв. вечора.


