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Назустріч Дню тваринника

Отака у нас Марійка

намиста, 
зеленому

перший 
нецікавою

КЛ АРІЯ годинами може 
В¥В милуватися степом і 
своєю чередою, яка оддалік 
здається рядком 
розсипаним на 
килимі.

Можливо, на 
погляд декому і
здається така робота. Тоді 
цю думку відразу ж спро
стує ближче знайомство з 
Марією Єгоровою, молодою 
телятницею колгоспу імені 
Леніна, Новопразького ра
йону. Марійка внесла у 

•працю творчий вогник, який 
невгасимо горить у молодо
му серці.

По кілограму щодоби на
бирають бички відгодівель- 
ної групи, яку вона догля
дає. Та Марії цього не до
сить. Вичитала вона якось 
у журналі, що слід підби
рати у відгодівельну групу 
тварин відповідно до їх ва
ги, віку, росту. Рівні по силі 
тварини почувають себе 
спокійніше, швидше у вазі

прибавляють. Порадившись 
з Лілією Степанівною, зоо
техніком, і в себе таке ж 
запровадила. А ще переко
налась Марійка, що випа
сання більшу користь при
носить, ніж годівля гото
вим кормом. І коли довіда
лася, що в другій рільничій 
бригаді є близько 500 
тарів звільненої площі, 
полягла на тому, щоб 
створити літній табір 
телят.

Дбає Марія про те,
ощадливо використовувати 
пасовиська.

— Не займайте усієї пло
щі. — говорить вона чаба
нам. — Спочатку організує
мо випас на кукурудзяному 
полі, бо ця площа в першу 
чергу оратиметься, а потім 
будемо випасати на іншій 
ділянці.

З розумною пропозицією 
дівчини, звичайно, погоди
лись.

гек- 
на- 
там 
для

щоб

В. 31НЧЕНК0.РАЗОМ ПОЇДЕМО НА СВЯТО
Довідались ми з дів

чатами про обласне 
свято тваринників, умови 
участі в ньому, вивчили і 
прийняли таке рішення: як
що вже їхати, то щоб ра
зом, всім нашим комсо- 

. мольсько-молодіжннм ко
лективом.
. По 3 тисячі літрів молока 
на кожну корову до 1 
жовтня ми матимемо. У ме
не, наприклад за 7 місяців 
вже було по 2.600 літрів на ч 
корову. Не набагато від-< 
стали Галя Мушинська та^ 
Ліда Швець. *'

Але ж нам обов’язково'' 
хочеться надоїти більше, ; 
ніж вказано в умовах зма-\ 
гаїшя на право участі в?

святі. 3.500 літрів молока 
від кожної корови до 1 
жовтня — такий показник 
нас цілком влаштовує. Щоб 
досягти його, за нашими 
підрахунками, щомісяця му- 
симо_ надоювати від корови

Упо 350—400 літрів. Зараз 
нас саме такі надої.

Т. ДОМСЬКА, 
доярка колгоспу імені 
Щорса.

Ульяновський район.

Тваринники стають 
механізаторами

ПІСЛЯ того, як Василя 
Григоренка призначили 

завідувати свинофермою 
колгоспу ім. Леніна, слідом 
за своїм секретарем 15 ком
сомольців перейшло на 
цю ж ділянку колгоспного 
виробництва. З’явилися тут 
і молоді послідовники 
Я. Чижа — Катя Доненко, 
Микола Дикий, Галина До
ненко.

Якось навесні механізато
ри затримали доставку кор
мів на ферму.

— Пора нам уже самим 
завозити корми, — рішуче 
сказала тоді Катерина Ма- 
лицька.

Молоді тваринники зій
шлися на тому, що потріб
но кожному 
тракторною справою, 
було лише викладача 
ти.

— У нас є хороший 
нізатор, комсомолець 
силь Пав.іов, — сказав за
відуючий фермою. — його 
й -залучимо до викладання.

Розробили план занять, 
придбали посібники. Мину
ло небагато часу, і Катери
на Малицька, Раїса Донен
ко, Лідія Кузьмеико й інші 
працівники свиноферми 
стали самостійно водити 
трактор. Механізованим 
способом обробили вони і 
прифермські ділянки куку
рудзи та кормових буряків.

Хороший почин молодих 
свинарів підтримали й пра
цівники молочно-товарної 
ферми.

оволодіти 
Треба 
знай-

меха-
Ва-

1

Кілька днів тому вони бу
ли робітниками, доярками, 
□іонервожатими, учнями. А 
вині вони студенти.

Першокурсниці фізико-ма- 
тематичного факультету пе
дагогічного інституту Аллп 
Мнхайлова, Катерина Шел- 
кова, Таїса Афанасьева і 
ЛюдмнлаПідкоша серед <ве- 
теранівз факультету — п’я- 
тииурсників.

Фото В. КОВПАКА.

П1ЕРШИЙ

Добрі вісті
Колгоспники

«Клмиїигть Мі
ЛШОСПНИКИ аптілі 

- - «Комуніст», Ново-Мир
городського району, пиша
ються працею молодих сі
вачів. Вони вже посіяли 
озимі на площі 350 гекта
рів. Олександр Скачко, Іван 
Норцов, Петро Калашник, 
Іван і Віктор Мартинюки 
щодня по закінченню зміни 
рапортують своєму брига
диру Григорію Лисенку про 
перевиконання норм.

Б. ВАСИЛЮК.
♦ ♦ *

ПЕРШІСТЬ у змаганні 
1 1 серед механізаторів ар
тілі імені Ждапова, Компа- 
ніївського району, утримує 
агрегат тракториста-комсо- 
мольця Олександра Підгор- 
ного. Злагоджена робота 
причіплювача В. Пишки, 
сіяльниць К. Вільховецької 
і Н. Завади дає можливість 
засівати за зміну по 35—40 
гектарів озимих. Молодіж
ному агрегату за бездоган
ну роботу вручено червоний 
прапорець.

М. ПОШТОВИЙ.
♦ ♦ ♦

1—1А СІВБІ озимих в рад- 
* ' госпі «Червона зірка»,
Бобринецького району, 
дружно працюють члени 
комсомольсько - моло д і ж- 
ного агрегату. В його скла
ді — тракторист Петро Бу- 
ценко, сіяльниці 
Колотій, Раїса і 
Глушко. З перших 
боти вони досяглії 
го виробітку. Темпів юні не 
знижують.

— До кінця сівби черво
ний прапорець залишиться 
на і 
один 
взяті.

Галина 
Євгенія 

днів ро- 
високо-

нашому 
і голос

агрегаті, — в 
заявляють за-

В. ПРОЦЕНКО, 
юнкор.
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МОЛОДИЛ ХЛІБОРОБЕ! ДЕ Б ТИ НЕ ПРА

ЦЮВАВ СЬОГОДНІ: НА СИЛОСУВАННІ КУ
КУРУДЗИ, АБО СКИРТУВАННІ СОЛОМИ НА 
КОПАННІ БУРЯКІВ, ЛУЩЕННІ СТЕРНІ ЧИ 
ОРАНЦІ - ПАМ'ЯТАЙ, ЩО ВІД ТЕМПІВ 
ТВОЄЇ РОБОТИ ЗАЛЕЖАТЬ СТРОКИ ПОСІВУ 
ОЗИМИНИ, ПІДНЯТТЯ ЗЯБУ, /1 ЗНАЧИТЬ, І. 
ДОЛЯ МАЙБУТНЬОГО ВРОЖАЮ.

І

Серед механізаторів колгоспу імені КІроза, Новгород- 
ківського району, Мартин ДанилецькиП — наймолодший. 

Як казати правду, то не поталанило хлопцеві і з рое- 
том — невеликий та коренастий, справжній тобі Коти- 
горошко.

Та коли заходить мова про кращих виробничників 
артілі, то в першу чергу називають ім’я комсомольця 
Мартина Данилецького. Не було ще такого випадку, 
щоб в робочу пору простоював його «Бєларусь», не бу
ло й такого, щоб юнак повернувся з лану, не перевико
навши денного завдання принаймні в півтора рази.

В ці дні тракторист разом з своїм напарником Мико
лою Ковальчуком проводить зяблеву оранку. При нормі 
Б гектарів хлопці щоденно зорюють по 7—7,Б гектара.

На знімку: Мартин ДАНИЛЕЦЬКИП.
Фото В. РУДЕНКА.
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М. ДЕЛЯТИНСЬКИЙ. 
Ново-Георгіївський район.

т Цей ранок видався похмурим. Сонце 
х десь заблудилось і не вийшло зранку, 
х над містом насунулись хмари, застуко- 
? тів дощ. Та замість сонця вулиці осві- 
5 тили дитячі посмішки. Білі фартушки 

немов хто білих троянд сипнув по місту, 
і море квітів у дорослих і дітей. Сьогодні 
в них свято. Сьогодні 1 вересня.
За традицією кожна школа перед почат

ком уроків проводить урочисту лінійку.
— Дорогі учні, дівчата і хлопчики! 

Побажаємо ж вам великої радості, від
мінних успіхів у навчаннії Батьківщина 
надіється на вас! — кінчає своє приві
тання директор 8-ої Кіровоградської се
редньої школи І. М. Кириченко.

Учнів поздоровляють батьки, друзі, 
шефи з панчішної фабрики. ,

Але ось настає найбільш урочиста 
хвилина. Лунає дзвінок на урок. Для 
наймолодших він — найперший у житті. 
Тамарі Мішаній, Тані Білозерській, Сла
ві Меншикову та їх однокласникам він 
говорить про те, що почався останній

І

навчальний рік у рідній школі і скоро їх 
покличе велике життя.

А ось Аркадію Красновському все та
ке цікаве в цей день. І вчителька Раїса 
Степанівна, і незнайома сусідка по пар
ті, яка, здається, от-от заплаче.

0 
о

Тільки не встигла заплакати Лорочка \
Рибакова. Раїса Степанівна урочисто (і

ДЗВІНОК
звертається до всього класу: р

— Це для вас, діти, новий день, но- р 
вий шлях у житті. Ви тепер не просто 0 
діти, ви — учні... р

/ хай Вася Михайлюк, першокласник 
8-ої школи, ще не зовсім розуміє всієї \ 
відповідальності свого становища. По-1 . 
ки що він нетерпляче роздивляєть- ( 
ся навкруги і навіть пробує заліз- > 
ти під парту. Хай Ніні Цивінській хо-'і 
тілося б побути ще з іграшками в дит- 
садку. Та пройде час, і сьогоднішні пер- 0 
шокласники завжди тепло пригадувати- (І 
муть свій найперший у житті урочистий 0 
день. Л. ГАЙЧУК. 0

По-

Г” АРЯЧИП час зараз у 
• хліборобів колгоспу іме
ні Сталіна, Знам’янського 
району: на полях, городах і 
в садах вони збирають щед
рі плоди своєї праці. По- 
господарському дбають і про 
майбутній урожай. Як тіль
ки площа звільняється від 
кукурудзи, зразу ж пуска
ють плуги. Адже засіяти 
треба озиминою 1150 гекта
рів.

Досвідченими механізато
рами зарекомендували себе 
комсомольці і молодь арті
лі. Трактористи Володимир 
Купцов і Григорій Косян- 
чук день у день виорюють 
понад завдання по півто
ра-два гектари. Комсомоль
ський агрегат Віктора Се- 
менова і Миколи Козіна 
працює на підвищених 
швидкостях. На передпосів
ній культивації грунту юна
ки обробляють по 80 
тарів за зміну.

господарює молодь
Чотири агрегати ведуть вивезти побільше гною на 

сівбу озимини на зерно, стерните." Немала заслуга 
Молоді і тут попереду. Тут комсомольців, кращих 
Трактористи Михайло Мель- їздових Валентина Сапсая і 
ник і Гаврило Коидратен-р.Вячеслава Мазура. По дві 
ко трактором «Бєларусь»' норми за день' дають хлоп- 
засівають за зміну по 18— ці і інших за собою ведуть. 
20 гектарів.22 Молоді колгоспники вивез-

Незабаром артіль розпоч- , ли в поле більше 500 тонн 
не оранку глибокого зябу. гною. 
Молоді їздові стараються О. ПАВЛОВ.

У ТІСНІЙ ВЗАЄМОДІЇ

гек-

М. С. Хрущов 
на японській 

промисловій виставці
31 серпня в другій 

половині дня Голова 
Ради Міністрів СРСР 
М. С. Хрущов відвідав 
відкриту в Москов
ському парку культури 
і відпочинку «Соколь
ники» японську про
мислову виставку 1 ог
лянув її експонати.

Високого гостя зу
стріли посол Японії в 
Радянському Союзі 
С. Кадовакі, директор 
виставки С. Адзума, 
представники ділових 
кіл Японії, які перебу
вають в Москві.

(ТАРС).

р
ми
Поскрипують сошники, сипе- 
ться добірна пшениця в 
м’яку ріллю. Пильно слід
кують за якісним висіван
ням зерна комсомолки На
дія Шевчик, Галина Сем- 
ченко, Марія Переичук. 
Жодної зайвої хвилини не 
втрачають дівчата на за
правку-* сівалок насінням. У 
цьому їм допомагають возії 
зерна комуністи Георгій 
Турчак та Олександр Диш- 

*’■-.........“, дружний .
працьовп- 

першості в .

ІВІІО веде трактор у 
зчепі з трьома сівалка- 
комуиіст К. С. Радзевіл.

кйнт. Маленький, 
колектив своєю 
тістю домігся 
змаганні серед механізато
рів колгоспу. Результат

відмінний: за зміну засіває 
агрегат 40—45 гектарів при 
нормі 34.

А в обідню перерву, поки 
к. С. Радзевіл з причіплю
вачем комсомольцем Васи
лем Вакулечком оглядають 
і змащують агрегат, дівча
та слухають свіжі новини. 
Про це потурбувалася На
дія Шевчик. Свої улюблені 
молодіжні газети вона зав
жди бере у поле і при на
годі читає подругам.

' Л. БЛІТМАН, 
заступник редактора 
стінгазети «За високий 
урожай» колгоспу іме
ні Енгельса, . Ново-Ук
раїнського району.

М. С. ХРУЩОВ І ЯН0Ш КАДАР 
НА УГОРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВІЙ ВИСТАВЦІ

Перший секретар ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів 
СРСР М. С. Хрущов і перший секретар Центрального 
Комітету Угорської соціалістичної робітничої партії 
Янош Кадар ЗО серпня відвідали угорську промислову 
виставку в Москві.

М. С. Хрущов і Янош Кадар оглянули різні .машини, 
прилади і устаткування, сільськогосподарські машини, 
а також автобуси і спеціальні автомашини угорсько
го виробництва, представлені на виставці.

Адміністрація виставки дала на честь М. С. Хрущова 
і Яноша Кадара сніданок, який пройшов у винятком 
теплій, дружній обстановці. М. С. Хрущов і Янош Ка 
дар обмінялись промовами.

(ТАРС).
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А як у вас 
втілюються 

в життя 
постанови УШ 

Пленуму ЦК ВЛКСМ?

Резерви виробництва...
Сьогодні їх вишукують 

досвідчені конструктори і 
молоді робітники, раціона
лізатори І члени контроль
них постів. Девіз комсо
мольців «Сім — за п’ять» 
змусив кожного молодого 
виробничника шукати схо
вані резерви підвищення 
продуктивності праці.

Колектив Кіровоградсько
го агрегатного заводу бо
реться за звання підприєм
ства комуністичної праці. 
Це зобов’язує його особли
во старанно шукати, знахо
дити і впроваджувати у 
виробництво все нові й нові 
резерви.

КРОКУЄ АВТОМАТИКА

Молодь агрегатного лю
бить непроторені дороги. 
Ваблять вони юнаків і дів
чат романтикою невідомо
го, романтикою труднощів. 
Так було й на цей раз, ко
ли мова зайшла про вста
новлення першої на заводі 
автоматичної лінії. Комсо
молів вирішила своїми си
лами змонтувати, відрегу
лювати і пустити її в хід.

Гаряче взялись за діло 
електрики Борис Грижов. 
Володимир Руловников і 
Степан Гур’єв, наладчики 
Юхим Ферштер, Віктор Сав- 
ченко і Олександр Кова
льов, слюсар Микола Мере- 
щенко і оператор Борис Ра-1 
куленко. Важкувато було 
хлопцям, бо ж вперше вста
новлюють таку складну тех
ніку. Подумати тільки: лі
нія об’єднує в собі 27 опе
рацій по механічній оброб
ці корпусу маслонасоса для 
тракторних і комбайнових 
дизелів, вивільнює 11 вер
статів, 18 спеціалістів!

І ось на «супутнику» при
йшла перша оброблена де
таль. Хлопці збилися в на
товп. З рук у руки переда
вали корпус гідронасоса. 
Кожний з захопленням роз
глядав його. А коли де
таль опинилася у Миколи 
Мерещенка, юнак схвильо
вано вимовив:

— Наша... рідна...
Так, їх рідна. Бо в неї 

вони вклали, крім праці і

ТЛЕДАЛЕКО за селом, бі- 
* ля ставу, красується 
цегельний завод Рівнян-

Цегла
ської міжколгоспної органі
зації. Два роки тому тут 
був пустир, а зараз курсу
ють машини, навантажені 
рожевими, ще теплими, цег
линами. які незабаром ля
жуть в стіни колгоспних 
новобудов.

Тут не тільки завод мо
лодий, але й всі, хто на 
ньому працює.

Ось біля преса струн
ка сіроока дівчина. Вправ
ні рухи —і з-під но
жа одна за одною виходять 
вологі цеглини. З перших 
днів пуску заводу прийшла 
сюди Женя Пилипенко і 
згодом оволоділа профе
сією різальниці, стала май
стром своєї справи.

Та не тільки від Жені 
залежить виконання плану. 
Треба своєчасно заванта
жити цеглу-сирець в піч. 
За це відповідають садниці. 
Кращі з них — Оля Павлен
ко, Люба Лось і інші. Сум
лінно працюють, ніколи не 
підводять колектив.

Над я Литвиненко ке
рує випалюванням цегли. 
Вона повинна досконало

«МОЛОДИИ КОМУНАР» 
£ вересня 1960 р. 2 стор.

Хоч план Що приховує інженер?
— Скажіть, будь ласка, 

просимо ми, — чому пропо
зиція Вільяпа Бондаренка

розуму, і часточку власно
го серця.

ВКЛАД

РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ

Резерви виробництва — 
встановлення 
лінії. Це й 
техн о л о г і ї, 

раціоналіза-

це не лише 
автоматичної 
поліпшення 
впровадження 
торських пропозицій.

Серед молодих виробнич
ників агрегатного заводу 
чимало людей творчої дум
ки. Тільки в нинішньому 
році 22 комсомольці внесли 
42 пропозиції. Десятки ти
сяч карбованців зекономило 
їх впровадження.

Гідний вклад у справу 
дострокового виконання се
мирічки зробив токар ме
ханоскладального цеху Ва
силь Захаров, запропону
вавши замінити різальний 
інструмент «Зенкер» з до
рогої швидкоріжучої сталі 
на оправки зі вставними 
різцями. Економічний ефект 

новов ведення — 
карбованці.

Володимир 
запропонував 
випробування

Кон- 
Гри- 

на 
гід-

цього
30.382

.структор 
гор’єв 
стендах
ронасосів замінити один з 
електромоторів гідромото
ром, що дає економію елек
троенергії на суму 60.500 
карбованців.

В багаточисленному заго-

виконується...
ні раціоналізаторів заводу 
почесне • місце займають і 
наладчики Микола Малий, 
Вільян 
Тканов, 
технолог 
но в.

Іванов,
Віктор
Магомет Сулима-

Григорій 
Ільченко,

ЧОГО НЕ СКАЗАВ

ТОВ. ГРИГОР’ЄВ-*

Інженер бюро раціо
налізації і винахідництва 
тов. Григор’єв говорить:

— Звичайно, могло бути 
ще краще. У нас часто за
тримуються впровадження 
рацпропозицій з вини ін
струментального цеху...

Це в деякій мірі вірно. 
Цех має основне виробни
цтво, за яке більше дбає. 
Виготовлення несерійного 
інструменту для впровад
ження рацпропозицій дій
сно іноді затримується. Але 
звалювати всю вину на ін
струментальників не можна.

Хоч настрій у тов. Гри
гор’єва оптимістичний і він 
прагне показати, що справи 
йдуть добре, бо ж і план 
по раціоналізації викону
ється, та все ж відчуваєть
ся: чогось-таки він не дока
зує.

так довго впроваджувалася 
в життя? Тут же ніяких 
пристосувань не потребува
лось. А діло розтягнулося 
від лютого до липня.

— До липня, — підтверд
жує тов. Григор’єв. — Так 
склалося...

Іншого, більш переконли
вого аргументу він не зна
йшов.

«Так склалося», що і не
складна пропозиція токаря 
Віталія Бадова — встанови
ти стружковідвід на токар
ному верстаті — не впро
ваджується більше року.

Ясно, що не в інструмен
тальниках тут справа. Без
відповідальністю, невимог
ливістю і неповороткістю 
тов. Григор’єва, в першу 
чергу, пояснюється той 
факт, що впровадження 
навіть простих пропозицій 
робиться складною пробле
мою.

А ДЕ Ж БУВ КОМІТЕТ?

во-
спало на думку, 

довго не впровад- 
пропозиція їх то

Це — господар «голубого вогника» — електрозварник 
Микола Загоруйко. У колективі будівників Кременчуцької 
ГЕС він зарекомендував себе хорошим виробничником. 
Зараз Микола працює на монтажі армопакетів перекрит
тя машинного залу одинадцятого агрегату. По півтори 
норми за зміну виконує комсомолець.

11а знімку: Микола ЗАГОРУЙКО.
Фото Г. ЧОБІТКА.

йде на новобудови
' знати, коли і скільки треба 

підкинути вугілля, коли по
слабити вогонь, щоб не пе
репалити цеглу. І вона знає. 
Над я по праву вважає себе 
однією з найстаріших ро
бітниць, але, звичайно, не 
за віком. В числі перших 
вона прийшла на будівни
цтво заводу, а коли підпри
ємство було споруджено, 
вирішила стати кадровою 
цегельницею. Як кращу бу
дівельницю її послали на 
Ново-Український цегельний 
завод вивчити професію 
сипниці. Комсомолка 
Н. Литвиненко досконало 
оволоділа новою для неї 
професією, а потім навчила 
цієї справи Ніну Артеменко 
та Лід у Сиус. •

Нелегко було спочатку, 
згадують дівчата. Багато 
цеглин витягували 
перепаленими або 
ми, і вони йшли в брак. 
Часто гасла піч, і доводи
лося все робити заново.

Та труднощі залишились

з печі 
крихки-

позаду. Цього року з по
чатку сезону піч ні разу не 
згасла. А про брак нічого й 
говорити.

Разом з дівчатами при
йшли на завод Микола Ла
па і Микола Горбенко. Сип
ниці на них не скаржаться. 
Хлопці своєчасно І безпере
бійно забезпечують подачу 
вугілля на піч.

Не менше відповідальнос
ті лежить і на Миколі Коз
лову, Олександрові Чвирку- 
ну. їм треба якомога швидше 
вивантажити з печі цеглу, 
щоб заповнити новою пар
тією. І хлопці стараються.

Десятки тисяч цеглин що
дня вирушають на новобудо
ви району. Нові клуби, 
школи, дитячі ясла, ферми 
доповнюють сільський пей
заж. І в цьому немала 
заслуга молодих рівняй- 
ських цегельників.

Т. МОТОРНА, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

Звичайно, у повному скла
ді він був на заводі. Та ні
кому з комсомольських 
жаків не 
чому так 
жується 
вариша.

— Лише недавно мені 
стало відомо про це, — го
ворить секретар завкому 
комсомолу Юрій Кваша. — 
Комсорг цеху, звичайно, 
винен... та й комітет.

Комітет винен. І не лише 
в тому, що довго не пере
творювався в життя задум 
В. Бадова. Чимало пропо
зицій молодих раціоналіза
торів залежуються, впро
ваджуються з запізненням.

Завком комсомолу не 
став на ділі ініціатором ве
ликого походу за вишуку
вання резервів виробни
цтва. Чимало вже часу ми
нуло після прийняття VIII 
Пленумом ЦК ВЛКСМ по
станови про роботу ком
сомольських організацій по 
виконанню рішень партії з 
питань технічного прогресу. 
Та для практичного втілен
ня цього документу в жит
тя ще нічого не зроблено. 
І секретар завкому Ю. Ква
ша пояснює це так:

— В серпні ми займались 
комплектуванням гуртків 
політосвіти. Це для нас най
важливіша проблема. А по
станову Пленуму ще ви
вчимо, десь у вересні поду
маємо, що зможемо зроби
ти. Тоді й заходи якісь на
мітимо. Ще встигнемо...

Правильно, політосвіта — 
справа важлива і потребує 
доброї підготовки. Проте це 
не значить, що треба ого
лосити кампанію і займа
тись лише виключно ком
плектуванням гуртків, а про 
все інше забути. Порочна 
така практика. Що ж стосу
ється питань технічного про
гресу, то вони повинні бути 
постійно в центрі роботи 
комсомольської організації.

В. МАЛИНОВСЬКИЙ.
-0-

До дня великого 
ремонту
Внести не 
рацпропозиції, повсякден-

тепловоза
менше як по

2
но підвищувати свій техніч
ний рівень, продуктивність 
праці, економити кошти на 
ремонті тепловозів — такі 
зобов’язання взяли слюса- 
рі-ремонтники локомотивно
го депо станції Помічна на 
честь дня великого ремон
ту тепловоза, 
деться тут І 
ресня.

Першість 
ведуть

Коваль, 
Сивощик, 
Шевченко.

Л. ВОРОНЕНКО, 
секретар комсомольської 
організації депо.

, який відбу- 
наприкінці ве-

ні 
А. 
А.
І.

в цьому змаган- 
комсомольці 

Іванченко, 
І. Баглюк,

Молода робітниця Зіна Синюкова працює токарем на 
Олександрійському рудоремонтному заводі. Зіна — пере
дова виробничниця і хороший, чуйний товариш. За це й 
поважають її в робітничій сім’ї.

На знімку: Зіна СИНЮКОВА.
Фото Н. КРАВЧИНСЬКОЇ.

ПЕРША КОМУНІСТИЧНА
V НАС тепер багато 
■* бригад, змін, які носять 
ім’я комуністичних. І все 
наше підприємство бореться 
за це.

Але кожен пам’ятає, що 
першою виборола високе 
звання комсомольсько-моло
діжна зміна, очолювана ін
женером І. Лещенком. Бу
ло це ще на початку мину
лого року. Зміна молодих 
не заспокоювалась на цьо
му і взяла собі за правило: 
сьогодні працювати краще, 
ніж 
ще,

В 
нях
пункти і серед них про обо
в'язкове навчання всіх чле
нів зміни, про оволодіння 
суміжними професіями. Вся 
зміна взялась за вивчення 
обладнання і механізмів 
фабрики, а потім поділилась 
на групи: пресувальники ви
вчали сушильні барабани, а 
сушильники — роботу пре
сів.

Тепер начальник зміни 
без вагань може доручити 
сушильникам тт. Сердюку і 
Стовбуру транспортні меха-

елек- 
людей

пали- 
план. 
моло-

вчора, а завтра — кра- 
ніж сьогодні.
підвищених зобов’язан- 
зміни з’являються нові

нізми або преси, а коли тре
ба — вони зможуть заміни
ти і моториста або 
трослюсаря. Таких 
тут немало.

Хороше трудяться у цій 
зміні: вже 1.200 тонн 
ва видано тут понад 
І відпочивати вміють 
ді робітники. Зустрінеш їх
після трудової зміни в пар
ках і скверах, в кінотеатрі, 
в бібліотеці, на спортивних 
майданчиках. А декого з 
членів зміни в цей час по
бачиш на вулицях міста з 
червоними пов'язками на 
рукавах.

Минулої неділі довелось 
їм усім попрацювати: допо
магали молодому подруж
жю Клаві та Миколі Алек- 
сєєвим у спорудженні влас
ного будинку.

Так живуть і працюють 
члени нашої першої кому
ністичної зміни. До цієї змі
ни придивляються всі на 
фабриці, на неї рівняються.

В. ШПАК, 
електрослюсар Банда- 
ківської брикетної 
фабрики.

м. Олександрія.

------------—------®

Продовжуємо розмову про навчання

вожанів молоді О _ _ л----------- о пошуках
народжується нове

ОЕЛИКИИ загін активіс- 
тів стоїть біля керма 

комсомольських організацій. 
Але не кожен ще ватажок 
вміє правильно вирішувати 
всі питання роботи з МО_- 
лоддю. Цим і стурбувався 
Ново-Архангельський РК 
ЛКСМУ. Бюро райкому ви
рішило в кожній первинній 
організації провести семіна

ри членів комітетів та сек
ретарів бригадних комсо
мольських організацій кол
госпів. Вони відбулися в 
колгоспах імені XX парт- 
з їзду, імені Кірова та в 
с. Підвисоке.

Але практика проведення 
навчання підказала членам 
бюро, що доцільніше збира
ти разом активістів кількох 
колгоспів, 
між собою, 
міркувань, 
секретарів ____ іа
бригадних організацій про- 
веде'но в -----

нкі змагаються 
Виходячи з цих 
такі семінари 
колгоспних та

сільгоспартілях

імені Куйбишева, імені 
Сталіна та «Україна». Учас
ники їх обговорили питан
ня про планування роботи 
бригадних та загальнокол- 
госпних комсомольських ор
ганізацій, про підготовку і 
проведення зборів, про ке
рівництво комсомолу соціа
лістичним змаганням та 
інше.

Головне — секретарі пер
винних організацій, які зма
гаються між собою, мали 
змогу обмінятися досвідом 
роботи.

Саме життя показує, що 
така форма організації на
вчання заслуговує поши
рення. Тому райком комсо
молу тепер нею і користу
ється в своїй діяльності

А. БУДНИК, 
секретар Ново-Архан
гельського райкому 
комсомолу.



Коли до вас
прилетять солов'ї?
МА Московському заводі 

«Калібр» працювала 
третя зміна... Ніч. Через 
розкриті вікна лилась при
ємна прохолода з пахощами 
весни. Монотонно гуділи мо
тори. Та ось раптом голови 
людей повернулися в один 
бік, а на обличчях їх з’я
вився подив. І є від чого: 
під самими вікнами... заспі
вав соловей. Потім защебе
тав другий, йому став вто
рити третій.

Люди слухали, як зача
ровані. І нікому не здалося 
недоречним, коли один з ро
бітників виразно, хоч і на
півпошепки вимовив рядок 
поета:

Певец моей любви,
певец моей печали...

Коли минуло перше зди
вування, роздався вигук:

— Дивно — в Москві, * 
раптом — солов’ї!

У всьому колективі, зда
ється, тільки одна людина 
не здивувалася тому, що 
трапилось. Це — начальник 
«зеленого цеху» заводу 
Усов. Старий садівник, за
коханий в свою професію, 
говорив:

— Ну що ж тут особли
вого? Адже соловей по на
турі — поет, він любить 
тільки гарне. Що ж сто
сується шуму — то йому 
байдуже. А у нас — хіба не 
гарно? 
ДО того часу, 

іде мова, на 
розрісся і зацвів розкішний 
заводський парк. І просто 
не вірилось, що це чудо ви
никло ось тут, на завод
ському дворі. Чи давно, 
здається, пройшли перші 
комсомольські недільники по 
посадці дерев, і ось — на 
тобі: купи розквітлого буз
ку наповнили повітря най- 
тоншим ароматом; в кипін
ні квітів черемхи, яблуні, 
акації стоять сріблясті 
ялини, а біля них шумить 
листям березовий гайок. 
Яка благодать! І як не по- 

- любити її — і людям, і со
лов’ям?

Зараз парк калібровців 
став ще кращим, пишнішим. 
І немало тут людей, які піс
ля семигодинного робочого 
дня перш ніж їхати додому, 
обов’язково пройдуть по

Д ГОРЬКОВСЬКИЙ ав
тозавод? Коли потрап

ляєш на його територію, то 
мимоволі задаєш собі пи
тання — що це: добре озе
ленене підприємство чи ве
личезний парк, в якому 
збудовані заводські корпу
си. Останнє, здається, вір
ніше — такий великий, ті
нистий «зелений масив» ав
томобілебудівників.

Всі ці парки, створені в 
основному комсомолом, при
гадались нам не випадково, 
а в зв’язку із Зверненням 
Всесоюзної наради градо- 
будівннків і, зокрема, тими 
рядками, які адресовані 
комсомолу, піонерії, 
лоді.

«Ми закликаємо комсо
мольців і піонерів, ’ всю на
шу молодь, — говориться в 
цьому зверненні, — вклю
читися в роботу по озеле
ненню і благоустрою міст і 
сіл, стати активними учас
никами масового руху 
те, щоб кожна ділянка 
риторії — буде то двір, 
вулиця, жилий квартал
площа, промислове підпри
ємство чи колгоспна ділян
ка — була впорядкована й 
озеленена».

Ми побували в «Артеку»

мо-

і

про який 
«Калібрі»

І просто

за 
те
чи
чи

ЛДИ вступаємо в комунізм. 
в¥в Готуємося самі, щоб 
виховати себе гідними цього 
прекрасного ладу на землі, 
упорядковуємо свої міста і 
села, щоб 
відповідали 
гам людини 
суспільства.

Комуністичне місто. Хіба 
можна 
рясноти 
чистого 
можна.

Місто 
нітне й нудне, якими б гар
ними не були його архітек
турні ансамблі. Зелень ду
же впливає на життя і по
бут населення. Тому наша 
градобудівна наука і прак
тика, спрямовані в комуніс
тичне майбутнє, органічно 
включають в планування 
міста зелені насадження, 
включають їх в усі елемен
ти, чи буде то жилий квар
тал, площа, заводський
двір, вулична магістраль.
Мало того, місто повинно

вони у всьому 
високим вимо- 
комуністичного

його уявити без 
зелені, без парків, 
повітря? Ні, не

без зелені однома-

бути оперезане суцільним 
зеленим кільцем.

Порівняно недавно наука 
встановила ще одну цінну 

властивість «зеле
ного друга». Бага
то дерев і чагар
ників володіють 
так званими бак- 
теридними або «фі

тонцидними» властивостя
ми, вони виділяють речови
ни. які вбивають багато 
шкідливих мікроорганізмів.

АЛЕ є, на жаль, І в «зе- 
** леного друга» одна 
властивість, яка не дуже-то 
приваблює: він порівняно 
повільно росте. Треба 
наймні сім-вісім років, 
у заново закладеному 
ку дерева зімкнули свої 
ни, створивши тінисту 
холоду. Треба сім—вісім ро
ків, щоб закладений парк 
міг вабити і людей, і... со
лов’їв.

Передбачається величезна 
робота, хоч і зроблено не
мало. В 1927 році в наших 
містах зелені насадження 
займали 10,5 тисячі гекта
рів. До 1959 року ця площа 
збільшилась у п’ять разів. 
Але у нас за цей час у вели
чезних розмірах зросло і 
міське населення. Коротше, 
якщо в 1927 році на одного 
жителя припадало чотири 
квадратних метри насад
жень загального користу
вання, то зараз — понад 
п’ять. А треба? Треба — 
50—60 квадратних метрів. 
Таке завдання ставиться у 
нас на найближчі 10 — 15 
років.

ЦИ можна це завдання
■ розв’язати раніше? За

питайте в омичів, у комсо
мольців Омська, які пере
творили своє місто на Ірти
ші в місто-сад. Омичі вже 
мабуть для розв’язання 
цього завдання не будуть 
витрачати півтора десяти
річчя. Але якщо можна 
омичам в умовах суворого 
Сибіру, то вже у всякому 
випадку це можна зробити 
в середній полосі, Прибал
тиці, і тим більше на півдні.

Коли до вас, у ваше місто, 
прилетять солов’ї?

Це залежить тільки від 
вас, від вашої сьогодніш
ньої роботи по озелененню... 
Тисячі комсомольських ор
ганізацій вже тепер дума
ють і виявляють піклування 
про осінні посадки.

І. ПАВЛОВ. 
(ТАРС).

при- 
щоб 
пар- 
кро- 
про-

У ТО З НАС не мріє побу- 
вати в знаменитому піо- 

перському таборі над Чор
ним морем! Така мрія була 
І в мене. І ось нинішнього 
літа вона збулась. Обком 
комсомолу нагородив 
шістьох піонерів-активістів 
нашої школи безкоштовни
ми путівками до «Артеку». 
В числі цієї шестірки була 
І я.

Під’їжджаючи до «Арте
ку», ми були вражені чудо
вою природою Кримського

краю. Табір розташований 
біля підніжжя гори Аю-Даг, 
на березі моря. Будинки 
потопають в розкішному 
парку, де ростуть дерева 
найрізноманітніших порід. 
Тут І гігантська секвойя з 
Північної Америки, і азіат
ська чинара, і багато інших 
кущів та дерев, завезених 
сюди з різних кінців світу.

Хвилюючими були перші 
дні знайомства. Біля вели
чезного вогнища кожен роз
повідав про себе, про свою

ВИСТАВА ПРО ШАХТАРІВ
— Тридцята репетиція, а 

ти, Тамаро, хвилюєшся, ні
би вперше на сцені. Просто 
не розумію, чого! — сказав 
Павло Бровченко Тамарі 
Люльці.

— Вірно, Павле, хвилю
юсь. Ось і зараз серце лед
ве не вискочить з грудей.

— Елла, приготуватися 
до виходу! — почувся го
лос режисера Віри Пархо- 
менко.

Почалася тридцята репе
тиція п’єси Ф. Вільного 
«Сувора повість». Хвилюю
ться учасники драматичного 
гуртка Маловисківського 
Будинку культури. «Не ви
ходить» роль шахтаря Ми
коли у Анатолія Люльки, 
дуже важко зрозуміти, що 
говорить Оля (10ля Оле- 
фір). Є недоліки і в інших 
виконавців.

— Дуже важка для нас 
вистава, — бідкався худож
ній керівник Будинку куль
тури К. Борота. — Адже 
ми зовсім не знаємо шах
тарського життя.

Ось чому знов і знов по
вертається режисер до тих 
або інших сцен, так деталь
но опрацьовує кожен епізод. 
Копітка робота дала до
сить вдалі результати.

На прем’єрі Елла (Т. Люль
ка) вела себе настільки 
природно, неначе все життя 
відбивала чужих чоловіків. 
Не можна було, дивлячись 
на Миколу, сказати, що це 
не справжній шахтар.

Нова вистава — хороше 
поповнення репертуару Ма
ловисківського Будинку 
культури. Молоді аматори 
присвятили її Дню шахтаря.

І. ТЕЛЯТНИК.

школу, місто, село, в якому 
живе, про рідний край. Тут 
здружився наш загін з піо
нерами Німецької Демокра
тичної Республіки. Ми час
то слухали вечорами розпо
віді наших зарубіжних дру
зів про їхню країну. Разом 
каталися на шлюпках, ви
їжджали на рибалку, ходи
ли в походи. Дуже сподо
балась нам екскурсія по 
Південному берегу Криму. 
На вершину гори Ромщ- 
Коиі піднімалася вся дру
жина.

В таборі відбулися також 
дружинна спартакіада та 
змагання на кубок «Друж
би». Я теж брала участь в 
них: стрибала в довжину І 
висоту, бігала з естафетою.

Дуже весело пройшло 
«Водне свято». До нас за
вітав «цар» моря Нептун і 
наказав «нептунятам» ску
пати в морі головного суд
дю за те, що той розпочав 
свято без нього. На про
щання Нептун пообіцяв по
путного вітру тим піоне
рам, які на катерах вивози
ли в нейтральні зони заку
порені пляшки з написами 
«Дружба» на різних мовах 
світу. Потім Нептун «зник» 
під водою.

Цікаво пройшло також 
свято-фестиваль на честь 
35-х роковин «Артеку». 
Яких тільки національних 
танців і пісень не було на 
ньому!

До нас часто приходили 
гості. Приїздили моряки із 
Севастополя, син Валерія 
Чкалова, мати піонера-ге- 
роя Віті Коробкова, артист
ка Макарова, композитор 
Д. Кабалевський.

І ось прощання з «Арте
ком». Тільки подарунки та 
«вуглики дружби», які взя
ли ми з багаття табірного 
фестивалю, щодня нагаду
ють про щасливі артеківські 
дні.

Бадьорими й загорілими 
прийшли ми в школу після 
літнього відпочинку.

Валя ЗІНЧЕНКО, 
піонерна 7-го «Б» кла
су Онуфріївської. се
редньої школи.

На знімку: артеківські друз! 
на березі моря.

“■ П°тт“‘ ТЕРПІННЯ =ив

першій 
[і Кате -> 
силі пні

Учнівська виробнича
бригада Первозванівської се
редньої школи, Кіровоград
ського району, працює за 

\ профілем плодоовочівництва. 
Багато хто з вихованців цієї 
школи хоче стати садівни
ком.

Галі Бойко, членові 
бригади, теж дуже подобає
ться працювати в саду.

На знімку: Г. БОЙКО. 
Фото М. ФЕДОРОВЛ.

алеях «зеленого цеху», 
вдихаючи прохолодний аро
мат.

Завод «Калібр» — далеко 
не єдине підприємство, 
яке по праву може пиша
тися своїм зеленим вбран
ням. Ось, наприклад, в ін
шому кінці Москви розки
нувся собрат «Калібра» — 
«Фрезер» імені М. І. Калі- 
ніна, який теж випускає ін
струмент для металістів. Не 
знаю, чи прилітають де 
фрезерців солов’ї, але їх 
парк міг би послужити при
красою будь-якого куточка 
будь-якої столиці.

НЕ ВІЧНЕ ОПОВІДАННЯ

Моїй першій 
вчительці 
римі Василівні 
Жищенко.

☆

Закигикала радіола. Дру
жина пішла з кимсь у коло. 
До Шутя підсів повний 
червонолиций чоловік,

— їм «буги-вуги», — по
казав він на танцюючі па
ри, а нам з тобою «вуги- 
буги». — І взяв пляшку. —• 
Хочу з вами познайомитись 
поближче.

— Можете не відкупорю
вати. Немає настрою, — 
відсунув пляшку Борис.

— А, киньте! Між іншим. 
Кантеру подобається весе
лий народ.

— Ви 
прийшов 
батись?

— Не 
чоловіче.

вирішили, що я 
сюди, щоб сподо-

дуріть, молодий 
Мені теж все рів-

(Продовження. Початок дивись 
«Молодий комунар» за 21 і 
серпня).
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там подобається 
Я будуюсь якраз.

Біля школи вже слід мій запилено, 
Де я букви навчився складать...
Добрий день, Катерино Василівно, 
Я листа Вам рішив надіслать.
Він пропахне степами й дібровами, 
Доки дійде в далеке село, 
Оповість вам сердечною мовою 
Все, що в душу дитинства лягло. 
...Крався вечір із поля байраками 
І ховавсь у вишневі садки.
Чорним вороном над Бежбайраками 
Десь на Київ тяглись літаки.
Ви від школи тривожно дивилися 
Вслід проклятим фашистським 

катам...
Кров' ю зорі ранкові кропилися, 
Крест віщуючи чорним хрестам. 
Біла блузка у хміль погаптована, 
А в очах — дві краплини Дніпра, 

уроках була зачарована
Вашим словом сільська дітвора.

незграбними рухамине вміли
підлогу звалить «Букваря», 

про Павку Коргачіна слухали, 
читали гуртом «Кобзаря»,

Ми 
На 
Як 
Як
А бувало із ниви дорогою 
Ми тікали в село по стерні, 
Ви ж гукали нас матір’ю строгою; 
—Хліб потрібний батькам на війні.., 
І в руках загрубілих аж грала 
Вміло клепана свекром коса.

А школярики жито згрібали, 
З ніг стікала червона роса.
І мені, й Чумаку Анатолію,
І білявому Леві Петру
Став назавжди великою пколою 
Батіжок їздового і плуг.
На весь клас олівці недогризені 
З рук у руки ходили в той час, 
І на нитку квасоля нанизана 
Заміняла задачник у нас.
На шматку фронтової газети

Ви нас вчили писати слова... 
За Дунаєм гули міномети, 
В сірих Альпах диміла трава. 
Як ви в клас забігали окрилено 
І читали про подвиг батьків! 
Це не можна забути, Василівно, 
За нестриманим плином років. 
Все пішло за туманами синіми, 
Та не варто ті дні забувать. 
Може лист прочитаєте нині ви 
Для своїх карооких хлоп'ят? 
Розкажіть, як під дубом—ялинкою 
Новий рік біля школи родивсь, , 
Як у класі черствою скоринкою 
Поділились із нами колись.
Біля школи вже слід мій запилено, 
Де я букви навчився складать... 
До побачення, добра Василівно, 
Я спішу до дітей в інтернат.

Валерій ЮР'ЄВ.

НО. ЩО
Кантеру. . __  ____г__
А ви теж, мабуть?

— Поки що не збираюсь. 
Поясок слабкий. Лопне 
натуги.

—» Не дуріть. Хіба 
видно? Дружина ваша так 
постаралася сьогодні. — У 
Кантера від задоволення 
губа затрусилась — незна
йомець чмихнув у ніс.

У Бориса очі стали, як 
дві обчищені цибулини.

— Я маю на увазі пода
рунок, — пояснив єхидно 
червонолиций. — Деякі дру
жини і більше дарують. З 
дозволу 
но.

Борис 
стакан, 
стіл і процідив:

— Якщо ти не замовчиш...
Червонолиций перелякано 

відсахнувся:
— Бачу, ви рішуча люди

на, а тому мовчу, мовчу...
Шуть прожогом вилетів з 

кімнати.
VЖЕ на вулиці його наз- 

догнала дружина.
—і Ти збожеволів, Бори

се!..
Той тільки очима блиснув. 

Лада взяла чоловіка під 
руку.

— Так і ти з 
одно? Кінець.

А потім почав 
все. що накипіло 
ки:

— Не їж, бо 
свою репутацію, 
хто тебе, дружино, навчив 
такій хіромантії? Не подо
бається — змовчи, терпи —

ВІД

не

чоловіків, звичай-

ухопив порожній 
перехилився через

ними за-

викладати 
за ці ро

підмочиш 
Хо-хоІ І

І чистим будеш, не забруд
ниш себе. А мені нудно ОД 
такої «чистоти».

— Борю, я не пізнаю те
бе, ти танеш на очах, — 
не то вмовляла, не то по
грожувала дружина.

— У мене раніше немало 
друзів було... — продовжу
вав Борис. — І зараз ще 
листи пишуть. А тут ось 
уже два роки, кому хоч 
раз душу відкрив або ме
ні хто? Ніхто на мене не 
злиться, але ж і не любить.

— Все? — перебила Ла
да.

— Хо-хо! — розсміявся у 
відповідь Борис. — Або на 
зборах... Сам чув, як Суп- 
рун сміявся, дражнив ме
не: «Шуть-круть»... А все 
це від того, що відносини 
не треба псувати і жити 
спокійно, як ти мені втлу
мачила. Може ти хочеш, 
щоб я не псував відносини 
з твоїми новими знайоми
ми? Годі!

— На тебе звертають 
увагу прохожі, — насторо
жено зауважила Лада.

— О. ти боїшся за мою 
репутацію. Ти хочеш, щоб 
я чистим був? Так я ось у 
оцьому дзеркалі викупаюсь. • 
Ляжу сюди і викупаюсь, — 
і він звернув до великої ка
люжі.

— Ти збожеволів, Борисе!
Шуть перехилився й так 

законопатив туфлю у воду, 
що і досвідчений футболіст 
позаздрив би силі того уда
ру. При цьому у нього ви
рвалось наболіле «Ех!».

(Далі буде).

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



Гозорять сільські спортсмени

КЕРІВНИКИ
ЧИ СПОСТЕРІГАЧІ?

Горить вогонь олімпійський
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Перші ігри сільської молоді — хороше почи
нання. Мене радує те, що в межах нашої області 
добре виступили спортсмени Бобринецького ра
йону^ адже це наші сусіди. І дуже прикро, що 
районна Рада спортивних організацій (голова 
тов. Будяк) та Рада ДССТ «Колгоспник» (голова 
тов. Заїка) нашого району навіть не спромоглися 
виставити на ці змагання свою команду. Та про 
яку участь у обласних змаганнях можна мріяти 
цим спортивним «діячам», коли вони зовсім 
занедбали роботу в низових колективах? У трав
ні і червні з горем пополам провели розиграш 
кубка району з футбола, в якому взяло участь 
тільки чотири команди. Матчі проводилися неор
ганізовано. Наш колектив (команда радгоспу 
«Інгульський») став володарем кубка. Його було 
вручено після фінальної зустрічі із спортсменами 
інгульського училища механізації сільського гос
подарства. Та грамот, якими нагороджені іравці 
нашої команди, ми до цих пір не одержали. 
Справа не в грамотах. Але вже по цьому можна 
судити, яку увагу районні спортивні організації 
звертають на низові колективи.

Декілька наших гравців виступають за збірну 
команду з футбола. В складі збірної ми висту
пали проти команд Бобринецького, Долннського, 
Рівнянського та Новгородківського районів. Хоч 
всі гравці збірної і фізично і технічно підготов
лені добре, команда в цілому грає незлагод- 
жено. Тому ми завжди виходили з поля перемо
женими. Це трапилося тому, що районні спортив
ні і комсомольська організації не змогли органі
зувати тренування хоч два рази на тиждень.

Мені досить прикро і за те, що в нашому районі 
молодь навіть не має уяви про баскетбол, бокс, 
настільний теніс та ручний м'яч.

Кабінети голови районної Ради спортивних ко
лективів і організацій тов. Будяка та секретаря 
РК ЛКСМУ тов. Жиленка знаходяться поруч. 
Невже і комсомольського вожака району не хви
лює занедбаність фізкультурно-масової роботи?

М. ДОРОШЕНКО, 
гравець футбольної команди радгоспу «Ін- 
гульськнй», Устимівського району.
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На словах, мов 
на цимбалах...
Хороша, енергійна молодь 

V колгоспі імені Шевченка, 
Рівнянського району. Тут 
близько 200 юнаків і дівча г, 
які трудяться на полях і 
фермах артілі.

Але в нашому колгос
пі зовсім ніде провести 
дозвілля. От, наприклад, 
ми з Анатолієм Троценком 
любимо пограти у волей
бол. шахи. Та де дістати 
волейбольну сітку чи шахи, 
коли все це знаходиться у 
клубі, де немає навіть за
відуючого?

— Та відчепіться від ме
не з своєю сіткою, — сер
дито відповідає нам голова 
низового колективу А. Ба- 
тай. — У мене й без цього 
турбот багато...

Якось, порадившись з 
хлопцями, вирішили ми збу
дувати гімнастичне містеч
ко. Та й у цій справі не 
підтримали нас.

Наш комсомольський ко
мітет (секретар І. Булах) не 
цікавиться фізкультурно- 
масовою роботою. Та й ра
йонні спортивні керівники 
майже ніколи не приїздять 
у колгосп А варто було б.

Н. ПАЛИВОДА.
Колгосп ім. Шевченка, 
Рівнянського району.

®------------------- ;
Хороше!.. Це — брати * 

Юрій ТКАЧЕНКО і Костян- ! 
тин з Кіровоградської се- ? 
редньої школи № 7 та Пав- ? 
ло ЛЕЩУКОВ (€Ш М ЗО) ? 
виконують групову вправу ? 
з акробатики. « 

----------------------------------І

РИМ, 30. Тривали зма
гання з боксу. Чемпіон сві
ту і олімпіади в Мельбурні 
заслужений майстер спорту 
Володимир Єнгібарян (пер
ша напівсередия вага) здо
був перемогу над представ
ником об'єднаної команди 
Німеччини Буссе.

Радянські велогонщики 
Станіслав Москвін, Віктор 
Ромаиов, Леонід Колумбет і 
Арнольд Бельгард завоюва
ли бронзові медалі в ко
мандній гонці переслідуван
ня на 4 тисячі метрів. Вони 
зустрілися в боротьбі за 
трете — четверте місця з 
французькими гонщиками. 
Олімпійськими чемпіонами 
в командній гонці переслі
дування стали спортсмени 
Італії — Арієнті, Теста, Ва- 
лотто і Вінья. Час перемож
ців — 4 хвил. 30,9 сек. На 
другому місці — об’єднана 
команда Німеччини.

Команда плавців Японії 
встановила вчора світовий 
рекорд в естафеті 4X200 
метрів вільним стилем — 8 
хвил. 17,1 сек. Радянська 
команда (В. Сорокін, Г. Ні- 
колаєв, С. Товстопльот, 
Б. Нікітін) з часом 8 хвил. 
30,6 сек. вийшла у фінал. 
У фіналі стартуватимуть 
команди Японії, США, Ав
стралії, Німеччини, Англії, 
Швеції, Фінляндії і СРСР.

У фінальному запливі на 
100 метрів вільним стилем 
перемогла рекордсменка сві
ту австралійка Д. Фрезер. 
Вона встановила новий 
олімпійський рекорд: — 1 
хвил. 1,2 сек. Друге місце 
зайняла К. Фон Зальца 
(США), третє — Н. Стюард 
(Англія). Наші спортсменки 
у фіналі не брали участі.

Слабо виступили наші 
брасисти. Ні А. Головчен- 
ко. ні Г. Прокопенко у фі
нал не лопали (вони зайня-
--------------------------- Ф

лн 9—10-е .місця у півфі
нальних запливах). У фінал 
вийшли У. Маллікен (США), 
І. Осакі (Японія), Т. Гей- 
теркоул (Австралія),Є. Хен- 
пінгер (Німеччина), В. Мен- 
сонієдес (Голландія), 
П. Хент (США), Р. Лакка- 
рі (Італія) і А. Клопотов- 
ський (Польша). Маллікен 
знову поліпшив олімпій
ський рекорд, досягнувши 
результату 2 хвил. 37,2 сек.

Перший бій на олімпій
ському ринзі провів Генна- 
дій Шатков — один з най- 
популярнішнх наших боксе
рів, дворазовий чемпіон 
Європи і чемпіон XVI олім
пійських ігор у другій се
редній вазі. В інтересах 
команди 28-річний ленін
градський аспірант висту
пає в Римі в категорії на
півважкої ваги. Шаткову 
було нелегко, його супер
ник Жійєн (Люксембург) 
вищий на зріст. Прямими 
ударами довгих рук він 
весь час намагався удержа
ти радянського боксера на 
довгій дистанції. Але Шат
ков з присутньою йому май
стерністю швидко підібрав 
ключ до оборони високого 
на зріст люксембурзького 
спортсмена. В першому і 
третьому раундах Жійєн 
після сильних ударів Шат- 
кова побував у нокдауні. 
Всі судді одноголосно на
звали Шаткова переможцем.

Заслужений майстер спор
ту 27-річний москвич Віктор 
Капітонов завоював звання 
олімпійського чемпіона в 
особистій шосейній велогон
ці. Пройшовши дистанцію 
трохи більше 175 кілометрів 
за 4 години 20 хвилин 30 
секунд, Капітонов приніс 
четверту золоту медаль 
олімпійській команді СРСР.

Ленінградський студент 
22-річний майстер спорту 
Віктор Ждаиович завоював 
золоту медаль олімпійсько
го чемпіона, перемігши в 
сьогоднішніх фінальних зма
ганнях з фехтування на ра
пірах.

РИМ, 31. (Спец. кор. 
ТАРС). Радянські олімпій
ці здобули вчора перемогу

в особистій шосейній гонці 
на дистанцію в 175,3 кіло
метра. Чудово виступив, 
незважаючи на виснажли
ву спеку, 27-річний мос
ковський гонщик В. Капіто- 
нов. На фініші він зумів 
на якусь мить випередити 
італійця Л. Трапе, якому 
зарубіжні спеціалісти про
рокували перемогу.

Цікаво, що обидва вело
сипедисти показали одна
ковий час — 4 години 20 
хвилин ЗО секунд. Четвер
те місце зайняв радянський 
спортсмен Ю. Меліхов. Та
ким чином радянські вело
сипедисти на олімпійських 
змаганнях завоювали одну 
золоту і чотири бронзові 
медалі. Це прекрасні ре
зультати порівняно з ви
ступами радянських вело
сипедистів у Мельбурні.

Вчора в боротьбу всту
пили фехтувальники. Тур- - 
нір рапіристів закінчив
ся блискучою перемогою 
спортсменів Радянського 
Союзу. 22-річний ленінгра

дець В. Ждаиович приніс 
радянській команді п’яту 
золоту медаль. Студент з 
Саратова Ю. Сисікін зай
няв друге місце і одержав х 
срібну медаль.

Після п’яти днів змагань 
на перше місце за кількіс
тю завойованих медалей 
вийшли радянські спорт
смени, які одержали п’ять 
золотих, дві срібні і п’ять 
бронзових медалей. За ни
ми йдуть спортсмени Іта
лії, які мають відповідно 
5—2—1, об’єднаної коман
ди Німеччини — 3—7—1, 
США — 3—5—1, Австра
лії — 2—0—1 і Угорщи
ни — 1—3—2 медалей.

За неофіціальним підра
хунком очок попереду теж 
радянські спортсмени, які 
значно випередили команди 
інших країн.

У спортсменів Радянсько
го Союзу 83 очка, об’єдна
ної команди Німеччини — 
64, США — 63, Італії 
52, Угорщини — 36 очок.

% X

Зустріч двох велетнів

Чи знаєте ви...
... що у Перуанських Ан

дах (Південна Америка) бу
ло виявлено плем’я індій- 
ців-карлнків. Живуть ВОНИ 
на висоті 3360 метрів. Се
редній ріст чоловіка цього 
племені — 152 см, вага — 
біля 50 иг. Всі члени цього 
незвичайного племені відріз
няються незвичайним роз- 
міром грудної клітини і 
об'ємом легень, що і допо

магає їм одержувати в роз
рідженого гірського повітря 
необхідну для важкої ро
боти кількість кисню.

По гірських доріжках з 
важким тягарем вони на 
протязі довгого часу мо
жуть пересуватися бігом. Не 
дивно, що популярним спор
том серед них став біг в 
мішком картоплі, вага яко
го — до 70 кілограмів.

«Молодой «оммунар» — орган Кнровоградского 
областного комнтета ЛКСМУ, г. Кировоград.

«СРСР почав збирання 
врожаю медалей», — пише 
римська газета «Уніта», ко
ментуючи виступи радян
ських спортсменів на XVII 
Олімпійських іграх. «СРСР 
і Сполучені Штати, — про
довжує газета, — вступили 
в грандіозне змагання, ре
зультати якого передбачити 
неможливо, враховуючи не 
тільки силу цих двох супер
ників. але її результати, по
казані іншими країнами».

Газета «Темпо» називає 
«найбільш цікавим момен
том» проведених змагань 
«перші зустрічі двох велет
нів: Сполучених Штатів і 
Росії». «Після двох днів 
змагань, коли жодна з цих 
двох країн, які борються за 
першість у світовому спор
ті, не зуміла завоювати зо
лотих медалей, — пише га
зета, — вчора на флагшто
ках на честь переможців 
було піднято державні пра
пори цих країн».

При цьому, вказує далі 
«Темпо», «загальний баланс 
склався з явним активом на 
користь Радянського Союзу,

спортсмени якого завоюва
ли три золоті медалі».

Газета «Мессаджеро» під
креслює високий клас, по
казаний радянським яхтсме
ном Тіміро.м Пінєгіним під 
час змагань з парусного 
спорту в Неаполі. «Вже в 
березні, — пише газета, —• 
на нас справила велике вра
ження техніка, продемон
стрована цим яхтсменом з 
СРСР на змаганнях у Ге
нуї. Тепер він проявив се
бе ще краще і, коли в Ге
нуї переміг при попутному 
вітрі, в Неаполі добився пе
реваги в умовах звичайної 
погоди».

Газети «Аванті», «Паезе», 
«Джустіціа» і «Куотідіано» 
відзначають прекрасні ре
зультати, показані радян
ськими веслярами. Спорт
смени з СРСР, пише «Аван
ті», продемонстрували свою 
величезну перевагу. «Блис
кучий успіх», — заявляє з 
свого, боку «Паезе». «Лево
ву пайку перемог здобули 
спортсмени СРСР», — під
креслює «Джустіціа».

що варта перемоги
ЬОГО матчу болільники 
чекали давно. І це не 

дивно. Адже . зустрічались 
миколаївський «Суднобудів
ник» і кіровоградська «Зір
ка» — суперники, які реаль
но претендують на призове 
місце у першій зоні Укра
їнської РСР.

Ло свистку судді респуб
ліканської категорії В. Чу- 
біна (Московська область) 
команди виходять на поле. 
На боці миколаївців силь-" 
ний вітер, сонце і... гляда
чі. (Вдома і стіни допома
гають!). Цю перевагу гос
подарі поля намагаються 
максимально використати. 
Вони вперто атакують. їх 
тактичний план досить про
стий: використовуючи вітер, 
навішувати м'яч на штраф
ний майданчик і проштовху
вати його у ворота. Гравці 
«Суднобудівника» прагнуть 
часто бити по 'воротах з 
будь-якого положення — з 
дальніх, середніх і близьких 
дистанцій. Кіровоградці ді
ють інакше. До того, як 
зробити вирішальний удар 
по воротах, вони намагають
ся створити найбільш спри
ятливу ігрову ситуацію.

ІЦо краще? Ідеально, ко
ли сполучається і те й ін
ше. В першому таймі атаки 
господарів поля були більш 
загрозливими. На дев'ятій 
хвилині наступає розв'язка. 
Лівий крайній нападу ми
колаївців майстер спорту

П. Худояіи головою спря
мовує м’яч в сітку воріт 
«Зірки». Знову атакує «Суд
нобудівник». Кілька важких 
м'ячів бере Андрій Несте
ренко.

Спроби наших гравців 
пожвавити гру не приносять 
успіху. Сильний зустрічний 
вітер зводить нанівець всі 
комбінації. До того ж не 
зовсім вдало грають Анато
лій Міщенко, Борис Заруд- 
ний, Анатолій Кравченко.

Після відпочинку картина 
різко змінюється. Наші зем
ляки буквально штурмують 
ворота миколаївців. На 46-й 
хвилині воротар «Судно
будівника» В. Блінов пари
рує на кутовий сильний 
удар Каткова. Вадим Тре- 
тяков подає, і Борис Пет
ров спрямовує м'яч у сітку. 
Гол!

Окрилені успіхом кірово
градці продовжують на
ступ. Вони грають красиво 
коротким пасом в один до
тик. Багатоходові комбіна
ції п’ятірки нападу «Зірки» 
весь час держать захист 
господарів поля у напрузі. 
Однак удари Каткова, Філі- 
на, Петрова, Третякова не 
досягають мети через хо
рошу гру В. Блінова. На 
60-й хвилині Філій з лівого 
краю робить прострільну 
передачу вздовж воріт 
«Суднобудівника», і Катков 
забиває другий гол, але суд
дя, з одному йому відомих

В КВАДРАТІ РИНГУ Ч

причин, не зарахував його.
Миколаївці вже майже не 

загрожують воротам «Зір
ки». Вони трохи розгублені, 
і всі відійшли на захист.

До кінця зустрічі мали 
можливість забити голи За- 
рудний, Філія. Проте зма
гання так і закінчилось з 
рахунком 1:1. «Зірка» пока
зала в цій зустрічі техніч
ну гру і велику волю до 
перемоги.

Б. МИХАЙЛОВ.

На стадіоні ДСТ «Аван- 
гард» відбулися змагання 
на особисту першість серед '. 
боксерів. Перше місце аа- 
воював спортсмен Олег '$» 
Кравченко. Досить важ- Ч 
ким і цікавим був бій Оле- Ч 
га, який він проводив з Ч 
першорозрядником П. Ан- Ч 
дрющениом. Лише в кінці ,• 
другого раунду Олегу вда- ,• 
лося перемогти. , ■

На рингу: О. КРАВЧЕ»!- , 
КО і П. АНДРЮЩЕНКО.
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