
і
ВИКОНАЙ

Васіку його попе- 
Стогній. 

не злякало комсо-

ЛРО НЕДАВНЄ минуле 
своєї організації комсо

мольці колгоспу «Дружба» 
Долинського району згаду
ють небхоче. Та н згадувати, 
власне, нічого. Організація 
вважалась однією з найгір
ших у районі.

З тих пір* минуло небага
то часу. Але як змінилось 
тут все, скільки відбулося 
радісних, цікавих подій, 
скільки справді захоплюю
чих справ знайшлося у 
юнаків і дівчат! Добра сла
ва — тепер постійний супут
ник комсомольців цього 
колгоспу в усіх їх починан
нях. Вони стали надійною 
опорою партійної організа
ції в боротьбі за все нове, 
передове, за виконання по
чесних і відповідальних зав
дань колгоспу.

А все почалося з того, 
що юнаки і дівчата обрали 
нового секретаря. Нелегку 
«спадщину» залишив Олек
сандру 
{редник Анатолій 
Але це 
мольського вожака. Він га
ряче взявся за роботу, при
клав чимало зусиль для то
го, щоб виправдати довір’я 
товаришів... З чого ж по
чинати?

З виконання наказів ком-. 
сомольців! — так вирішив 
Олександр. Адже ще восе
ни на звітно-виборних збо
рах хлопці і дівчата різко 
розкритикували комітет, ви
крили недоліки в його ро
боті, дали накази своїм 
ватажкам — секретарю і 
членам комітету, затверди
ли на зборах своєрідну «про- 
граму-мінімум». Анатолій 
Стогній ніскільки не подбав 
про здійснення наказів сво
їх товаришів. Довелося йо
го переобрати.

Олександр Васік і почав 
із здійснення цієї «програ- 
ми-мінімум». Стиль його 
діяльності докорінно від
різняється від 
боти
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__  О 1ЯТИ вам, хлопці, не по багато, а хоч би 
по 16—20 гектарів щодня, — жартівливо 

сказав до механізаторів Костянтин Олександрович 
Батюк, голова колгоспу...

А сіяти в першій комплексній бригаді колгоспу 
«Зоря комунізму» немало: 345 гектарів кукурудзи, 
184 гектари цукрових буряків, 55 гектарів соняшника.

— Чи справимося? — запитав Василь Зімагоров 
свого старшого товариша Семена Бондаря.

— А це від нас залежатиме, з яким вогником пра
цюватимемо.

Ця розмова відбулася на початку польових робіт. 
До агрегату, де трактористами Степан Бондар і Ва
силь Зімагоров, призначили сіячем Михайла Івано
вича Максименка.. Вій за якість сівби, як і тракто
ристи, горою стоїть.

Зійшлися характерами всі троє: беручкі, завзяті до 
діла. Щоб упоратися в строк з сівбою, вирішили 
швидкісними темпами сіяти, не менше 16 гектарів 
за зміну. Безперечно, щоб і якість була бездоганною.

І свого сло- 
засіяли за два з 

з’явився червоний 
закінчення сівби. 

Комсомольці С. Бондар і В. Зімагоров посіяли біля 
100 гектарів цукрових буряків, 200 гектарів куку
рудзи. 145—150 процентів становив їх змінний виро
біток.

Зараз комсомольський трактор на техогляді. 
Хлопці вирішили достроково провести огляд «ДТ-54» 
з тим, щоб пошвндше включитися в обробіток по
сівів.

Механізатори виявилися господарями 
ва. 55 гектарів соняшника вони 
половиною дні. На їх агрегаті 

, прапорець і майорів він аж до

с. Голикове
Олександрійського району.

1. ЯРОВИН, 
вчитель.

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Про відповідальність за приписки та інші 
перекручення звітності про виконання планів

Президія Верховної Ради СРСР ПОСТАНОВЛЯЄ:
Встановити, що приписки в державній звітності і по

дання інших умисно перекручених звітних даних про ви
конання планів повинні розглядатись, як протидержавні 
дії, що завдають шкоди народному господарству СРСР, 
і особи, винні в цьому, караються позбавленням волі на 
строк до трьох років.

Доручити Президіям Верховних Рад союзних респуб
лік внести в кримінальні кодекси союзних республік до
повнення відповідно до цього Указу, 
у Голова Президії Верховної Ради СРСР

Л. БРЕЖНЄВ.
Секретар Президії Верховної Ради СРСР

• М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 24 травня 1961 р.

лювали комітет раніше, 
завжди серед молоді.

Олександр вперто шукав 
підхід до кожного члена 
ВЛКСМ. Поступово з’яви
лась надійна група людей,

нізації зріс. Про це свід
чить і прагнення молодих 
трудівників села влитися в 
комсомол, стати повноправ
ними членами первинної 
організації. Лише протягом 
місяця ту/5 прийнято до лав 
ВЛКСМ 20 чоловік.
ІТРИКЛАДІВ того, як 

комсомольські вожаки

НАКАЗ ТОВАРИША
успішно виконують накази 
своїх товаришів, можна на
вести багато. Більшість се
кретарів первинних органі
зацій прислухаються до 
голосу членів ВЛКСМ, бу
дують діяльність комітетів 
так, щоб швидко усунути 

яким можна було доручи
ти певні справи. Юнаки і 
дівчата побачили, що Олек
сандр справді-таки енергій
ний, принциповий, допитли
вий і чуйний. З таким будь- 
яку справу можна здійс
нити! Зацікавились комсо
мольці роботою організації, ті недоліки в роботі, на які 
Навколо комітету створився ......
згуртований актив. «Про- 

грама-міиімум» успішно ви
конувалась. Тоді О. Васік 
перейшов До нових справ, 
почав з допомогою активу 
шукати такі діла, які б ще 
сильніше зацікавили мо
лодь, захопили її.

І ось в колгоспі «Друж
ба» створюється дві моло
діжні бригади доярок, які 
незабаром починають боро-Ь 
тися за звання колективів» 
комуністичної праці. Дояр- 1̂ 
ки запроваджують у себе$ 
в колгоспі передовий дос-^ 

. від, укрупнюють групи ко-£ 
ґ рів, працюють 
. М. Савченко.

них клубів
, два баяни і радіола. КомЛ 

сомольці борються за те, а
. щоб свої річні зобов’язанням 
і виконати до дня відкриттям 
і XXII з’їзду КПРС. А заразИ 

комсомольці колгоспу« 
. «Дружба» разом з хлопця-« 
і ми і дівчатами артілі імені«_______________

Сталіна готують тематичні«
: вечори «В чому краса лю-й У
. днни» та «Жити і працюва в ® '

ти по-комуністичному». (З’ 
Завирувала комсо моль -» 

ська ініціатива, цікавим і» 
змістовним,, сповненим хо-» 
роших захоплюючих справ» 
стало життя молоді. Авто-» 
ритет комсомольської орга-| Оксамитною габою уквіт- 
^^^£^^^^^^і^^^чалася земля. Густою щіт-

вказують комсомольці.
Але не завжди буває так. 
«Коли 

борні 
листі 
лій і 
хове 
«У, - 
мітет. Секретарем став Ва
силь Бондар. До цього він 
виконував різні доручення, 
був ніби активним комсо- 

йшли звітно-ви- 
збори, — пишуть у 

до редакції С. Мас- 
Л. Коржук з с. Віль- 
Ульяновського райо- 

• обрали ми новий ко-

Пролетарі всіх країн, єднайтеся/

кигіУІІЛР
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

П’ЯТНИЦЯ, 26 травня 1961 р. Шна 2 коп,

ВИСОКОГО ПОЛЬОТУ вам!
кою піднялась озимина і ли
не ген-ген, аж до лісосмуги. 
А за нею стеляться зелені 
струни буряків, соняшни
ків. Ще далі — клітчасте ку
курудзяне поле. Политі бла
годатними весняними до
щами, тендітні стрілочки ве
ликої кукурудзи квапливо 
тягнуться до сонця.

Рости, чудеснице, рости, 
королево, випестована нев
томними людськими руками!

Володя Омельченко, лан
ковий комсомольсько-мо
лодіжної ланки колгоспу 
«Дружба» по праву милу
ється дружніми сходами. 
200 гектарів гібридної куку
рудзи та 495 гектарів на зе
лену масу вирощує його 
ланка. Є де розвернутись, є 
до чого рук докласти! Та й 
неабияк виростити, а по 56 
центнерів сухого зерна та 
по 350 центнерів у молочно- 
восковій стиглості качанів 
зібрати вирішили юнаки й 
дівчата.

Перший етап пройдено. 
Чи ж легко? Ні, машин все- 
таки малувато для такого 
простору. Значить, наляга
ти на ті, що є. Аби бажан
ня, аби завзяття. Та й вог
нику, комсомольського, нез
гасного вогнику, вистачило 
у ватажка ланки. Є у кого 
й повчитися — у маяків. Чи 
ж даремно Володя зачиту
вався досвідом Олександра 
Васильовича Гіталова, вив
чав роботу одеських механі
заторів? Вірно радять коле*, 
ги: досить на волячих швид
костях водити сталеві бога
тирі. Великому кораблю — 
велике плавання!

Та не тільки швидкість ви
рішує, адже головне — 
якість. Звісно, Володимир 
Омельченко і не міркував 
інакше. За діло хлопці взя
лися завчасно: на поля під 
качанисту доставили орга
нічно-мінеральні добрцра, 
заготовили досить такої су
міші, іцоб вносити і в ряд
ки. Для цього зробили спе
ціальні пристосування на 

мольцем. Та помилилися ми 
у Василеві. Ного мало ці
кавить життя організації. 
Та, власне, він і не думає 
про це. Збори бувають рід
ко, готуються вони погано. 
Нічого в нас не змінилося 
після звітно-виборних. Ще 
більше занедбана робота...» 

Такі сигнали непооди

нокі. їх можна чути, 
жаль, ше в багатьох орга
нізаціях. Первинну органі
зацію колгоспу «Комінтерн» 
Онуфріївського району 

очолює Микола Овчарик. 
В цьому році тут ще не 
було проведено жодних 

зборів. Про яку комсомоль
ську роботу може йти мо
ва? Звичайно, й живуть чле
ни ВЛКСМ тут нецікаво, 
скучно, не захоплені вони 
великими спільними спра
вами.

Комсомольський активіс
те, вожак! Від тебе зале
жить життя організації. 
Будь, же чуйним до запитів 
і інтересів своїх товаришів, 
виконай їх накази.

насіння азотобак- 
і фосфоробактери-

заміря-

квадратно-гніздових сівал
ках. Про дротяника, шкід
ника, теж не забули. По 
шість кілограмів гексахло
рану дали на кожну тонну 
насіння, а перед висіванням 
обробили 
терином 
ном.

1 — в путь добру! По
пливли агрегати по рівній 
спушеній ріллі. А позаду 
них — ні, не походжає, а 
раз у раз нахиляється до 
землі, розгрібає гнізда Ана
толій Данилович Шкрябай, 
громадський контролер. 
«Два... три... два... два... 
три...» — з’являються у йо
го зошиті цифри. Це — 
кількість висіяних зерен.

— Молодці! — усміхаєть
ся Анатолій Данилович, ску
пий на похвалу.

А ввечері, коли 
ють засіяну площу, ще раз 
це слово повторить. Ще б 
пак! По 22 гектари хлопці 
дали, а норма 14,5.

1 так день у день: двад
цять два — і не менше. От 
Що значить швидкісники! 
Ланка Володимира Омель- 
ченка по праву завоювала 
червоний вимпел «Передо
вику змагання на сівбі ку
курудзи» і перехідний ман
дат...

ЛП КОМСОМОЛЬСЬКО - 
молодіжних ланок і 

агрегатів Долинського райо
ну борються за велику ку
курудзу на площі 4200 гек
тарів. Ініціатива одеських 
механізаторів - швидкісни
ків знайшла широке застосу
вання у долннчан.

Не перший рік сіють зеле
ними квадратами Володи
мир Бережок і Віталій Тим- 
чур, молоді механізатори ар
тілі імені Ульянова. А от по
вели свої агрегати на підви
щених швидкостях вперше. 
І що ж — непогано, цілком 
добре виходить. За два дні 
виконують роботу, яку рані
ше робили за 3—3,5 дні.

З таким же завзяттям 
працюють Микола Котелюк 
і Віктор Діклов в колгоспі 
імені XX з’їзду КПРС, Ми-

Хоч Тамарі Журавльо- ? 
він немає ще й вісімнадця- Л 
ти, але вона вже встигла ( 
взяти участь у створенні і 
великої новобудови — Кре- ч 
менчуцької ГЕС. і

Дівчина працює гідро- Ч 
монтажницею, і їй присвое- г 
но другий виробничий роз- ї 
ряд- Г

На знімку: Тамара ЖУ- ». 
РАВЛЬОВА. Г

Фото Г. ЧОБІТКА. \

кола Прищепчук і Іван Де- 
минтович в колгоспі «Зоря 
комунізму», Михайло Фе- 
дорчук і Іван Моміт в кол
госпі імені Шевченка. Та хі
ба всіх перелічиш! їх — де
сятки, сотні, молодих енер
гійних, які сміливо ламають 
дідівські уявлення про те, Що 
коло землі треба ходити по
вагом. Ні, часи не ті, розма
хи великі, і молодим ор
лам — високого польоту...

Одриваючнсь від лісосму
ги і тікаючи до яру, зелени
ми віночками 
цукрові буряки артілі імені 
Шевченка. А глянеш упопе-
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красуються

Вершник сталевого богатиря
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МИКОЛА Компан йшов до своєї мети ще змалку.
Над усе він любив трактори й комбайни, і коли 

випадала нагода, частенько бігав то на тракторний 
стан, то в поле. Подовгу милувався машинами, які 
слухняно корилися волі людини.

Вдома не здивувались, коли хлопець, щойно за
кінчивши семирічку, подався в Олександрійське учи
лище механізації сільського господарства.

А як осідлав юнак сталевого богатиря, показав на 
що здатний. На якому полі не працював би — скрізь 
порядок. Чесною працею комсомолець Микола Ком
пан заслужив честь бути учасником пленуми ЦК 
ЛКСМУ.

З добрим запалом повернувся з Києва молодий 
механізатор. Сил неначе потроїлося. За 50-центнер- 
ний урожай кукурудзи взявся боротися ланковий ме
ханізованої ланки.

1 слова не розійшлися з ділом. Старанно підготу
вав техніку, органічними добривами підживив план
тацію. За дев'ять днів провів сівбу качанистої добір
ним протруєним насінням. І разом з зерном висівав
ся гранульований суперфосфат у кожний квадрат.

Пройшли рясні весняні дощі. Тендітні зелені стрі
лочки покліткували ниву. Микола Компан виводить 
свій агрегат на обробіток качанистої. Комсомолець 
тримає правильний курс: найкращим 
ступному з'їздові рідної партії буде 
бов'язань по одержанню високого 
рудзи.

А коли на землю спадає лагідний 
вертається з поля, сідає за книжки. _ 
передовий механізатор, тож другокурснику заочного 
відділення Кіровоградського технікуму механізації 
сільського господарства і у навчанні теж бути тільки 
попереду.

♦ Колгосп імені Чапаева 
І Кіровоградського району.

М. ТОПОР, 
юнкор.

рек, де пройшов агрегат, вся 
ідилія зникає: немає вінків, 
зубчасті мотики перекраяли 
їх, деякі рослини присипали« 

Микола Кушніренко, став-* 
ний юнак, зупиняє агрегат, 
зіскакує і припадає до зем-< 
лі. Руками розбирає букети, 
вимірює густоту рослинок. 
Хвилюється хлопець. Та й 
звісно, адже третій день, як 
сів за важелі трактора. А 
що, як наколобродив, брак 
допустив?

— Не хвилюйся, Миколо, 
все в нормі, — підбадьорює 
бригадир тракторної брига-* 
ди М. Г. Раїлко.
- Це спочатку так зда

ється, ніби погано. Ось по
глянеш завтра, як піднімуть
ся бурячки, та й підуть у 
ріст. Адже ж їм воля те
пер — ростіть углиб і вширі

Так, ростіть, коренасті цу
кристі, піднімайся вгору, ка
чаниста! Гарячі комсомоль
ські руки захистять вас від 
бур’янів, підживлять, розпу
шать вам чорноземну по
стіль. І за ці щоденні турбо
ти віддячите їм сторицею!

О. ШКАБОИ.
Долинський район.
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подарунком не
виконання зо- 

в рожаю куку- 
вечір, юнак по- 
У праці — він і
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4. Коли закінчилася зміна...

Листи з одного підприєм спіла

РАНІШЕ Рая Циганок 
вважала, що ні в кого, 

крім студентів, не буває 
такого неспокійного, запов
неного життя. Та ось уже 
скоро рік минає, як Раіса 
стала інженером-економіс- 

том у нас на фабриці, але 
це не послужило причиною 
для того, щоб закинути 
свої студентські захоплен
ня. Як і в роки навчання, 
у Раї заняття в гуртках 
художньої самодіяльності 
чергуються з тренуваннями 
з волейбола і теніса, а ве
селі прогулянки за місто — 
із зосередженими годинами 
в читальному залі. Добави
лись і нові обов’язки: 
участь у фабричній рейдо
вій бригаді, викладання у 
відкритому при фабриці ве
чірньому технікумі.

Ні, не бідне на події, на 
цікаві справи життя фаб
ричної молоді. Коли дзві
нок сповістить про закінчен
ня зміни, молодих швей
ниць. що гомінкими зграй
ками виходять з прохідної, 
чекає змістовне дозвілля.

Ентузіасти художньої са
модіяльності поспішають на 
заняття гуртків. Наші со
лістки, дівчата з 1-го цеху 
Люда Пурис і Тамара Ян- 
кова готують новий репер
туар для концерту у під
шефній військовій частині 
місцевого гарнізону.

У постійному секретаріаті 
Всесвітнього форуму молоді

МОСКВА. Велику роботу, по підготовці до Всесвіт
нього форуму молоді розгорнув його постійний сек
ретаріат, який знаходиться в Москві. Сюди надхо
дять і щоденно розглядаються багаточисленні мате
ріали, в яких розповідається про майбутні ділові зу
стрічі представників молоді різних країн.

На знімку: працівники постійного секретаріату 
Всесвітнього форуму молоді Гурейсси СУМАРЕ (Гві- 
нея), Марина КОСАТОВА (СРСР) і ХУ ЦІЛІ (Ки
тай).

Фото Б. ТРЕПЕ1ОВА (Фотохроніка ТАРС).
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Е Кіровоград—Цілинний край
Сповза на землю владно 

ніч,
Та, тишу розтинаючи, 
В Цілинний край, вітрам 

навстріч, 
Мчить ешелон, співаючи. 
«Летить, розпорює пітьму, 
Сівалками сутулиться, 

' На кожній станції йому 
Дають «зелену вулицю». 

J Весні дарунок він везе: 
• Сівалки — наче проліски, 
‘-На кожній маркою «43» 

Сія «червонозорівка». 
Чекають поїзд сівачі.
Із далечі крикливої, 
Ним марять вдень і уночі, 
Як нива марить зливою. 
«Мчить ешелон, співа

■' полям.
Димок вздовж нього — 

поясом...
Хотів би я летіть життям 
Потрібним, повним

• , поїздом.
Володимир ЧАБАНЕНКО.

м. Кіровоград.
▼ТТТУТТГТТГТЇ'ГУТТТГТТТУТТТТТ 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
26 травня 1961 р., 2 стор. 
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диги кілька цінних рац- 
пропозицій. В іііртигуті нав
чаються і Лариса Кучма« 
та Поля Грусова.

Дуже хороша справа — 
відкритий при фабриці ве
чірній технікум легко’' про
мисловості, в якому занят
тя відбуваються двічі на 
тиждень. Багато корисного 
дали ці заняття закрійнику 
Володимиру Верезубу. шве
ям Марії Шуліці, Нілі Ку
канові« і багатьом іншим.

Середня спеціальна осві
та для кожного — це у нас, 
так би мовити, програма- 
мінімум. А в кого більші 
стремління — буді ласка! 
Кращим своїм виробнични
кам даємо характеристики 
для вступу у вузи. У кого 
є потяг до мистецтва — ті 
теж навчаються. Люда Ді- 
дан, наприклад, відвідує 
вечірню музичну школу, а 
Алла Фурсікова часто піс
ля роботи поспішає на за-

А у спортсменів житія 
ще жвавіше — незабаром 
спартакіада. Багато дівчат 
відвідують секції волей
больну і баскетбольну, пла
вання, настільного теніса, 
велосекцію. Відповідальна 
за сяортссктор при коміте
ті комсомолу Людмила 
Кравченко зуміла зробити 
спорт масовим захоплен
ням молодих робітниць. Ма
буть, це вдалося їй тому, 
що сама безмежно любить 
спорт. Незважаючи на те, 
що зараз у неї є сім’я, ди
тина, Людмила регулярно 
ходить на тренування, зна
ходить час для організатор
ської роботи. Вийшла за 
межі фабрики слава наших 
спортсменок — гандболі- , 
сток Тамари Духобор і < 
Жанни Раскопаиської, ве- ■ 
лосипедистки Марії Шев- , 
ченко, пзрашутисгок Ва- і 
дентини Марченко й Таміли і 
Козловської. -

Молодість і навчання — 
нероздільні. У молодих»- 
швейників воно теж на пер- Й 
тому плачі. Валя Моргун, й 
Марія Бобіна, Василь Ау- й 
лін та багато їхніх товари-Й 
шів закінчують без відривуй 
від виробництва середню й 
школу. А Катя Сигнаївська й лглиго 
вже на останньому курсі ін- ЙМ^И/КЕ НЕЧУТНО ара- 
ституту легкої промисло- Й ЦІОЮТЬ величезні пря
ності. Знання допомогли йдильні машини. Вправно 
дівчині розробити і впрова- »орудують біля них юнаки.

»Це — випускники Черкась
кого техучилища № 8, по- 
Ймічники майстрів Володи- 
Йміїр Теско і Валентин Смі- 
Йлянець, прядильники Віта- 
Йлій Дорошенко та Євген 
ЙКасько. Недавно вони по- Йвернулися з Києва, де про- 
Йходили практику, на Дар- 
Йницькому шовковому комбі- 
Йнаті. А нині їм випала честь 
»робити пробний пуск верста- 
йтів, формувати першу віс- 
Йкозну нитку, виготовляти 
»перші куличі черкаського 
»штучного волокна, й Про цей момент молоді 
»будівельники мріяли кілька 
»років. Ще відтоді, як вліт- 
Йку 1956 року у степ, під 
»Черкаси, прибули перші ком- 
Йсомольці-добровольці. Що 
»привело їх сюди? Слава? 
»Романтика? Вони не зампс- 
Йлювались над цим. Вони 
^прагнули будувати, твори- 
І^ти. їх багато таких на ве

ликих будовах: у Братсько
му і в Кривому Розі, в Ка
захстані і на Донбасі.

Так, нелегко було па пер
ших порах. Жили в наме
тах, працювали переважно 
вручну, коли не вистача
ло механізмів. В осіннє без
доріжжя грузли, буксували 
машини. Не було навіть во
ди, і її доводилося возити 
за кілька кілометрів. Лаяли 
виконробів і постачальників 
за нерозторопність, за те, 
що не створюють умов для 
нормальної роботи. І все ж

Грамами вимірюються тонни
— П'ятнадцять тонн 

порошку на складі, а ти 
якісь 20 грамів розсипаного...

Це з деякою образою в голосі промо
вив широкоплечий хлопчина в картатій 
сорочці.

Борис Гончаренко промовчав, а потім, 
усміхнувшись, покликав за собою влас
ника картатої сорочки.

—Відразу видно, и{0 ти новачок. Ідем, 
покажу...

Вони підійшли до одного з механічних 
пресів.

— Бачиш?
— Ну бачу. Нічого дивного — криш

ки для гірчичниць роблять.
— Так, нічого особливого, крім одно

го: продукцію цю виробляють із зеко
номленого порошку. З таких ось мізер
них грамів ми назбирали матеріалу на 
ЗО тисяч кришок.

Рух за економію сировини, чорних і 
кольорових металів захопив не тільки 
комсомольців-пресовіциків, а всю мо
лодь заводу. У другому цеху, наприклад, 
комсомольці взяли під контроль викори
стання матеріалів, що застосовуються 
при збиранні. Вони зекономили вже ЗО 
кілограмів клею, парафіну, каніфолі.

пластмасового
відчитуєш за 

ниття у художню студію.
Зараз комсомольські ак

тивісти фабрики подали но
ву хорошу ініціативу і 
здійснюють її. Ми облад
нуємо дитячу кімнату при 
кінотеатрі «Мир», встано
вимо у ній комсомольські 
чергування. Нам хочеться, 
щоб це була дуже затиш
на, красиво оформлена кім
ната, де б малюкам усе по
добалось. Ми зібрали вже 
іграшки, квіти. Виготовля
ються й меблі. Але потріб
ний нам килим і ше дешо. 
Прикро, що міськком ком
сомолу мало в цьому допо
магає і взагалі не захопив
ся цією справою настільки, 
як ми.

З настанням літа ще ці
кавішим стає дозвілля мо
лодих робітників: турист
ські походи, екскурсії, по
їздки в підшефний колгосп. 
Цікаво для себе, корисно 
для інших — за таким пра
вилом плануємо ми свій 
вільний час.

Ж. ТКАЧЕНКО, 
комітету 
швейної

секретар 
комсомолу 
фабрики.

не вішали носа, не наріка
ли на свою долю.

Спочатку комсомольська 
організація нараховувала 
лише 5 чоловік. Володимир 
Іванько був першим комсор
гом. Потім Лена Крицька 
стала вожаком молоді. Ор
ганізація росла з кожним 

БУДІВНИЧІ
днем. На будову прибува
ли все нові і нові загони мо
лодик ентузіастів. Серед 
них — і посланці комсомол}' 
Кіровоградщини. Добра 
слава йде про ник на будо
ві.

Заводські цехи споруджує 
хлопець із села Соснівки 
Олександрівського району 
комсомолець Анатолій Оже
ред. Він приїхав сюди, як
раз в той час, коли розгор
тався широкий наступ за 
велику хімію. Майже одно- • 
часно прибув і його тезка 
Макарчук, із села Лебедин- 
ки Голованівського району. 
Нині він слюсар відділу го
ловного механіка БМУ-22, 
студент-заочник. Висококва
ліфікованими мулярами, бе
тонниками, штукатурами 
стали Марія Хлистун, Воло
димир Очеретний, Ганна 
Бондаренко, Марія Чернега 
та інші земляки-кірово- 
градці...

Багато чула про комсо
мольську будову в Черкасах 
дівчина з Новомиргородсь- 
кого району Ніна Мальова-

Дорогу—резервам, заслон—втратам!

— А за рік зекономимо 200 кілогра
мів, — каже бригадир комуністичного 
колективу Галина Маганець, — тому що 
у нас — точні підрахунки і раціональне 
використання ма теріалів.

У першому й четвертому цехах поча
ли використовувати відходи чорних ме
талів. Економію кольорових металів 
одержують за рахунок повного викори
стання нікель-анодів. Раніше хвостови
ки їх просто викидались, а тепер за про
позицією комсомольця тов. Берднікдва 
вони нанизуються один до одного і зно
ву використовуються. Пропозиція ком
сомольця Анатолія Єлисаветського дає 
змогу економити кольорові метали при 
виготовленні штепсельних вилок. Хоро
ший ефект дало і нововведення тов. Не- 
доступа і Шварцера — виготовлення 
трьохрядних штампів.

Комсомольці стали бережливими госпо
дарями заводу. На честь XXII з'їзду 
КПРС вони беруть зобов'язання виго
товляти понадпланову продукцію із зе
кономленої сировини.в. полонськии.

м. Кіровоград,
завод «Динамік».
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на. І вирішила: тільки там 
її місце. Бо хіба робота на 
цукровому заводі — межа 
всіх її мрій?

І ось уже три роки вона 
трудиться тут. Пройшла ве
лику школу життя. У пра* 
ці змужніла, загартувалась, 
зріднилася з будовою. Бага

тотисячний колектив моло
дих будівельників став її 
рідною сім’єю. Труднощі не 
лякали. Лише наснагу дава
ли дівчині.

На перших порах різноро- 
бочою працювала у бригаді 
Миколи Костюченка. Рили 
траншеї’для теплотраси, бу
дували завод залізобетон
них виробів, без якого не
можливо споруджувати хі
мічні цехи.

Незабаром Ніна оволоді
ла спеціальностями бетон- 
ниці і покрівельниці. Але 
найбільше вабили її меха
нізми. І кожного дня зали
шалась вона після зміни,

І
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«РУКА БЕРУЧА» — так називалась кореспонденція, 
вміщена в номері за 14 травня ц. р., в якій йшлося про 
фельдшера-хабарника.

Головний лікар Олександрійської районної лікарні 
Г. ЧЕРНЯК повідомила редакцію, що при перевірці ф-:>^ 
ти підтвердились. “

На фельдшера В. В. Каретну накладено сувору дога
ну з попередженням і занесенням в особову справу. 
В. В. Каретна переведена на іншу роботу.

* * *
В «Молодому комунарі» за 19 березня ц. р. був надру

кований огляд листів читачів «Рівнятися на маяки!». В 
ньому, зокрема, гостро критикувався стан культурно- 
освітньої роботи в артілі імені 40-річчя Жовтня Петрів* 
ського району. Колгоспна бібліотека другий рік не мала 
притулку.

Завідуючий районним відділом культури т. Шишкін 
повідомив редакцію, що факти, наведені в матеріалі, 
дійсно мали місце. Зараз вжито термінових заходів. При 
клубі виділено кімнату, зроблено стелажі. Ревізійна ко
місія передала всі книги під нагляд завідуючого клубом 
І. Капінусу, який буде виконувати і обов’язки бібліоте
каря.
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ючий клубом селища Балахівка Петрівського 

району 1. Красюк грубо ставився до своїх підлеглих, 
----------- їх нецензурними словами, вимагав могоричі. 
Про негідну поведінку т. Красюка написав до нашої ге* 
зети П. Лавецький. його стаття «Клубом завідує... гру*

(І Завідуі 
‘і райину і.

І обзивав ї:

і зети П. Лавецький. його стаття «Клубом завідує... гру- 
0 біян» була надрукована в № 24 «Молодого комунара*. 
(І Як повідомив редакцію голова Олександрійського рай*

кому профспілки вугільників т. Леошкевич, поведінка 
І. Красюка обговорювалась на спеціальному засіданні 
партійного бюро і партійних зборах будівельного управ

ління № 1 тресту «Димнтроввуглебуд». В обговоренні взя* 
ло участь 15 чоловік. Тов. Красюка було суворо попе* 

\ реджено. Він повністю визнав свою провину і пообіцяв, 
* що більше подібні факти не матимуть місця.

і:

ifСлухняно скоряеіься ек-1 
скаватор своєму господарю 
Петру Мельнику. По дві 
норми за зміну встигав ви- ; 
конати молодий екскаватор- ; 
ник, працюючи на Гайво- 
ронському гранітному ка- .» 
рврі. ;

На з н і м к у: П. МЕЛЬ- ; 
НИК. ;

2 Фото Г. Левадного. ;

вчилась на курсах. А потім 
разом з подругами органі
зувала бригаду мотористок. 
Очолювала її Євдокія Ко
валь. До неї входило 15 
дівчат. Чудовий був колек
тив.

Нині більшість моторис
ток стали кра-новщкцямя. 
А Валя Нещадим — брига
диром штукатурів. Люба 
Півторацька закінчила учи
лище і пішла працювати на 
завод- Ніна ж Мальована 
теж довгий час працює кра
новщицею. Є у неї мрія — 
стати машиністом баштово
го крана і завоюзати звання 
ударника комуністичної 
праці.

їй не довелося вкладам 
цеглу у стіни величезних ц?- 
хів, що нині розкинулись в 
степу під Черкасами. Та 
дарма. В тій героїчній спра
ві, яку звершила юнь, є і її 
скромний вклад, і її малень
ка частка праці. І дивлячись 
на завод, гордиться дівчи
на: «Це ми збудували»...

В. ОНОЙКО.
Черкаський завод 
штучного волокна.



Йде дворічка культури

ЧУДОВЕ СЬОГОДНІ,
— Ні, вам, молоді, важ

ко собі уявити Оситняжку 
такою, якою вона була 
п’ятдесят два роки тому, —- 
розповідає пенсіонер Панас 
Володимирович Литвинен- 
ко. — Мені тоді п’ятнад
цятий минув. Мов чорні ті
ні, постають зараз переді 
мною оті куркулі, В чиїх во
лодіннях було по 30—50 де
сятин землі.

Панас Володимирович на 
хвилину замислився. Великі, 
дуже великі зміни відбули
ся в рідному селі, особливо 
в останній Колишня

тільки прийде вечір, па ву
лицях села спалахують сот
ні лампочок Ілліча. Вонй 
горять і в школі, І'лікарні, 
на колгоспних фермах і в 
клубі, в кожній хаті славних 
і невтомних трударів.

Панас Володимирович з 
сумом згадує, як колись бо
соніж забігав у поганеньку 
лавку одного з багатіїв 
Оситняжкн. А нині колгосп
ники можуть придбати • все 

необ хідне в 
своє му селі. 
Тут є комісій
ний, продоволь
чий та залізо- 
скоб’яний мага
зини, буфет. В 
цьому році на
мічено ще збу
дувати книж
ковий магазин, 
їдальню.

У вільний від 
роботи час кол- 

зустрінете у біб-Осиїнажка відзначалася не 
тільки контрастами багатст
ва землевласників і злиден
ного животіння переважної 
більшості бідняків. її жите
лі не мали змоги дізнатися 
про те, що діється на Укра
їні і навіть у волосній Єли- 
саветградківці, бо не було у 
селі ні радіо, ні кіно, ніхто 
не виписував газет та жур
налів.

Невпізнанною стала Осит- 
няжка сьогодні. Вздовж і 
впоперек широких ланів 
колгоспу імені Фрунзе хо
дять сталеві коні. Тепер в 
руках трудівників полів І 
ферм знаходиться могутня 
сільськогосподарська техні
ка. Відійшов у минуле час, 
коли в колгоспній майстерні 
всі роботи виконувалися 
вручну: не було електрично
го струму. А сьогодні, як

книги

^оос<?оохососоооооосюооооос

1
8 ОАИДІТЬ у будь-який книжковий магазин — і в 
£ кожному з них ви напевне зустрінете біля при

лавків допитливих юнаків і дівчат. З живим інте
ресам переглядають вони новинки політичної і ху
дожньої літератури, купують нові книги. З кожним 
роком все більше молодих людей обзаводяться осо
бистими бібліотечками. Зростає попит на багатотомні 
видання творів класиків російської, української і за
рубіжно? літератури.

Працівники книжкової торгівлі прагнуть всіляко 
задовольнити попит трудящих на книги, всіма до
ступними засобами пропагують їх, вишукують нові 
форми і методи розповсюдження літератури.

Наш кореспондент звернувся до директора Кіро
воградського магазину № 1 передплатних видань 
І. Н. Бутковського і попросив його відповісти на де- 

р кілька запитань.

GS<X<X>XCCOCOjCC<XOC

ДРУЗІ, книги—помічники

— Які нові форми торгів
лі з’явилися у магазині за 
останній час?

— Ще на початку мину
лого року у нас запровад
жено відкритий доступ до 
книг, що їх одержує мага
зин. Як показав досвід, цей 
метод цілком себе виправ
довує: кожен відвідувач, 
зайшовши до магазину, мо
же підійти до полиць і за 
своїм бажанням вибрати 
потрібні йому книги — по
літичну і художню літера
туру. довідники.

Почали ми також продаж 
багатотомних видань на ви
плат. Повний комплект виб
раних творів того чи ін
шого письменника книголю
би можуть придбати в ма
газині на виплату протягом 
півроку.

Кількість передплатників 
у нас неухильно зростає і 
вже досягає семи тисяч чо
ловік. Для кращого обслу
жування книголюбів, які 
проживають у районах об
ласті, широко практикуємо 
відправку літератури на
кладною платою. Щоміся
ця магазин відправляє бага- 

на різноманітну літературу.
А скільки розваг щовечо

ра чекає вас у клубі! Тут же 
й спортивний майданчик. 
Часто найкращі сільські 
спортсмени Володимир Яр- 
мак, Микола Мотриченко, 
Володимир Зайченко, Мико
ла Ткаліч та інші проводять 
своє дозвілля за грою у во
лейбол. Ось і недавно осиг- 
нязька волейбольна коман
да виграла з рахунком 
3:0 у шефів — робітників кі- 

ЩЕ КРАЩЕ ЗАВТРА

госпників
ліотеці, якою завідує Олена 
Шугаева. Бібліотека багата

рової радського вантажного 
парку № І.

Якщо на початку встанов
лення Радянської влади на 
Україні в Оситняжці почат
кова школа містилася в од
ній кімнаті, то тепер в кож
ній бригаді є школа. А в 
центрі села красується доб
ротне приміщення середньої 
ШКОЛИ, Із стін якої щороку 
виходять 24—26 випускни
ків.

Паростки нового зроста
ють кожного ДНЯ, 
години, змінюється 
колгоспного села. Воно чу
дове сьогодні, а завтра буде 
ще краще, ще красивіше.

І. НАЗАРАТІИ.
і

кожної 
життя

П О Д'А РУНОК
Т УЬОГО вечора на вулицях с. Данилова Балка людей 

з’явилося більше, ніж будь-коли. Йшли літні кол
госпники, молодь. / всі поспішали в центр села, до но- 
возбудованого літнього кінотеатру. Тут вперше мала 
демонструватися кінокартина...

Споруду збудували за кошти колгоспу імені Богдана 
Хмельницького. Артіль також придбала нову апаратуру. 
Нині чотири рази на тиждень 400 глядачів заповнюва
тимуть красиве приміщення.

Літній кінотеатр на селі — поки що перший в Улья
новському районі. Це неабиякий подарунок для молоді.

М. ШЕВЧУК.

тотомних видань на суму до 
400 карбованців (у нових 
грошах) — у півтора раза 
більше плану.

— На які видання буде 
проведена передплата до 
кінця року?

— Проспекти на вибра
ні твори провідних письмен
ників на цей рік досить ши
рокі. Ми одержуємо багато
томні видання творів кла
сиків марксизму-ленінізму— 
К. Маркса і Ф. Енгельса в 
ЗО томах, В. [. Леніна — в 
55 томах.

Після виходу перших то
мів почнеться передплата 
на твори Л. Фейхтвангера в 
12 томах, Ільфа і Петрова 
в 5 томах, Ф. Купера — в б 
томах. Зараз відкрита пе
редплата на твори Б. Прус- 

*са — в 7 томах, Р. Тагора • 
в 12 томах. Передплатники 
мають також можливість 
поповнити свої бібліотеки 
творами М. Коцюбинського, 
П. Тичини.

У проспектах широко 
представлені твори О. Г°н~ 
чара, А. Малишка, Т. Шев
ченка, Нечуя-Ленецького, 
П. Мирного та інших сучас-

них і дореволюційних укра
їнських письменників.

— Що нового з довідко
вої літератури можна пе
редплатити у магазині те
пер?

— Зараз ми розпочали 
передплату на Коротку лі
тературну енциклопедію (в 
шести томах), на Театраль
ну енциклопедію (в чотирьох 
томах). Передплатники Ук
раїнсько-російського словни
ка до кінця року одержать 
третій і четвертий томи цьо
го видання. Тут слід зроби
ти деяке уточнення. Видан
ня Словника Академії наук 
Української PCP спочатку 
передбачалося в чотирьох 
томах. Тепер вирішено 
збільшити його до шести то
мів, останній з яких вийде в 
світ, очевидно, в наступному 
році.

Незабаром ми зможемо 
порадувати наших перед
платників ще однією не поз
бавленою інтересу новин
кою довідкової літератури— 
Популярною медичною ен
циклопедією. Ця книга мо
же стати у пригоді кожній 
сім'ї — в ній містяться ко
рисні поради з питань пра
вильного харчування, гігіє
ни побуту, праці, відпочин
ку.

Водночас магазин прово
дить передплату на «Руко
водство по внутренним бо
лезням» в 10 томах, «Руко
водство по гигиене труда» в 
З томах і «Руководство по 
коммунальной гигиене» в З 
томах.

Незабаром магазин роз
почне передплату на «Біб
ліотеку історичних романів 
народів СРСР» та «Історич
ну бібліотеку школяра». 
Перші два томи обох серій 
передплатники зможуть 
одержати в цьому році.

О ОНИ виходять з хвіртки
* і женуть собаку назад 

додому. Він рветься супро
воджувати їх і стрибає, і 
крутить товстим чорно- 
жовтим хвостом.

Молоді люди перетина
ють сільську вулицю і пово
лі -йдуть вузьким глухим 
провулком, повз сизі парка
ни і колгоспну конюшню.

Вони бредуть серед ко
нюшини. Костянтин висо
кий, чорноволосий, одягну
тий у білу строчку і чорні 
вузькі брюки Зачепивши 
пальцем вішалку піджака, 
він недбало перекинув його 
через плече. Ліза —. у ви- 
линяному сарафанчику, у 
дешевих, чорного кольо
ру босоніжках, які горами 
лежать на полицях сіль
ського магазину. Руки і но
ги її загоріли, волосся ви
цвіло. Обличчя у неї від
крите, вилицювате, як у 
мордовки.

Пахне медом. На вечір
ньому слабому вітрі коню
шина хилиться то в одну, 
то в іншу сторону, і поле 
міняє забарвлення від тем
ного до світлозелепого. Лі
за зриває одну рослинку, 
крутить її в пальцях, роз
глядає сивий візерунок на 
листі, схожий на карту 
треф.

— Наче морозом покри
тий... — говорить вона. — 
Поглянь, Костян.

Кости бере із її рук три
лисник, розглядає, відриває 
від пухлого червоного су
цвіття одну квітку, кладе 
в рот.

— Солодко... А ще в ди
тинстві жували грицики. У 
нас росли у дворі. Такі три
кутники на стеблі. А все
редині м’які крупинки. Зер
на. чи що? Чомусь було 
смачно. А бабуся лаяла. 
Говорила — їх собаки об
нюхують. І ще дещо гірше... 
Але ми все рівно збирали і 
жували. Це було під час 
війни.

— А у вас у дворі росла 
трава?

— Уяви собі. В щілинах 
асфальту. Біля смітника. — 
Іноді навіть тимофіївка ви
тягнеться. І ще... Знаєш, 
«півень чи курка». Така 
трава з чубчиком.

Пил під ногами м’який 
і легко піднімається. Він 
огортає голі ноги Лізи па
хучим і тонким теплом. Чор
ні, з вузькими носками 
туфлі Костянтина покри
лись білуватим нальотом.

— Тобі не жарко? — пи
тає Ліза.

— Зараз уже добре. А 
в лісі буде зовсім прохо
лодно, і ти замерзнеш.

— Скажеш таке!
— Ну, комарі заїдять.

— А я гілку зламаю.
— Добре, я дам тобі свій 

піджак.
І знову вони мовчки 

йдуть полем.
Поступово меркнуть бар-

" У цієї дівчинки е велика
■ мрія: стати якщо не видат- 
5 ним, так умілим і знаючим
■ садоводом. Весь свій віль- 
3 ний час Кати проводить за
■ доглядом І вирощуванням 
5 фруктовик дерев та овочів.

і В той же час вона — від- 
3 мініуїця І ланкова в школі
■ та на станції юннатів.

На знімку: третьо-
а власниця Кіровоградської
■ школи № 17 Катя ГЕРЖО-
■ ВА оглядає дерева в саду...
■2 Фото В. Родохлєба.
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ви, і те, що недавно здава
лося яскравозеленим, си
ніє, блідніє, червоне наби
рає відтінок лілового.

Закінчилась конюшина, 
потягнувся лужок. Ліза рап
том сходить з курної доро
ги. заглиблюється в траву. 
Ніг її не видно: така висо
ка і густа трава. Кости че
кає, спостерігаючи за Лі- 
зою, не квапить і не кличе 
її до себе. Нарешті вона 
повертається, протягує до 
його обличчя букет. Запах 
меду, нудно солодкий,ледь 
розбавлений прохолодним 
вечірнім повітрям, ударяє 
йому в обличчя. Квіти тут 
різні: дрібні польові, голу
бого відтінку, братки, що 
швидко в’януть, ромашки, 
дзвіночки, бузкові поду
шечки свербіжниці, в яких 
копошаться бджоли, не ба
жаючи відлітати навіть із 
зірваних кві гів. Букет бага
тий, ніжний, наївний, сві
жий, має вигляд мережи
ва.

і ОПОВІДАННЯ І

— Зів’яне,.— говорить 
Костя. '— Навіщо нарвала?

— Відійде у воді. Польо
ві квіти стійкі, хіба не зна
єш?

— Як ти, — скоромовкою 
каже він, відразу відчувши, 
що ці слова зайві і не по
трібні його супутниці.

Ліза злегка червоніє. По
тім переводить розмову на 
інше:

— Ти знаєш, я читала, 
як перелітають море пта
хи. Відсиджуються на ске
лях, чекаючи вітру. Ду
маєш попутнього? Ні, він 
куйовдить їм пір’я. Чека
ють зустрічного. Цікаво, 
правда?

Вони входять в ліс. На 
галявині, біля пеньків, об
манливо кличе червоно-ір
жаве листя суниці. Крізь 
густу лісову зелень зрідка 
проривається сонце яскра
вими золотавими озерцями. 
І цей контраст густої і па
хучої темряви з блиском 
і радістю сонця, з грою 
кожного листка, кожної 
травинки не перестає вра
жати їх.

Вони намагаються йти 
тихо і не тріщати сухою 
ламанню. І вони сміються, 
як два змовники. ■

— Ліза, прошу тебе, хо
дімо до ставів?

— Нащо просити, і без 
того піду.
^іааввяяяяаввваинавввавааваапияанавспааваааяааяяч
■
■

Інна ВАРЛАМОВА
— І на березу нашу по

ліземо?
— 1 на березу.
Сутінки спускаються в 

ліс. Лише на стежинці гра
ють західні сонячні відблис
ки. І в яскравих променях 
чітко виділяються свіжі 
сліди лося.

— Він тут пройшов зов
сім недавно, поглянь, Кос
тяні

— Хотілось би подиви
тись... Казала, лосів, ло
сів багато у ваших лісах? 
А я скільки бродив, ні ра
зу не...

Він не встигає договори
ти. Ліза хапає його за пле
че.

— На, на, дивись! Ось 
тобі лось!...

— Де? Де? — питає Кос
тя, близоруко мружачи очі.

Ліза пальцем вказує ку
дись через вирубку, в тем
ряву лісу.

— Не бачу, — страждаю
чи, признається Костя.

— О-он! — таким же 
страждаючим голосом ши
пить Ліза. — Он, біля бе
рези... Та о-он! — Вона по
вертає його голову, і Кос
тя завмирає від іцасія.

— Бачу, — шепоче він. 
Він бачить тільки силует і 
то невиразно. Лише вгадує, 
де роги, круп, ноги. Він 
майже вигадує його, і в цю 
мить лось повільно повер
тається і поважно йде в 
глибину лісу. І тільки, ко
ли лось починає рухатись, 
Костя бачить його гордови
ту рогату фігуру, щоб запа
м’ятати уже назавжди.

— Бачив! — він радісно 
повертається до Лізи. її ка
рі, ледве не жовті, прозо
рі, як дві великі краплі ме
ду очі, звернені на нього. 
Йому хочеться поцілувати 
їх, але він розуміє, що то
ді прогулянці кінець, а тре
ба ще встигнути сходити на 
стави. І тому він не цілує 
ці очі. А Ліза ні про що не 
догадується.

Потім молоді люди збі
гають до заболоченого яру, 
порослого очеретом і осо
кою, і пробираються по схи
лу, ковзаючись на покатін 
вологій стежинці,.

— Костян! — кличе Лі
за. — Поглянь, яка рожева 
жаба!

Він повертається, пере
вертає паличкою красиву 
жабу на спину, і вона сміш
но .ворушить лапами, роз
дуває молочно-біле пухир
часте черевце.

(Закінчення буде).



^ПОРТИВНА громад- 
ськість Кіровограда з 

нетерпінням чекала цієї зу
стрічі. Представники бага
тотисячної “армії любителів 
футбола вже давно прагну
ли відверто, з суворою щи
рістю висловити спортсме-

пе бажали?) дати відверту 
відповідь.

Що ж все-таки заважає 
нашим улюбленцям (незва
жаючи навіть на поразки!) 
виступати значно краще? 
На наш погляд, є три при
чини. Як показав матч в

в зимовий 
ж він грає

тренер по-

РОЗМОВА НЕ ВІДБУЛАСЯ
нам свої претензії, з'ясу
вати причини поганої гри 
номанди.

І ось 22 травня болільни
ки і футболісти, нарешті, 
зустрілись в приміщенні Па
лацу культури їм. Жовтня. 
Але серйозна, конче необ
хідна розмова так і не від
булась. По суті, присутнім 
не дали можливості висту
пити.

— Нема чого відкривати 
дебати, — заявив голова 
обласної ради ДСТ «Аван
гард» О. Я. Капустін. — 
Ми надамо слово старшому 
тренеру Г. І. Дуганову і 
капітану команди Б. Пет
рову, а потім болільники 
будуть задавати запитання.

А між тим, говорити бу
ло про що. В минулому се
зоні «Зірка» по праву за
воювала популярність одні
єї з кращих українських 
команд класу «Б». Наші 
земляки демонстрували кра
сиву, технічну, коректну 
гру. А головне, в діях ко
лективу на полі відчува
лась цілеспрямованість і 
велике бажання перемоги.

Були всі підстави думати, 
іцо сезон 1961 року майстри 
шкіряного м’яча проведуть 
значно краще, ніж торік. 
Та ось почались перші ка
лендарні зустрічі, а за ни
ми — перші розчарування.

Чим пояснюються невдачі 
кіровоградців, які заходи 
вживає керівництво «Зірки» 
для виправлення 
становища? Ось
що хвилювали всіх 
ніх на зустрічі. Але 
нер команди, ні її 
не змогли (а може

Одесі, гравці «Зірки» по
гано підготовлені фізично. 
Вони ледве вигримують 
темп півторигодинної бо
ротьби.

По-друге, футболісти 
«Зірки» не вміють повністю 
викладатися на офіційних 
змаганнях, у них невиста- 
чає спортивної злісгі, мо
ральної витримки, прагнен
ня будь-що перемогти.

І третя причина (н?.м 
здається найголовніша) — 
незадовільна, а інколи, про
сто примітивна гра лінії 
нападу, Наші форварди по
гано розуміють один одно
го, ведуть боротьбу на не
великих швидкостях, діють 
одноманітно, по шаблону: 
гра «в стінку», короткий пас, 
атаки ведуться, головним 
чином, тільки по центру. 
Значно погіршилась резуль
тативність ударів по воро
тах.

Майже втратили свої бо
йові якості нападаючі В. Фі
лії! і С. Катков.

— Справа в тому, — го
ворив на зустрічі Г. І. Ду
ганов, — що С. Катков упус
тив підготовку 
період. До того 
хворим.

Здавалось би,
винен дати гравцю відпо
чити. Але т. Дуганов не мо
же цього зробити: Каткова 
немає ким замінити. Вже 

три роки пробле
ма поповнення на
паду «Зірки» є 
проблемою № 1, 
та н досі вона

не вирішена. Не виріше
на, бо керівництво това
риства ДСТ «Авангард» і 
команди роблять ставку не 
на місцеву 
приїжджих 
мін. Городецький, Смірнов, 
Возіян, Аскеров, Кацов, 
Майоров, Назаров, Світлич- 
ний — це лише частина тих 
іногородніх гравців, які 
після кількох місяців «гос
тювання» в Кіровограді, бу
ли звільнені.

...Наприкінці зустрічі, один 
з болільників кинув З МІС
ЦЯ репліку: «Знайте, доро
гі футболісти «Зірки», де б 
ви не грали, наші серця зав
жди з вами!»

Хан же ця любов боліль
ників надихає наших спорт
сменів!
ремоги 
дуть!

знімку: команда кіровоградських мото
гонщиків (зліва направо): Анатолій ФРАНЦУЗА!!, 
(тренер), Анатолій КУПРІЄНКО, Іван КИРИ
ЛЕНКО, Вячеслав ДАНИЛОВ, Олександр ФО
МІН, Євгеній КОВАЛЕНКО.

молодь, а на 
«варягів». Фо-

I тоді, віримо, пе- 
обов’язково прий-

Б. МИХАЙЛОВ.

НЕВДАЛИЙ ВИСТУП

Спорт мужніх і сміливих
У минулу суботу і неді

лю в Кіровограді (в райо
ні с. Завадівки) відбулись 
республіканські змагання 
по мотокросу на приз «Від
криття літнього сезону 1961 
року». В них взяли участь 
сильніші мотогонщики, 
представники майже всіх 
областей України.

Тисячі глядачів були свід
ками захоплюючого видо
вища. Добру підготовку до 
змагань і високу майстер
ність продемонстрували 
спортсмени Львівської, Кі
ровоградської і Луганської 
областей.

Справжнім героєм мото
кросу став неодноразовий 
учасник республіканських, 
всесоюзних і міжнародних 
зустрічей львов’янин. май
стер спорту І. Григор’єв, 
який продемонстрував бли
скучу віртуозність у водінні 
машини як в класі 175 куб. 
см, так і на мотоциклі 
важкої кубатури.

Добре зарекомендували 
себе члени кіровоградської 
команди. Вони успішно зма
галися з багатьма майстра
ми сперту. Серед місцевих 
гонщиків особливо відзна
чився майстер спорту А. Ку-

класу
на 4

прієнко, який на машині 
класу 350 куб. см зайняв 
у особистому заліку 5 місце. 
А. Фомін в змаганнях серед 
юнаків на машині 
125 куб. см вийшов
місце. Перспективними 
спортсменами показали себе 
пара кіровоградців: водій 

І. Кириленко і колясбчник 
Є. Коваленко.

Команда кіровоградських 
мотогонщиків завоювала 
друге місце. Першість ви
грали армійці Львова. На 
третє місце вийшов колек
тив міста Луганська.

М. ГАЛИЧЕНКО.

КІЛЬКА

такого 
питання, 

присут
ні тре- 
капітан
просто

На стадіоні «Авангард» в місті Хрущов відбулися зональні 
змагання на першість УРСР з ручного м’яча (Ііуи). Право 
участі у фіналі першості республіки виборювали чоловічі ко
лективи Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької і Чер
каської областей; жіночі команди Запорізької, Черкаської і 
Кіровоградської областей.

Перший день змагань приніс нашим землякам розчаруван
ня: і жінки, і чоловіки програли спортсменам Черкащини (від
повідно — 1:8 і 7:15).

Напружено проходила зустріч гандболістів Кіровоградщини 
і Дніпропетровської області. Лише на останній хвилині гри 
більш досвідчені гості зуміли добитися переваги. Рахунок 14:15.

На третій день змагань спортсменки Кіровоградської області 
з рахунком 3:2 перемогли запорізьких іандболісток, а зустріч 
чоловічих команд цих областей закінчилася внічию — 12:12.

Остаточно місця розподілились таким чином: першість за
воювали жіноча команда Черкаської області і чоловіча команда 
Запорізької області. Колективи Кіровоградщини зайняли друге 
місце (жінки) і четверте (чоловіки).

Ю. ШАМІС, 
суддя змагань.

ІЗ ОЛОВА вільшанської 
*• районної ради ДССТ 
«Колгоспник». Володимир 
Даценко сів на стілець і за
мислився. Пройшла хвили
на, друга.

— Може, ти, Миколо, 
пригадаєш, — звернувся 
він до голови райради то
вариств і організацій т. Го
ловка, — яке місце зайняли 
ми в області торік?

Той не задумувався:
— Здається, задніх пас

ли.
— Чому? — запитуємо.
— Хтозна, — зводять 

плечима хлопці. — Ми тут 
не винні... Це на ні попе
редники запустили роботу.

Справді, фізкультурно- 
масова робота у Вільшан- 
ському районі весь час

на низькому рівні.

у пас дві нові фут- 
команди, — гордо 
Микола Головко.— 

вже включилися в

— Є 
больні 
заявляє 
Вони
розиграш першості району.

Що ж, добре, коли юна
кам є чим похвалитися. Але 
зараз, хочеться поговорити 
про інше.

Коли В. Даценка запита
ли про кращих спортсменів

буде коли 
фізкультурно-масову 
ту всього району по 
ному руслу.

Чарівна, широка 
Синюха підковою < 
райцентр. Та хіба славить
ся Вільшанка своїми плав
цями? Ні. Ще гірша справа 
з греблею.

Микола Головко та Во
лодимир Дацеико, зробив
ши кілька хороших справ, 
починають заспокоюватися, 
В гіршому випадку пробу-

спрямовувати 
робо- 

належ-

і річка 
обгинає

НЕ РОБЛЯТЬ ВІНКА
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(Огляд повідомлень ТА PC)
ДОБРА НОВИНА 

для ВСЬОГО СВІТУ

ДУЖЕ ВАЖЛИВА НОВИ
НА». «Подія величезно

го значення», «Історична зу
стріч» — так відгукнулася сві
това преса на повідомлення про 
зустріч Голови Ради Міністрів 
СРСР М. С. Хрущова і прези
дента США Дж. Кеннеді, яка 
має відбутися 3—4 червня у 
Відні. Повідомлення п>ю цю 
зустріч викликало велике за
доволення всієї світової гро
мадськості.

Про величезний інтерес, шо 
виявляється н усіх країнах до 
наступної зустрічі, і про великі 
надії, шо покладаються на неї. 
свідчить потік відгуків, який 
останніми днями буквально за
плеснув газети всього світу. Ба
гато американських сенаторів і 
конгресменів зразу ж виступили 
на підтримку ідеї зустрічі ке
рівників СРСР і США. Так. го
лова сенатської комісії в закор
донних справах сенатор Фул
брайт заявив: «Я сподіваюся, 
що ню зустріч можна 
здійснити таким чином, шо во
на приведе до поліпшення на
ших відносин» - Підтримуючи 
ідею зустрічі. багато оргашв 
американської преси також: ви- 
словлюють надію, шо особист 
контакти М. С. Хрущова і 
Дж Кеннеді сприятимуть за 
гальнояУ оздоровленню ніжна- 
родної обстановки.

З щирою радістю сприйнято 
повідомлення про и?с.тУРЗУ’ 
стріч у країнах Ази і Африки. 
«Це дуже добра новина для 
всього світу», — пише в пере
довій статті газета «ІД*?”'"'1 га‘ 
3€ТТ». шо виходить в ОАР.

Думки простих людей. їх став
лення до наступної зустрічі доб
ре висловила прогресивна нью-

йорксі.ка газета «Фрейхейт»: 
«Зараз, коли людство пережи
ває одну міжнародну кризу за 
одною, звістка про зустріч.Хру
щов — Кеннеді е променем на
дії. Прямі переговори між гла
вами двох найбільших і най- 
могутніших держав стали вкрай 
необхідні, і зустріч Хрущова з 
Кеннеді, безсумнівно, викличе 
радість у всіх друзів миру».

ВІЙСЬКОВИЙ переворот 
У ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ

на

О НІЧ з 15 на 16 травня те- 
° леграф приніс звістку про 

переворот у Південній Кореї, в 
результаті якого до влади при
йшла військова хунта, очолю
вана начальником штабу пів- 
деинокорейської армії Чан До 
Єном. В країні запроваджено 
надзвичайний стан, заборонено 
всі збори, політичні партії, вста
новлено строгу цензуру. Вій
ськова кліка оголосила про роз
пуск національних зборів і про 
сформування нового уряду 
чолі з Чан До Єном.

Новий кабінет, який цілком 
складається з генералів і пол
ковників. оголосив, що його де
візом буде «придушення внут
рішньої агресії», і видав указ 
про суворе покарання «всіх ко
муністів та їх попутників». У 
країні почались повальні ареш
ти. Розгул реакції набрав таких 
масштабів, що навіть агентство 
Франс Пресе було змушене ви
знати: «Військова хунта, яка 
захопила владу в Південній Ко
реї. набрала форми нещадної 
диктатури з масовими арешта
ми і жорстокою цензурою пре
си» .

Військовий переворот у Пів
денній Кореї це — змова най
лютішої реакції, спрямована на 
дальше придушення свобод пів-

І «Молодой коммунар» — орган Кировоградского І
1 Хаст'юго комитета ЛКСМУ. г. Кирочоград. |

$Та чи тільки вина в цьо- 
денпокорейського населення.л Му попереднього спортнв-
Владу в країні захопили уль-К 3 “ и
трареакційні сили, які бояли-К НОГО керівництва.
ся. що попередній південноко » Володимир Даценко і Ми- 
рейський уряд неспроможний^ кола Головко керують спор- 
буде справитися із зростаючими . гз
рухом за мирне об’єднання»том району лише 3 нового 
країни 1 придушити анти.змери » року. Юнаки знають свою 
камські настрої в Південній Ко-4 спраВу, люблять її, з ВОГ- 
₽еІ’ Кийком допомагають низо-

КОНГРЕС молодих К вим колективам.
РОБІТНИКІВ «£> Зраділи колгоспники ар-

С лпзько трьох тисяч чоло » тілі імені Зайковського, ко-
вік з’їдалося па четвертий» ли ум допомогло СПОрТНВНе 

загальнонімецький конгрес ро-4 . м ?
бітнпчої молоді, який відбувся» керівництво району придба- 
в Ростоку (НДР). Конгрес бул<>2 ти штангу. І неабияку, а 
присвячено проблемам єдності» справжню, олімпійську! 
МОЛОДІЖНОГО руху, посилення» .. г . ’ . 3
боротьби проти м
кого мілітаризму, за взаєморо-и ся. Очолив 
зуміння між обома німецькими» -
державами. Шо може зробити» „ ..
юнь для того, щоб на світовому« ким. минуло 
горизонті не з’являлися грозовій часу, а МОЛОДІ 
хмари війни — така була основ » 
на тема, що обговорювалася в» 
промовах на конгресі. 4

Його учасники з великим ен-й 
тузіазмом прийняли текст ві-^

------ л єдності» справжню, 
західнонімець-й Невдовзі і секція створила- 

\ л І її колгоспний 
| коваль Дмитро 3 ілотниць- 

> зовсім мало 
штангісти

, вже встигли взяти участь в 
Йобласних змаганнях.

Другим місяць працює но- трівлмим лриіпіллн іспч • •
тальної телеграми радянському» востворена секція штангіс- 
космонавту Юрієві Г—Л 1 ~ ------------ ’ ‘------ 5 " ■
«Ми запилені, — говориться вй 
телеграмі, — вашим героїчним^ 
подвигом і особливо раді тому,) 
що першим у космос проник' 
молодий робітник, громадянин 
першої соціалістичної країни. 
Ваша мужність, наполегливість, 
прагнення до великих подвигів 
дає нам стимул до того, щоб 
назавжди приборкати темні си
ли минулого і війни».

Конгрес прийняв відозву до 
робітничої молоді обох німець
ких держав. Пропозиції СРСР 
про загальне і повне роззброєн
ня, говориться у відозві, знай
шли палкий відгук на всіх кон
тинентах і об’єднали всіх лю
дей. Перед нами стоїть велике 
спільне завдання — всіма сила
ми боротися за забезпечення 
миру в Німеччині.

Ввечері 21 травня в Ростоку 
відбувся великий мітинг. Його 
учасники прийняли клятву, в 
якій заявили про свою ріши
мість ие допустити братовбив
чої війни і приборкати захід
нонімецький мілітаризм.

( (ТАРС).

Юрієві Гзгаріну.4 тів і в колгоспі імені Ди- 
мнтрОва>

Рівне.

Газеїа виходить іричі на 
тиждень: у середу, п’яїницю І неділю.

БК 01490.

району, він почав гортати 
папери. і

— Алаєв, з велосипедного 
спорту.

Перекинуто ще декілька 
документів.

— Панасюк...
Більше Володимир так і : 

не зміг назвати своїх спор
тивних маяків. А жаль. Ад- 1 
же з перших днів керівнії- ■ 
цтва потрібно було б вив
чити низові колективи ра- ; 
нону. Не зробив цього і : 
М. Головко. і

Молодим керівникам на- 1 
віть важко назвати колек- ' 
тив, де порівняно б фізкуль- 1 
тура і спорт були на належ
ному рівні. Коли, скажімо, ’ 
в одному колгоспі добре ор- 1 
гавізованпй футбол, то від- 1 
сутні або ледве жевріють 
інші секції. А в районі — 
15 колгоспів. Чому б не - 
спрямував! роботу так, щоб ► 
у кожному з них був гро-► Редактор П. МАРЧЕНКО, 
мадський інструктор не ли- ► 
ше з футбола? Тоді б не •; 
довелося щодня їздити по ► 
колгоспах і самим органі- £ 
зовувати ту чи іншу сек- ► : 
цію, на що затрачається ► 
майже весь час. Зрозуміло, ► 
при такому становищі не ►

►►
► КІНОТЕАТР «МИР». Для ді-
► тей «Вузлик на хусточці». По- 
►чаток о 9 год. 40 хв„ 10 год. 50
► хв. ранку. «Червоне чорнило». 
£ Початок о 12 гол., 2 гол., 4 год,
► дня. 6 год., 8 год., 10 год. ве- 
» чора.
► КІНОТЕАТР їм. ДЗЕРЖНН- 
*СЬКОГО. Для дітей «Піонер- 
►ська честь». Початок о 9 гол. 
»40 хв. ранку. «Чисте небо». По-
► чаток об І! год. 20 хв. ранку,
► 1 год. 30 хв., З год. 40 хв. дня, 
*5 год. 50 хв., 8 год. 10 хв. вечора, 
ї КІНОТЕАТР «ХРОНІКА».
► Хронікальні фільми: «Іноземна 
£ хроніка» 7/61, «Наука І техні
чка» 7/61, «Перше Тоавнп в 
,1961 році», «Наш новий карбо- 
►ванець», «іРрдянська Україна». 
Ч Демонструються з 10 год. ранку
► до 9 гол. вечора без перерви. 
Ч Художній фільм «Годинник зу- 
»пнннвся опівночі». Початок о 
* 9 год. ЗО хв.-вечора.

ють «обшивати» недоліки 
нестачею форми, споруд.

— Спартакіада профспі
лок?.. — розчаровано махає 
рукою М. Головко. — Не 
проводимо... немає бази.

Цікаво, а на якій же ба
зі буде проводитися район
на спартакіада 28 травня 
цього року? Не можна по
заздрити ні футболістам, нг 
легкоатлетам, ні гравцям, 
які вийдуть змагатися на 
зовсім не підготовлений до 
цього стадіон. Тут вже не 
помилки, а звичайнісінька 
легковажність до важливої 
справи.

Зробивши кілька хороших 
справ, спорт у районі не 
піднімеш, так як із кількох 
квіток неможливо сплести 
вінок.

В. ЮР’ЄВ.

при такому становищі

ЧЕКАЮТЬ ЗОРІ...
Мені — лиш двадцять/ Ще ж буйний цвіт/ 
Чекають зорі мене в політ.
Чекають в ночі і вечори,
/ часто кличуть, зовуть згори: 
В стежки проміння своє прядуть. 
Люб'язно в ноги мені кладуть... 
Не треба, зорі! Скажу вам вість: 
Я сам прилину до вас, як гість! 
Ось тільки справлюсь тут, на Землі, — 
Доб'юсь, щоб квітла вона в теплі. 
Могутні крила у мене є, 

сила в серці фонтаном б’є.
сам прилину в космічний вир 

чудесним словом, сердечним — мир!
Георгій ЩЕРБИНА.
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