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У Центральному Комітеті ВЛКСМ

Стаття Н. Г. Заглади і лист І. Д. Леонова—
ЗВЕРНЕННЯ ДО ВСІЄЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
Міністра, обороли СІ* СІ*

9 вересня 1962 р. № 223 м. Москва
Товариші солдати і матроси, сержанти і старшини!
Товариші офіцери, генерали і адмірали!
Товариші робітники, інженери і техніки таннової промисловості!
Сьогодні радянський народ і його доблесні Збройні Сили святкують День 

танкістів.
У нинішньому році це свято проводиться в обстановці всенародної боротьби 

за успішне перетворення в життя історичних рішень XXII з’їзду КПРС.
Трудящі Радянського Союзу, запалені величною програмою комуністичного 

будівництва, своєю натхненною працею примножують славу і могутність люби
мої Вітчизни, наближають торжество комунізму. Блискучий груповий політ у 
космічний простір двох славних синів нашої Батьківщини — майора Ніколаєва і 
підполковника Поповича знаменує нову видатну перемогу нашого народу і яскра
во демонструє незаперечні переваги соціалістичного ладу і досягнення радян- 

— ської економіки,науки і техніки.
Мирну творчу працю радянських людей надійно охороняють наші доблесні 

Армія і Флот.
Радянські воїни, самовіддано виконуючи свій військовий обов’язок, безус

танно працюють над удосконаленням бойової майстерності, високих моральних і 
бойових якостей, наполегливо оволодівають новою технікою і мистецтвом ве
дення сучасного бою, перебувають в постійній готовності знищити будь-якого 
агресора.

Вітаю 1 поздоровляю вас з всенародним святом — Днем танкістів.
Бажаю особовому складові танкових військ дальших успіхів у бойовій і по

літичній підготовці, зміцненні військової дисципліни, підвищенні пильності і бо
йової готовності частин і з’єднань.

Усім працівникам танкової промисловості бажаю нових досягнень у ство
ренні першокласної бронетанкової технінн.

На ознаменування свята Дня танкістів наказую:
Сьогодні, 9 вересня 1962 року, салютувати в столиці нашої Батьківщини — 

Москві, в столицях союзних республік, у містах-героях двадцятьма артилерій
ськими залпами.

Хай живе великий радянський народ — будівник комунізму!
Хай живуть Радянські Збройні Сили і їх славні танкові війська!
Слава Комуністичній партії Радянського Союзу, яка веде наш народ до світ

лого майбутнього всього людства — комунізму!
Міністр оборони СРСР Маршал Радянського Союзу 

Р. МАЛИНОВСЬКИИ.

Опубліковані в пресі статті. Героя 
Соціалістичної Праці Н. Г. Заглади 
«Дорожіть честю хлібороба!» і депутата 
Верховної Ради РРФСР фрезерувальни
ка І. Д. Леонова «Добре ім’я радян
ського робітника» мають важливе по
літичне значення у вихованні у молоді 
комуністичного ставлення до праці і со
ціалістичної власності, почуття гордості 
за звання радянського трудівника, зро
стаючої відповідальності кожного за до
лю комуністичного будівництва, і, особ
ливо, за створення матеріально-техніч
ної бази комунізму.

Надаючи винятково важливого значен
ня проблемам, порушеним у статті Н. Г. 
Заглади і листі І. Д. Леонова, ЦК 
ВЛКСМ виніс спеціальну постанову. 
Центральний Комітет комсомолу зобо
в’язує ЦК ЛКСМ союзних республік, 
крайкоми, обкоми, комсоргів територі
альних виробничих управлінь, райкоми, 
міськкоми комсомолу організувати ді
лове обговорення в усіх комсомоль
ських організаціях, серед юнаків і дів
чат виступів Н. Г. Заглади і І. Д. Леоно
ва, широко використати їх поради і ре
комендації в пропагандистській і орга
нізаторській роботі. Обов’язок коміте
тів комсомолу, агітколективів, пропа
гандистів і лекторів — донести до всіх

молодих робітників, колгоспників, сту
дентів і учнів, службовців глибокий 
смисл виступів знатної української кол
госпниці і передового ленінградського 
робітника. Ця робота повинна сприяти 
підвищенню виробничої активності мо
лодих трудівників.

Комсомольські організації, створюючи 
обстановку поваги і пошани навколо мо
лодих передовиків, не повинні миритися 
з ще наявними серед окремої частини 
молоді фактами недбайливого ставлен
ня до праці, навчання; бичувати брако
робів, рвачів, розкрадачів соціалістич
ної власності, ледарів, любителів «по
казухи».

ЦК ВЛКСМ рекомендує комсомоль
ським організаціям широко практикува
ти проведення зустрічей молоді з ве
теранами праці, передовиками вироб
ництва, виховувати юнаків і дівчат на 
прикладах наших чудових «маяків». 
Комсомольські організації повинні ви
явити особливе піклування про вихован
ня у піонерів і школярів почуття гор
дості за благородну працю землероба, 
робітника, прищепити їм любов до про
фесії батьків, матерів, старших сестер і 
братів, почуття господаря країни, її ба
гатств.

(ТАРС).

| ПРАЦЮВАТИ З ВОГНИКОМ
□ ТТАИВИІДА честь 
а-Г* робітником, том

. - .. ,—честь називатися радянським °
робітником, тому що все найпрекрасніиіе на ра- □ 

о дянській землі створено, в першу чергу, його руками. □ 
«-і V лзі»»лиі и г>/"»ог>/т о*і Гнігііоиіііітпп іґЛип.
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Перший космонавт світу в Данії
Тепло і привітно зустрічають датчани 

першого в світі космонавта Ю. О. Га- 
гаріна, який прибув у Данію на запро
шення Товариства співробітництва між 
Данією і СРСР.

Герой космосу відвідав суднобудівну 
верф «Бурмейстер ог Вайн».

На багатотисячному мітингу робітни
ків верфі з вітальною промовою до ро
бітників звернувся Ю. О. Гагарін. Кос
монавтові та його дружині від робітни
ків і дирекції верфі були вручені па
м'ятні подарунки.

Король Данії Фредерік ЇХ дав ауді
єнцію 10. О. Гагаріну та його дружині.

Радянський космонавт відвідав копен
гагенську ратушу. Голова міської ради 
Копенгагена тепло привітав покорителя 
исосмосу і підніс йому пам'ятний пода
рунок.

СИЛОС ІДЕ!
«На кожну корону закладемо 

по 25 тонн силосу», — таке зо
бов'язання взяли молоді кол
госпники артілі Імені Чапаева.

Добре працюють комбайнери 
Микола Поліщук, Олександр 
Сергієнко, Іван Яременко. Вони 
щозміни скошують кукурудзу з 
площі 6—7 гектарів. Не просто
ює зайвої хвилини машина Во
лодимира Борнщенка, вантаж
ником у якого Анатолій Нако- 
нешний.

В. ГРИГОРЕНКО, 
юнкор.

Хмелівський район.

Відбулася зустріч героя космосу 
з студентами датської столиці.

На одному з стадіонів Копенгагена 
Ю. О. Гагарін був присутнім на тради
ційному спортивному святі школярів.

Радянський космонавт відвідав вели
ке підприємство харчової промисловос
ті датської столиці, на якому зайнято 
понад 5.000 чоловік, астрономічну стан
цію по спостереженню за супутниками 
Землі в Рунде Скоу, а також космічну 
виставку, що кілька днів тому відкри
лась у Копенгагені.

Датське телебачення присвятило Ю. О. 
Гагаріну спеціальну передачу.

У радянське посольство надходять 
листи і подарунки простих датчан ра
дянському космонавтові. Газети доклад
но описують перебування Ю. О. Гагарі- 
на в Данії. (ТАРС).

□ У виконанні історичної програми будівництва кому
нізму нам, людям праці, належить головна роле..

о Про це йде мова і в листі Надії Григорівни Загла-
□ ди. Я не міг читати його без глибокого хвилюван-
□ ня. Розмірковуючи над ним, я подумав про вели- 
о чезну відповідальність кожного з нас за спільну
□ справу — будівництво комунізму.
□ Творчістю робітників сильний мій рідний Кіров- _ 
о ський завод. Недавно ми провели громадський огляд а 
о внутрішніх резервів виробництва, і за короткий час □ 
о надійшло 2.300 пропозицій. Близько тисячі з них а
□ вже застосовано на ділі, а всі прийняті дадуть за §
□ рік майже 600 тисяч карбованців економії. Ось о 
п це — робота з вогником! За прикладом турбобу- “
□ дівників кіровці організують у себе школи досвіду □
о комуністичної праці. о
о Можна навести ще безліч подібних фактів. Але о 
о в мене, як і у більшості моїх товаришів по праці, § 
о душа болить, коли зустрічаєшся ще з розхлябаністю, □ 
а неорганізованістю, марним витрачанням матеріалів. °
□ Хіба можна миритися з тим, що в минулому році □
□ в нашому ковальському цеху № 1 пішло у відходи § 
о 133 тонни дорогої кислототривкої і нержавіючої ста- □ 
о лі, а збитки від втрат металу і кошти, затрачені на °
□ перековку, становили десятки тисяч карбованців. У □
□ цьому році -справа не краща. Соромно признатися, З 
о але на нашому заводі збитки від браку за першу □
□ половину цього року перевищили збитки, допущені □
□ — ..„л .. А
□□□□ 
□ о 
□ О □ □
□ о ............. _ ___
□ проти хиб весь колектив.
□ а □ □ □ □ □ ’

за цей самий строк у минулому році. А скільки ще □ 
у нас людей, які не виконують норми! °

Я переконаний, що коли кожний робітник дорожи- □ 
тиме своїм добрим ім'ям, він ніколи не обмине бай- 2 
дуже промахів і хиб. Добре ім'я радянського ро- о 
бітника в тому, щоб працювати тільки на совість, о 
Добре ім’я і в тому, щоб піднімати -на боротьбу о

□
І. Д. ЛЕОНОВ, о 

фрезерувальник Кіровського заводу, депутат о 
Верховної Ради РРФСР. о

м. Ленінград.

РОЗКАЧКА 
ТРИВАЄ ДОВГО 
МАЙЖЕ тиждень минув, 
*’* як розпочався комсо
мольський місячник по зби
ранню металевого брухту. 
Як він проходить? З таким 
питанням звернулись ми до 
начальника обласної конто
ри «Втормет» т. Серебрян- 
ського.

— Дві тонни металобрух
ту в рахунок місячника зда
ли учні Маловисківської се
редньої школи № 3. Потро
ху здають й інші школи, 
але загалом мало — 98 
тонн по області надійшло.

— А комсомольські орга
нізації підприємств?

— З жодного ще непосту- 
пило й кілограма брухту.

В Кіровоградському міськ
комі ЛКСМУ підтвер
дили, що це дійсно так, і 
запевнили, що дадуть зна
ти у редакцію, коли комсо
мольці міста приступлять 
нарешті до збирання мета
лолому. Та, мабуть, довго 
ще доведеться чекати, якщо 
комсомольські керівники й 
надалі так розвертатимуть
ся. к

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
ЗЕМНОЇ КУЛІ

НЬЮ-ЙОРК, (ТАРС). З 
опублікованих ООН статис
тичних даних видно, що на 
1 липня цього року чисель
ність населення земної кулі 
досягла 3.120 мільйонів чо
ловік. Населення земної ку
лі зростало в середньому

на 5 млн. чоловік на місяць.
За повідомленням агент

ства Ассошіейтед Пресс, ці 
дані містить демографічний 
щорічник Об’єднаних Націй 
і останній щоквартальний 
статистичний звіт про зро
стання населецця.

Подяка льотчиків-космонавтів
Висловлюємо Сердечну 

подяку громадським органі
заціям і всім громадянам 
Радянського Союзу і зару
біжних країн за прислані 
нам теплі поздоровлення « 
добрі побажання в зв'язку 
з здійсненням групового 
польоту космічних кораблів 
«Восток-3» і «Восток-4».

Нова перемога Радян
ського Союзу в освоєнні 
космосу — результат успі
хів нашого героїчного нарі
ду в будівництві комунізму, 
могутнього розвитку радян
ської науки і техніки.

ІОкрилені піклуванням 
увагою рідної Комуністич
ної партії, радянські кос
монавти на кораблях, ство
рених генієм і працею вче
них, конструкторів, інжене
рів, робітників, прокладуть 
нові шляхи в просторах 
Всесвіту, принесуть нову 
славу нашій Батьківщині.

Ми 
нових 
ду. 
Льотчики-космонавти СРСР

А. НІКОЛАЄВ, 
П. ПОЙОВИЧ.

7 вересня І962 р.

готові до виконання 
завдань партії і уря-

— Металолом? Ні в од
ному з цехів «Червоної зір
ки» його на протязі цього 
тижня ще не збирали, — 
говорить секретар завкому 
комсомолу Микола Мальта.

— А як же...! Звичайно, 
проведемо місячник, — ка
же секретар комітету ком
сомолу заводу «Сільгосчде- 
таль» Леонід Фенько. — 
Отак десь з понеділка і 
приступимо.

Якщо комсомольські се
кретарі спокійнісінько мо
жуть вичікувати «понеділ
ків» або якихось інших са
мочинно встановлених стро
ків, то мартени чекати не 
можуть

Час кінчати з розкачкою 
й вирушати в похід за ме
талевими скарбами.



ХОЧУ ВИКОНАТИ 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, АЛЕ...

ТІЛСКІЛЬКИ клопітлива і, я б навіть сказала, відпо- 
відальна робота свинаря, скільки турбот і енергії во

на вимагає, можна зрозуміти лише самому потрудив
шись на фермі. А я на ній вже чотири роки працюю, і 
тепер не уявляю себе поза цією роботою. Звикла дуже. 

Оце недавно, впоравшись зі своїми ділами, перегля
дала газети. Зацікавила мене розповідь у «Молодому 
комунарі» моїх олександрійських колег — свинарів з, 
радгоспу «Більшовик». Прочитала заклик: не менше од
нієї свині- на два 
групи свиноматок.

гектари і 1000-1300 поросят від

«Дуже добре це, друзі», — подумала собі. І, звичай
но, відразу ж про власне зобов’язання згадала. Воно 
у мене чимале: одержати від кожної з 20 закріплених 
свиноматок по 25 поросят.

Хочу я будь-що виконати це зобов'язання. Тому й 
турбують мене справи на нашій свинофермі. Ось у ми
нулому році кожна свинарка мала ще й разових сви
номаток, і без особливих труднощів доглядала їх. По
трібно, щоб нині цей резерв ще ширше використовували.

Вирощення поросят, я вже згадувала, дається нелег
ко. Треба-таки докласти немало сил, щоб зберегти їх 
усіх, одержувати хороший приріст. Для цього, насампе
ред умови потрібні. А наше правління досі не подбало 
про те, щоб станки відремонтувати. І з кормами теж 
непереливки. Молодняк, якому належить в цьому віці 
одержувати не менше як по кілограму дерті, споживає 
лише по 0,5 кг. Зелених кормів завозять також недо
статньо.

Все це не лише нас, свинарок, повинно турбувати, а, 
гадаю, що й зоотехніка Мілю Лозну, яка дуже рідко 
на ферму заглядає. А у нас до неї питань багато. Ми б, 
наприклад, теж хотіли повчитись в школі передового 
досвіду. Так, як це в інших робиться.

Без знань в наш час ніде не доб'єшся успіхів. От і я 
вирішила поступити у Бобринецький сільськогосподар
ський технікум.

Не так-то вже й багато часу залишилось до кінця ро
ку. А там — підсумки, обласне свято передовиків сіль
ського господарства. Я, щиро признаюсь, дуже хочу взя
ти участь у ньому. І коли різні недоліки в господарстві 
перешкоджають, — дуже боляче.

М. КОНОВАЛЬЧУК, 
свинарка колгоспу ім. Орджонікідзе. 

Рівненський район. *
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О РАН ЦІ танковий полк 
був піднятий по триво- 

9і. Володимир Житомир
ський уважно слухав ко
мандира роти.

— На підступах до села 
розташована довгочасна 
оборонна точка противника. 
Ваше завдання — знищити 
її і відкрити шлях нашим 
автоматникам...

Екіпаж бойової машини 
^ивидко зайняв місця, і вже 
через кілька хвилин вона 
неслася вперед, жбурляючи 
гусеницями хмари сніжно
го пилу...

А ось і село. Противник 
зустрічає танк шквальним 
артилерійським вогнем. На
відник Олександр Коровій 
засікає дот противника, по-

«МОЛОДИИ КОМУНАР,

відомляє його координати. 
Кілька коротких команд, по
стріл, і там, де тільки що 
жерла гармат викидали во
гонь, у повітря злетіли хма
ри чорного диму. Ціль бу
ла накрита з першого пост
рілу.

... Володимир Житомир
ський — командир танку— 
не брав участі у Великій 
Вітчизняній війні: у ті гріз
ні дні йому було лише кіль
ка років. Епізод, про який 
ми розповіли, відбувся 
значно пізніше — на вчен
нях танкової частини. Ба
гато таких спогадів зали- 
иіился у Володимира.

Кілька років тому відмін
ник бойової і політичної 
підготовки, комсомолець 
Житомирський, влився у ба
гатотисячний колектив кіро-

9 вересня 1962 р., 2 стор.
•*•*/*» • • .

вона зірка». Йому, колінн

ЗВІТИ І ВИБОРИ в комсомолі

ОДИН У ПОЛІ НЕ воїн 
участь. Комсомольці 
та тільки з ватаж-ІЇАСі-ЇЛЬ помітно хвилю- 

** вався. Та й як не хви
люватись. Це ж його остан
ні, так би мовити «прощаль
ні» звітні збори. Через два 
дні від’їжджає на навчання 
незмінний секретар цехово
го бюро.

Та коли стрілка годинни
ка показала пів на п’яту, 
хвилювання почало переда
ватися всім присутнім — 
чому не починаємо, скіль
ки можна ждати.

Підрахували комсомоль
ців — немає й половини. 
Забігали активісти.

— Якби ще двох-де знай
ти, щоб половина була, — 
бідкається один робітник.

Нарешті доставляють ще 
сім чоловік, і збори почина
ються.

Комсорг Василь Гудим 
змістовно і цікаво розпові
дає про життя комсомоль
ської організації 
ко-пресового цеху 
«Червона зірка».

Є чим пишатися 
мольцям цього цеху, 
їхньому рахунку не 
трудова перемога. Виробни
чий план за десять місяців 
цех виконав на 105 про
центів. Семигодинну норму 
комсомольці виконують за 
шість годин. Високих показ
ників добились Раїна Вірз, 
Павло Косьяненко. Микола 
Ковальов та інші. За трудо
ві досягнення групі Людми
ли Назарчук вручено вим
пел. 50 комсомольцям при
своєно звання ударника ко
муністичної праці. Художня 
самодіяльність цеху зайняла 
перше місце по заводу. 
Непогаїїо поставлена спор
тивно-масова робота. Є

ковальсь- 
заводу

комсо- 
[ іа 

одна

цеху загін дружинників. їх 
55 чоловік: Олексій Ган
ський, Борис Козак, Микола 
Ковальов, Анатолій Гаїиа 
та інші.

Та ось пішов перелік упу
щень і дізнаємося, що ае 
вперше збори починаються 
отак, як сьогодні. Два рззи 
вони були зірвані. Комсо
молець, який запізнився, 
спокійнісен'ько сідає на міс
це, не відчуваючи за собою 
ніякої провини. Звідки ж 
така безвідповідальність, не
дисциплінованість?

— Беруть приклад зі сво
їх вожаків, — говорить на
чальник цеху Г. І Вакаці- 
єнко.

— Так, члени бюро самі 
часто зривали заходи, — 
визнає Гудим, — не з’яв
лялись на збори, на засі
дання бюро.

— Та ми й не знали тих 
членів бюро, — заявляє Не
ля Коломейцева. — Одного 
тільки Гудима і знаємо.

От і дало себе знати 
серйозне ставлення до 
рання комсомольського
тиву. Як могло тпапитись, 
що в члени бюро потрапила 
неавторитетна серед комсо
мольців Діда Трошина. Чо- 
м,г навчить вона інших? Не 
з’являлась на бюро, на ком
сомольські збори, нетерпимо 
поводила себе з товариша
ми. І на сьогоднішніх збо
рах вона заявляє, що могла 
б працювати, але не з та
кими комсомольцями.

А які ж це «такі» комсо
мольці?

— Та з нашими комсо
мольцями можна гори пере
вернути,
сліз, схвильовано 
Люда Шаханова, 
група була на передостан
ньому місці, а зараз на дру
гому. Захотіли н добилися. 
І в художній самодіяльності

не- 
о5- 
ак-

ображена до 
говорить 
— Нашав

яДОБРЕ 
себе на 

птахокомбінаті 
Марія Дорош, 
на сортуванні 
дуктів.

На знімку: 
Марія ДОРОШ. 

Фото В. КОВПАК/Ч.
■^ОСООСС СССХО2СХ ОС-СССС ос осог

комсомолка
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4Г ЗЕМЛЯКА
А

БОЙОВЕ хрещення лейтенант Дмитро Яремчук дістав 
у боях біля міста Шауляя в серпні 1944 році. В ті 

дні його танкова рота відбила кілька навальних атак 
гітлерівців. На деякий час воєнні дії припинились. Ра
дянська Армія готувалася до великого наступу на Захід. 

Старанно готувались до майбутніх боїв і в роті лей
тенанта Д. Яремчука. Уродженець села Станіславчик 
Ульяновського району, він до війни працював 
лем, а потім поїхав на Кавказ і трудився на 
ництві ГЕС. Тут його застала війна. Навчання 
лищі, підготовка в запасних полках, формування 
фронт. Фронт почався на литовській землі.

— Невеличка ця річка Кражанте, — говорив
дуючий армією гвардії генерал-лейтенант Чинчибад- 
зе, — але багато турбот завдасть нам вона. Треба захо
пити в будь-якому місці міст, але найкраще ось в цьо
му. Наказую...

Це почалося 5 жовтня 1944 року. Радянські війська 
перейшли в наступ, в багатьох місцях лінія фронту бу
ла прорвана. Стало відомо, що гітлерівці сильно укрі
пили лівий берег Кражанте і, напевне, підготувалися 
зірвати міст.

За наказом командуючого було створено невеличкий 
загін з двох танків «Т-34». їх супроводжували п’ять

учите- 
будів- 
в учи- 

частин,

коман-

став

ньому випускнику техніку
му сільськогосподарського 
машинобудування, спочатку 
доручили керувати брига
дою формувальників у ли
варному цеху сірого чаву
ну, а незабаром він 
майстром зміни.

1 тут, в умовах мирної 
праці, далися взнаки армій
ська загартованість, на
полегливість, спр и т ні ст ь. 
Майстер зміни! Це вже не 
командир танку, а керівник 
дільниці, де працюють де
сятки робітників — кожний 
з своїм характером, з сво
їми запитаннями, звичками. 
Скільки невимушених бесід 
про ставлення до праці від
булося в обідні перерви бі
ля ливарного конвейєру, 
скільки вдячностей за пора
ди, за чуйне ставлення до 
людей одержав майстер! !, 
мабуть, найбільшою нагоро-

дою для Володимира б у ю 
те, що формувальні брига
ди його зміни, очолювані 
Володимиром Костенком 
та Борисом Гапоном, одер
жали почесне звання кому
ністичних.

Зараз Володимир Жито
мирський не керує зміною. 
Він — уже інженер цеху 
по експлуатації інструмен
ту. Але з почуттям особли
вої теплоти він часто прихо
дить на формувальну діль
ницю, милується трудовії н 
ритмом праці.

— Так, це люди-спраж- 
ні будівники комунізму, — 
каже він. — 
працювати, а 
трібно, займуть місце в бо
йових рядах, і будь-який 
агресор одержить від них 
нищівний удар.

’ Р. МИХАЙЛОВ.

Вони вміють 
коли буде по-

беремо 
хороші 
нами часом не все гаразд.

З критикою в адресу бю
ро виступили секретар цехо
вої парторганізації С. Н. 
Авраменко, члени —
Анатолій Ситник, Григорчі 
Куркін і інші. Критика бу
ла гострою і справедливою.

На адресу секретаря це
хової організації Василя 
Гудима було сказано бага
то теплих слів. Він, бук
вально, «розривався» на ро
боті, як сказав Марк Уман
ський. Все намагався роби
ти сам. А от організувати 
актив, спертися на нього не 
зумів. Комсомольські ж 
справи від цього не дуже 
вигравали.

Не виправив становиша і 
завком комсомолу. Секретар 
завкому тов. Малєта визнає, 
що зв’язок з цехом в основ
ному підтримувався через 
Гудима. Не проводились се
мінари керівників штабів І 
ритмічної роботи. А тому в І 
цеху штаб припинив робо-1 
ту. Вже два місяці як нс І 
діє рейдова бригада по пе-1 
ревірці робочих місць. Не О 
з’являються більше «блис- В 
кавки». які вона випускала. І

Критичні виступи товари-| 
шів б\ли добрим 
для членів 
бюро. Дуже корисним уро
ком.

Після зборів комсомольці 
ще довго не розходяться, 
чекаючи закінчення першого 
засідання бюро. Вірять во
ни обраним товаришам 
Сподіваються, що тепер чс 
один лише секретар (ним 
обрано Галину Снігуренк /) 
керуватиме роботою комсо
мольської організації, а 
згуртований, дійовий штаб 
— комсомольське бюро.

Н. БЕРЕЗОВСЬКА.

І Виставка робіт
самодіяльного художника 

гіОВОМИРГОРОД, вул^ 
Г~1 ця Леніна, 300. Це __ 
адреса районної бібліотеки 
В її читальному залі влаїц. 
товсіно виставку Оісивоцц^у^ 
На ній експонується 120 рої 
біт самодіяльного художнії, 
ка Віктора Андрійовича 
Шульги. Відвідувачі — ло. 
довгу затримуються біля 
майстерно виконаних етю
дів «В. І. Ленін в ув'язнен- 
ні», «В. І. Ленін за робо- 

| тою». Вдало написаний і 
І ескіз до картини «В. І. Ле- 
і ні« на прогулянці з діть- 
І ми».І Етюди, ескізи, натюрмор- 
I ти, портрети маяків кол- 
I госпного і промислового ви- 
I робництва, акварелі — та- 
кий неповний перелік жан
рів, якими володіє худож
ник, житель міста Новомир. 
городи.

Нещодавно виставку від
відав радянський поет, наш 
земляк Борислав Спринчан. 
У сКнизі вражень і поба
жань» він зробив такий за
пис:

«Організація виставки ро
біт здібного молодого ху
дожника Віктора Шульги— 
добра справа. Відвідувачі 
зможуть ознайомитися з 
оригінальними творами жи
вопису. Привертають увагу 
багато картин. У автора— 
пильне око. Він уміє у зви
чайному побачити пое
зію і відтворив її. В Шуль- 

уроком І ті потрібно вдосконалювати 
новообраного І техніку живопису, прагнути 

■ стати справжнім майстром 
пензля».

За перші два тижні ви
ставку відвідало близько 
500 чоловік.

В одній з бесід, влашто
ваних біля експонатів, ав
тор В. А. Шульга сказав:

— Я був дуже хворий, 
прикутий до ліжка. Заняття 
живописом допомогло мені 
повернути здоров'я. Зараз я 
працюю над циклом малюн
ків з життя колективів ко- 

Імуністичної праці.
Г. ПОЗНЯК.

1

мосту — наказав

далі і далі. Пока- 
фашистських сол-

гармати, 
ми поспіли!

І

вирішили радян-

саперів. В ніч з п’ятого на шосте жовтня загін вирушив 
в путь. Фашисти тієї ночі очищали східний берег ріки, 
збираючись відсидітись за водною перешкодою. Два 
радянських танки наздогнали велику колону німців. 
Вони не звернули увагу на них і навіть посторонились, 
щоб дати дорогу. А коли опам’ятались — було пізно.

В короткому бою було знищено п’ять тягачів з гар
матами і обслугою, чотири польових гармати, чотири 
міномети, три зенітних установки і багато солдатів.

— Ми в тилу ворога! Вперед до 
лейтенант.

На великій швидкості машини йшли 
зались ферми мосту. Під ним кілька 
дат. Поруч —

— Як вчасно
Дуже вчасно. Фашистські сапери готувалися виса

дити міст у повітря. Запізнись на хвилину — і невідо
мо, що було б. Танки прорвались через міст. Частина 
німецьких солдатів була перебита, інші втекли під по
кровом ночі. Тихо. Десь справа і зліва гупають вибу
хи.^ Так минуло години дві—три. На світанку вороги пе
рейшли в контратаку.

— Будемо стояти до останнього! 
ські воїни. — Моста не віддамо.

З перших же хвилин зав’язався жорстокий бій За
клинило башти танків і танкісти стали... піхотинцями. 
Щоправда і тоді ще бойові машини продовжували слу* 
жити нашим воїнам.

16 годин тривав бій. 16 годин сім танкістів і три са
пери (двоє було поранено на початку бою) відбивали 
атаки фашистів. Скільки їх було - сказати не міг ніх
то Всі вони злились в один великий і тяжкий бій. Воїни 
стояли насмерть. Навколо мосту все було усіяне улам- 

! ТРУ"аМИ- Кол» "«»спіла„г 
ІстоанспоаХ Г".п?" розбит“х автомашини, один бр«- 
нетранспортер і 103 трупи.

бригади підполковник К. Єрма- 
мостк чДЛ <’“"“в0”у повідомленні, що «...за збереження 
ле кеУоівн»и,^,ку Кражан’е біля міста Кельме за вмі- 

ЇГн7ДХ"”ИаН’ ЯРСМЧУК ГІД""Й ""бв’ищТ^До- 

березанЛ94П5Ро3оИЛ",яВеРХОВИ“’ ₽ади СоюзУ ₽ср »ІД 25 
оерезня 194а року за славний подвиг на питовській зем
лі лейтенанту Яремчуку Дмитру оїуфрійоВИЧу буїа 
присвоєно високе звання Героя ₽^аи г У У

Після боїв у Литві танкіст? п,; “ Г0 Союзу'
Яремчука пройшли ще багато
НИ закінчили далеко на захп«; - дор,г- В,ину 80‘
війни відважний танкіст закінии ІЄМЛ’ агРеС0Ра- П,СЛЯ 
вих військ і ще довгий г Академію бронетанко- 
Радянської Армії ЧаС Служ"* » рядах доблесно.

м. Вільнюс. ії. ФРОЛОВ.
»• •



я почув пісню:

м.
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Ліляна СТЕФАНОВА Никола ЛАНКОВ

СОФІЯ. Площа імені Дев’я
того вересня.

«Ох, как трудно было, братцы,
нам под Шипкой воевать...».

Це було в 1904 році. І лише коли я підріс, дізнався, 
ЩО Шипка знаходиться не в Росії, а в Болгарії. Вже то
ді Болгарія стала для мене близькою, своєю країною 
1 ко™ пеРшУ .Седову війну болгарський цар оголосив

Перше, що мене вразило, 
ЦЕ ПРАЦЕЛЮБНІСТЬ БОЛГАР

•— • „ ’ . І ** “ Г“' VI ЧХ1 Є О <« о
Роси війну, мені не хотілося вірити.

Серце заливало гарячою хвилею, коли я дивився на 
болгарські зелені поля, бачив працелюбність їх коопе
раторів. Перше, що вразило мене, — це величезна пра
целюбність болгарського народу.

В нашій лабораторії кафедри фізичної і колоїдної 
хімії Московської сільськогосподарської академії імені 
К. А. Тімірязєва на протязі чотирьох місяців працював 
болгарин Митко Кожухаров, доцент Софіївського вищо
го сільськогосподарського інституту імені Г. Димитро- 
ва. Він трудився зранку до вечора, першим приходив 
в лабораторію і останнім залишав її. Разом з ним ми 
написали дві праці, одна з яких видається в Москві, а 
друга -— в Софії. Ми готуємо ще дві праці. І тільки тут, 
у Софії, я дізнався, що Митко Кожухаров сидів у в.’яз- 
ниці і брав участь в антифашистській боротьбі.
. Я мав чудову можливість познайомитися з моїми бол- { 
гарськими колегами, прочитав декілька лекцій для на- г 
укових працівників вищого сільськогосподарського ін- т 
ституту, ряду науково-дослідних закладів і Академії А 
сільськогосподарських наук, відвідав Бургаський округ, а 
Грунти Болгарії — виключно різноманітні і це дає пре- і 
красні можливості для розведення різних культур. і 

Виключна працелюбність болгар проявилась і в тому, і 
що вони проклали чудові дороги в горах. А особливо 1 
сильне враження викликали у мене сучасні морські ку- і 
рорти. |

Я надзвичайно радий, що мені довелося відвідати і 
Болгарію. Наша дружба вічна і непорушна, вона буде # 
міцніти в спільній роботі в ім’я створення майбутнього І
комуністичного суспільства. 9

С. Н. АЛЬОШИН, {
професор, завідуючий кафедрою фізичної г
і колоїдної хімії Московської СІЛЬСЬКОГОСПО- ’
дарської академії К. А. Тімірязєва.

ВІТОША*)
Вітоша, Вітоша... В небі ранковім Софії 
Я задивлялась на щастя твоє голубе... 
Хай ти далеко, вітчизна моя, від Росії, 
Вітоша, Вітоша, бачу і звідси тебе.
Знаю, долають твої непокірні скелі — 
Хлопці мої нелегкий прокладають путь.
Там, аж під хмарами, друзі мої веселі 
Завтра за хмари машини свої поведуть.
Вітоша, Вітоша, радість Болгарії мила. 
Плескіт струмків та мисливські круті стежки. 
Люди російські мене так любить навчили...
Вітоша, Вітоша, бачу тебе й з Москви.

*) Вітоша — гора в Болгарії.
Переклав Олександр ЧЕРНЕЦЬКИЙ.
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ОСВОБОДИТЕЛИ

„КОЛИ ТРОЯНДИ
ТАНЦЮЮТЬ...“ГТ1ДК. примхливо і фанта- 

-*- стично поет назвав свій 
драматичний твір. Я бачив, 
цю виставу в Софіївському 
Сатиричному театрі. «Тро
янди танцюють» — хіба та
ке буває на світі? Вони ро
стуть, квітнуть, пахнуть, 
але не танцюють.

Ніде й ніколи? А 24 трав
ня — в день болгарської 
культури — на площах і 
вулицях Софії хіба не тан
цювали тисячі, десятки, сот
ні тисяч троянд? І разом 
з царицями квітів у весе
лому хороводі кружляли 
оберемки тюльпанів, піонів, 
ромашок, танцювали гілки 
бузку, акації, липи.

...Довго лл’ється люд
ський потік, і на яскравому 
ранковому сонці танцюють, 
танцюють троянди — вони 
в руках у кожного, вони 
на прапорах, на транспа
рантах, на портретах; їх 
пахощами напоєне повітря.

Гімн освіті звучить то в 
могутніх вибухах величез
ного оркестру, то в чітко
му звучанні шкільних хо
рів. то в ніжному, ледь чут
ному дитячому співі.

«...иди народ мой, 
пробужденный...

К лучам грядущего 
иди...»

Танцює, святкує, радіє 
молода душа народу. Трі
умфує щаслива юність.

...Але що відбувається бі
ля дверей готелю «Болга
рія»? Зібрався такий вели
чезний натовп, шо ніяк не 
можна протиснутися до 
входу. І раптом стіна лю
дей розсунулась, і я поба
чив дівчину в білому ат
ласному платі. Не встиг я 
подумати: весілля, нарече
на, як наречених стало три, 
чотири, п’ять, а потім ні 
живі квіти посипались як з 
рогу достатку — цілими 
гірляндами.

Чудовий цей звичай — 
абітурієнтські бали, вони 
як відгомін величної демон
страції в день Кирила і 
Мефодія, як вічні весняні 
плоди і квіти їх подвига.

Потім ми з друзями були

на горбі Дружби — біля 
монумента радянському вої
нові і милувались грою вог
нів міста — вони також 
були схожі на танцюючі 
квіти. І воїн, освітлений яс
кравими проміннями про
жекторів, також здається 
милувався цією грою: ад
же це плоди і його велико
го ратного труда.

...Змінюються віки, зерна, 
закладені тисячу років то
му, дають все нові і нові 
цвітіння.

Старовинна болгарська 
культура молода і сильна 
як ніколи. її колишня ве
лич в каміннях Тирново, в 
розписах Рильського мона
стиря, в місті Кастрі, в 
красі і могутності малень
кого Несебра.

...Я бачив спектакль «Ко
ли троянди танцюють...» — 
автор тексту Валерій Пет
ров, автор постановки ре
жисер Гриша Островський. 
Найцікавіший з усього, шо 
мені вдалося подивитись ча 
болгарській сцені. Вистава 
напрочуд молода, свіжа, до
тепна і одноразово хвилю
юча і мудра. Я почав з 
неї мою коротку розповідь 
про Болгарію.

Це спектакль-ж а р т, 
сп£ктакль-гра; закоханий 
юнак зірвав з клумби для 
своєї дівчини троянду, а 
старий любитель квітів схо
пив його і потягнув до мі
ліції. Ну, а по дорозі від 
саду до відділення в ко
ротку мить відбулось бага
то подій і немало перетво
рень. Найголовніше — це 
те, що молодий вселив свою 
віру в старого: троянди не 
повинні знаходитись ча 
ьлумбі, вони існують для 
того, щоб надихати людей, 
збуджувати чисте і гаряче 
кохання, розпалювати згас
лі іскри подружньої ніжно
сті, кликати на творчу 
працю. Троянди повинні бу
ти не прекрасною річчю, а 
силою, яка народжує пре-
красне.

Спектакль закінчується 
бурхливим каскадом фарб 
і рухом каруселей, кружляє 
радісний світ, у вальсі про
носяться пари закоханих. 
З’являються дітлахи, в зал* 
летять різнокольорові по
вітряні шари. На сцені не
має тільки головних героїнь 
—танцюючих троянд, але во
ни зайняли майданчик важ
ливіший, ніж театральний, 
вони танцюють в наших 
душах...

Г. БОЯДЖІЄВ, 
професор.

„Летите, голуби, летите!“
СЛОВА цієї широко по

пулярної пісні Дунаєв- 
ського якось увечері особ
ливо широко лились з від
критих вікон невеликого бу
динку на розі вулиці Васи
ля Левського у Софії. Піс
ню співали діти, співали з 
такою чарівливою щирістю 
і теплотою, такими чистими, 
ясними і дзвінкими голоса
ми, що ми мимоволі зупи
нились. Йшла репетиція ди
тячого XOJHJ.

Увійшовши у просторе 
приміщення, ми побачили 
багато дітей у віці від 7 до 
12 років. Це були звичайні 
хлопчики й дівчатка з не- 
відмитими після шкільних 
уроків чорнильними пляма
ми, з розбитими колінками. 
Репетиція проходила жваво 
і невимушено. Диригент тер
пляче пояснював дітям 
смисл кожного слова пісні. 
Неодноразово зупиняв їх, 
добиваючись чіткості і зла
годженості співу. Так «не
легально» ми познайомились 
з відомим болгарським піо
нерським хором «Бодра смя- 
на» і його керівником, му
зикальним педагогом і ди
ригентом Бончо Бочевим.

о

Споруджуються
НОВІ БУДИНКИ

СОФІЯ. (ТАРС). З 1944 по 
1961 рік у народній Болга
рії споруджено 618.410 но
вих житлових будинків, з 
них близько 500 тисяч — в 
селах. Це становить понад 
третину всього житлового 
фонду країни.

Щодо кількості жител, 
збудованих на тисячу чоло
вік населення, Болгарія зай
має тепер одне з перших 
місць в Європі, випередив
ши такі розвинуті капіта
лістичні країни, як Англія, 
Італія і Австрія.

Цей талановитий дитячий 
колектив існує з 1947 ро
ку при Палаці болгарських 
піонерів. В його репертуа
рі — молодіжні, піонерські, 
народні пісні та пісні бол
гарських і зарубіжних ком
позиторів. Найбільш відоме 
виконання хором пісень 
«Баюшки», баю» Дамянчо, 
«Желтая бабочка» компо
зитора Любомира Пипкова, 
«Дети мира», «Дружба у 

•моря» композитора Тодора 
Попова, «Ой, ты, лес зеле
ный», «Куковала кукушка», 
«Песня путешественников», 
«Летите, голуби, летите», 
«Колыбельная песня» Мо
царта та багатьох інших.

Хор став справжнім на
ціональним калек т и в о м, 
який дістав визнання як у 
себе на батьківщині, так і 
за її межами. Йому захоп
лено аплодували жителі 
Румунії, Чехословаччини, 
Угорщини, НДР, Західної 
Німеччини і Москви. Відо
мий режисер будапештської 
опери Пал Варга назвав 
хор «Бодра смяна» «луч
шим в мире детским хо
ром».

1.

Шумят наши реки, 
И на небе гуд, 
Дорогою дети 
С геранью идут. 
Сегодня светло нам 
И радостно здесь.
Что в небе со звоном 
Несется, как весть? 
Советским солдатам 
Дорога легка:
Как птицы крылаты, 
Летят в облака. 
Навстречу пилотам 
Выходит село.
И вот оттого-то 
На сердце светло.

2.

От счастья Дунай 
веселится, 

Гостей здесь встречают 
с вином, 

Подносят гостям 
сливовицу, 

И все это кажется сном. 
Проходят, овеяны славой, 
Герои советских дружин. 
Идите, победные, Дравой 
Сразите фашистский 

Берлин!
Проходят полями глухими 
(Свободу принес русский 

брат),
Толбухин командует ими, 
Их светлые звезды горят. 
Привет вам, товаоищи, 

братья,
Садитесь, друзья,

за столы!*

Зараз в хорі до 400 дітей 
у віці від 6 до 16 років.
— Хор у нас звичайний, — 
збентежено говорить Бончо 
Бочев у відповідь на наші 
захоплені відгуки. — Моє 
найбільше бажання—прище
пити дітям палку любов до 
музики, до пісні. Величезну 
увагу ми приділяємо тому, 
як діти вчаться в школі, як 
проводять вільний від за
нять час.

— Недавно у нашого ко
лективу. — продовжував 
Бончо Бочев. — було вели
ке свято. Нам випала ве
лика честь разом з відоми
ми болгарськими артистами 
виступати 14 травня в уро
чистому святковому концер
ті, на якому була присутня 
радянська партійно-урядова 
делегація на чолі з М. С. 

.Хрущовим.
Перерва закінчилась... і 

ллється радісна пісня про 
мир і дружбу, про квітучі 
ліси і поля, про щасливе 
дитинство на сонячній бол
гарській землі.

Клара ОРЛОВА, 
кореспондент ТАРС.

Софія.

Что есть, все готовы 
подать вам. 

Советские чудо-орлы. ■

3.

Встречает их Шипка 
с приветом. 

Самарское знамя на ней. 
В сердечности дружеской 

этой
Советское братство 

видней. 
Победа! Мечтали 

мы годы, 
Ее вы даете нам в дар! 
На родине нашей свобода. 
Враг принял смертельный 

удар.
Мы плачем, а сердце 

так радо, 
Не сердце кипит — 

океан.
Так пусть ему будет 

наградой 
Объятия братьев славян.

Перевод Л. БЕЛОВА.

іі

Сливовица — сливова горілка«
Драва — річка на . кордоні 

Югославії й Угорщини. Під час 
Великої Вітчизняної війни тут 
разом боролись радянські і бол. 
гарські воїни.

Самарський прапор. — Під 
час російсько-турецької війни 
1877—1878 років делегація жите
лів Самари (тепер — м. Куйби- 
шев) вручила прапор одній з 
дружин болгарського ополчен
ня. яке боролось разом з росій
ськими військами. Ця дружина 
особливо відзначилась в бою 
під містом Стара-Загора 13 
липня 1877 року. Один за одним 
загинули кілька прапороносців, 
але відстояли Самарський пра
пор — символ дружби росій
ського і болгарського народів.

-----©-----

в гостяхУ ДРУГАРІВ
Вже кілька днів в болгар

ському місті Толбухін пе
ребуває делегація трудящих 
Кіровоградської 
очолювана 
кому КП України 
Сергієнком.

області, 
секретарем об- 
" ‘ С. 3.

В окружному, 
комітеті партії гостей з Кі- 
ровоградщини вітав секре
тар окружкому Комуністич
ної партії Болгарії т. Шо- 
пов. З словом-відповіддю 
виступив С. 3. Сергієнко.

Делегація вже побувала 
у Добруджанському нау
ково-дослідному інституті 
сільського господарства, в 
кооперативі імені Леніна, 
незабаром відвідає коопе
ратив села Щабла. В остан
ньому члени делегації бу
дуть присутні на відкритті 
пам’ятника С. М. Кірову. 
Повсюди гості з України 
зустрічають теплий, братер
ський прийом.
▼▼▼▼УУТУТТТУУГУТУУУУТТТУТУГ

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
9 вересня 1962 р., З стор.



Лі р у х л я Б і душіТ)ІН високий, міцний. Ніжво-роже-
ве, неначе дівоче обличчя. Бі

лявий чуб робить його схожим на 
представника прибалтійських народ
ностей. Недарма при знайомствах з 
дівчатами він представляється лати
шем. На вулицях Валерій почуває себе господарем. Мо- 
же будь-кого образити, може прямо на тротуарі станцю
вати щось подібне до рокк-н-рола, голосно 
сумнівної якості пісеньку.

Зараз він поводить себе зовсім інакше, 
шнсь, стоїть перед членами бюро міськкому 
які слухають його персональну справу. З-під лоба ди
виться на листи, що держить в руках секретар міськко
му В. Сокуренко. В погляді хлопця недорозуміння і 
смуток: яким чином послання, адресоване товаришеві, 
опинилося тут. Валерій ще не знає, що курсант Г. Че- 
пельчук передав цього листа командиру підрозділу з та
кою доповідною: «22 лютого 1962 року одержав листа 
від колишнього курсанта Константинова. Зміст містить 
ряд негативних висловлювань на адресу молоді. По
дібних поглядів я не поділяю».

Не знає цього Валерій Константинов і тому з недо
вір’ям дивиться на знайомі аркушики паперу.

Два листи. Писані, певно, нашвидкуруч, 
стрибаючі літери, часті мовні огріхи. Автор, видно, не 
довго вишукував потрібних слів. Вони легко лягали на 
сторінки, вирвані з учнівського зошита.

Лист дідові і лист другові. Мова — російська, прізви
ще автора 
жовчні рядки і ніяк не можеш зрозуміти: ким, де і ко
ли вони написані? Що примусило мого і твого, товари
шу, ровесника, так злісно чорнити все те священне і доро
ге, за що боролись і віддавали своє життя наші батьки, 
старші брати і сестри, те священне і дороге, в ім’я чо
го ми щодвя, щогодини трудимось, будуємо, вчимось, 
шукаємо і обов’язково знаходимо!?

Ні, автор листів зараз не дармоїд. Він працює поруч 
з тобою, друже. Можеш зустріти його в облрембудтрес- 
ті. Та коли ти, за образним висловом поета, прагнеш 
«Вітчизні віддати не вигризки душ, а всю повноцінність 
життя або смерті», го для дев’ятнадцятирічного комсо
мольця В. Константинова праця маляра—лише трамплін, 
звідки йому легше буде добратися до вузу. А інститут— 
це, в розумінні В. Константинова, необхідна сходинка 
до «великої» кар’єри, про яку він так маніячно мріє.

«Головне не наука, — викладає він своє «кредо» у 
листі до діда. — Здоров’я, краса, сила і нахабство. Ось 
що головне в цьому хитрому житті. Май нахабство — 
і будеш щасливий... Тільки силою і нахабством, підлістю 
і підлабузництвом. Товаришувати тільки для того, щоб 
при першому-ліпшому випадкові втопити свого друга. 
Тільки так можна жити багато, бути щасливим».

ЩАСТЯ! Яке воно? Як здобути його? Ці питання хви
люють кожну молоду людину. Поставали вони і 

перед звичайним робітничим хлопцем з заводу «Черво
на зірка» Петром Пасічником.

— Я вважаю себе щасливою людиною, — ділиться 
Петро своїми думками. — Маю улюблену роботу. Жи
ву і працюю в оточенні чудових, справді чудових ра- 

, дянських людей. Не для красного слівця говорю я це. Ні!
Петро розповідає, що він в дванадцять років зали

шився сиротою. Прості, скромні, чуйні люди оточили 
його турботою і увагою, дбали про те, щоб і хлопець 
ріс так, як його ровесники, що мають батьків. Скільки та
ких людей?

— Я впевнено скажу, — говорить він, — що всі наші 
люди нанширіші, найдобріші. Вони мені замінили і 
.батька, й матір...

Петро вже виріс. Він"— ровесник В. Константинова.
При зустрічах з знайомими він завжди з вогниками 
вдячності в очах ділиться своєю радістю:

—...Я вже закінчив технікум.
—...Я вже студент інституту.
—...Поздоровте мене, я — кандидат партії.
Бути потрібним, корисним для людей, для суспіль

ства, в якому' живеш, бути там, де ти найпотрібніший. 
Так розуміє щастя П. Пасічник. Не зупинятись нз 
досягнутому, весь час зростати, йти вперед, будувати 
життя з Павки Корчагіва — ось ідеал робітника, моло
дого комуніста. Такі ж думки, такі ж ідеали у тисяч 
радянських юнаків і дівчат.

А ідеал В. Константинова? Він відверто, без наймен
шого зазріння совісті пише про ньогог

«...Чувихи, дика музика, бар, вино. Ось мій ідеал, ось
МОЯ мораль, ПРИНЦИПИ. Без цього Я собі не уявляю Л Віктор Шипов — авіатехнік Кіровоградського аероклубу 
справжнього життя. Взагалі, існую за принципом: по- /і ДТСААФ. він неодноразово займав призові місця на обласних 
більше ДЛЯ себе ВІД життя 1 НІЧОГО ЖИТТЮ. Щоденна д цього року на першості України на своєму планері Віктор вн- 
моя турбота і проблема, де Дістати гроші?.. Не знати Л боров почесне звання чемпіона. За роки своєї спортивної і тре- 
СОВІСТІ, відповідальності, ПОВИННОСТІ. Знати ТІЛЬКИ одне: () »і₽І^ької діяльності в. Шипов підготував 17 майстрів спорту 
через трупи інших, за рахунок інших вибитися, зробити Ь Р * фото і. назаратія.
кар’єру... Ось мій ідеал».

••
проспівати

Похнюп нв- 
комсомолу,

Незграбні,

російське, ім’я — теж. Читаєш ці

О'

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЬ років! Стільки приблизно було 
Лізі Чайкіній, Миколі Гастелло, Сергію Тюленіну, 

Юрію Смирнову. Саме в цьому віці вони здійснили 
безсмертні подвиги, навіть ворогів вразили своєю муж
ністю, відвагою, безмірною відданістю рідній Батьків
щині, народу. Серцем, грудьми прикрив Олександр Мат
росов амбразуру фашистського дзоту. 1 гаряча кров 
його оросила невеличку книжечку з силуетом Ілліча на 

подвигів вершать 
цілинних

обкладинці. Скільки трудових і 
нині комсомольці на будовах семирічки, на 
землях, на прокладанні нових каналів!

Для В. Константинова все це — красиві слова.
Звідки ж у юнака, що виховувався в радянській сім’ї, 

нашій школі, працював пліч-о-пліч з нашою чудовою 
молоддю, така гнила, облудна філософія? Хто винен в 
тому, що серед нас виріс цей моральний каліка? Такі 
питання постали перед членами бюро Кіровоградського 
міськкому комсомолу.

Валерику 15 років. Супроти волі батьків, він йде 
працювати. Мета хитра: бути самостійним і здобути тру
довий стаж для вступу до інституту.

...1959 р. Валерику 16 років. Знайомства з різномасни- 
ми дармоїдами, злочинцями, стилягами: Анатолієм Ро- 
манчеиком, Миколою Нагорним, Миколою Хоменком. 
Валерик перетворюється на «Френка».

...«Френку» 17 років. Разом з працівником «Індпоши
ву» М. Хоменком («Ніксоном») він дістає 15 діб за по
рушення громадського порядку.

...1961 р. Львівське противопожежне технічне училище. 
Вигнали за академічну неуспішність.

...1961 р. На випивки потрібні гроші. В хід йдуть 
батьківські облігації. Продати їх допомагає студентка 
п’ятого курсу фізико-математичного факультету 
воградського педінституту Людмила Мельник.

...1962 р. Знову випивки. Разом з Людмилою 
ник. На квартирі у працівниці проектувального 
шляхової дільниці В. Ревенко та у «Лілі» (її прізвища 
Константинов не знає). Мріє про вступ до духовної се
мінарії. Прагнення настільки взяло верх, що консуль
тується про умови вступу з попом...

ЇЛ ДИН за одним виступають члени бюро М. Малєта, 
” А. Ніцой, ІО. Кваша, Н. Івахненко, В. Сокуренко. 
В їх словах гнів проти людців, подібних Валерію.

— Хотів цього Константинов, чи не хотів, — каже 
секретар обкому комсомолу К. Неділько, — але вій звів 
наклеп на товаришів. За що?

— Листи я написав через свою дурість, — викру
чується В. Константинов. — В усьому динні мої друзі. 
Вони ніколи не казали мені: «Зупинись! Ти не тією до
рогою прямуєш».
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Ні, Валерію, твої вчинки — це не 
дурість, а злочин. А за злочини відпо
відають. Чому ти не зумів знайти 
собі справжніх друзів? Тобі з ними 
було «нецікаво». «Вони занадто нуд
ні, — говорив ти матері, — і завжди

читають мені нотації». Так, вони бесідували з тобою, 
бо прагнули допомогти. Зате ти, Валерію, швидко зна
йшов спільну мову з Людмилою Мельник. Ще б пані 
Адже вона ніколи не відмовлялась випити з тобою склян
ку вина, любила «весело» провести час. Можливо, 
комсомольській організації педінституту слід розібрати
ся, чи має Л. Мельник, бодай, моральне право виховува
ти дітей? - ■ . .. > . • -

Чого варті інші товариші В. Константинова — 
А. Романченко («Стіні», він же «Шаляпін»), який двічі 
був засуджений, дармоїд С. Марутовськии («Мак»), 
стиляга М. Хоменко («Ніксон»)? Це людці, які нічим, 
крім грошей, не цікавляться. Вони нічого не читають, їх 
духовний світ надзвичайно бідний. Спробуйте назвати 
Марутовського Сергієм, Ромапченка — Анатолієм, Хо- 
менка — Миколою — образяться. Настільки звикли во
ни до своїх блюзнірських кличок. ’

З «Ніксоном» ми мали 
ближче, йому вже двадцять сім

І

можливість познайомитися
і. років.-Має'.,середню ■ 

освіту, служив в армії. Але-справжнього життя досі не 
пізнав. Варто навести деякі відповіді М. Хомепка на за- . 
питаня. ,

— Чим ви займаєтесь після роботи?
— Відпочиваю. Лежу...
— Чому ви одягаєтесь без смаку, крикливо?
— Це ви погано розумієтесь в стилі.
— Скільки часу не сплачуєте комсомольських внесків? (
— Не знаю. ’ '
І цей «Ніксон» редактор стінної газети «Крокодил» в 

ательє «Індпошиву». Яке він право має критикувати ін
ших, коли сам повинен стати об’єктом найсуворішоі 
критики.
’ІТ’ТО ж батьки Валерія Константинова? Карпо Тимофі- 

йовнч в недавньому минулому директор універма
гу, нині — персональний пенсіонер.

— Прогляділи сина, — у розпачі зізнається він. — Я 
особисто багато в чому винен. І в тому, що Валерик ще 
підлітком пішов працювати, хоча необхідності такої й 
не було. А зараз я стою перед вами так само обвинува- 

. чуваним, як і мій син.
Батько картає і бригаду малярів, де його сина «на

вчили» прикладатися до чарки. Звинувачує й «друзів». 
З ним не можна ие погодитись. Але ж саме він, батько, 
найбільше винен у тому, що сталося з Валерієм. Він 
не допоміг синові розібратися у товаришах. Не переко
нав, що вони — виродки нашого суспільства. На бюро 
міськкому батько признався:

— Я й не знав, як справжнє прізвище і ім’я «Нік- 
сона». Звик називати його так.

Батько оточив сина «надзвичайними» турботами. 
Вставав рано, готував сніданок, випроводжав на 
роботу, прагнув догодити Валерію в усьому. Карпо Тн- 
мофійович сліпо потурав його примхам, навіть прини
жував себе. Захотілося синові моторолер — будь ласка, 
купив. Батько був ладен «влаштувати» сина в будь-який 
інститут, куди тому заманеться. .

Мати Марія Карпівна — кандидат наук, викладач 
педінституту. Сотні хлопців і дівчат вдячні їй за науку, 
за виховання. І тільки свого сива не зуміла виховати 
чесною, прямою, справжньою радянською людиною. 
Не вистачило батькам сили волі, мужності щиро при
знатися своїм друзям — комуністам, яким росте їх син, 
порадитися з ними, як його перевиховати. Тепер їм бо
ляче, невимовно боляче і за свою малодушність, і за 
невміння поставити сина на вірний шлях.

Погляди, які виражені в листах В. Константинова,— 
чужі нам погляди. Наша радянська молодь морально 
чиста, віддана справі Комуністичної партії. І ніякі 
розтліні, розбещені, трухляві уламки «золотої» моло
ді не зіб’ють нас з вірної дороги. їх — одиниці, а таких, 
як П. Пасічник — чесних, скромних, працьовитих юна
ків і дівчат — у нас тисячі. На бюро «ніксонам» було 
дано жорстокий бій.

Валерій зрозумів до чого вели його «дружки», зрозу
мів гнилість їх філософії, глибоко розкаявся в своїх 
поглядах і вчинках. Хочеться вірити; що він знайде в 
собі сили, щоб почати нове життя. Життя чесне, велике.

В. Константинов дістав заслужену кару — його ви
ключено з комсомолу. .Але ходять ще серед нас деякі 
з тих, хто й сьогодні слідує вчорашнім вчинкам Ва
лерія, хто порушує священні норми комсомоль
ського життя. Всім цим «ніксонам», «френкам», «ма
кам», «клайдам», «лілі», «венерам» треба сказати рішу
че: «Годі! Досить ганьбити нашу молодь, безчестити 
горде звання радянської людини!».

М. БАРЄЬКИИ, 
В. МАЛИНОВСЬКИИ.

ЗОЛОТІ
МЕДАЛІ

І Ж

МОГО вабили і буйногри- 
— ві ниви пшениці, 5 зеле
не море красуні-королеви, 
в спорт, і чарівна народна 
пісня. Було це вже то
ді, коли ще працював 
у навчально - виробничій 
бригаді й на фермі, де 
працювали Людмила Музи
ка і Віра Балан.

— З нашого Василя най
кращий агроном у респуб
ліці буде, — жартували 
Друзі.

— Та ні, він чемпіоном, 
мабуть, стане, — не раз го
ворив класний керівник Іван 
Йосипович Яблонський, зна
ючи про неабиякі спортив
ні здібності юнака.

В 1960 році Василь Окіп
няк вступив уДо Київського 
інституту фізичної культури. 
Там ним зацікавився заслу
жений тренер СРС£ В. О. 
Шаблинський, Він почав

Василя ОКІПНЯКА Третє місце

тренувати Окіпняка. А че
рез деякий час Василь увій
шов до складу збірної ко
манди баскетболістів Укра
їни. Виступав у Москві, Ле
нінграді, Каунасі, Тбілісі...

В серпні 1961 року на 
Спартакіаді профс п і л о к 
СРСР команда України здо
була перемогу. Але ні пер
ший успіх, ні перша золота 
медаль, якою відзначили 
В. Окіпняка, не запаморо
чили йому голови. Хлопець 
наполегливо тренується, 
шліфує свою майстерність.

Влітку минулого року Ва
силь Окіпняк у складі збір
ної студентської команди 
СРСР виступив на всесвіт
ніх студентських іграх у Со
фії (Болгарія). Команда 
зайняла перше місце, а Ва
силя нагородили другою 
золотою медаллю.

Після цього молодий

спортсмен (він 1943 року 
народження) успішно висту
пав у Харкові, на всесоюз
ній спартакіаді команд ін
ститутів фізичної культури.

Зараз Василь Окіпняк за
рахований до збірної ко
манди СРСР. Перебуваючи 
в гостях у батьків, які жи
вуть у селі Великі Трояни 
Ульяновського району, 
спортсмен цікаво й невиму
шено розповідає молоді 
колгоспу імені Котовського 
про розвиток фізичної куль
тури в нашій країні.

Навчаючись в Київському 
інституті фізичної культури, 
він наполегливо готується 
до XVIII Олімпійських 
ігор’, які відбудуться в То
кіо. Юнаки й дівчата райо
ну побажали 
спортсменові 
успіхів.

Л. БАЖАТАРНИЮ

молодому 
найкращих

ватерполістів
✓

ОЕЛИКОЮ популярністю се. 
ред молоді міста Хрущов 

користуються плавання, водне 
поло та гребля. Спортсмени не 
раз брали участь у міських, об
ласних і республіканських зма
ганнях.

Команда плавців Хрущовської 
дитячої спортивної школи ста
ла чемпіоном Кіровоградської 
обласної ради ДСТ «Авангард», 
а ватерполісти, виступаючи в 
складі збірної команди нашої 
області на зональних республі
канських змаганнях у Миколає
ві, зайняли трете місце.

Найчисленнішою е секція вес
лування. Очолює її молодий 
тренер Юрій Ленцов. І хоч іс
нує вона всього другий рік, 
майстерність гребців зростає з 
кожним днем. Десятки з них 
вже виконали нормативи друго. 
го І третього спортивних роз
рядів.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

В кінотеатрах міста
Кінотеатр «Мир». Для дітей 

«БИЙ, БАРАБАНЕ!». Початок о 
10 год. ранку та 2 год. дня. 
«САЛОНІКСЬКІ ПАТРІОТИ».
Початок о 12 год. та 4 год. дня, 
6, 8 та о 1^ год. вечора.

Кінотеатр імені Дзержинсько- 
го. «МЕЧ І ТРОЯНДИ». Поча
ток о 9 год. ЗО хв/ ранку. «ДОВ
ГА НІЧ 1943 РОКУ». Початок 
об 11 год. ЗО хв., І год. ЗО хв., З 
год. ЗО хв. дня, 5 год. ЗО хв., 7 
год. 30 хв. та 9 год. ЗО хв. вечо.

1

ра.На літньому майданчику 
«МЕЧ 1 ТРОЯНДИ». Початок 
о 8 год. 15 хв. вечора.

Кінотеатр «С и в а ш е ц ь». 
«ШЛЯХ ДО ПРИЧАЛУ». По
чаток о 10 год. ранку, 12. 2 та 
4 год. дня, 6, 8 та 10 год. ве
чора.

Кінотеатр «Хроніка». Хроні
кально-документальний фільм 
«СУД НАРОДІВ». Демонструє
ться без перерви з 10 год. ран
ку до 9 год. вечора.
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