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Твої права і обов'язки,
ОАВТРА — день народ- 
' ження Всесоюзної Ле

нінської Комуністичної 
Спілки Молоді. Комсомоль- 

. ський ювілей відзначає 
весь радянський народ.

Друже! В руках у тебе 
комсомольський квиток із 
силуетом дорогого Ілліча. 
Ти — найщасливіший, ти — 
іменинник! Тож оглянься на 
свій пройдений шлях від 
єого дня, коли ти написав 

< заяву до первинної комсо
мольської організації. Під
сумуй, чи дотримуєш 
обіцянку, дану в день всту
пу в комсомольські 
Чи чесно виконуєш 
обов’ 
надані 
ВЛКСМ права?

Комсомолець — це не 
тільки передовий виробнич
ник, а й кращий активіст, 
пропагандист марксизму- 
ленінізму, політики Комуні
стичної партії, сміливий бо
рець за комунізм. Комсо
молець — вічно неспокій
ний, войовничий Він не 
промине жодного недоліка 
на своєму виробництві, до
биватиметься виправлення 
неполадків і все-таки до
б’ється свого. Саме таким 
знають у Гайворонському 
районі комсомольця. нині 
молодого комуніста-доя- 
ра Івана Черповицького. 
Про нього ти. юний доуже. 
докладно можеш прочитати 
у сьогоднішньому номері 
«Молодого комунара».

Саме такою є і Валентн- 
Гна Григоренко з колгоспу 

імені Чапаєва, Хмелівсько- 
го району. Вона успішно 
закінчила десятирічку, мала 
право вступити у вуз. Та 
хіба могла комсомолка бу
ти байдужою до того, що в 
колгоспі невистачає робо
чих рук? І вона йде в ар
тіль, бо там — передній 
край боротьби за достаток 
продуктів харчування для 
населення і сировини для 
промисловості.

Валентина очолила моло
діжну ланку. Вона згурту
вала дружній, міцний ко
лектив, який наполегливою 
працею домігся вирощення 
високого врожаю — по 300 
центнерів цукрових буряків 
та по 30 центнерів кукуруд
зи з кожного гектара. Лан-

кова не тільки добре пра
цює сама, а й веде за со
бою інших. Лише в цьому 
році вона підготувала до 
вступу в комсомол семеро

цями не за покликанням, а 
за тим, що мають в кишені 
квитки. Йдуть комсомоль
ські збори. Всі виступають, 
сперечаються, пропонують... 
І лише один в кутку сидить, 
притаївся. Навіщо йому ця 
рада, йому б — менше тру
дитися, а більше одержати, 
тихо провести своє життя.
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Під- 
свою

лави, 
свої 

язки і використовуєш 
тобі Статутом

Вийшли

комсомольцю!
дівчат. Валентину Григорен
ко часто можна бачити з 
газетою в руках там, де 
працюють і відпочивають 
люди, — на полі, фермі, у 
клубі. Вона — агітатор і ак
тивний учасник художньої 
самодіяльності. Та для ком
сомолки цього замало. Во
на прагне підвищувати свої 
знання, бути ще більш ко
рисною для суспільства. Ва
лентина навчається в Укра
їнському республіканському 
заочному сільськогосподар
ському технікумі.

Валентина Григоренко 
цілком правильно вважає 
своїм обов’язком не мири
тися з будь-якими недоліка
ми, промахами в житті сво
єї комсомольської організа
ції. Хіба могла вона змов
чати той факт, що з вини 
секретаря комсомольської 
організації В. Малишка зір
валося перше заняття в 
гуртку комсомольської по
літосвіти? Вона повідомила 
про це в райком комсомолу, 
і становище було виправле
не.

Таких, як Валентина Гри
горенко, у нас, на Кірово- 
градщині, — сотні, тисячі, 
десятки тисяч. Вони чесно 
виконують свої обов’язки, 
сповна користуються нада
ними правами. Це — Сергій 
Лисенко— причіплювач кол
госпу імені Крупської, Кіро
воградського району, Альбі- 
на Кравцова — бригадир 
свердлувальниць Кірово
градського заводу «Черво
на зірка», Валентина Єлі- 
стратова — ланкова колгос
пу «Путь Ильича», Знам’ян- 
ського району, Раїса При- 
ходько — бетонниця Кре
менчуцької ГЕС. Іван Ру- 
дик — муляр Кіровоград
ського будівельного управ
ління № 1 облбудтресту та 
багато інших.

Та, нічого гріха таїти, 
трапляються у нас і такі, 
що вважаються комсомоль-
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Та пін би й не сидів тут, як
би секретар силоміць не за
тягнув сюди. Такий, з доз
волу сказати, комсомо
лець — баласт для комсо
мольської організації.

Микола Коваленко, шофер 
аджамського колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС, Кірово
градського району, вступаю
чи в члени ВЛКСМ, давав 
слово з честю дотримувати 
вимог Статуту. Та минуло 
небагато часу, і він забув 
про свою обіцянку, не від
відує зборів, не виконує ні
яких доручень. Василь Єх- 
тєєв, їздовий колгоспу імені 
Димитрова, Компаніївського
району, теж обминає деся- ♦ 
тою дорогою КОМСОМОЛЬСЬКІ ; 
збори, недільники і тільки ♦ 
після багаторазових нагаду
вань сплачує членські вне
ски.

Непоодинокі факти, коли 
комсомольці при переході 
на іншу роботу не стають 
на облік в комсомольській 
організації. Так трапилося з 
Марією Павлик, Раїсою Лу- 
пеико, Марією Левою з су- : 
ботцівської артілі імені Ле- “ 
ніна, Знам’ї 
з Василем Руденком з кол 
госпу імені Кірова, Компа
ніївського району. І хочеть
ся їм сказати: мало, дуже 
мало користі від того, що 
ви зберегли квиток. Ви 
втратили саме найдорожче, 
найцінніше — людську со
вість, комсомольську честь 
і гідність.

Юний друже! В день ком
сомольського ювілею ще раз 
перевір себе, як ти викону
єш свої обов’язки, як вико
ристовуєш свої
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Хай живе Ленінський комсомол—вірний 
помічник і резерв Комуністичної партії, 
передовий загін молодих будівників кому
нізму!

&

(Із Закликів ЦК КПРС до 43-х роковин 
Великої Жовтневої соціалістичної революції).

ВИКОНАННЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
КОМСОМОЛЬСЬКІ ТЕМПИ!

тва-святі

СВИВЄЙ

по

Микола Дрига, відгодував 
506 голів

Микола Дрига перший 
рік працює на свинофермі 
колгоспу «Прогрес», Долин- 
ського району. Він побував у 
знатного свинаря країни 
Я- С. Чижа, вивчив його до
свід роботи. Повернувшись 
додому, вирішив відгодувати 
в цьому ' році 800 голів сви
ней.

Слово 
ніста не 
лом. Він 
здав н<і приймальний пункт <’ 
606 голів свиней і скоро ра- / 
портуватиме про виконання \ 
свого зобов’язання.

у молодого кому- 
розходиться з ді- 
уже відгодував і

Рівняйтеся на доярок 
Г. Піддубняк та Л, 
єнко, які виконали 
річні зобов'язання!
Галина Говорун 
буває на 
рннннка.

Мусі"
.свої

На знімку: Микола ДРИ- / 
Фото В. КОВПАКА.

У ГОЛОВАНІВСЬКИХ
ТВАРИННИКІВ

☆

і 
І янського району, ♦ 

Руденком з кол- і
І
І
♦
і
♦ 
♦
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права, чи • 
свято додержуєш Статуту І влкем. :

Ще ширше розправляй : 
свої молодечі крила, бадьо-: 
ріше крокуй вперед, сміли- | 
віше дерзай! Будь гідний ♦ 
високого звання члена ♦ 
Ленінської Комуністичної | 
Спілки Молоді! ♦

Скористайтеся цим досвідом

в поле комсомольці...
ЦЬОГО разу збори були 
££ короткими. Рішення 
прийняли одноголосно: 
«Всі — на збирання куку
рудзи! Щоденно здавати 
державі не менше 600 цент
нерів. Кожному комсомоль
цеві виламати качану куку
рудзи на площі в один гек
тар!».

Закипіла робота. Погода 
вередлива: як не туман, то 
дощ. Кукурудзозбиральні 
комбайни буксують. На поле 
вийшли всі: школярі, домо- 

т господарки. І всюди 
реду — комсомольці.

Через кілька днів груп- 
комсорг Микола Рябіч до
повідав Секретареві комсо
мольської організації 
ру Бурлаченку:

— Комсомольські групи 
другої і третьої бригад зав
дання виконали: збирання

попе-

кукурудзи закінчено. Ми ви
рішили допомогти колгосп
никам інших бригад.

Молодь продовжувала 
працювати. Близько 40 про
центів площі кукурудзи ви
ламали комсомольці. В най
ближчі дні колгосп повністю 
завершить збирання врожаю 
качанистої.

А коли настає вечір, з 
центрального току колгоспу 
чути бадьорі пісні. То пра
цює ударна комсомольська 
бригада. «Бригада енту
зіастів» — так її називають 
в колгоспі. Тут і молоді ме
ханізатори Роман Прииїлюк, 
Петро Сокол та Анатолій

Вікто-

Петро Сокол та
Віштаченко. Поки доярки 
закінчать вечірнє С 
хлопці встигають 
жити кілька машин. Не че
кати ж їм дівчат, склавши 
руки.

Підходять телятниці. Бо-

доїння, 
наванта-

ни теж включаються в робо
ту. А о восьмій на тік поспі
шають Віра Герасименко, 
Таміла Горовенко та інші 
доярки на чолі з членом 
комітету комсомолу Лідією 
Уманською.

Одна за одною мчать на
вантажені янтарними ка
чанами автомашини з току 
до Бобринецького приймаль
ного пункту. За ніч водії- 
комсомольці Анатолій Поє
ний, Олександр Бондарен
ко, Віктор Беззубенко всти
гають зробити по три—чоти
ри рейси.

— Вночі ми вивозимо не 
по 600, як вирішили, а по 
620—650 центнерів, — гово
рить секретар комсомоль
ської організації Віктор 
Бурлаченко.

В. ПРОЦЕНКО, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара».

Колгосп «Україна», 
Бобринецького району.

Змін на краще не сталося
НА ВСІХ п’яти молочно

товарних фермах сіль
госпартілі імені Калініна 
трудяться енергійні, завзяті 
дівчата. Від душі вони пра
цюють, в роботу все своє 
вміння, весь молодечий за
пал вкладають. Та все • ж 
наше господарство по ви
робництву продуктів тва
ринництва — одне з найвід
сталіших у Олександрівсько- 
му районі. Боляче нам: ад
же наші зусилля пропада
ють марно. Не цінить прав
ління колгоспу нашої праці, 
не дбає про розвиток гро
мадського поголів’я.

Погана годівля тварин — 
ось перша причина низьких 
надоїв. Навіть за хорошої 
погоди корми завозились 
несистематично. Тепер же, в 
першу чергу, з-за непово
роткості керівників артілі 
(голова правління т. Юхи- 
менко) для наших корів 
введена «дієта». Бувають 
дні, копи тварин годують 
раз на добу. Знову завозять 
корму багато, і знову пере
бої... Все це призвело до 
того, що більшість корів дає 
мало молока.

Важкі умови, в яких пе
ребуває зараз худоба, — 
ось друга причина відста
вання. Тваринницькі примі
щення до цих пір не відре
монтовані, не підготовлені
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до зими. У корівниках не по
лагоджена підлога, немає 
риштаків, на проходах бага
то вибоїн, ям. Не засклені 
вікна, а в деяких спорудах 
навіть дахи розкриті.ЧОМУ?

За погану підготовку до 
зими і незадовільну органі
зацію годівлі худоби прав
ління нашого колгоспу кри
тикували газети «Молодий 
комунар» (28 вересня 
1960 р.) й «Молодь Украї
ни» (15 жовтня 1960 року). 
Та ніяких змін після цього 
не сталося, все залишилося 
по-старому.

Ми відстаємо, не вико
нуємо зобов’язань. Не змі
ниться справа на краще і в 
наступному році, якшо прав
ління артілі і надалі буде 
так «турбуватись» про тва
ринництво.

Чи не пора бюро Олек- 
сандрівського райкому пар
тії і виконкому райради за
цікавитись господарською 
діяльністю керівників артілі 
імені Калініна?

Я. КАРНАУХ, 
доярка, секретар ком
сомольської організа
ції.

ВОДНІЙ з радіопередач
Голованівський радіо

вузол розповів про передо
вих працівників ферм райо
ну, які завоювали право 
участі в обласному святі 
тваринника. В числі їх зга
дувалась доярка колгоспу 
імені Леніна Галина Гово
рун. Молода комуністка 
вже надоїла по 2640 літрів 
на кожну фуражну корову. 
Ім’я передової доярки зане
сене на колгоспну Дошку 
пошани.

С. РУДИЙ, 
юнкор.
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РІК тому на тваричниць-
• ку ферму колгоспу іме

ні Тельмана прийшла Настя 
Копієвська. Доручили їй 
доглядати телят. Дівчина 
добре працює, вона закоха
на в свою справу. Всі ЗО 
телят здорові, вчасно на
годовані, напоєні і щоміся
ця вони значно набирають 
у вазі.

Є у Настасії мрія запо
вітна: із цих теляток виро
стити добрих корів і стати 
дояркою.

Лише рік трудиться На
стя Копієвська, а вже здо
була повагу в односельчан.

В. КЕШМАН, 
доярка.

В ОСТАННЮ ГОДИНУ

Військовий переворот у Сальвадорі
НЬЮ-ЙОРК, 27. (ТАРС|. Інформаційні агентства по

відомляють, що в результаті військового перевороту 
повалено диктаторський режим сальвадорського прези
дента Хосе Марія Лемуса. Останніми днями Лемус 
розв’язав хвилю терору проти опозиційних елементів, і 
насамперед студентів, які заперечували проти антико
муністичного пакту, недавно укладеного між Лемусом і 
гватемальським диктатором Ідігорасом Фуентесом.

М СЕЛІ Крутеньке пра- 
•* цюють доярками Галя 
Піддубняк і Ліда Мусієнко. 
До кінця року два місяці 
залишилося, а дівчата вже 
виконали взяті зобов’язан
ня. Вони надоїли по 2550— 
2600 літрів молока від кож
ної корови.

На фермі обладнана за
тишна кімната для відпо
чинку. У вільні години Га
ля, Ліда та їх подруги чи
тають цікаві книги, газети, 
журнали.

І. ВАРЕНИК, 
інструктор райкому 
ЛКСМУ.

♦ • •

О А ПРИКЛАДОМ львів- 
4-5 ського свинаря Я. Чи
жа працює комсомолка Ган
на Коваль з колгоспу імені
Кірова.

Дівчина вирішила до кін
ця року відгодувати і зда
ти державі 650 голів сви
ней. Зобов’язання вона ви
конала до 1 жовтня.

Зараз Ганна Коваль від- 
І головує ще 330 голів.

П. ГАВРИЩУК, 
юнкор.
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Серце

молодо

МОВЧАЗНИЙ, трохи су
тулий, високого зросту, 

з вибіленими сивиною скро
нями. він здається дещо су
ворим. Молоді робітники (а 
таких в цеху механізації на 
«Червоній, зірці» більшість) 
іншим і не пам’ятають сво
го контрольного майстра 
Степана Степановича Ли
стопадова.

Та тільки тут кожен знає, 
що за плечима цієї люди
ни — цікава комсомольська 
юність, змістовне життя ко-. 
муніста. І тому від нього 
особливо приємно почути 
скупе слово похвали, пора
дувати його успіхом, від чо
го в чорних, на диво моло
дих очах майстра спалахне 
по-батьківськи теплий вог
ник.

ки, які були так потрібні у 
гой час. Працювали без ви
хідних, а не раз і цілу добу 
не відходили від верстатів 
комсомольці. Та все ж після 
зміни Листопадов збирав їх, 
щоб комсомольським похо
дом вирушити у підшефне 
село Грузьке на допомогу

У ВИХОРІ революційних 
бур народжу в а л а с ь 

країна майбутнього кому
нізму. З незабутніми слова
ми Володимир Ілліч Ленін 
звернувся до молоді — до 
тих, кому будувати цю краї
ну, жити в ній. Слово вож
дя, запавши в юне серце, 
мов добірне зерно у добро
му грунті, проростало для 
буйного цвіту й хорошого 
плоду.

Тоді в ряди комсомолу 
став молодий робітник Єли- 
саветградського заводу 
«Червоний профінтерн» Сте
пан Листопадов. Енергійний 
юнак, ударник праці, став 
ватажком комсомольців ме
ханічного цеху: його обрали 
групкомсоргом.

Завод випускав молотар-
г

і ТрудовимиТрудовими перемогами зу
стрічав 43-і роковини Вели- 
кого Жовтня Валентина Сам- 

, ченко.
Після закінчення десяти- 

! річки прийшла вона на бе-
> тонний вузол ударної ком

сомольської будови — Кіро-
' воградського м’ясокомбінату. 
; Добросовісною працею ДІв- 
, чина 
’ розряд, 
! рншів.
> Валя 
' Зінаїди
• лвктив носить звання кому- 

ністичного.
І На знімку: Валентина
і СЛМЧЕНКО.

і Фото М. Терсщенка.
—♦«—♦» ч» «<
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здобула виробничий 
повагу серед това-

і

І
трудиться у бригаді 
Лабунько. Цей по

І

І
:І • і і і
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І 

а

б’ється
створеній там бідняцькій ко
муні. Допомога ця поляга
ла не стільки в десятках 
гектарів обробленого поля й 
сотнях пудів зібраного вро
жаю, як у великій агітацій
ній роботі. Комсомольці нес
ли селянам моральну під
тримку, віру у велику спра
ву. Самі ж вони черпали 
цю віру з чистого джере
ла — ленінських промов. їх 
з таким запалом читав ке
рівник школи політосвіти, 
комсомолець Миша Колпа- 
ков, який геройськії загинув 
у дні ленінградської блока- • 
ди.
ҐЛ ШОВ 1930 рік. Він дуже 
* “ пам’ятний для Степана 
Степановича. Він одержав 
тоді квиток комуніста й ве
лике доручення партії: його 
направили уповноваженим 
по колективізації у села 
Клинці та Калинівку.

Прибувши в село, зупи
нився у сільській Раді, а 
вранці помітив просунуту в 
щілину дверей записку: «Як
що не заберешся звідсіля — 
дістанеш кулю». Він знав, 
що погрози не безпідставні: 
від руки куркулів тут уже 
загинуло двоє уповноваже
них міськкомом партії ко
муністів.

Але були й інші записки. 
Надряпані невмілою рукою, 
вони застерігали: «Бережи
ся, товдришу».

Разом з біднотою вишу
кував закопаний куркулями 
хліб, організовув хлібні 
«червоні валки» для робіт
ників міста, збирав коней і 
інвентар для колгоспу. І 
тільки тоді, коли було ство
рено колгосп і названо його 
ім’ям вождя, Листопадов 
повернувся на свій завод.

Та незабаром він знову 
залишає його. В 1932 році 
його направляють секрета
рем Первомайського райко
му ЛКСМУ. Це означало й 
нескінченні турботи про ріст 
сільських комсомольських 
осередків, і заняття по 
марксистсько - ленінському 
вихованню сільської молоді, 
які тривали до півночі при 
світлі гасової лампи, і ли
ше декілька годин сну на 
лобу у пору посівної і зби
ральної кампаній.

Так минуло ще чотири не
легких, неспокійних роки в 
житті молодого комуніста.

&............................... .

ПЕРІОД колективізації 
’ • змінила індустріаліза
ція. І знов серце покликало 
Степана Степановича на пе
редній край. Він їде спо
руджувати будову п’ятиріч
ки — Святошинський вер
статобудівний завод під 
Києвом. Швидко, мов у 
казці, виріс велетень-завод, 
на якому й залишився пра
цювати Листопадов.

Хороші це були роки. 
Принесли вони йому успіхи, 
достатки у сім’ю. Та тільки 
заспокоєння, отогб мішан

ського затишшя думок і 
поривань, не було.

Ось він, хвилюючись, 
підходить до верстата ви
пробувати в дії своє ново
введення, яке полягає в то
му, щоб із допомогою виго
товленого ним пристрою пе
ренести на верстат опера
цію, яка досі велась вручну. 
Кілька годин напруженої 
праці — і по заводу розно
ситься новина: стахановець 
Листопадов виконав 700 
процентів норми.

ПІТО 1941 року. Началь-
* ник інструментального 

цеху С. С. Листопадов ра
зом з заводом переїжджає 
в далеке уральське місто. 
Важкий час, коли люди пра
цюють під девізом «Все — 
для фронту!», коли кожен 
день — це трудовий подвиг 
колективу заводу, що вироб
ляє зброю для захисту Віт
чизни.

Радісний день перемоги, 
яку вони теж кували в гли
бокому тилу... А потім ро
бота на Мінському верста
тобудівному заводі. Уже для 
відбудови, для миру.

Згодом 
нувся па 
де ще в 
розпочав 
шлях.

— Під

він знову повер- 
«Червону зірку», 

двадцятих
свій

роках 
трудовий

старість тягне у 
рідні місця, — жартує Сте
пан Степанович, хоч знає: 
не старість це, коли серце у 
грудях молоде.

Разом з дочками. Світла
ною й Галиикою, він немов 
вдруге переживає і свою 
комсомольську юність. В ду
ші старого майстра не мен
ше завзяття й юнацького не
спокою, ніж у членів бригад 
тт. Жилдака, Карановсько- 
го, Гольші, Радомського й 
інших молодіжних колекти
вів цеху, 
звання 
тих, кого 
зміною.

які борються за 
комуністичних, у 
називає він своєю

Т. БОДНАР.
Завод «Червона зірка».

&

В ЖИТТІ І ПРАЦІ ПОРУЧ

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
28 жовтня 1960 р. 2 стор.

ТІЛГАРІЯ Телятник іЛю- 
да Кузьменко з се

ла Велика Андрусівка, 
Ново-Георгіївського ра
йону, — подруги. Разом 
ходили до школи, 
і працювати на ферму 
пішли. Ось уже -----
років дівчата доглядають 
свиней. Люблять Марія 
і Люда свою професію, 
всю молоду енергію і си
лу вкладають у роботу.

На 1960 рік Марія 
взяла зобов'язання: від 
кожної основної свино
матки одержати по 25

разом

кілька

ділових поросят, а Лі- 
да — по 23.

Ще не минуло і деся
ти місяців, а дівчата пе
ревиконали 
ня. Марія 
одержала 
свиноматки 
по 26 поросят.

Разом із своєю подру
гою вона завоювала пра
во побувати на обласно
му святі тваринника.

В. ГРИГОРЕНКО.
Ново-Георгіївський 
район.

зобов’язан- 
Телятннк 

кожної 
зберегла

від 
і

Токар Олена Степанепко- 
краща виробничниця Кіро
воградського заводу «Сіль- 
госпдеталь». Закінчивши ре
місниче училище, прийшла 
вона на завод. Тут комсо
молка стала досвідченою, 
кваліфікованою робітницею. 
Щоденно виконує ЗМІННІ 
норми па 130 — 140 процен
тів.

На знімку: токар Олена 
СТЕПАНЕНКО обточує ре
сорну втулку.

Фото В. КОВПАКА.

ШУМЛЯТЬ верховіттямі 
розлогі клени. Схиля 

ють над могилою густе гіл
ля. І здається, ніби наспі
вують ніжну і сумну пісню 
про молоде юнацьке життя 
обірване ворожою кулею в • , 
грозові воєнні роки...

Є на подвір’ї 
Кам’янец ь ко ї 
середньої шко
ли, Ново-Ар- 
хангельськ ого 

району, зе
лений куточок. Часто при
ходять сюди жителі села і 
приїжджі, щоб віддати ша
ну пам’яті двадцятидвох- 
річного комсомольця, Ге
роя Радянського Союзу Ми
хайла Сергійовича Лисова.

Біля пам’ятника-погруд- 
дя — завжди квіти. Учні 
школи — комсомольці, піо
нери та жовтенята догляда
ють за могилою. Біля неї 
відбуваються піонерські збо
ри, лінійки. І саме тут да
ють слова урочистої обіцян
ки юні піонери.

Хто ж такий Михайло Ли
сов? Де жив і вчився без
страшний комсомолець? Про 
це дуже хотілося дізнатись 
юним кам’янчанам, які од
ностайно вирішили, щоб 
школа носила його ім’я.

готувало його у військову 
школу.

Але несподіване лихо 
прийшло на нашу землю — 
розв’язана кривавим Гітле- 
ром війна. Ще міцніше 
стиснув Михайло зброю і з 
мільйонами радянських лю
дей пішов на захист своєї 
рідної Вітчизни. Він брав 
активну участь в обороні 
Сталіцграда. За проявлені 
мужність і відвагу під час 
сталінградської битви 
М. Лисов був нагороджений 
медаллю «За бойові заслу
ги», орденом «Червона Зір-

У ЛЮТОМУ 1958 року ме
ні випала нагода побу

вати на батьківщині героя— 
в станиці Холмській, Абін- 
ського району, Краснодар 
ського краю.

Сім’я Лисових — звичай 
ні радянські люди, кубан
ські козаки. Михайлик буп 
найстаршим із дітей. Наро 
дився він у серпні 1922 ро
ку тут же, в станиці Холм 
ській. Незаможними селяна 
ми були колись його бать 
ки — Сергій Григорович ' 
Соломія Іванівна. З перши'- 
днів організації колгоспів 
на Кубані вступили до арті 
лі.

У 1930 році Миша Лисов 
пішов до школи. Здібного 
хлопчика любили І поважа
ли учні та вчителі. А дома, 
як старший брат, він завж
ди знаходив час доглянути 
меншеньких Мпколку і Лю
бу.

Найбільше всього вабила 
хлопця техніка, і відразу 
після закінчення семирічки 
він почав вчитися в техніч
ному училищі в МІСТІ Ново
російську.

І там Михайло Лисов був 
одним з кращих. Училище 
закінчив у 1939 році з від
знакою і залишився в ньо
му працювати. А ще через 
рік Михайло ніс військову 
службу на Далекому Сході. 
Добре оволодів він військо
вою справою. Як зразково
го солдата командування 
частини, в якій він служив,

медалі «Золота Зірка» і ор
дена Леніна.

Славний бойовий шлях 
пройшов відважний воїн 
від стін Сталінграда да на
шої Кіровоградщинн. І в 
селі Кам’янечому віддав 
своє квітуче молоде життя 
за свободу і незалежність 
Батьківщини тієї пам’ятної 
наступальної весни 1944 ро
ку.

ТАКИМ було коротке і 
світле життя комсо

мольця, простого російсько
го юнака з Кубані. Про все 

це я розповів^ 
учням пашо? 
школи після 
повернення з 
поїздки. З ве
ликою увагою 
слухали вони 
цю розповідь 
і всі, як один, 
дали обіцянку 
вчитись і жити 
так, як Михай
ло Лисов.

На загальник 
шкільних збо
рах учні віЯ/і- 
шили: просити 
відповідні ра
дянські органи 
присвоїти Ка- 
м’янецькій се- 
редній шко.тг* 
ім’я Героя Ра
дянського Сою
зу Михайла 
Сергі й о в и ч а 
Лисова.

У нас зав’язалася велика 
дружба із земляками героя- 
Ми листуємось, обмінює
мось фотографіями з Уч,,я‘ 
ми Холмської середньої 
школи. І вони нам адресу
ють листи, називаючи шко
лу іменем героя Михайла 
Лисова. Проте офіціально 
Цієї назви школі не ПРИ‘ 
своїли. Ми кілька разів під
німали таке питання пер<?Д 
Ново-Архангельським Ра**' 
виконкомом. Він повинен 
був давно розглянути на‘ 
ше клопотання і просили 
обласну Раду депутатів трУ* 
ДЯЩих задовольнити ве,]п' 
ке бажання учнів. А Кам я’ 
нецька школа цілком засл)' 
говуе того, щоб носити 
почесне ймення.

В. ВРЖЕІЦ. 
секретар Кам’янець- 
кої середньої школи.

ка» та медаллю «За оборо
ну Сталінграда».

Він продовжував підви
щувати свою військову май
стерність у школі саперів і, 
успішно закінчивши її, зно
ву повернувся в свою бойо
ву сім’ю.

В тяжких боях за Дніпро 
у 1943 році знову проявив 
справжню безстрашність і 
геройство молодий патріот. 
Разом з бойовими друзями 
забезпечив утримання плац
дарму на правому березі 
Дніпра, поки надійшло під
кріплення наших частин. 
За блискуче виконання бо
йового завдання і проявле
ну відвагу Президія Верхов
ної Ради СРСР присвоїла 
Михайлові Лисову високе 
звання Героя Радянського 
Еоюзу 3 врученням золотої



МЕТА його життя г
♦

ЧИ були ви в Могильному?
Коли ні — побувайте. Запа

рі вас це село своїми рівними 
вулицями, білостінними чепурни
ми хатами, влітку — шумовинням 

т» зелених садів. Але найбільше 
багатство села — його гостинні, 
працьовиті люди. Живуть у цьо
му великому українському селі, 
яке розкинулося вздовж лівого 
узбережжя Південного Бугу, 
клопці-дояри. Односельчани обо
в'язково розкажуть вам про них, 
а найбільше — про першого хлоп
ця на селі — I. Г. Черповицько
го. Так вам щиро і скажуть: зо
лоті у нашого Івана руки. Не 
всякому щастить у житті здобути 
таку похвалу і шану людей.

Чим же заслужив пошану до 
себе Іван Черповицький?

1

Іернову, Катерину Захаренко.
У перший рік І. Черповицький 

надоїв по 900 літрів молока від 
корови. Наступного — 1700 і здо
був третє місце у змаганні доярок 

Й£ГО линяли до лав 
ЬЛКСМ. Дав обіцянку працюва
ти так, щоб здобути першість у 
змаганні молодих доярок області. 
Сміливий виклик наслідували ін
ші. Тепер вже на селі ніхто не 
глузував. Навпаки, ще четверо 
хлопців стали у колгоспі дояра
ми.

Сім років минуло з того дня, 
коли після історичного вересне
вого Пленуму ІДК КПРС Іван 
вперше переступив поріг ферми

>' «Ж

ПРИГАДУЄТЬСЯ зима 
року, йшла обласна 

гомельська конференція. На 
буну піднявся стрункий

все більше тва
А надпла

— це 
пер 
Спо

коли 
став

впевнені-

особливо

витівку.

1959 
ком- 
три- 

юнак. 
Трохи ніяковіючи, він обвів погля
дом делегатів. Он Віра Балан, Ан- 
тоніна Чернова, Галина Бардіна, 
Володимир Акаєвич. Тут, в залі 
обласної філармонії, зібралися 

<< кращі з кращих, молоді новатори 
виробництва, члени бригад і удар
ники комуністичної праці, комсо
мольці, імена яких прославлені 
героїчним трудом на благо наро
ду, Вітчизни. Він уже чув їх ви
ступи.

Перш ніж піднятися на трибу
ну, Іван довго роздумував: про 
що ж говоритиме він, простий 
сільський хлопець, колгоспний 
трудівник-дояр, з високої три
буни конференції? Своїми ваган
нями поділився з секретарем рай
кому комсомолу Вадимом Туров- 
цевим.

х — Розкажи про свою працю, 
про те, як полюбив професію 
дояра, — порадив секретар.

І ось світла думка враз осіни 
ла Івана. Так, буду говорити, як 
став доярем, як разом з товари
шами доглядаємо і^рів, вирощує
мо телят, даємо 
ринницької продукції, 
нові тонни молока і м’яса - 
наш вклад в боротьбу за 
шість в мирному змаганні з 
лучеиими Штатами Америки.

— На ферму прийшов, 
минуло 14 років. Не відразу 
біля корів поратися. Пас телят. А 
вирощувати молодняк—то нелег
ка справа — ходи біля нього і 
взимку, і влітку.

Труднощів все ж не лякався. 
Знаходив час, приглядався до ро
боти доярок. Іноді в обідню пе
рерву прямо в полі допомагав їм 
видоїти одну—дві корови.

Може саме тоді у Івана проки
нулася любов до тварин, яка ви
значила його дальший трудовий 
шлях.

Незабаром маленькі підросли, 
звикли до свого господаря. Перед 
тим, як передавати молодняк 

•* дояркам, звернувся він до заві
дуючого фермою П. Андрушка:

— Петре Івановичу, хочу і я 
доярем стати. Можна?..

Завідуючий трохи здивовано 
глянув на хлопця:

— За час своєї багаторічної ро- 
чл боти багато чого довелось побачи

ти, а от щоб шістнадцятирічний 
юнак став доїти корів, вперше 
чую. А втім, побачимо, що з цього 
вийде.

Все ж порадилися між собою 
керівники артілі і погодилися за
довольнити просьбу, бо ж беруч
кий до діла юнак.

Вік усім серцем полюбив свою 
нову роботу. Бувало недосипав, 
більше часу проводив на фермі. 
Вчився, звикав, вже без хвилю
вання брався за дійки, 
ше себе почував.

Деякі-з хлопців, а 
дівчата, глузували:

— Кидай, Ваню, цю
Що ти заходився корів доїти? То 
ж робота жіноча.

Нікого не слухав. Прагнув за
провадити досвід передовиків і 
домогтися високих надоїв. З кож
ним тижнем навиків і знань ста
вало більше, хоч цілий день, як 
кажуть, і вгору ніколи було гля- 

■* нути. Треба і годівниці почисти
ти. гній прибрати, корми дати, 
подоїти, на обору вигнати тварин, 
Щоб прогулялися. Пестив Іван ко- 
Р,а> як умів, всю душу вкладав, 
Все прикре — перші невдачі, роз
чарування — лишилося позаду.

Зародилася у хлопця мета — 
перевірити свої сили і наздогнати 
кращих доярок району Зінаїду 
панівну Озерянську, Антоніну

А скільки змін сталося у житті 
простого трудівника, у житті йо
го сім’ї!

Іван Черповицький змужнів, 
загартувався його характер, хло
пець навчився дотримувати слово 
комсомольське — став передовим 
доярем області.
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ДОБРА слава про його трудові 

діла, немов дзвінкоголоса 
пісня, рознеслася по всій ордено
носній Кіровоградщині. Почалося 
до молодого дояра паломництво 
по досвід. Деякі дівчата, бувало, 
до найменших подробиць розпи
тують, шукають в його роботі чо
гось особливого, надзвичайного. 
Але, якщо говорити начистоту, 
то, крім чіткого виконання за
гальновідомих зоотехнічних пра
вил, розпорядку дня, у Івана 
Черповицького ніяких секретів 
немає — просто хлопець трудить
ся на совість, щоб не соромно бу
ло в очі людям дивитись.

Нелегким шляхом ішов до своєї 
трудової зрілості Іван Черповиць
кий. Та, власне, він і не шукав 
легких шляхів у житті. В сім’ї їх 
було чотири брати. Батько Григо
рій Якович працював причіплюва
чем і після нещасного випадку 
помер ще в 1947 році. Старші 
брати пішли працювати на під
приємство. Петро став шахтарем 
і трудиться в Макіївці, Павло і 
Семен у сусідньому селищі на 
Заваллівському графітовому ком
бінаті працюють.

— Переді мною,- — говорить 
Іван, — не поставало питання: 
залишатися чи не залишатися в 
своєму колгоспі. Бо як не зрозу
міти просту річ: якщо вся молодь 
після школи роз’їдеться з села, 
хто ж працюватиме в артілі? А 
по-друге, і матері треба в усьому 
допомагати в домашніх справах. 
Правильно я кажу, мамо?

Іван Черповицький поглядає на 
матір, що порається біля печі, з 
рогачами. Світлокарі, трохи мрій
ні очі хлопця випромінюють ра
дість. . . .

Мати Івана, Євдокія Авксенті
ївна, невисока, смуглява, вже 

літня жінка, не без гордості роз
повідає про сина:

— Ще змалку у всьому допома
гав. Часто, бувало, прийдеш піз
но з роботи, а Іван уже й корову 
подоїть, і вечерю приготує. Лю
бив поратися біля курчат, каче
нят, садити й збирати городину.

Що може бути радіснішим у 
житті, ніж заслужити таку по
хвалу односельчан, найдорожчої 
людини — рідної матері? Щасли
вий він, бо ж пізнав радість, кра
су праці спільної. А робота спіль
на, мов пісня весільна.

Євдокія Авксентіївна теж рада 
за сина, йому нічого ремствувати 
на свою долю. За хорошу пра

іцю — і шана заслужена. Обком 
райком комсомолу не раз наго
роджували його почесними листа
ми, грамотами, а правління кол
госпу за високі надої молока пре
міювало його іменним наручним 
годинником.

Зараз Іван у центрі села спо
руджує трикімнатний будинок з 
верандою, під шиферною покрів
лею. Буде в квартирі і лампочка 
Ілліча, і газова плита. Райвикон
ком і правління артілі допомогли 
будівельними матеріалами. Буде 
де гостей зустрічати, є чим і по
частувати.

— Коли ж весілля, Іване? — 
напівжартома цікавляться друзі.

— Напевне, в майбутньому ро
ці. Ось закінчу будівництво, а за 
цей час і наречену знайду.

— Хоч би теж дояркою була,— 
непокоїться мати.

Характерною рисою в роботі 
Івана Черповицького є особливий, 
індивідуальний підхід до кожної 
корови. Хоч і недарма часто ка
жуть, що молоко у корови на язи
ці, та Іван вважає, що воно і в 
руках того, хто доглядає за тва
ринами. Сита годівля — це ще 
далеко не все. Можна мати вдо
сталь кормів, але, коли нехтува
тимеш доглядом за кожною тва
риною, — нічого не вийде з висо
кими надоями. Тож і не дивно, 
що корів, яких він доглядає, без
помилково відрізниш від інших. 
Ось уже кілька років підряд «Зір
ка» і «Граната», «Красуля» і 
«Дочка» та ще 12 корів щедро 
віддячують Івану за догляд ви
сокими надоями. «Граната», на
приклад, дає за добу 36—37 літ
рів молока, «Дочка» — 27—28. 
Ще жодного року вони не були 
яловими. Та й в цілому по групі 
крива надоїв рік у р!" —:----
піднімається вгору, 
ці — 900 літрів, 
у 1958 — 2800, у 
одержав дояр від кожної корови. 
У другому році семирічки Іван 
зобов’язався надоїти по 5 тисяч 
літрів молока від кожної корови. 
Слово своє він додержить, бо 
уже має на своєму рахунку близь
ко 4 тисяч літрів.

Та не всі па фермах трудяться, 
як Іван Черповицький.

рік стрімко 
В 1956 ро- 

в 1957 — 1700, 
1959 — 4600

ЇХ ВИХОВАВ комсомол
.......------------------ -----------------------------------
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ТІОЛОВА райвиконкому Іван 
А Хризентович Колондюк недар
ма стурбований цим. І для хвилю
вання є підстави. Адже колгосп 
«Зоря комунізму», де працює 
І. Черповицький, по надоях моло
ка замикає зведення в районі.

На фоні високих досягнень 
І. Черповицького особливо наоч
но видно великі прогалини в ро
боті інших працівників молочно
товарної ферми. Працюють вони 
в однакових умовах, а от резуль
тати у них різні. Строкатість у 
надоях обумовлена перш за все 
тим, що люди по-різному став
ляться до своїх обов’язків. Деякі 
доярки працюють абияк: виходять 
на роботу пізно, порушують роз
порядок дня, тоді як І. Черпо
вицький не рахується ні з чим.

Розбіжність у надоях на фермі 
артілі останнім часом викликала 
занепокоєння у керівників району, 
і тому т. Колондюк так ретельно 
два дні займався з’ясуванням 
причин відставання. Радився з 
активом, обговорював, що зроби
ти, бо до кінця року треба лікві
дувати ганебне відставання.

Колгоспний актив прийшов до 
єдиного висновку: треба зміцни
ти ферму працьовитими, дисцип
лінованими людьми, такими, як 
Іван Черповицький, не допустити 
плинності кадрів. І справді, на 
фермі потрібні молоді, завзяті 
руки. Правління колгоспу змінило 
завідуючого фермою. Днями сю
ди прийшов досвідчений господар, 
комуніст Дмитро Митрофанович 
Мельник. Тут працюють молодий 
зоотехнік ГІетро Осатюк та вет
фельдшер Петро Демченко.

— А от доярок невистачає, — 
говорить голова правління Ар- 
тюшкін ІО. С. — Дві групи корів 
вже більше двох місяців не ма
ють свого господаря. Чотири 
хлопці-дояри — Михайло Макит- 
рук, Валентин Сівак, Петро Ба- 
линський, Леонід Каташинський 
у різний час залишили ферму.

Голова райвиконкому поставив 
перед комсомольською організа
цією завдання: повернути у най
ближчий час цих юнаків на фер
му, розмістити їх групи корів в 
одному приміщенні, а Івана при
значити старшим доярем. Ця 
хлопчача бригада може і повинна 
взятися за діло так, щоб вивести 
артіль у передові і зрівнятися з 
сусіднім колгоспом «Україна».

Правильне, дуже правильне рі
шення. Якщо хлопці так, як Іван, 
докладуть зусиль, використають 
великі резерви, запровадять пе
редовий досвід, то вони швидко 
відшукають, знайдуть шляхи до 
нових джерел «великого молока». 
Дорога буде нелегка, бо нелег
кою була вона і у Івана. Та це 
— бойове завдання, розв’язанням 
якого повинна тепер зайнятися 
комсомольська організація артілі.

Вже не перший рік змагається 
Іван Черповицький з Антоніною 
Черновою з сусіднього колгоспу 
«Україна», з Вірою Балан з кол
госпу «Росія», Ульяновського ра
йону.

Спочатку у змаганні з дівчата
ми відставав. А коли у квітні 
разом з своїми суперницями по
бував у Києві, на республікан
ській нараді молодих тваринни
ків, вирішив: не тільки наздогна
ти, а й випередити їх. Цю обіцян
ку Іван дав в ту урочисту хвили
ну, коли міністр сільського госпо
дарства УРСР М. С. Співак вру
чив йому значок «Відмінник со
ціалістичного змагання» і міцно 
потис руку. З того пам’ятного 
дня девізом юнака стали слова із 
звернення учасників наради:

Юні сили потроїмо
В боротьбі трудовій, 
Станемо врівень з героями, 
Край прославимо свій!
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у ПЕРЕПОВНЕНОМУ залі — 
™ механізатори, тваринники, 
члени рільничих бригад, інтелі
генція села Могильне. Присутні 
уважно слухають секретаря парт- 
організації Григорія Михайлови
ча Ясинського.

— До нас, — каже він, — на
дійшла заява від дояра, канди
дата в члени партії Івана Григо
ровича Черповицького з прохан
ням прийняти ного до лав Кому
ністичної партії.

Запанувала тиша. Потім під
нявся агроном артілі Борис Сер
гійович Бородецький:

Юнакові всього двадцять 
років, — каже він, — та всі ми 
знаємо його як працьовитого, чес
ного, скромного трудівника. Він 
прекрасно розуміє, що успіх се
мирічки вирішується не тільки на 
Кременчукгесбуді, в Донбасі чи 
на цілині, а й у нас — на полях 1 
фермах.

Б. С. Бородецького доповнили 
рекомендуючі: секретар партій
ної організації Г. М. Ясинський і 
секретар сільської Ради П. М. 
Мальований.

— Кому-кому, а Івану Черпо- 
вицькому вірю, — сказав Г. М. 
Ясинський. — Я вважаю, що най
кращою рекомендацією тов. Чер- 
повицькому є наслідки його робо
ти. Красномовніше не скажеш. 
Він активіст, агітатор, його час
то можна бачити зі свіжою газе
тою серед доярок, телятниць.

Вказали і на промахи. Особли
во дісталося хлопцеві за те, що 
залишив навчання у вечірній шко
лі. І все ж Івану Черповицькому 
вірять усі комуністи артілі, що 
він завжди і в усьому буде доро
жити і виправдовувати високе 
звання. Тому одноголосно прий
няли його в члени КПРС.

А незабаром після зборів, 5 ве- 
ресня, Іван Черповицький стояв 
перед членами бюро райкому пар
тії. Старші товариші чуйно розпи
тували про життя, цікавилися 
роботою сільського хлопця.

Секретар райкому, Герой Со
ціалістичної Праці П. П. Фещук, 
звертаючись до юнака, сказав;

— Тепер ти, Іване, став членом 
ленінської партії комуністів. Це 
велика честь, яка покладає на те
бе і великі обов’язки.

Від усієї душі секретар тепло, 
сердечно поздоровив юнака.

Іван і хвилювався, і радів. Не 
знав, що говорити...

— Дякую за довір’я, — промо
вив тихо. — Запевняю, що буду 
гідним високого звання комуніс
та.

А нещодавно республіку обле
тіла радісна звістка про трудо
вий подвиг Петра Шкурки. Він 
після демобілізації з рядів Ра
дянської Армії твердо вирішив 
бути доярем. Щороку по три— 
чотири тисячі літрів молока на
доював від кожної корови. ЦІ по
казники не задовольняли хлопця. 
Дояр дав урочисту обіцянку: 
одержати за цей рік по 8 тисяч 
кілограмів молока від кожної ко
рови. За дев’ять місяців надоїв 
по 7037 кілограмів від кожної ко
рови.

І ось днями в радгосп «Тростя- 
нець», Ічнянського району, Черні
гівської області, листоноша при
ніс листи і серед них один від 
дояра з Кіровоградщини Івана 
Черповицького. В ньому хлопець 
повідомив знатного дояра Украї
ни про свою роботу, про те, яд 
буде боротися в 1961 році за 
5.500 літрів молока від кожної 
корови.

Так, Івану можна вірити, що 
він і цей рубіж візьме.

Коли вдумаєшся у зміст життя, 
трудову біографію цього, трохи 
сором’язливого сільського хлопця, 
мимоволі пригадуються чудові 
слова О. М. Горького:

«В праці, і тільки в праці ве
лична людина, і, чим палкіша її 
любов до праці, тим величніша 
вона, тим продуктивніша, краси
віша її праця».

Справді, який щедрий наш 
край хорошими, роботящими 
людьми!

* » »
ГГОГОДА вередувала. Початок 

жовтня приніс дощі часті, 
надокучливі. В таку погоду доб
ре спиться, не хочеться рано про
кидатись, виходити з хати. Та 
Іван Черповицький ще вдосвіта 
на ногах. Наспіх поснідавши, 
взув гумові чоботи, одягнув плащ 
і хутко подався на ферму.

ГІочався новий трудовий день. 
Звичайний день славного семи
річчя. Таких днів попереду бага
то. Неспокійних, напружених, ра
дісних. їм, буденним дням семи
річки, сумлінний трудівник, чес
ний громадянин, молодий кому
ніст віддає свої думи, биття сво
го серця, працю дужих рук... В 
цьому він бачить мету свого 
життя, своє щастя, свої великі 
радощі.

П. МАРЧЕНКО.
Колгосп «Зоря комунізму», 
Гайворонського району,

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
28 жовтня 1960 р., З стор.



Лряштсшій ямелш
’ Слова Л. ВИШЕСЛАВСЬКОГО. Музика Ф. СУХ1Н/НА.

Коли від краю і до краю 
Росли заводів корпуси, 
Рушала юність трудовая 
На риштувань стрункі ліси.

1 скрізь — від краю і до краю, 
Ми прапор дружби несемо,
І всюди юність наступає — 
Орденоносний комсомол!

Коли від краю і до краю
Ми піднялись на ворогів,
Палала юність бойовая
Вогнем будьонівських клинків.

Ми стоїмо за мир і правду, 
Дерзанням сповнені палким.
Ми наше сонячнеє завтра 
Трудом наблизили своїм.

Народ за владу Рад піднявся, 
Розбив неволі він ярмо.
Як сталь, у битвах гартувався 
Орденоносний комсомол!

] край наш сили набирався, 
У сяйві сонця ясночол.
В труді гарячім гартувався 
Орденоносний комсомол!

] Партія в ім'я свободи 
Нас привела до перемог.
Був завжди відданий народу 
Орденоносний комсомол!
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Коли напали вражі орди, 
Вела нас Партія на бій. 
Гастелло йшов на подвиг горде, 
Вів краснодонців Кошовий.

ПРО ВСЕ ПОТРОХУ =-■ -
НАЙБІЛЬШИЙ друкова

ний твір — це ки
тайський словник 1С00 року. 
Він складається із 5.020 то
мів по 170 сторінок у кожно
му.

Іспанський драматург 
Лопе де Вега створив 1600 
комедій і 400 одноактних 
и’єс.

Я, ти, вія, вона, воно, ми, 
ви, вони — хворі. Це повин
ні були провідмінювати на 
німецькій мові учні.

Наступного разу викла
дач попросив одного шко
ляра показати йому зошит з 
домашнім завданням. Там 
було написано:

«Всі хворі».

О А часів Шекспіра у теат- 
рі актрис не було. Жі

ночі ролі виконували чолові
ки. Коли актори запізнюва
лися з початком спектаклю і 
публіка надто бурхливо ви
словлювала свою нетерп
лячку, хтось з акторів вихо
див і жартома заспокоював 
глядачів:

— Пробачте... Королева 
Єлизавета ще не поголилась.

«Молодой «оммунар» — орган Кировоградского 
облзстиого комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

ОСТАННЮ гру чемпіона- 
” ту республіки з футбо- 
ла серед команд класу «Б» 
кіровоградська «Зірка» про
вела на своєму полі проти 
львівських армійців. До цьо
го матчу перші два місця 
в першій українській зоні 
були визначені. Очолював 
таблицю з _46-ма очками ми
колаївський «Суднобудів
ник», на другому місці за
кріпився вінницький «Локо
мотив» (44 очка).

Що стосувалося третього, 
четвертого і п’ятого місць, 
то їх доля вирішувалася в 
останньому турі в Кірово
граді, Києві і Дрогобичі, де 
провадили ігри претенденти 
на ці місця — «Зірка», ки
ївський «Арсенал» і одесь
кий «Чорноморець». Перші 
дві команди мали по 41 оч
ку, а «Чорноморець» — 40.

Для «Зірки» будь-що по
трібна була перемога, яка 
забезпечувала їй четверте 
місце у зоні, а у випадку 
програшу або нічиєї у мат
чі «Арсеналу» з ужгород
ським «Спартаком» кіро- 
воградці виходили на третє 
місце. І слід сказати, що 
вони з усією відповідаль
ністю поставилися до цієї 
гри.

...Спочатку гості мали де
яку територіальну перевагу, 
яку вони, однак, не змогли 
використати для взяття во
ріт. Це першими зробили 
кіровоградці, коли під час 
однієї з атак Борис Заруд- 
ний буквально закотив м’яч 
у пусті ворота. Але вже че
рез три хвилини помилка 
захисника Станіслава Бере- 
говського, який залишив без 
нагляду лівого крайнього 
львів’ян, коштувала кірово- 
градцям голу. Однак за дві 
хвилини до кінця першого 
тайму Станіслав Катков 
знову вивів свою команду 
вперед. Рахунок 2:1 на ко
ристь кіровоградців не змі
нився до кінця гри, хоч і 
господарі поля, і гості ма
ли можливість зробити це.

Таким чином, «Зірка» за
писала на свій рахунок ще 
одну перемогу, закінчила 
чемпіонат республіки з 43-ма 
очками і зайняла у своїй 
зоні четверте місце. Таку ж 
кількість очок набрав і ки
ївський «Арсенал», але він 
має краще співвідношення 
забитих і пропущених м’я
чів і тому знаходиться на 
один щабель вище кірово-

ЗІРКА" ЙДЕ
і радців. У першу п’ятірку 
увійшли також футболісти 
одеського «Чорноморця».

В цілому можна сказати, 
що кіровоградці провели 
цьогорічний футбольний се
зон непогано. Весь час ко
манда знаходилася в числі 
лідерів, вона випередила 
сильні футбольні колективи 
таких міст, як Одеса, Львів, 
Ужгород, Станіслав та ін. 
Характерним є той факт, 
що лише одна «Зірка» у 
другому крузі не мала жод
ної поразки.

До речі, другий круг про
ведений на більш високому 
рівні, ніж перший. Про це 
говорять такі дані. У пер
шому крузі набрано 19 
очок, у другому — 24. При 
цьому не можна не врахува
ти, що у першій половині 
чемпіонату кіровоградці 
провели сім ігор на виїзді, 
а у другій — дев’ять. А як 
відомо, на своїх полях кож
на команда грає краще, ніж 
на полях противника.

Говорячи про підсумки се
зону, не можна не врахува
ти і тих обставин, що кіро
воградці забили у ворота 
своїх конкурентів найбільшу 
кількість м’ячів — 66. Це 
свідчить про активність кі
ровоградських нападаючих 
і в деякій мірі характеризує 
їх клас гри. В той же час 
серед лідеруючих команд 
«Зірка» пропустила і в свої 
порота більше інших — 35 
м’ячів. Явище — не на ко
ристь захисних ліній коман
ди.

Пояснюється це, на наш 
погляд, тим, що протягом 
сезону захист не був ста
більним. Деякий час в ньо
му не виступав Анатолій 
Кравченко. За порушення 
режиму був покараний Ва
лентин Дащепко, а це, як 
відомо, викликало переста
новки у трійці захисників.

А тепер подивимося у 
майбутнє. Протягом трьох 
років «Зірка» неухильно 
йде вгору. Тринадцяте, шо
сте, а нині четверте місце в 
зоні — цс взагалі непогано. 
Але навіть у цьому сезоні 
могло бути краще.

Нам здається, що у ни
нішньому складі команда 
являє собою бойовий, зігра
ний і перспективний колек
тив. Це стосується як лінії 
нападу, так і захисту. Непо
гано зарекомендували себе 
введені в основний склад 
команди Борис Зарудний і 
Віктор Бова. Приклад «Зір
ки» (та й не тільки «Зірки») 
показує, що слід рішуче від
мовитися від «варягів». Що 
дали команді аскерови,

ВГОРУ
смірнови, чауси, фоміни? Де 
вони тепер? Приїхали і по
їхали, а команда залиши
лася і виступала, до речі, 
без «імпортних» знаменито
стей не гірше, а краще.

Отже, слід посилювати 
роботу по дальшому підви
щенню технічної майстерно
сті і тактичної грамотності 
нинішнього складу команди, 
поліпшити виховання гідно
го резерву зі рахунок здіб
ної молоді і в дальшому 
розраховувати на цей ре
зерв.

Факти порушення спор
тивного режиму, які мали 
місце з боку окремих грав
ців, вимагають посилення 
виховної роботи в колективі.

Про тактику і стиль гри 
команди. Природно, що во
ни будуються в залежності 
від противника, і справа 
тренерського складу у кож
ному конкретному випадку 
вибирати відповідні варіан
ти. Вони можуть бути і вда
лими, і помилкозими. Але 
хотілося б сказати про одну 
постійну якість, якої, як 
здається, невистачає коман
ді. Мова йде про агре
сивність у кращому розу
мінні цього слова. Ми гово
римо не про силовий стиль, 
не про грубощі, а про більш 
бойовий, наступальний ха
рактер кожної гри. Адже 
для «Зірки» характерно, що 
вона більш сильно виступає 
у зустрічах з сильними і 
слабіше — проти слабих. А 
цс тому, що вона частіше 
приймає те, що запропонує 
противник, а не нав’язує 
йому свого. А хотілося б 
іншого.

Хотілося б, щоб наші 
футболісти не пристосову
валися, а з початку і до кін
ця на повну силу грали про
ти будь-якого противника.

Побажаємо ж нашій «Зір
ці» дальшого зростання, ус
піхів, по-перше, у перехід
них іграх з чемпіоном обла
сті — олександрійським 
«Шахтарем», а потім плодо
творної тренувальної робо
ти, підготовки до наступних 
футбольних битв. Побажає
мо, щоб вихователі коман
ди — старший тренер Єв
ген Горянський і тренер 
Геннадій Рудинський і на
далі творчо, наполегливо 
працювали над згуртуван
ням і підвищенням боєздат
ності колективу.

Р. МИХАЙЛОВ.

ПРОЧИТАЙТЕ^ це^ ціна во
Т*ОЛИ з'явились перші 

фотографії в Росії? Ко
ли почались наукові досліди 
вітчизняних вчених по фо
тографуванню?

Відповідь на ці питання 
дають матеріали і оригінали 
фотографій, виявлені тепер 
у фондах архіву Академії 
наук СРСР — найбільшому 
сховищі документів з історії 
науки і культури.

Ось, що розповів нам 
П. М. Раскін — старший 
науковий співробітник архі
ву, кандидат історичних 
наук, який присвятив цьому 
питанню спеціальні наукові 
дослідження.

— Одне з найбільш знач
них винаходів XIX століт
тя — фотографія, здійснена 
вперше у Франції Ньєпсом і 
Дагером, дістало виключно 
швидке поширення в інших 
країнах.

Росія була однією з пер
ших країн, де винахід ще 
при перших повідомленнях 
про нього був гідно оціне
ний, швидко застосований і 
буквально в перші місяці 
свого існування почав удо
сконалюватись.

Документи розповідають, 
що в квітні 1839 року член 
Петербурзької Академії на-

про результати своїх дослі
дів. Ознайомлення з ними
показує, що Фріциіе не

Досліди фотографування в Росії
ук І. X. Гамель перебував 
у закордонному відряджен
ні. Він побував у Лондоні. 
Тут вчений познайомився з 
членом королівського това
риства У. Г. Тальботом — 
автором способу одержання 
зображення на йодосрібляс- 
тому папері з наступним 
проявленням і фіксуванням. 
Гамель надіслав ■ у Петер
бург докладну записку про 
цей спосіб, все необхідне 
приладдя і навіть декілька 
знімків, зроблених новим 
методом.

Записи, які збереглися, 
свідчать, що на засіданнях 
петербурзьких академіків ці 
матеріали розглядались з 
найжвавішим інтересом. Са
ме в ті дні ад’юнкту Ака
демії наук, в дальшо
му академіку-хіміку Юлію 
Фріциіе було доручено ви
вчити прийоми і методи 
одержання знімків.

— Мою увагу, — повідо
мив далі Н. М. Раскін, 
привернула складена Фріц- 
іие записка, датована 23 
травня 1839 року, і два фо
тознімки. Автор повідомляв

обмежувався повторенням 
методики, розробленої Таль
ботом, а зробив спробу її 
удосконалення. У своїй за
писці він піддав критиці всі 
три методи, запропоновані 
англійським винахідником. 
Лише один з них, на думку 
російського вченого, міг 
знайти (та й то обмежене) 
застосування в наукових 
дослідженнях. Цим методом 
він вважав одержання зо
браження на папері, по
критому шарлм хлористого 
срібла. Для кращого фіксу
вання російський вчений 
пропонував застосовувати 
обробку знімка аміаком.

Таким чином, тепер зав
дяки знайденим документам, 
стало можливим встановити 
точну дату перших дослідів 
застосування фотографії в 
Росії в наукових цілях, як, 
мабуть, і взагалі перших 
дослідів фотографування в 
нашій країні.

А. КРАШКЕ. 
(ТЛРС)',
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