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ДОБРУДЖА— 
НІРОВОГРАДЩИНА

На Кіровоградщіпіі гостює делегація Толбухі»- 
еького округу Народної Республіки Болгарії. 
Друз» з братньої країни побували у графітників 
Завалля, потім прибули в Кіровоград, де ЇХ. 
прийняли члени обкому КП України, ознайомили 
з ходом господарського і культурного будівни
цтва в нашій області.

Болгарська делегація відвідала Знам’янськнй 
район, познайомилася з підприємствами міста і 
колгоспом «Октябрь».

Позавчора добруджанців приймала шахтарська 
Олександрія,

БУТИ НИВІ ЩЕДРОЮ

ЗАПОРУКА—
МІЦНИЙ ФУНДАМЕНТ

Цього року ваші хлопці попрацювали добре. 
А земля, вона відчував людську турботу і 
вміє щиро віддячити хліборобові. По ЗО цент
нерів пшениці з гектара дібрала бригада на 
площі майже 400 гектарів. По 22 центнери 
вродило просо, по 27 — овес, по 20 — ячмінь. 
Зараз копаємо цукрові буряки. Вже перші дні 
збирання показали, що врожай буде не мен
ше 260 центнерів з гектара. Дорідною вирос
ла її качаниста. Попередні розрахунки пока.

зують, що зберемо не менше як по 40 цент
нерів зерна з кожного гектара.

Важко сказати, хто з наших хлопців пра
цював краще. Вчасно і якісно провели оран
ку на зяб Василь Цнбрієнко, Микола Бендін, 
Іван Степаненко, виконуючи щозміни норми 
на 110—120 процентів. Майже по 0000 центне
рів намолотили в жнива Григорій Демченко та 
Григорій Ннчнпор. Зараз знову кожен зайня
тий роботою: Бендін і Цнбрієнко на оранці, 
Василь Колісник —. ца бурякокомбайні.

Своєчасний висів, догляд за культурами да
ли свої результати. Бригада виконала й пере
виконала взяті соціалістичні зобов’язання. 
Але ми розуміємо, шо наша земля може да
вати й більші врожаї, і тому прагнемо рівня
тись на ті колективи, які домоглись більших 
успіхів.

Ювілейний ленінський рік зобов’язує нас 
працювати ще краще, ]5 вересня закінчили 
сівбу озимої пшениці, яка дає гарний урожай 
на наших полях. Своєчасно заборонували І 
закоткували площі, висіяли куліси. Крім то
го, підготовлено щити для снігозатримання.

Готуючи ПЛОЩІ під цукрові буряки, BUOCH- 
MO добрива з розрахунку 20 тонн перегною і 
5 центнерів мінеральних добрив на кожен гек
тар.

Агротехніка — складна наука. Тому пс за
буваємо навчатись. Постійно бригаді пра
цює школа молодого хлібороба. Веде її голов
ний агроном Яків Іванович Кравченко. Пе
реймаємо досвід у старших товаришів. Досвід-

ченнй механізатор С. І. Сафронепко завжди 
дасть пораду, допоможе.

Днями у нас відбулись комсомольські збо
ри. Секретар комітету комсомолу артілі Ми
кола Червій познайомив нас з відкритим лис
том механізаторів колгоспу «Зоря комунізму» 
Новоархангельського району. Ми раді їх Ус
піхам. Вирішили підтримати новоархангельців 
в боротьбі за високий урожай наступного дю
ку. Нас до цього зобов’язує наша хліборобсь
ка гордість, звання бригади Імені 50-річчя 
ВЛКСМ, І па заклик бригади Василя Мо
торного відповідаємо, що теж не пошкодуємо 
ні сил, пі вміння, використаємо сповна хлібо
робський досвід, щоб підготувати до ювілею 
Ілліча паш щедрий хліборобський подарунок.

Петро МАКАРЕНКО, 
бригадир комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади колгоспу імені 
Володимира Ульянова Олександрій
ського району.
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ФЛАГМАН машинобудівної 
індустрії Кіровоград- 

щини — завод «Червона 
зірка» — прикрасився кві
тами, прапорами. Його 
дванадцятитисячний ко
лектив чекає зарубіжних 
гостей — делегацію ЧССР 
та аматорів самодіяльного 
ансамблю пісні і танцю 
«Олшава», що прибули 
взяти участь у Днях куль
тури ЧССР на Україні.

Разом з гостями з ЧССР. 
на завод прибули секре
тар обкому партії Н. П. 
Сухаревська, перший сек
ретар Кіровоградського 
міськкому партії. І. П. Ва- 
лявський, заступник голо
ви облвиконкому • Д. С. 
Сиволап, голова Кірово
градського міськвикон
кому Б, К. - Катеринчук, 
представники громадсь
ких організацій. •, І

Перша зустріч з керів
никами заводу, В залі — 
квіти, і як квіти, розцвіта
ють посмішки на устах 
гостей і господарів. З 
кожною хвилиною стосун
ки їх стають все невиму
шенішими, сплітаються ук
раїнські і чеські слова.

Перший заступник ди
ректора заводу А. Ф. Ши
ло тепло вітає делегацію 
ЧССР і колектив «Олша- 
ви» на кіровоградській 
землі, дякує за відвіди
ни. Він розповідає про іс
торію заводу, називає 
цифри, і перед слухача
ми зримо постає та прір
ва, що розділяє колишнє 
підприємство Ельворті і 
нинішню «Червону зір
ку».

Дванадцять тисяч ро
бітників, більше двох ти
сяч ударників комуністич
ної праці об’єднані в сім
десяти колективах, біль
ше двох тисяч орденонос
ців. Продукцію 
знають в сорока 
світу. Завод має

заводу 
країнах 

свої уч-

ІТАЮТТ. РОБІТНИКИ

бові заклади, Палац куль
тури, Палац спорту, про
філакторій, піонерський 
табір, шість дитячих за
кладів. Кожен третій ро
бітник «Червоної зірки» 
навчається.

Все це не /гоже не вра
зити. Гості жваво обгово
рюють почуте. Члени де
легації ЧССР 
кавляться 
справами, 
тання. Секретар парткому 
заводу О. І. Полтанов від
повідає відверто і вичерп
но, як справжнім друзям.

А. Ф. Шило запрошує 
зарубіжних гостей огляну
ти завод. Гігантські цехи 
«Червоної зірки» приємно 
вразили делегацію ЧССР, 
олшавців. Вони зупиня
ються біля верстатів, ве
дуть мову з робітниками.

Людям, що власними 
руками творять багатство 
своєї країни, перекла
дач не потрібний.

...Актовий зал 
«Червона зірка» 
шено державними 
рами 
зу,

жваво ці- 
заводськими 

задають запи-

заводу 
прикра- 

прапо- 
Радянського Сою- 

Радянськоі України, 
ЧССР, квітами. Квіти всю
ди. На сцені цнотливо пи
шаються яскраві айстри. 
Червоні гвоздики пломені
ють 
ків, 
чат 
них 
ми.

в петлицях робітни- 
в руках яснооких дів- 
— робітниць, одягне- 
в українські костю- 
Червоні гвоздики — 

символ революції — наші 
землячки вручають чехо
словацьким друзям, при
колюють їх до грудей.

Гучними оплесками зу- 
. стріли робітники появу 

делегації ЧССР та колекти
ву ансамблю «Олшава», А 
коли від імені делегації 
ЧССР та артистів «Олша- 
ви» керівник 
ЧССР, міністр 
ЧСР Мілослав 
звернувся до червонозо- 
рівців зі словами подяки

делегації 
культури 

Бружек

ГІСТЬ—
КІНЕМАТОГРАФ

З нагоди Днів чехословацької культури на 
Україні в кіровоградському кінотеатрі «Мир» 
розпочався фестиваль фільмів братньої країни. 
Начальник обласного управління кінофікації 
В. М. Гсрман привітав гостей з Чехословаць
кої Соціалістичної Республіки актрису

за теплий прийом, оплес
ки стали ще гучнішими.

Зараз вся Україна зна
йомиться з культурою 
ЧССР, сказав М, Бружек, 
це ми знаємо з газет, ба
чимо по телебаченню, чу
ємо по радіо. Ми раді, що 
Дні культури ЧССР на Ук
раїні стали великим свя
том єднання двох братніх 
.культур, братніх радянсь
кої о і чехословацького 
народів.

Ми разом пройшли ба
гато 
вань,
М. Бружек. Ім’я Єгорова 
таке ж дороге моїм зем
лякам, як вам ім’я капі
тана Яроша і інших чехо
словацьких воїнів, що бо
ролися на українській зем
лі. Дружбу, що народила
ся в боязні, ніколи і ніко
му ------

шляхів І випробу- 
продовж у в а в

не зламати.
- Хай живе дружба 

між радянським і чехосло
вацьким 
проголосив 
мовою 
жек.

Зал, 
цьому

Потім олшавці дали кон
церт. Особливо схвилюва
ла присутніх декламація 
уривків з поеми артист
кою Празького театру на 
Виноградах та артисткою 
кіно Іржіною Шворцовою. 
Ці віршовані рядки не пе
рекладалися, але присутні 
відчули і зрозуміли, як 
сплюндрована ‘ гітлерівця
ми поневолена Прага 
кличе Червону Армію на 
допомогу. Та перекладу й 
не треба було. Всьому сві
тові відомі назви Прага, 
Лідіце, Освєнцім. Всі на
роджені до І після війни 
знають про звірства фа
шистів, що творили вони 
в селах і містах 
ваччини..

На закінчення 
парткому заводу 
на зірка» О. І. 
тепло дякував 
цьким друзям за візит і 
приємність побувати на 
концерті, запрошував ще 
відвідати завод. Господарі 
і гості прощалися, як щи
рі друзі.

народами! — 
українською 

Мілослав Бру-
» 

стоячи, аплодує 
заклику.

Чехосло-

секретар 
«Черво- 

Полтанов 
чехослова-

Празького театру на Виноградах Іржину 
Шнорцову та відповідального працівника Мі
ністерства закордонних справ Анджея Джака,

Зі словами сердечної подяки виступила 1р« 
жнна Шворцова, Чехословацьким друзям булй 
піднесені квіти, вручені сувеніри. Після уро
чистої частини відкриття фестивалю в кіно
театрі демонструвався художній фільм спіль
ного виробництва студій «Мосфільм» і «Бар- 
рандов» — «Колонія Лапфієр».

Під час фестивалю в усіх кінотеатрах Об
ласного центру та сіл області демонструвати
муться фільми чехословацьких кіностудій.
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На фото: вгорі — чехословацька делегація на заво
ді «Червона зірка», внизу — з концертом перед червб- 
нозорівцямн виступає ансамбль пісні н танцю «Олшава*,

Фото В. КОВПАКА.
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РАДЯНСЬКО- 
ПОЛЬСЬКІ 
ПЕРЕГОВОРИ

2 ЖОВТНЯ В Кремлі 8 
обстановці сердечності і 
братерської дружби три
вали радянсько-польські 
переговори. Було закін
чено обмін думками в 
питаннях, обговорення 
яких почато на перегово
рах 1 жовтня.

ВІД’ЇЗД 
ПАРТІЙНО-УРЯДОВОЇ 
ДЕЛЕГАЦІЇ ПНР 
НА БАТЬКІВЩИНУ

3 жовтня з Москви на 
батьківщину відбула пар
тійно-урядова делегація 
Польської- Народної Рес
публіки, очолювана Пер
шим секретарем Цент
рального Комітету ПОРП 
Владиславом Гомулкою і. 
членом Політбюро ‘ ЦК 
ПОРП, Головою Ради, Мі- І 
ністрів ПНР Юзефом Ци- 
ранкевичем, яка перебу
вала в Москві з дружнім , 
візитом на запрошення 
ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР.

На Внукрвському аеро- І 
дромі,* прикрашен ому 
державними прапорами 
Польської Народної Рес
публіки і Радянського 
Союзу, делегацію про
воджали товариші Л. І. 
Брежнєв, А. П. Кирилен
ко, О. М. _ Косигін, К. Т. 
Мазуров та інші офіційні 
особи, 
______________(ТАРС).



2 стор« »Молодий комунар“ 4 жовтня 1909 pony

Квіти
для вчительки

Того вечора Оденки щось дуже довго засиділася за уро- 
ка.мн. Нам, звичайно, не звикати до цього, але здивувШло 
с-зме заняття дівчини. Вона писала. Зосереджено, захопле
но. іас тд часу відривалась, роздумувала. З усього видно 
було; те, про що пише вона — її хвилює.

Вранці, як завжди, вона пішла до школи. А я почала 
припирати в кімнаті. На письмовому столі лежали густо 
списані аркуші паперу. «Може, забула?» А коли взяла в 
руки, зрозуміла, що це чорнопик. «Учитель у моєму жит
ті» - прочитала. Цікавість заволоділа мною, і я почала 
читати далі.

чДев’ть років тому я перший раз пішла в школу. Перший 
раз у перший клас..,

Ппоходн.’пг дні, Тижні, місяці. Школа стала для мене 
другою домівкою, а я все більше прив’язувалася до своєї 
вчительки. З пето було дуже цікаво. Вона любила нас ді
тей, і ми відповідали їй тим же. Ми вчилися, грали, співали, 
і завжди вона була разом з нами, наша Валентина Олек
сандрівна.

Непомітно пролетіли чотири роки. Ми перейшли в п’ятий 
клас. Тепер уже нас вчили багато вчителів. Але Валентина 
Олександрівна залишилася з нами. Вона читала d нас ма
тематику. Цо складний і важкий предмет. В ньому все за
лежить під учителя. Але що було па її уроках! Вона роз
повідала про символи і теореми так захоплено, як можна 
розповідати про улюбленого Тероя. Найскладніші задачі 
після її пояснення ставали напрочуд зрозумілими і прости
ми. Цифри і формули вона оживляла. Вони ставали яскра
вими і красномовними.

Якось Валентина Олександрівна нам розповідала, що по
любити математику їй допомогла її вчителька. А якби запи
тали в мене, чому я люблю математику, я б сказала: «В 
цьому заслуга Валентини Олександрівни Кириченко».

Вона дуже добра, чуйна. Будь-яка наша неприємність 
хвилювала її, * радість наповнювала її серце щастям. Во

на перша поздоровляла нас 
зі вступом в піонери. З доб
рими її настановами ми 
вступили в комсомол. Про
йдуть роки, але я ніколи не 
забуду своєї першої вчитель
ки, свого Друга і настав
ника».

Я відклала аркуші. Мною 
оволоділо якесь незвичне по

чуття. Було і приємпо, що Олеика писала саме про Вален
тину Олександрівну, І водночас образливо, що мало сказано 
про неї. Л проте, можливо, попа й не докінця знає свою 
вчительку,

Я теж 
зустрічала 
сандрівва,

наших дітей рівним, лагідним голосом, 
приємного. А коли 
якогось учня, то не принижувала 
просто радила, як з ним треба 
звертати увагу, до яких справ залучати. Радила нам про
читати деяку педагогічну літературу. Батькам сподобались 
ці ібори. а особливо Валентина Олександрівна.

Не було такого дня, щоб Олеика, повернувшись зі шко
ли. не розповідала про свою вчительку. А одного ра іу, це 
було н другому класі, вона прийшла дуже схвильована.

•- Що трапилося, донечко? — питаю.
—• Ти знаєш, мам, Люда образила сьогодні Валентину 

Олександрівну.
— Як образила?
•— Та... я не хочу навіть повторювати. Але ми всім класом 

Не розмовляємо тепер з нею, хоч вона й вибачалася.
Олеика розповідала про це, і п її очах бриніли сльози. 

«Значить, ти теж не байдужа до Валентини Олександрів
ни». — думаю. 1 я помічала, як учителька, сама того не 
ліаючн, ставала членом нашої сім’ї.

Уж« в п'ятому класі Олеика помітно почала захоплюватися 
математикою. Якщс раніше вона для підготовки кожного 
уроку витрачала однакову кількість часу, то тепер над за
дачами сиділа найдовше. Записалася в математичний гур
ток, яким керувала Валентина Олександрівна. Потім поча
ла брати участь в олімпіадах. Перше місце в школі, у міс
ті, третє місце в області іаймала Олеика на мате і.ігичних 
олімпіадах.

Рантова хвороба прикувала дівчину до ліжка. Як тут не 
розгубишся.' Адже середина навчального року. Хвилювані, 
було •— що її говорити, і тут допомогла нам Валентина 
Олександрівна. Вона кожного дня приходила до нас до ло
му. в лікарню, коли Олеика б^ла там. Давала їй завдання, 
сама перевіряла їх виконання, зк могла, підтримувала мо
рально розгублену дівчину.

—« Не хвилюйгеся. Ніно Сергіївно, — іавжди говорила но
на мені. У вашої О.іенкн світла го.тона. Boni не відстане.

Я не вважаю ці слова пророчими, бо н тому, шо дочка 
.закінчила і восьмий клас (як і всі попередні) з похвальною 
грамотою — заслуга тільки Валентний Олександрівни.

Коли виникла ініціатива створити в тридцять четвертій 
школі математичний клас, який би навчався за інститутською 
програмою, серед учнів, яких рекомендували туди, була іі 
Олеика. - • _ .

Зараз вона учиться в 9 «І» класі, аио як його називають 
математичному. Валентина Олександрівна вже не учить її. 
Бо алгебру, геометрію і тригонометрію читають у неї викла
дачі інститутів. Але 1 вересня я бачила, як дочка любовно 
складала букет квітів,

—« Це —. для Валентини Олександрівни, — пояснила.
н. ЛЬВОВА, 

Лпжеяер-синоптик Кіровоградської авіаметеостанції.

Завтра— 
День учителя

колись вчилась і в школі, і в інституті, 
різних людей. Але таких, як Валентина 

—> вперше. Вона мене полонила при 
на батьківських зборах. Розповідала нам про 

----- ---------- - Більше говорила 
характеризувала негативні сторони 

батьківські почуття. А 
поводитись вдома, на що

бороть-

будемо об’єк-

відділу _____
соціалістичної

ЧПГЧМ

сире

про-

від-

I.

п
зі-

Багато 
Олек- 

лершій

роїчних сторінок з літо
пису МИНУЛОЇ ВІЙНИ,

В. СЕРГЕЕВ, 
сиг. Ульяновка.

кореспон- 
Гангут, 
що не

— \ кіровоградська сметана є? — якось до 
цитувалися покупці в Кривому Розі.

— Будь ласка. — виставляла перед гірни
ками продавець магазину невеличкі баноч
ки. — I ще сир «Янтйр» є...

Я не здивувався, чуючи ці слова, бо знав, 
що молочні «проби нашого заводу но пере
робні молока користуються великим попитом 
не лише на КІровоградщнні.

...Перед тим як потрапити на прилавки ма
газинів, вироблені продукти проходять пере
вірку на якість у заводській лаоораторії. 
Якість продукції — найголовніший показник 
діяльності робітників вводу. Відрадно, ш« 
саме в цьому напрямку виступають ініціато
рами комсомольці. А Ініціатива йде від шани 
ДО СВОЄЇ професії.

У ро мові і лаборанткою Тамарою Скрнп- 
ииченко я відчув, що дівчина поважає спою 
професію, любить її. А втім, не стосується 
не лише Гамари. Про це свідчить хоча б та
кий факт. 1<а заводі майже немає плиннос
ті кадрів. Комсомольський колектив згурто
ваний. дружний.

Коли до основною корпусу вирішили при
будувати ше один цех, на допомогу буді
вельникам прибули заводські комсомольці. 
Якщо щось «горіло», ішли допомогти своїми 
силами, і те, що попа пляшкомийна маши
на стане до ладу раніше строку — теж заслу
га молоді. Вона перемиватиме за годину 
тисяч пляшок. Це сприятиме збільшенню ви
робництва продукції.

Секретар комсомольської організації завозу 
Володимир Абиякий розповів, що кожен з 
ного друзів, працюючи, має таке правило: 
сЯкніо пі дведу себе, — значить-і весь колек
тив». е

Володимир працює я апаратній. Тут треоа 
пильнувати щохвилини. То. дивись, насос ви
йду ;’л:пу. то молоко просочується...

— Але буває іі так. — згадує комсомольсь
кий вожак. — ню і працює людина на со- 
п.-сгь. а їй ше брак), досвіду. Тож часом 
помиляється. ІІіо тут робити? Тільки вчитися. 
А вчаться на заводі всі комсомольці. Без 
нього не можна. Виробництво оснащується 
новими механізмами — продуктивнішими, до
сконалішими.

Справді, тут вчаться всі. Сам Володимир 
закінчує інститут. Марія Теплицька. шо пра
цює з тарному цеху, навчається в Білоцер
ківському молочному технікумі, лаборант
ка Тамара Скрнпниченко — на 2-му курсі ін
ституту, інші юнаки іі дівчата відвідують шко
лу робітничої молоді.

Навчання і праця у комсомольців заводу 
йдуть поруч.

Коли складали Ленінський залік, то разом 
вивченими ленінськими працями «Великий 

почин», «Як організувати змагання?» звіту
вали комісії про свої особисті справі:. А які 
вони? Ось хоча б у Т. Скрипннченко. Дівчи
на старається як ніколи. її нещодавно 
комсомольських зборах 
латом у члени КПРС. 
бо показники роботи 
серед «прожектористів» 
території підприємства 
її справа.

Проходиш цехами 
вражає дотримання естетики 
Всюди білі халати, квіти, ритмічно вицоку
ють напівавтомати. Видно всюди почерк ком
сомольських рук.

Особливий порядок у молочному иеху. Тут 
зовсім недавно було невтішно з санстаном. 
Панелі дуже часто мили водою. При митті 
вода потрапляла в електродвигуни, псувала 
їх. Тоді тривогу забив «КП». Марія Теїілн- 
цька та інші «прожектористи» покритикували 
винуватці», вказали вихід зі становища. 
Електрики поставили на двигуни захисні 
щитки.

Нещодавно Володимир Абиякий повернувся 
з Шушенського, де проводився зліт комсо
мольсько-молодіжних бригад на честь іОО-річ- 
чя з дня народження. В. I. Леніна.
— Крім відвідання історичних місць. — роз

повідає Володимир, — комсомольці мали змо- 
— одному

..... ’ її
рекомендували канди- 
1 товариші вірять їй. 
в неї відмінні. Вона 
заводу. А те. що на 
чимало квітів — теж

молокозаводу і тебе 
виробництва.

Незвичайний пакунок 
одержав поштою 

Олександр Родіонович 
Винник — голова Улья
новського райвиконкому. 
В ньому знак з написом 
«Гангут. 1941 рік», по
свідчення на нього і 
лист від ради ветеранів- 
гангутців такого змісту: 
«Шановний Олександре 
Родионовичу. Посилаємо 
Вам пам'ятний знак 
«Гангут. 1941 рік». Вітає
мо Вас з нагородою. Но
сіть з гордістю і гідніс
тю знак захисника Чер
воного Гангута. Бажаємо 
Вам і Вашій сім’ї здо-

ВІН
гу поділитися досвідом, дати один 
поради...

Довгий час на заводі не знали, як 
транспортером, іцо подає морозиво 
дильну камеру. Там до Зо градусів

бути З 
в холо- 

_____ ______ _______  „„ „ ...Ж_ холоду. 
Транспортер, замерзав, псувався. Спосіб був 
знайдений, але примітивний, він викликав 
інші незручності. Коли Володимир розповів 
про це колегам, то були в Шушепському, но
ни порадили застосувати дуже простий при
стрій: від вікна холодильної камери поста
лити ролыанг під кутом. ІЦе була розмова 
про перспективу паперових пакетів. Вони 
набагато зручніші, ніж пляшки, потребують 
мало клопоту, але — машина, яка. клеїть їх, 
забирає багато енергії. А не вже проблема, 
і тут можна проявити свою творчість, фанта
зію, комсомольцям молокозаводу показати 
своє «я»!

М. ЛИТВИНЕНКО.
На фото: робітниця .маслоцеху Валенти

на ВЕРШИ НІ НА.
Фото 10. Лівашникова.
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Муха в окропі
ЦИМ МАТЕРІАЛОМ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
ПОЧИНАЄ РЕЙД-ПЕРЕВІРКУ РОБОТИ 
ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО 
ХАРЧУВАННЯ КІРОВОГРАДА

Отже. Дієтична їдальня № б. Зов
сім недавно переселився колектив її 
в переобладнане приміщення колиш
нього ресторану <Центральний». Про
стора зала, столики з гігієнічним по
криттям — усе приваблює зір. Цехи 
і складські приміщення обладнані 
механізмами, здається, є все для то
го? щоб видавати відвідувачам смач
ні, калорійні, майстерно приготовлені 
страви.

Та так воно і є. але... лише на пер
ший погляд. Про це пізніше, а поки 
що заглянемо в свята святих цього 
нідпригметва, па кухню, де готуються 
і зберігаються страви.

Ліашина для миття посуду. Пре
красний витвір інженерної думки. 
Закладай посуд, і з іншого боку та
рілки виходять стерильно чистими. 
Обробляє їх пара. Ллє роботі машини 
передує первниае миття посуду. Як
що користуватися машиною, треба 
затратити кілька зайвих хвилин. *1н 
не простіше вмочити тарілку в одву 
ВОДУ, іншу — І до клієнтів?

— Взімкніть, *- просимо завідуючу 
виробництвом Р. І. Пшеничну.

— Не працює, — чуємо лаконічну 
відповідь.

Виявляється, вийшла з ладу якась 
яопійчапа деталь, яка потім відра
зу ж знайшлася.

Є я їдальні й автоклав для приго
тування бульйону. Залий воду, вкинь, 
що треба, і автоклав сам приготує 
бульйон. Просто і гігієнічно. Проси
мо теж ввімкнути і чуємо ту ж від
повідь. «Ну і ну!» — сказали б ви, а 
ми ще не говоримо цього в перед
чутті інших чудес. Ллє наступне, ш<> 
ми оглянули, було не диво, а звичай
на колода для розрубування м’.яса. 
Все б гаразд, та розбита деревина,а 
в щілинах залишилось стільки м fl
ea — І баранини, і евнпннн, І ялови
чини. що видобути його звідти вже 
неможливо. Тож і прижилася там 
уся фауна степу і лісостепу, розмно
жуючи мікробів.

Ну. мікроби — це таке: їх пе вид
но, Чого пе видно, того пе ВИДНО, А 
ОСЬ мух видно. Дехто не повірить, 
МОВЛЯВ, жухпе листя віт пічних Хо
лодів, а вони про мухи. Так то ж віл 
холодів, а на кухні в дієтичній 
їдальні тепло. Отак покрутиться 
якась пе >. окропом — та й п.тюхтулн.

Дуже хотілося, шоб у такій пре
красно обладнаній їдальні, що, до 
речі, н існує після свого другого на
родження всього якийсь тиждень, 
справи йшли якнайліпше.

Але...
посуд па кухні, як v недбайливої 

господарки: коли чистився — неві
домо;

прямо біли входу на кухню 
па підходів;

м’ясо транспортують у чому при- 
йдеться; ' -

овочевий і Інші гарніри зберігаю
ться в антисанітарних умовах:

дошки для приготування м’ясних 
страв без спеціальних марок, а «є 
значить, іцо можна кинути биток чи 
котлету туди, де щойно різали ~ 
м’ясо:

медогляд працівники їдальні 
ходятх невчасно;

книга контролю якості страв 
сутня.

Та про пкісп,’ поговоримо потім, 
можливо, надамо слово тим. хто від
чув на собі кулінарну майстерність 
працівників їдальні № 6. А зараз за
глянемо в складські приміщення.

Завідуючий складом М. О. Наза
ренко — людина весела іі оптимістич
на. Це відчувалося на відстані, коли 
він кинув:

— І до мене недеші Веди, веди, тут 
все а ажурі. (Правда, нищечком про
шепотів: «Могла б попередити», «Сю
ди ж ніхто ніколи не заглядає, 
відчуваючи провину, відповіла Р. 
Пшенична).

«Ажур» почався вже на вході 
кладову. Тут Макар Олексійович 
брав стільки сміття, що його б виста
чило на вантажну машину. Оптимізм 
Макара Олексійовича набрав дещо 
Іншої форми, коди виявилося, що 
м’ясо зберігається в брудному посу
ді, підлога милася таки давненько, 
принаймні, зав не пригадав коли.

— Виправимо, — говори» Макар 
Олексійович, — усе виправимо.

І як вбивчий аргумент, що пін за
готував ще з початку розмови, наш 
співбесідник переможно вигукнув:

— А мишей все ж поборов!
Тепер про якість приготування 

страв І ще про дещо. Звернемося до 
книги скарг І пропозицій.

І. Пшенична попереджена 
кухаре- 

Касир 
те, що, 

чек ви-

підпуск неякісних продуктів 
ві-роздатчнку т. Матвієнко. 
т. Марущак попереджена за 
взявши а клієнта 70 копійок, 
била на 74 копійки.

Соколов, начальник 
би з розкраданням 
власності УВС».

Ми домовилися, шо ______
тивіїнми. Отже, група студентів дя
кує їдальні за приготування овоче
вого рагу. Гадаємо, що тут неабияку 
роль грала ціпа на цю страву.

А ось запис, який нам хотілося б 
привести дослівно. «Я — Дієтчнк “ч 
взі’в на обід суті овочевий, суп мо
лочний рисовий, котлети. Запитаєте, 
чому я так перевантажив себе? Та 
тому, що все тут дуже смачне. Але 
дуже бажано, щоб у котлети клали 
хоч трохи часнику, бо так вони бу
дуть схожі на справжні, а в суп ово- 
чепий треба покласти зелені; кропу, 
петрушки, сельдерею 3 Тієї ж при
чини».

Запис цей коментувати не будемо, 
очевидно автор перебував у доброму 
гуморі. А ось про інше сказати тр?- 
ба. саме про те, що п їдальні е ком
сомольська організація і е секретар 
іі Люда Дьоміна, Та не вирішують 
вони пиробчичих питань на своїх збо
рах: е завідуючіїй. ,то нехай піп і 
керує. А шкода. Комсомольці багато 
могли б зробити в поліпшенні харчу- 
панип. Можливо, вони ще й покажуть 
себе. Поживемо — побачимо.

Рейдова бригада: М. ДУД
НИК — працівник міської 
санеііідстанцІТ, Н. ДУБЬ 
НА — інструктор міськкому 
ЛКСМУ, В. ШАРІЙ — спец
кор «Молодого комунара».

ров’я, радощів 
в житті, успіхів 
на благо рідної 
ми!»;
’І пригадалася ветерп- 

ну-герою його моло
дість, героїчні подвиги 
мужніх оборонців пів
острова Ханко (Гангут). 
Немеркнучою славою 
вкрили себе захисники 
цього плацдарму. На- 
протязі 165 днів і ночей 
стояли вони насмерть, 
обороняючи від оска
женілих гітлерівців цю 
воєнно-морську базу, 
яку ворог за будь-яку 
ціну намагався захопити 
в свої руки. У числі тих, 
хто не, знав відступу на 
невеличкому клаптику 
землі, був і артилерист 
Олександр винник. Ли
ше наприкінці жовтня 
1941 року за наказом 
Ставки Верховного го
ловнокомандуючого тан
гутський гарнізон був 
евакуйований і приєд
нався до оборонців ко
лиски Великого Жовт- 

- Ленінграда. Під йо- 
стіиами стояв на

смерть артилерист 
О. Винник.

В . числі інших дорогих 
реліквій ветеран Вели
кої Вітчизняної війни- 
свято зберігає два но
мери газети 
за минулий 
рік, в яких журналіст, 
М. Дудін у 
денціях «Твої, 
кавалери» і «Ті, 
знали відступу» деталь-

«Известия»
і нинішній:

детали J
но відтворив одну 3 ГЄ-<£ '
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• НАПЕРЕДОДНІ
20-РІЧЧЯ НДР

• «ЗЕЛЕНИН ЕКСПРЕС» 
і МОЛОДІ ДАТЧАНИ

• РЕВАНШ ЗІ СТОРІНОК 
ПІДРУЧНИКІВ

Є ПІВДЕННОКОРЕИСЬКІ
СТУДЕНТИ ПРОТЕСТУЮТЬ

НЕ МИНУЛО Л місяця з 
7ого часу, як у Данії з 

ініціативи прогресивних гро
мадських організацій був 
проведений тиждень бороть
би. Демократична громад
ськість країни ясно висло
вилася проти дальшої учас
ті Данії в НАТО, за припи
нення військового співробіт
ництва з західнонімецьким 
бундесвером і проведен
ня нейтральної миролюбив! 
політики.

Незважаючи на це, ва
тажки Північноатлантич
ного блоку влаштували чер
гову військову демонстра
цію на датських островах.

; Більше тижня в Данії три
вали маневри мобільних 
сил ЛАТО під умовним 
найменуванням «Зелений 
експрес». Крім датських 
підрозділів, в маневрах взя
ли участь військовослужбов-

ЗА
ВИХІД
ІЗ
НАТО

ці з США, Канади, Італії 
і Люксембургу.

Ще напередодні маневрів 
датська демократична гро
мадськість, у першу чергу 
молодіжні організації, ви
ступили з протестом проти 
проведення цих навчань і 
присутності на датській 
землі таких генералів, як 
колишній офіцер нацист
ського вермахту Беннехе. 
що був одним керівників 
маневрів.

Як повідомила газета 
їЛамд ог фольк», делега
ція Комуністичної спілки 
молоді Данії відвідала мі
ністра оборони Ніни-Хансе- 

I на і висловила йому зане
покоєння п зв’язку з тією 
загрозою, яка нависла над 
Данією в силу військового 
союзу із Західною Німеч
чиною. Делегація залип
ла міністру, що участь ге
нерала Беннеке в маневрах 
на датській території, як 
одного з керівників, і під
леглість Йому датських сол- 
датів — цс серйозна прово- 

-С нація, проти якої молодь 
буде боротися.

У пресі опубліковані лис
ти .молодих солдатів строко
вої служби міністру оборо
ни Данії, в яких вони про
сили звільнити їх від 
участі в маневрах і про
тестували проти передачі їх 
під командування західно
німецьких офіцерів.

Молоді датчани, пишуть 
солдати Із підрозділу, роз
квартированого п Хольбску, 
що не забули тих масових 
убивств, які здійснила на
цистська Німеччина в ба
гатьох країнах.* Ми вва
жаємо, відзначається в лис
ті, що Потсдамські угоди 
повністю зберігають свою 
силу, а перебування німець
ких офіцерів на датській 

, землі і співробітництво з
ними датських військових 
суперечить цим угодам.

Протести І виступи дат
ської молоді проти прове
дення маневрів «Зелений 
експрес» —> лише частина 
широкого руху трудящих 
Данії за вихід країни із 
МАТО, за нейтральну, ми
ролюбну Данію.

Б. ВИЛИВАНИЙ.
(ТАРС).

_______________________

ЦЕ ВІДБУЛОСЯ в один із ве
ресневих днів у Франк- 

фурті-на-Одері, В районі 
міста, де зводиться пам'ят
ник радянським воїнам, які 
загинули в боях за звільнен
ня народів Європи від гітле
рівського фашизму, зібрали
ся в той день сотні молодих 
робітників, селян, учнів, які 
висловили своє бажання в 
знаменний рік 20-річчя ство
рення Німецької Демокра
тичної Республіки вступити 
до рядів Спілки вільної ні
мецької молоді, організації, 
яка об'єднує зараз багато 
сотень тисяч юнаків і дівчат

Гюнтер Ян:
НДР. Разом з ними до па
м’ятника прийшли комсо
мольці — воїни Радянської 
Армії — молоді люди, які 
відбувають службу в Групі 
радянських військ у Німеччи
ні. Разом з активістами Спіл
ки ВНМ вони вручили новим 
членам цієї організації член
ські квитки і у відповідь — 
в знак дружби — ті пов’яза
ли своїм радянським товари
шам блакитні галстуки.

Ця урочиста церемонія —•

«Ми віддані партії»
лише одна в ланцюгу захо
дів, якими молодь Німецької 
Демократичної Республіки 
відзначає своє 20-річчя, що 
виповнюється 7 жовтня, з 
дня створення своєї робітни
чо-селянської держави...

Найбільш святкові торжества 
молоді будуть проходити П Берлі
ні. Тут 5—7 жовтня відбудеться 
«Зустріч молодих спеціалістів» — 
маніфестація молоді, присвячена 
знаменній даті. Підготовка до 
зустрічі Гіде повним ходом в усіх 
колах Німецької Демократичної 
Республіки. Вона відзначається, 
перш за все. новими трудовими

успіхами юнаків І дівчат я цехах 
заводій і на полях сільськогоспо
дарських виробничих кооперати
вів, їх наполегливим навчанням в 
університетах і інститутах.

Наша зустріч у Берліні, за
явив перший секретар Цент
ральної ради Спілки вільної 
німецької молоді Гюнтер Ян, 
буде маніфестацією відда
ності молоді партії робітни
чого класу і її Центральному 
Комітетові.

А. ТЮПАЄВ. (ТАРС),
ЧОМУ НАВЧАЮТЬ
ЗАХІДНОНІМЕЦЬКУ

КИЙКИ 
НА ВАРТІ
МАРІОНЕТОК

У Південній Кореї розіграно черговий фарс: 
маріонеткові власті Сеула «законним шля
хом» дали можливість нинішньому «прези
денту» Пак Чжон Хі втрете стати верховним 
правителем країни. В умовах жорстокого те
рору і масопнх репресій Пак Чжон Хі і його 
прибічники домоглися внесення в конститу
цію відповідної поправки, яка відкриває Па
ку зелену вулицю для його обрання «прези
дентом* на третій строк.

Залежну від США зовнішню і внутрішню 
політику Пак Чжон Хі і його адміністрації 
засуджують паліть представники так званої 
«офіціальної опозиції», яка її основному сво
єю політикою теж стоїть на позиціях завзя
того аптикомунізму. Виступаючи на «Націо
нальних зборах» у зв’язку з обговоренням 
законопроекту про внесення поправки до кон
ституції, представник опозиції Чо Хан Пек 
заявив, що «Пак Чжон Хі не завоював до
вір’я, і його економічна політика зайшла в 
тупик, сільському господарству загрожує 
банкрутство, я міське населення терпить тяж
кий тягар податків». Власті Південної Кореї 
посилюють в зв’язку з незадоволенням гро
мадськості різного роду репресії щодо інако
мислячих.

У важкій обстановці, яка створилася, про
гресивно настроєва студентська молодь Пів
денної Кореї розгорнула мужню боротьбу 
протесту. Ось уже більше місяця півден
но-корейські студенти виступають проти полі
тичних махінацій ватажків режиму. Прагнучи 
придушити хвилю антиурядових виступів, 
сеульські власті закрили 19 університетів і 
коледжів, студенти яких найбільш рішуче 
виступають проти дій правлячої кліки.

25 серпня близько тисячі студентів Корей
ського університету и Сеулі вийшли на де
монстрацію з території студентського містеч
ка, але були відтиснуті назад поліцейськими. 
Поліція пустила и хід гранати зі сльозоточи
вим газом. 1-1 учасників студентської демон
страції були арештовані.

8 вересня поліція знову розігнала демон
страцію. на яку вийшла приблизно тисяча 
студентів. Жорстокі сутички на вулицях Се
ула відбулися між поліцейськими і студента
ми також 9 і 10 вересня. Загони поліції по 
боротьбі з безладдям застосували проти сту
дентів — учасників демонстрації — сльозото
чивий газ, били їх кийками.

Студентські заворушення прокотились і по 
ііровінціальннх університетах Південної Кореї.

Зараз сеульські правлячі кола вживають 
найжорстокіші заходи для придушення анти
урядових виступів студентів. Всього за цей 
час поліція арештувала більше 60 чоловік. 
При допомозі армії і поліції наводиться «по
рядок». Чи надовго вдасться його зберегти?

Г. ПАВЛОВ. (ТАРС).

Фото В. МУСАЕЛЬЯНА, (ТАРС).

Фото ЮНІ—ТАРС,

Північна Ірландія. Поліцейський стріляє 
із гранатомета під час розгону демонстра
ції в Лондоилеррі.

На території Польської Народної Рес
публіки закінчилися спільні навчання 
військ армій СРСР. ЧССР, НДР і ПНР.

На знімку: воїни — учасники навчань в 
гостях у польських піонерів. Зліва напра
во — старший рядовий Неслав Влодар- 
чик (ПНР), рядовий Іржі Мазанець 
(ЧССР). старшина Володимир Всрбовсь- 
кий (СРСР) і єфрейтор Лути Фейрзбенд 
(НДР).

МОЛОДЬ
Кожний з нас пам’ятає, яку роль в нашому вихованні, 

у формуванні наших перших поглядів мав перший учитель, 
перший’шкільний підручник. Через них ми одержували пер
ші відомості, першу інформацію, перші уявлення про життя, 
про світ, про дооре і потане.

Зараз увага всього світу насторожена проявом дуже 
небезпечних тенденцій у Федеративній Респуоліні Німеччи
ни, де знову підіймають голову ті сили, які розв’язали дру-* 
ту світову війну, з-за яких загинули десятки мільйонів 
людей. Всім відома роль, яку відіграють у справі виховання 
молоді ФРН неонацисти і реваншисти. Досить очевидний 
ріст впливу серед молоді Західної Німеччини партії Адольфа 
другого — Націонзл-демократичпої яартії. Ці люди на зра
зок перших вчителів... А чому дивуватись? .

Практично весь післявоєнний розпиток системи шкільної W 
освіти у ФРН зв’язаний з отруєнням свідомості молоді 
духом аптикомунізму, неонацизму. Підручники історії і су- 

Нспільствознавства, м’яко кажучи, заподять її в оману. В них 
фальсифікуються, спотворюються історичні факти, тенден
ційно відтворюючи події другої світової війни, післявоєнно
го розвитку. Вчені, публіцисти, соціологи соціалістичних кра
їн неодноразово обговорювали порочні політнко-ідеологічіїі 
цілі виховання молоді у ФРН.

При детальному розгляді західнонімецьких підручників 
історії і суспільствознавства відзначалося, що я них. як 
правило, замовчуються злочини гітлерівського фашизму і па 
перший плай висуваються його так звані позитивні сторо
ни — ліквідація безробіття, будівництво автострад і т. ін...

Піднесений в ранг офіційної політики Бонна антякомуні.зм 
займає домінуюче становищ? і спрямований проти СРСР, 
Польської Народної Республіки, ЧССР та інших соціалістич
них країн, проти першої на німецькій землі робітничо- 
селянської держави, а також проти робітничого руху Захід
ної Німеччини.

Описи військових Дій нід час другої світової війни грубо 
спотворюються, перекручується висвітлення розвитку соціа
лістичних Держав, перш тз все Німецької Демократичної 
Республіки.

Спотворюється Історія Великої Жовтневої соціалістичної 
революції. Ось Декілька прикладів, взятих h підручників 
або навчальних посібників.

«При проходженні більшовизму учню слід показати світо
вий характер йото домагань і зв’язану з цим для людства 
небезпекою» (її посібника для вчителів західнонімецьких 
шкіл під назвою «Колись і тепер» виданого в Штутгарту 
I960 рік. том 4. стор. 21).

«Більшовизм прагне до розповсюдження своєї системи на 
всі країни... Країни світу силоміць завойовуються російською 
зброєх) і більшовизуються комуністичними урядами, підтри
муваними Росією» (Гуго Аидреас, «Підручник історії для 
професійних шкіл», витаний «Фсрлаг хандверк унд Технік», 
Гамбупг. 1962 р„ стор. 324».

«Найбільше лиха наробили самі революціонери. У відпо
відності із вченням більшовиків не повинно більше існувати ■ 
приватної власності. Людям цілих райоиів абсолютно нічого і 
було їсти. Справа доходила до ротбою. вбивства і грабежу, ! 
а в деяких районах навіть до людоїдства». (Адам. «Радян
ський Союі. історія Росії під Рюрика до наших днів». Анс
бах. 1966 рік, стор. 21).

«Судетське питані« виникло в 1918—1919 роках. В 1939 
році воно було тимчасово вирішене, а я моменту окупації 
Судетської області Чехословаччнною в 194*> році залишається ; 
зпову відкритим...»

«Всі великі досягнення Адольфа іітлера спотворюються 
або підкреслюється в них негативне лише тому, щ>> ми 
програли війну» (К. Рахінгеп. Р. Рапт. «Провина і вітчпз- 
на», Фрамкфурт-на-Майні, 1963 рік).

... І всі ні чісеїіітняні — не викрики біснуватого бюргера 
після десятого кухля пива. Все це цитати з підручників, які 
прокладають перші борозни v звивинах литячого розуму, що 
намагається пізнати світ

1 ось уже роздуваються ніздоі віт заклику «Дранг нах 
Остеп» у Чсйнцд Палеха — федерального керівника орта- ; 
ні.тації «Німецька молодь Сходу» — відвертої неонацист- > 
ськоТ молодіжної організації ФРН, до речі, активного члена 
Федерального кола молоді Західної Німеччини. Вій заявляє 
в журналі «Дер Пфайль» (Лї 12 за 1B6S рік): «Мн внесем 
свій скромний внесок v здіясиепіія єдності нашої батьківщи- , 
пи в умовах свободи. І якщо говоримо «свобода», то миро- j 
зуміємо також свободу для естонців, латишів і литовців, 
для жителів південного Тіролю і слов’ян».

Під час ЇХ Всесвітнього фестивалю молоді і студентів Ще 
одна (а їх аекілька’.л західнонімецька неонацистська орга
нізація. так звана »Спілка молоді, відданої батьківщині», 
розповсюджувала листівки з таким текстом:

«Я хочу жити в східнонімецьких районах або приймати '. 
активну Участь у відновних роботах, коли наша країпа по ’ 
той бік Одеру і Нейсе, а також Судетська область будуть ; 
звільнені вії ч'.іноземної■> управлінню («Вельт теп арбайт», 
2 серпня (90S року).

Дико слухати ні слова сьогодні, напередодні 25-річчя з«іль- . 
ненця народів Європи від фашизму. Але ми знаємо — 
повторения ганьби Європи і некого світу — фашистської ко
ричневої чуми — не може бути 1 не буде. Запоруко» то
му — зростаюча міць соціалістичних країн. Запорукою 
тому — зміцнення Німецької Демократичної Республіки, 
двадцятиріччя якої відзначає Цьоіо року вся прогресивна 
світова громадськість. Запорукою тому зміцнення оиозн- 
нійннх демократичних сил в самій Федеративній Реглубкіїй 
Німеччини.

І Володимир КАЛЮЖНИЙ.(АПН)
НА ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЇ РІЧНИЦІ

•I

ПРАГА. Президія Центральної зацій повністю підтримує 
ради Об’єднання дитячих і модо- " ............. —
діжких організацій Словаччини 
опублікувала заяву з приводу свят
кування 100-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна.

До святкування 100-7 річпнці з дня 
народження В. І, Леніна, говориться 
в ній заяві, переданій агентством 
ЧТК, Мн готуємося В період, коди 
КПЧ принципово, енергійно і яспо 
розв’язує дальші завдання розвит
ку нашої республіки.

Президія Центральної ради Об'єд
нання дитячих і молодіжних органі-

■НМВН■■■■ЩЦ, _ заяву 
Президії ЦК КПЧ у зв’яжу з КЮ-ю 
річницею з Дня народження В. І. 
Леніна, розцінюючи її як один з 
основних документів їли орі< птації 
дальшого життя нашого суспільства.

Мн хочемо ні основі пізна нні 
марксистсько-ленінської теорії ос
воїти методи конкретною розв’язан
ня життєвих продаєм. підкреслює
ться у заяві.

Ми і падалі бєдемо використову
вати у своїй роботі досвід Ленін
ського комсомолу, який протягом 
своєї 50-рІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ веде МО-

доль до героїзму в боротьбі і праці.
Зміцнення інтернаціональних зв’яз- 

ків з організаціями соціалістичних 
країн і прогресивними організація" 
ми в світі повністю відповідає на* 
тій програмі.

Одним з головнях завдань у вихо
ванні молоді ми вважаємо її актип- 
ну участь у повсякденпому будів
ництві соціалізму в нашій країні.

Ми закликаємо всіх членів наших 
організацій і псю молодь в рі< 
святкування 100-ї річниці з дня на
родженця В. І. Леніна ще більше І 
глибше пізнавати і 
вчення, втілювати 
життя, говориться у

вивчати Його 
його праці « 
заяві.(ТАРС).



4 стор» «Молодий комунар” 4 жовтня 1900 року

і
Почали
легкоатлети

НАРЕШТІ,
ПЕРЕМОГА

Матчем у Жданов» з 
«Азовцем» кіровоградська 
«Зірка» закінчила своє п’я- 
титурове турне по чужих 
полях, Після двох пора
зок — від житомирського 
«Автомобіліста» і київських 
армійців — та двох нічиїх — 
з чернігівською «Десною» 
та сімферопольською «Тав- 
рією» — наші земляки, на
решті, здобули перемогу з 
мінімальним рахунком 1:0. 
Гол у першому таймі з по
дачі Віктора Ступака забив 
Андрій Гайкович,

Втрата шести очок на ви
їзді обійшлася «Зірці» до
рого: якщо перед турне во
на займала друге місце 8 
турнірній таблиці, то зараз 
перебуває на четвертому.

Але не слід втрачати надії па 
те, що наша команда підніме
ться вище, впритул до лідера — 
дніпровського «Дніпра». Адже 
останні чотири тури розиграшу 
вона проведе На своєму полі. 
Та сподіватися тільки на те, що 
власні стіни допоможуть, не 
можна. Суперники не із слаб
ких. Правда, команда криво
різького «Кривбасу», яку Кіро
вограді прийматимуть після
завтра, в другому колі чем
піонату виступає значно гірше, 
ніж у першому, але й до неї не 
слід ставитися зневажливо.

Найбільш грізними супер
никами є чернівецька «Бу
ковина» і львівські «Карпа
ти». Перші тепер рідко ко
му програють, у гостях по
чувають себе, як вдома. 
Зокрема, на виїзді завдали 
поразок таким командам, 
як харківський «Металіст», 
запорізький «Металург». А 
футболісти «Карпат» не по
требують якихось рекомен
дацій: найкраща характе
ристика їм — кришталевий 
Кубок країни, який вони 
нещодавно завоювали. І чет
вертий- суперник «Зірки», 
вінницький «Локомотив», 
здатний піднести сюрприз 
будь-якій команді.

Якщо Кіровограді прове
дуть заключний етап зма
гань з повною віддачею сил 
і вміння, можна розрахову
вати на те, що вони повер
нуться на другу сходинку 
таблиці, яку займали до 
цього.

Подаємо результати матчів 
між іншими командам» підгру
пи: «Буковина» — СКА (Київ)
— 0:0, «Карпати» — «Автомобі
ліст» — 3:0, «Локомотив» (Він
ниця) — «Десна» — 0:0, «Суд
нобудівник» — «Будівельник» — 
1:0, СКА (Одеса) — «Металург»
— 2:1, «Локомотив» (Херсон) — 
«Дніпро» — 0:2, «Шахтар» — 
СКА (Львів) — 0:1, «Металіст»
— «Авангард» — 1:1. «Хімік» 
«Динамо» — 1:0, «Кривбас» 
• Таврів» — 0:2.

гі РАПОР змагань, піднятий переможця« 
* 1 ми минулорічної спартакіади Кірово
градської школи № 34, сповістив учнів про 
нове спортивне свято. Протягом двох 
тижнів тривали тут спортивні поєдинки 
легкоатлетів.

Два етапи змагання: перший для учнів 
4—8 класів, другий для старшокласни
ків — дали змогу краще визначити рі
вень підготовки спортсменів, наявність 
спортивних талантів у школі.

Серед учасників змагань з молодших 
класів найснльнішнм був 8 «А»,

Приємним видовищем, в якому особли
во впадала у вічі масовість спорту, ста
ли змагання учнів 9—10 класів. На спор
тивні майданчики вийшло близько 250 
юнаків та Дівчат, бо від кожного класу 
були представлені по 20 спортсменів.

Вже в перших забігах на дистанції 
60 метрів десятикласники Володимир 
Щеліхов і Валерій Бичук виконали нор
му першого спортивного розряду, вста-

повивши новий рс- , 
корд школи. Жвава 
боротьба розгорілась 
1 біля ями для стриб
ків у довжину. 10 «Г» 
клас підтвердив свої

наміри перемогти — тут знову були 
першими Валерій Бичук 1 Володимир 
Шеліхов,

У дівчат відзначилася дев’ятикласниця 
Надія Резниченко. стрибнувши у висоту 
J35 сантиметрів.

Кращим спортсменам школи вручили 
грамоти 1 дипломи, а команда 10 «Г» 
класу — переможець змагань — одержа
ла перехідний кубок з легкої атлетики,

А. ПОЛЯКОВ.
Фотй В, КОВПАКА.

Керівник клубу — 
кандидат у майстри 
спорту Г. ДУБІВКЛ

•з.;
Пастка в дебюті
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■1 СПРИТНІСТЬ,
НА СТАРТІ—ПОЖЕЖНИКИ

В районі Балашівки на спортивній базі 
обласного відділу пожежної охорони два дні 
тривали обласні змагання з пожежно-прнклад- 
ного спорту, 18 команд вели боротьбу за 
перехідний кубок обласної ради ДСТ «Дина
мо», який ось уже два роки утримували 
представники пожежної частини № 15 м, Боб- 
рияця.

Учасники цих змагань мали подолати сто
метрову смугу перешкод, встановити розклад
ні драбини і піднятись на третій поверх нав
чальної башти, потім — пожежна естафета 
і бойові дії.

53 учасники цих захоплюючих поєдинкіп 
боролися за звання чемпіона на стометровій 
смузі. Переможцем став Георгій Луцснко 
(Компаніївськнй район). На другому місці — 
начальник пожежної частини з Малої Виски 
Володимир Кравченко, на третьому — бобрим- 
чанин Анатолій Ведула.

А в змаганнях на розсувній драбині перемог-

ПІЗНАНІ
шюігаїднш

Хто вже побував на обласній виставці 
робів радіолюбителів, задоволений. Адже 
можна не тільки подивитись на експонати, 
н побачити їх у дії.

Щодня приходять сюди гуртківці обласної 
станції юних техніків. Оператори Олександр 
Брайко та Володимир Скипа, диктори Тетяна 
Світличка та Люда Стригіна, чергові біля 
блока інженерного пульта управління Сергій 
Сипко та Віктор Базулін охоче демонструють 
присутнім принцип телепередачі. ІЦе б пак, 
вони ж самі взяли участь у створенні цього, 
можна сказати, експонату № 1 — учбового 
телевізійного центру. В систему експонату 
входять телекамера, інженерний пульт управ
ління, відеопередавач, передавач звукового 
супроводу та інші блоки.

іншим цікавим експонатом, представленим 
обласною станцією юних техніків, є 25-ватннй 
підсилювач на транзисторах. Цікаво те, що 

■ зроблений він гуртківцями Олегом Теленком, 
та Сергієм Віденським за власною схемою. 
Допомагав їм керівник гуртка Іван Федорович 
Овчаренко. Експонат цей уже дізнав визнан
ня, схему його опубліковано в збірнику робіт 
Республіканської станції юних техніків УРСР 
як методичну розробку. Цей експонат най
цікавіший у відділі спортивної апаратури.

Увагу короткохвильовиків привернули удо
сконалені моделі напівпровідникових тран
зисторних приймачів «Весна», «Мрія», «Про
мінь». Виготовили їх гуртківці Володимир

ви- 
тут 

а

І МУЖНІСТЬ
ли Іван Дорохіей та Володимир 
Малої Виски.

Захоплюючими були поєдинки 
естафеті. З кращим результатом 
перемогла дружна команда з

Кравченко з

в пожежній 
1 хв._ 54,8сек. 

__.г_....... _ ......... _ Бобрннця в
складі Григорія Шестакова, Анатолія Ведули, 
Івана Дикусара та Бориса Кравченка.

Останнім видом змагань було бойове роз
горнення, яке визначало чемпіона області в 
цьому складному спортивному комплексі. 
Першими фінішують новомиргородці. Потім 
ще вісім команд намагалися поліпшити цей 
результат, але новомиргородців перевершити 
нікому не вдалося.

В комплексному заліку бобринчанп на
бирають найбільшу кількість очок і втрете 
стають володарями кубка. На другому місці 
команда Малої Виски, на третьому — До- 
линської.

В. ЗВЕРЖХОВСЬКИЙ.

Попереду новийсуперник

Багато комбінацій і настом 
зустрічається з самого початку 
гри но тільки в партіях початі 
кіпців, але й досвідчених гросі 
меіістсрів.

Ось приклад пастки із партії 
Керес — Арламовськиґі (1950І 
Щапно-Здруй);і. Є4 Сб 2. КсЗ (15 3. КІЗ (1е 4. К:е4 КІ)8—(1? 5. Фе2Білі розставляють пастку, Якби чорні побачили, чим їм загрожує останній хід білих, вони б зіграли інакше.5. ...Кгв-Чб 6. кабХ.

І ще приклад:1. е4 сб 2. (14 (15 3. КсТУ ас 4. К:с4 К£6 5. Ф(13 с5?,6. Де Фа5ф- 7. С(12 Ф:е5 8. 0-0-0 К:е4? 9. Ф(184г5 (як грім серед ясного небаі Мета жертви ферзя — заманити короля під подвійний шах) 9. ...Кр:а8 Ю. Срб+Ч* Крс7 11. савх.
Ця партія, зіграна у 1910 році 

гросмейстерами Р. Рсті (білі) ( 
С. Тартаковеро.м, обійшла в той 
час всю шахову пресу.

Подивіться -------
простих 
гри,I. 1.3. К:е5 (груба дить до великих матеріальних втрат) 5. Кс6+. Так званий розкритий шах. Бі* лий' ферзь нападає па коро? ля, а білий кінь одночасно атакує чорного ферзя.II. ' 1. е4 е5 2. КГЗ Кеб 3. Сс4 Ка4 4. К:с5? Фс5 5. К:£7 Ф:(т2 б. Т{ 1 Ф:с4-Н7. Се2 К£ЗХ. Гак званий спертий мат.

тепер кілька 
пасток з практичноїКІП В, 2 жовтня. (РАТАУ). 

Чемпіони країни — київські 
дннамівці у матчі-відповіді 
1 /|Я фіналу розиграшу Куб
ка європейських чемпіонів 
перемогли віденську «Ауст- 
рію» — 3:1,

Перевага киян, бу.^а від
чутною протягом усього 
матчу, проте першими до
бились успіху гості. На 13-й 
хвилині Парітц із штрафно
го удару примусив господа
рів почати з центра поля. 
У другому таймі дннамівці 
заплутали команду «фіоле
тових» мереживом «київ
ської в’язі». Часом на одно
го форварда киян припада
ло по три австрійця. Та в 
потрібний момент м’яч точ
но адресувався для продов
ження атаки, 1 гості змуше
ні були безладно відступати 
до воріт. Свою перевагу 
кияни реалізували вже на 
першій хвилині другого тай
му, коли Мунтян вчасно 
опинився біля м’яча, який 
багато разів відлітав від ніг 
захисників «Аустрії».

Будуючи свою тактику на 
контратаках, австрійці не 
добились успіху, що, до ре
чі, і передбачав напередодні 
зустрічі тренер киян Віктор 
Маслов. Хоча ці «уколи» бу
ли дуже небезпечні, 3 ра
хунком 1:1 «фіалки» ледве 
не добились успіху, та Сабо 
«виніс» м’яч з воріт. Зра
зу ж почалась потужна 
контратака, і Бишовець, гра 
якого стає дедалі впевнені
шою. вивів на 84-й хвилині 
свою команду вперед. А че
рез хвилину гостям знову 
довелося почати з центра 
після точного удару Пузача.

Тренер «Аустрії» Ерист 
Оцоірк, оцінюючи гру, ска
зав. що кияни чудово про
вели зустріч, та він розра
ховував “ --------— “
меншим 
на його

• Отже, 
вого 
назве їм чергового суперни
ка я одній восьмій фіналу 
розиграшу Кубка європей
ських чемпіонів.

е4 е5 2. KfG К:е4? 4. KfG??.помилка, яка приво-

Верещак, Сергій Жученко, Володимир Ши- 
лін, Володимир Амосов.

Цікаву експозицію електронних приладів 
представили гуртківці ШВЛП. Серед найці
кавіших і- роботи В. П. Ссичснка та В, Н. 
Чеха: діюча модель електронно-променевої 
грубки та макет демонстрування принципу 
радіолокації, апарат для вивчення азбуки 
Морзе (робота А. Г, Гольта та 1. Е. Кудрясо- 
ва).

До експонатів, що мають практичне значен
ня, відносяться роботи гуртківців Новоукра- 
їнської СШ № 6. З цих робіт виділяються 
«електронний ключ», прилад для демонстру
вання передачі інформації за допомогою сві
тлового променя, цікавий розгорнутий монтаж 
радіоприймача ва транзисторах.

В 12-й раз демонструють свої роботи ра
діол юбите.іі-конструктори КіровоградЩнпи. 
На виставці близько 120 робіт. Та прикро, що 
ці роботи в основному представлені радіолю
бителями обласного центру. Прикро, що не 
взяли участі у виставці умільці Світ.юводсько- 
го та Знам’янського районів, міста Олексан
дрії. А за даними звітів Свіг.товодського ко
мітету ДТСААФ, у районі проводяться технічні 
виставки, підготовлено багато розрядників з 
технічних вцдів спорту. Лише раз у цьому 
році з’явились світловодські радіолюбителі 
на змагання, та й на них команда була не 
повністю укомплектована, прибула з запізнен
ням' на цілу добу. Ці зауваження стосуються 
і керівників Знам’янського спортивного тех
нічного клубу ДТСААФ. Керівники клубу ре
гулярно присилають заявки на участь у зма
ганнях, погоджуються на участь в обласних 
виставках. Але жодного разу знам’янські 
спортсмени не з'явились на змагання.

Не зважаючи однак, па вузьку географію 
виставки, радіолюбителі своїми роботами 
продемонстрували ріст своєї майстерності в 
створенні різної радіоелектронної апаратури

- для потреб промисловості, сіль
ського господарства, медицини, 
науки, техніки, спорту.

«...3 задоволенням відзначаю 
високу майстерність юних ра
діолюбителів, Відмінна телеапа- 
ратура. Удосконалюйте свої 
знання, юні техніки, готуйтеся 
стати гідною зміною захисни
кам нашої Вітчизни, інженер 
Велічаєв». Цс — один із запи
сів у книзі відгуків виставки. 
1 в інших багато теплих слів на 
адресу юних радіолюбителів.

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
паш позаштатний ко
респондент.

На фото:- гуртківці станції 
юних техніків оператор Олек
сандр Брайко та диктор Люда 
Стригінд демонструють принцип 
телепередачі.

Фото автора.

Конкурс-вікторина
не

ЗАВДАННЯ № 4
1. Назвіть першого російського 

шахіста — чемпіона світу з ша
хів. (2 очка).

2. Що означає термін 
крпття»? Наведіть 
(2 очка).

3. Розв’яжіть етюд:

Наша адреса і телефони
**- Кіровоград ауп. Луначарського, 3S 

Телефони: відповідального секретаре — 2-45*31, 
відділу військово-патріотичного виховання і епор- 

гу — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» орган Кнровоірадского 

обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.
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Зам. № 4338.

на їх перемогу з 
рахунком. Кращим, 
думку, був Мунтян. 
кияни в чеканні но- 
жеребкування, яке

Білі= Крдб, Кд4, пп. аб, [6 (4 фігури).Чорні: Кріїї, Таї (2 фі* гупи).
Білі починають і виграють, 

(З очка).
Останній строк надсилання 

відповідей — )5 жовтня. _

ТЕЛЕЕКРАН
ПОКАЗУЄ КІГОВОІРАД

НЕДІЛЯ, 5 жовтня. Перша 
програма. 9,00 — Гімнастика для 
дітей. (М). 9.15 — Новини. (М).
9.30 — «ВудйЛЙіпк», (М). 10.00
— "Музичний кіоск». (М), 10.30
— «Здоров’я». (М), 11.00 —
Програми кольорового телеба
чення. (М). 13.00 — Паша афі
ша. (К). 13.05 — Сьогодні —і
День учителя. (К). 13.15 — Для 
школярів, «Пароль — «Відпочи
нок». (К). 14.00 — Програма ко
льоровою телебачення. «Муль- 
типанорама», (М). 15.00 —
-Клуб кійЬмандрівників», (М). 
16.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (М). 10.30 — До 
100-рІччя з дня народження 
В. І. Леніна. Фестиваль само
діяльного мистецтва України. 
Волинська область, (Львів).
17.30 — Камертон доброго на
строю. (Одеса). 18.00 — Закрит
тя третього міжнародною фес
тивалю естрадної пісні. (Сочі). 
20.15 — «Сім днів». Міжнародна 
програма. (М). 21.00 — Програ
ма кольорового телебачення.

І. «Мелодії дружби». Концерт. 
і. Художній фільм «Поєдинок в 
горах». (М). 23.00 - 16-й чем- 
•піопат Європи 3 бастеї бона 
серед чоловіків. (Італія).

ПОНЕДІЛОК, 6 жовтня. Пер
ша програма. 10.00 — Повний. 
(М). 10.15 — *В гостях у синіх 
галстуків». (М), Ю.45 — Про
грама кольорового телебачення. 
(М). Тйатр «Дзвіночок»,

- (М). ІЗ.Оо — Тслепісті. (К). 
13.15 Кіножурнал та художній 
фільм '«Повз вікна ідуть поїз
ди». (Кіровоград). 16.30 — РеС? 
публіканська школа юних мате? 
матиків: (К). 17.00 - Новини,
(М). 17.15 — «Ленін у Казані»« 
(Кіровоград). 17.35 — Наші ого
лошення. (Кіровоград) 17.40 — 
Тслепісті. (К). 18.00 — Урочисте 
закриття Днів культури Чехб* 
Словаччини на Україні. (КЬ 
21.00 — Виступ Генерального 
консула НДР 1. Зіксрта. (М), 
ПА ° — Торжество, присвячене 
20-річчю заснування НДР. (М). 
22.00 — Фестиваль театрів УіО 
раїни. М. Куліш. «97» ВистаДг 
Одеського театру імені /Ковтне*, 
вої революції. (Одеса)

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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