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★ Досвідом ділиться Ні
на Мокряк;

□ Нові посівні машини 
селу;

♦ Всім класом — у тру
дове життя;

О Спорту юних — орлині 
крила!

Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Z
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ПРО ЗАКЛИК ПЕРЕДОВИХ 
Д1ВЧАТ-МЕХАНІЗАТОРІВ ДО ВСІХ 

ДІВЧАТ — КУКУРУДЗОВОДІВ, ТВАРИННИКІВ, 
САДОВОДІВ, ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ 

КІРОВОГРАДЩИНИ

В обкомі 
КП України
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учасників IV зльоту активу

ІД ЮРО обкому КП України схвалило цінну ініціативу 
дівчат-механізаторів Олександри Корінецької з кол

госпу імені XX з'їзду КПРС Бобринецького району, Оле
ни ІЦабельської з бурякорадгоспу Сальківського цукро- 
комбінату Гайворонського району, Ольги Чубенко з рад
госпу НІІ вирішальний» Новгородківського району, Ліди 
Лабінської з колгоспу імені Орджонікідзе Устинівського 
району, Люди Кравець з колгоспу імені Калініна Улья
новського району, які звернулись через обласну газету 
«Молодий комунар» до дівчат — кукурудзоводів, тва
ринників, садоводів та випускників середніх шкіл об
ласті з закликом: «Дівчата — на тракторі».

Бюро обкому партії зобов'язало райкоми партії, об
ком і райкоми комсомолу всіляко сприяти технічному 
навчанню дівчат, які працюють на вирощенні кукурудзи, 
в садівництві, тваринництві шляхом направлення дівчат 
в училища механізації сільського господарства, створен
ня короткотермінових курсів при відділеннях «Сільгосп
техніка», технічних гуртків при тракторних бригадах і 
середніх школах.

учнівських виробничих бригад 
Кіровоградщини

ДОРОГІ ЮНІ ДРУЗІ!

Ч/ ЦІ ДЩ ми живемо, працюємо, вчи-
Мося під незабутнім враженням іс

торичного XXIГ з’їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу. Озброєний 
мудрими рішеннями партійного з’їзду, 
новою Програмою КПРС, радянський 
народ натхненно творить найпрекрасні- 
шу будову людства — комуністичне 
суспільство.

Рідна Комуністична партія, уряд 
проявляють постійну турботу про шко
лу, все найкраще віддають підростаю
чому поколінню, створюють умови для 
успішного навчання, надбання знань і 
трудових навиків, для змістовного і ве
селого відпочинку.

Ми раді з того, що вже зараз, в шко
лі, в учнівських виробничих бригадах 
ми маємо змогу пліч-о-пліч з доросли- 
.... _....•---------- завдання великої дер-ми виконувати 
жавної ваги.

Включившись
у соціалістичне змагання за гідну зуст
річ XXII з’їзду КПРС, учнівські вироб
ничі бригади Кіровоградщини виростили 
високий врожай всіх сільськогосподар
ських культур на площі близько шести 
тисяч гектарів. Однієї тільки кукурудзи 
школярі виростили на площі понад 3,5 
тисячі гектарів. 30 учнівських виробни
чих бригад області одержали на своїх 
ділянках врожаї кукурудзи від 70 до 
106 центнерів • з гектара.

Досягнутими успіхами ми багато в 
чому зобов’язані 
уславленим героям 
Ф. “ "

разом з усім народом

вчителям, 
Гіталову, 

Я. Косянчуку, П. Т. Громійчук та 
багатьом іншим, які, не шкодуючи сил, 
енергії, часу, вчили нас, допомагали по
радами.

Тисячі наших ровесників, випускників 
шкіл, поповнюють ряди передовиків, но
ваторів виробництва, активно включаю
ться в патріотичний рух за комуністич
ну працю.

Велич конкретних завдань, поставле
них Програмою КПРС, викликає у нас 
невичерпну енергію, прагнення віддати 
всі сили для досягнення завітної ме
ти. Хочеться краще вчитися, поєднува
ти навчання з продуктивною працею в 
шкільних бригадах, щоб стати гідною 
зміною своїм батькам, бути готовими до 
великої історичної місії нашого поко
ління — будувати, жити і працювати 
в комуністичному суспільстві.

Зібравшись на IV зліт активу учнів
ських виробничих бригад, ми звертає
мось до всіх старшокласників області 
з закликом ширше розгорнути соціаліс
тичне змагання між. шкільними бригада
ми і лапками. Внесемо і свій трудовий 
вклад 
ських завдань, поставлених перед об
ластю в четвертому році семирічки.

чудовим 
О. В.

у виконання народногосподар-

Зразково під
готуємось до 
весянно - польо

вих робіт, заготовимо і внесемо 'не
обхідну кількість мінеральних і міс
цевих добрив, закладемо міцний фун
дамент під урожай 1962 року. Включи
мося в соціалістичне змагання за одер
жання по 60 центнерів кукурудзи з кож
ного гектара на всій площі посіву.

В 1962 році на шкільних і колгоспних 
фермах виростимо 150 тисяч кролів, 
220 тисяч голів птиці, 5 тисяч голів те
лят, 6 тисяч кілограмів коконів тутово
го шовкопряда. Ми повинні активно го
тувати себе до роботи в громадському 
тваринництві, оволодівати передовими 
методами прані.

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Найпершим нашим обов’язком є ово
лодіння основами наук, підготовка до 
активної розумової і фізичної праці. 
Ми глибоко усвідомлюємо, що сучасне 
і майбутнє сільського господарства за
лежить від рівня комплексної механі- 
зації, яка забезпечить розв’язання зав
дань різкого збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції. Тільки 
освічені і працьовиті зможуть стати 
справжніми господарями чудової техні
ки, яку дає нам Вітчизна.

Мн закликаємо всіх старшокласників 
опанувати мотором, навчитись водити 
трактор, знати сільськогосподарську 
техніку. Створимо в кожній школі гурт
ки, товариства юних розвідників техні
ки, юних гіталовців. Зробимо 1962 рік 
роком масового оволодіння шкільною 
молоддю технічними знаннями!

Покращимо дослідницьку роботу в 
бригадах. Кожна ділянка виробничих 
бригад повинна стати дослідною, експе
риментальним цехом колгоспного вироб
ництва. Досвід маяків сільськогоспо
дарського виробництва повинен стати 
надбанням усіх шкільних бригад.

У кожного члена учнівських бригад 
мн будемо виховувати почуття дружби, 
колективізму, високої свідомості і само
дисципліни.

Ми запевняємо рідну партію, що від
нині проголошений партією моральний 
кодекс будівника комунізму стане за
коном нашого життя. За його високими 
принципами ми будемо вчитись і жити.

Закликаємо всіх старшокласників ви
рушати в новий похід за підвищення 
знань, уміння, майстерності.

Нехай шкільні виробничі бригади 
стануть врівень з уславленими героями 
колгоспних ланів!

Зустрінемо XIV з’їзд ВЛКСМ нови
ми успіхами в навчанні і труді!

Допоможемо орденоносній Кірово- 
градіцині стати краєм найвищих в сві
ті врожаїв!

Віддамо всі сили і знання, весь во
гонь наших гарячих комсомольських 

^сердець справі торжества найсправедли- 
вішого суспільства в світі — комунізму!

при тракторних бригадах і

і
<s}

ПРОЧИТАЛА я в газеті 
*■ -* звернення, в якому дів
чат закликають сідати за 
кермо тракторів. І хочеться 
мені сказати своє слово: до
рогі подруги, ви молоді, 
завзяті. Отже, вчіться, дер
зайте і пам'ятайте одне: 
впертість. наполегливість 
переможуть.

Сама я вже тридцять ро
ків працюю трактористкою. 
1 хоч стала механізатором 
зовсім випадково, але на
завжди полюбила свою про
фесію, і не мислю себе по
за нею.

В ті роки колгоспи лише 
почали організовуватись. 
Вся наша сім'я записалася 
в колективне господарство. 
Я працювала разом з кухо
варками.

Тракторів тоді було дуже 
обмаль. А я часто погляда
ла в той бік, де гуркотіли 
машини. Отож приходить 
якось до мене Іван Дуден- 
ко, тракторист, і каже:

Ніна Мокряк — краща ланкова-кукурудзовод ар-» 
тілі імені Жданова Кіровоградського району. В ни
нішньому році очолювана нею комсомольсько-моло
діжна ланка виростила по 75 центнерів кукурудзи в 
зерні на кожному з 145 гектарів.

Сьогодні в нашому «Університеті дру
зів чудесниці» на 2-й сторінці Ніна 
ряк ділиться своїм досвідом.

Скористайтеся, друзі, порадами 
ровесниці!

— Хочеш, Оксано, навчи
тися трактора водити? Біжи 
в контору, там записують...

Я все кинула і мерщій у 
село. Туди прийшло ще 
четверо хлопців. Запитав 
нас голова, чи хочемо вчи
тися. Ми були, звичайно, 
згодні. Дома все говорили, 
що це не жіноча робота. 
Та разом з усіма поїхала 
до Златополя на курси. 
Хлопців зібралось багато, а 
дівчат лише дванадцять. Та 
не всі й закінчили: покида
ли, не витримали. Лише 
Ганну Олененко та мене 
після закінчення курсів при
значили в Журавку на ро
боту.

Приїхали. Зустрів мене 
помічник бригадира Іван 
Дорсунський, сувора, на 
вигляд, людина.

— Сідай, каже, дівчино, 
от сюди, на дрючки.

Як подивилась я на нього, 
злякалась чомусь, аж. мо
торошно мені стало. Ну,

З’їздові ВЛКСМ-
------- гідну зустріч

ЇТ АБЛИЖАЄТЬСЯ визначна подія в житті комсомо
лі. Лу _ день відкриття XIV з’їзду ВЛКСМ, який від
будеться в квітні 1962 року. Назустріч цій даті молодь 
країни йде окрилена величчю накреслень з’їзду рідної 
партії.

На честь наступного з’їзду комсомолу молодь заводу 
стане в авангарді змагання за комуністичну працю, за 
виконання 7-годинних завдань за 6 годин. Ми освоїмо до 
дня відкриття з’їзду випуск нової продукції — 5 видів 
електромагнітних підсилювачів; за рахунок раціоналіза
ції внесемо у комсомольську копилку семирічки 1,5 ти
сячі карбованців. Комсомольці заводу зобов’язуються 
розповсюдити літератури на 300 карбованців. Кожен дав 
слово відпрацювати не менше 6 годин на будівництві 
нового апаратного цеху.

Давайте зробимо все для того, щоб в ряди учасників 
змагання на честь XIV з’їзду комсомолу вливалися ти
сячі юнаків і дівчат різних підприємств, колгоспів.

М. ДРО1ЦЕНКО — секретар комсомольської 
організації Олександрійського електромеха
нічного заводу, Т. ХОЛОПОВА, В. КОТЕЛ Ь- 
КІНА, А. ДУДНИК, В. ПЕРЕПЕЛИЦЯ—чле
ни ВЛКСМ.
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І. НАЗАРАТІЯ.

думаю, обов'язково втечу 
звідси. А тут ще треба вно
чі одній орати. Причіплюва
чів тоді не було... Страшно 
мені, боязко. 1 все думка 
про втечу не покидає.

До вечора, тракторист 
Федот Сапожинський трохи 
попрактикував мене, а потім, 
пішов. Довелось сідати на 
трактора і їхати в поле, 
на роботу. Працювали ми 
тоді в три зміни.

Виїжджаю в поле. Темно, 
нікого, крім мене, немає на 
тракторі, тремтю від різних 
думок, боюсь. А тут ще, 
здається, ніби мотор так 
гуркоче, що аж власного 
голосу не чуєш. У вухах 
шум: нічого не можу розі
брати. Обійшла поле раз, 
другий. Неначе і мотор неї 
так сильно стукотить, і ва
желі легшими стали, руки 
не так болять та й настрій 
вже зовсім інший.

Зараз можу з впевненістю 
сказати: іншої роботи мені 
й не треба. Скоро мені бу
де п'ятдесят років. Трид
цять з них я на тракторі. 
Не можу сидіти без роботи. 
Навіть коли мене підмі
няють, кожного дня ходжу 
в майстерні — не витримую.

Зараз ми вдвох з чолові
ком Іваном Михайловичем 
на одному тракторі. Від мо
лодих намагаємося не від
ставати: щозміни виконує
мо дві, дві з половиною 
норми.

І ще одне слово дівчатам, 
які бажають стати тракто
ристками: не бійтеся. Адже 
тепер і час не той, і умови 
для навчання інші. Любіть 
техніку, в наш вік без неї 
не обійтися. Сміливіше ово
лодівайте технікою, міцні
ше тримайте в своїх 
руках кермо. Бажаю Вам 
успіхів в навчанні, в робо
ті.

О. СУГАК, 
трактористка колгос
пу «Росія» Новомир- 
горолського району.

ПРИБУТТЯ ТОВАРИША М. С. ХРУЩОВА В КИЇВ
19 грудня в Київ для участі в роботі Пленуму Центрального Комітету КП України 

прибув Перший секретар ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР товариш М. С. Хру-

На Київському вокзалі товариша М. С. Хрущова зустрічали перший секретар 
ЦК КП України М. В. Підгорний, Голова Ради Міністрів Української PCP В. В. ІДер- 
бицький, Голова Президії Верховної Ради Української PCP Д.. С. Коротченко та 
інші керівники Комуністичної партії і Уряду України.

7 (РАТАУ).



УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНСЬКОЇ PCP

Про медаль лауреата премії 
Імені Т. Г. Шевченка

1. Затвердити зразок медалі лауреата премії 
Т. Г. Шевченка.

" 2. Затвердити
Т. Г. Шевченка.

І

опис медалі лауреата премії

/
імені

імені

Голова Президії Верховної Ради 
Української PCP Д. КОРОТЧЕНКО. 

Секретар Президії Верховної Ради 
Української PCP А. ЗЛЕНКО. 

м. Київ, 18 листопада 1961 р. ___________
X;

%
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7 ЛАУРЕАТ f преміїімені!
і ТЕ ШЕВЧЕНКА і 
Л ÛÛÜG Z

І

. Гігант 
будівельної 

індустрії
ВЛАДИВОСТОК,

грудня (ТАРС). Видав пер
шу продукцію — товарний 
бетон — комбінат велико
панельного домобудування 
Головвладивостокбуду. Це 
— гігант будівельної інду
стрії. Його проектна потуж
ність двісті десять тисяч 
квадратних метрів житлової 
площі на рік. На підприєм
стві встановлено найдоско
наліше устаткування, яке 
дає можливість автоматизу
вати і механізувати майже 
всі виробничі процеси.

Наприкінці грудня комбі
нат почне видавати збірний 
залізобетон, а потім великі 
панелі, які підуть на будів
ництво великого Владиво
стока.

•я:

ПІДТРИМУЄМО
ПЕРЕД нами, трудівника- 

ми сільського господар
ства, стоять великі завдан
ня — піднести виробництво 
продуктів землеробства в 
країні, зокрема, зерна. До 
цього зобов’язують рішення 
XXII з’їзду КПРС, Програ
ма партії.

Шлях до піднесення вро
жайності кукурудзи, до зни
ження собівартості її вироб
ництва показують нам пе- 
.редові кукурудзоводи краї
ни, наші знатні земляки 
О. В. Гіталов, Ф. Я. Косян- 
чук та інші.

Я і мої товариші вдум
ливо прочитали звернення 
гіталовців до всіх механіза
торів села з закликом роз
горнути змагання за виро
щення високих врожаїв про
сапних культур без затрат 
ручної праці. Правильно 

- ставлять питання земляки: 
нам необхідно навчитися ви
рощувати кукурудзу без за
трат ручної праці.

Скажу дещо про ланку, 
яку в цьому році очолював. 
Ми недовиконали своїх зо
бов’язань. На 180 гектарах 
ланка одержала по 
центнера зерна кукурудзи з 
гектара, а на 50 гектарах — 
по 50 центнерів з гектара. І, 
критично проаналізувавши 
весь хід виконання агроза
ходів по вирощуванню ку
курудзи, знайшли ті причи
ни, які не дали змоги вико
нати зобов’язання. Добрив- 
під осінню оранку і весняну 
культивацію ми внесли до
статню кількість. На кож
ний гектар лягло не менше 
12—15 тонн гною. Не запіз
нилися і з раннім весняним 
боронуванням, провели дві 
культивації до початку сів
би, в строк провели і сівбу 
кукурудзи. На всій площі 
вийшли хороші квадрати. 
Але далі в агротехніці допу
стили промахи. Так, по схо
дах кукурудзи провели тіль
ки одне боронування. Дру
гий раз проборонувати ми, 
власне кажучи, й побоюва
лися. Це призвело до того, 
що посіви до деякої міри 
стали забур’янюватися, не
обхідно було застосувати 
ручну працю, щоб їх (бур’я
ни) знищити в гніздах рос
лин.

Під час міжрядного обро-

бітку ми не застосували під
живлення рослин. І не тому, 
що не було бажання, а то
му що наша бригада не 
мала жодного культивато
ра - рослинопідживлювача. 
До речі, і зараз поки що у 
нас таких культиваторів не
ма. Очевидно, правлінню

3. Нові машини—на конвейєр!© І ДОМА 
О лише в усіх 
кінцях нашої 
Вітчизни, але й 
у десятках за
рубіжних краї
нах емблема 
зірки» незабаром 
виться на нових посівних 
машинах — ще більш дос
коналих і продуктивних. На
роджені вони у спеціально
му конструкторському бюро 
заводу, де поряд з досвід
ченими творцями машин 
працює талановита молодь. 
Це — сповнені творчих шу
кань конструктори Сергій 
Шмат, Євген Коссов, Євген 
Шевчук, Сергій Лалак та 
багато інших. У створенні 
кожної з червонозорівських 
машин нових марок неод- ' машини брали участь і мо-~ 
мінно брали участь молоді годі конструктори: Анатолій 

’ ’ . Козаченко, Борис Бересунь-
ко, Віктор Савчук, Леонід 
Середа.

Цікавою 
ться тепер 
торів 
якою керує 
цький. Вона розробляє ори
гінальну конструкцію пресо
вої зернової сівалки до 
трактора в 220 кінських сил. 
Одночасно конструктори 
групи розробляють унізер-

«Червоної
з'я-

спеціалісти.
У свій час велику славу 

в нашій країні і популяр
ність на міжнародному рин
ку принесли «Червоній зір
ці» квадратно-гніздові куку
рудзяні сівалки «СКГН-6» і 
«СКГН-6А». Від них бере 
початок і на їх базі створена 
нова чудова машина — сі
валка «СКГН-6». Вона про
стіша за конструкцією і має 
меншу собівартість у порів
нянні з своєю попередни
цею— сівалкою «СКГН-6А». 
Нова машина має і ряд нео
ціненних переваг. На сівал
ці застосовується автома
тичне виключення мірно
го дроту, працює вона 
без синхронізуючого апара
ту. Значно зменшена вага 
машини. Це дозволяє розви
вати при посіві підвищену

ГІТАЛОВЦІВ

ку-

на- 
і в 
їх.

швидкість (до 8 кілометрів 
на годину). Ця червонозо- 
рівська сівалка з успіхом 
пройшла випробування на 
державних машинно-випро
бувальних станціях і дістає 
схвальні відгуки. Заводу 
рекомендовано виготовити 
першу партію — 6 машин — 
для широкого застосування 
в господарських умовах.

Під керівництвом началь
ника групи т. Веремєєва, 
провідних інженерів тт. Ре- 
мигайла та Шокіної в роз
робці нової кукурудзяної

роботою займає- 
група конструк- 

зернових сівалок, 
С. Я. Вінни-

сальний зчеп, який дозво
лить трактором агрегатува
ти одночасно п'ять зерно
вих сівалок. Переваги тут 
очевидні: збільшиться ши
рота захвату сівалок, а та
кож швидше йтиме сівба.

Над потрібними для сіль
ського господарства меха
нізмами трудиться група 
конструкторів, яку очолює 
здібний інженер Олександр 
Мордухович. Під його керів
ництвом молоді конструкто
ри Сергій Лалак, Майя 
Меркулова, Леонід Пирогов, 
Володимир Мазурчук, Світ
лана Грищенко розробля
ють зернонавантажувач 
збільшеної продуктивності 
зі спрощеною конструкцією, 
а також розкидувач добрив 
нової марки «РУІ-6».

З перших же днів 1962 
року завод дасть країні 
зразки нової бурякової сі
валки «СКРН-12А», яка ме
ханізує трудомісткий процес 
посіву і культивації цукро
вих буряків. Впроваджує у 
виробництво цю машину

4 
здібний молодий інженер, 
конструктор Сергій Шмат.

Все, над чим мислять і що 
створюють конструктори, 
втілюють в метал робітники 
експериментального цеху. 
Вони — перші підручні кон
структорів. 1 треба сказати, 
що в колективі експеримен- 
тальників панує така ж 
творча атмосфера. Тут тру

дяться два ко
лективи кому
ністичної праці 
— бригади А. 
Задніпря ного 
та /. Акіиіе-

ва. їм доручено найвід
повідальніше завдання —
виготовлення 
«СКНК-6» і 
Експериментальний цех за
воду завжди готується 
до весни не з ■ мен
шим піднесенням і хвилю
ванням, ніж трудівники 
ланів.

З кожним роком все біль
ше машин, і притому, деда
лі досконаліших 
«Червона зірка». 
1962 рік, йдучи в ногу iff 
стрімким розвитком сіль
ського господарства, підпри
ємство значно збільшило 
випуск кукурудзяних сіва
лок. Протягом року зросте 
випуск бурякосійних машин, 
а також овочевих, льонових, 
тукових сівалок. Це — 
вклад червонозорівців у 
здійснення накреслень XXII 
з'їзду партії.

Ю. ВАНІН, 
працівник позаштат
ного відділу технічно
го прогресу.

сівалок
*СПКН-8>.

випускає
Ось і на

Всьому початок
артілі слід подумати про їх 
придбання.

Крім того, великим недо
ліком в нашій роботі було 
й те, що не проводили па
синкування рослин, а також 
додаткове запилення їх„ А 
це ж теж важливий резерв 
підвищення врожайності 
курудзи.

Всі ці хиби в роботі 
ша ланка врахувала 
1962 році не допустить
На майбутній рік ми зобо
в’язалися виростити по 50 
центнерів зерна кукурудзи 
з гектара на площі 244 гек
тари, і за прикладом гіта- 

35,2^ловців — без затрат руч-^ 
ної праці.

Що ж у нас зроблено для 
того, щоб вибороти такий 
урожай? На зборах затверд
жено склад ланки. Мені ви
пала честь і в четвертому 
році семирічки очолювати 
її. За ланкою вже в нату
рі закріплено площу, 
вона зорана на зяб. 
оранку на зяб ми внесли 
небагато гною — десь по 
4—5 тонн. Прогаяне надо
лужуємо зараз. Створена 
бригада по вивози! гною на 
поля, в склад якої входять 
три трактори з причепами і 
санками. Вона працює у дві 
зміни. Щодня на поля в 
бурти йде біля 70—80 тонн

----------------------- МИ-

Вся 
Під

гною. Ми вирішили на кож
ний гектар внести не менше 
як по 20 тонн місцевих доб
рив.

Незабаром в бригаді роз
почнуться заняття по вив
ченню досвіду передових 
кукурудзоводів. Кожен член 
ланки оволодіє досконало 
технікою квадратно-гніздо
вої сівби, навчиться догля
дати посіви, а також збира
ти врожай. Слі^ відзначити, 
що в цьому році ми куку
рудзу збирали виключно 
комбайнами. Правління ар
тілі придбало достатню 
кількість комбайнів 
«ККХ-3» і «КУ-2». І ми їх 
можливості використали 
сповна. Так комбайном 
«КУ-2» я зібрав 108 гектарів 
кукурудзи та комбайном 
«ККХ-3» — 45 гектарів

Ще продуктивніше надалі 
використаємо ці машини.

Виростити високий вро
жай кукурудзи в 1962 році 
без затрат ручної праці — 
це наше прагнення, наш 
вклад у будівництво кому
ністичного суспільства.

М. САМОРОКА, 
ланковий комплексно- 
механізованої ланки 
бригади № 2 колгоспу 
імені Леніна Новго- 
родківського району.

Сьогодні за нашою кафедрою — ланкова ком
сомольсько-молодіжної ланки _ колгоспу імені 
Жданова Кіровоградського району Ніна Мокряк.
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о .° своїй площі той сніг, що випав.
° самим створили додатковий запас

Т>ІШЕННЯ січневого Пленуму ЦК 
КПРС про широкий похід за вели

ку кукурудзу члени нашої комсомоль
сько-молодіжної ланки сприйняли як 
бойовий клич партії комсомолові. Кому, 
як не нам. молодим та завзятим, було 
взяти шефство над цією культурою 
невичерпних можливостей. Кому, як не 
нам. власним прикладом довести, що 
Україна може вирощувати найвищі в 
сеіті врожаї чудесниці.

Порадившись між собою, ми виріши
ли виростити по 52 центнери кукурудзи 
на кожному з 145 гектарів. Певний 
досвід в цій справі вже мали. Але від
чували, що цього не досить, що нам 
треба вчитися4 у. знатного кукурудзово- 
да, нашого земляка Ф Я. Косянчука.

Скориставшись його порадами, ми, на
самперед, взялися за нагромадження 
добрив. Правда, зробили деяке упущен
ня. що не внесли добрив під оранку. От
же, щоб надолужити прогаяне, в зимо
вий час вивезли в поле по 
регною-сипцю з розрахунку 
гектар. Ці добрива внесли 
весняну культивацію.

Минулорічна зима буда
[ сніг. Але все-таки члени нашої
| не упустили можливості затримати

15 тонн пе
на кожен 

під глибоку

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
20 грудня 1961 р., 2 стор.

Під наступний урожай
Р ОСЕНИ, 
" підсумки, 
що найкращих успіхів в ар
тілі імені Боженка домог
лась друга рільнича брига
да, керує якою Люба Тка
чук. Зібрала з гектара по 
27 центнерів озимої пше
ниці, по 17,5 центнера со
няшника. по 12 центнерів 
гречки. А найбільше пиша
лися КОЛГОСПНИКИ СВОЄЮ КУ
КУРУДЗОЮ, якої виростили

коли підвели 
виявилось,

понад 50 центнерів на кож
ному з 70 гектарів.

Та бригада, яка здебіль
шого з молоді складається, 
не думає на цьому зупини
тись. І взимку живе колгосп
ний лан — гудуть там мото
ри тракторів, їздять підводи. 
По 80—90 тонн перегною 
під врожай кукурудзи 1962 
року щоденно вивозить 
бригада.

П. ШПАЧЕНКО.
Кіровоградський район.

□ □ □ □ □ □ □ _____ __ ............. ,______□. 
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одержати на кожному з 150 гектарів по і 
100 центнерів зерна качанистої. На зма- 
гання викликали ланку Ніни Касьяненко 
з колгоспу «Україна» Олександрійського і 
району.

Площу під майбутню кукурудзу за □ 
нами закріплено в натурі. Зараз виво- □ 
зимо туди перегній. Думаємо за зимо- а 
вий час на всю площу вивезти не мен- □ 
ше. як по 25 тонн добрив на кожен гек- □ 
тао. °

Отже, я ще раз підкреслюю: якщо з п 
завзяттям, справді по-комсомольському g 
візьмуться за кукурудзу всі комсомоли- з 
ці J молодь. Кіровоградшнна збиратиме g 
найвищі в світі врожаї королеви полів, g

Сівбу кукурудзи провели насінням 
першою покоління гібриду «В1Р-42» 
першого класу. Сіяли з 5 по 10 травня. 
Зерно перед сівбою протруїли граноза-

насінням внесли в гнізда по 1 центнеру

і площа виявилася дуже засміченою. 
Отже, відразу ж після сівби до появи 
сходів довелося двічі пускати борони, 
щоб знищити бур’яни, які встигли про
рости. Після сходів кукурудзи теж три
чі проборонували плантацію.

зробили проривку вручну і закінчили її 
за 7 робочих днів, а слідом за цим про
вели першу культивацію на глибину 
13—14 сантиметрів. Опушення міжрядь 
проводили ще двічі в обох напрямках.

На всій площі дівчата зробили пасин
кування рослин, а під час цвітіння — 
додаткове запилення.

Наш труд увінчався успіхом. На всій 
закріпленій площі зібпалн по 75 цент
нерів кукурудзи в зерні з кожного гек
тара.

скупою на
ланки

на
Цим

„ во-
о логи в грунті. Закриття вологи ранньою
□ весною провели у два сліди боронами 
§ «зіг-заг». З цим завданням блискуче, за а
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□ 
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□ 
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□ 
О ._______ ,
□ практично перевірили роботу квадратно-

ГНІЧНИПІЛУ гіпа гтгчгх
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10 годин, впорались механізатори тт. Го- 
робченко. Згурський, Гришин. Богомол. 
І весь час в період догляду за куку
рудзою і її збирання, ці механізатори 
словом і ділом допомагали нам.

Напередодні сівби дівчата всією лан
кою завітали в тракторну бригаду і

гніздових сівалок.
Ще до сівби провели три культивації 

грунту. Першу — в міру «парування» 
Ріллі, другу. — коли з’явилися перші 
бур яни, а третю — перед сівбою.

ЩЕ ВИЩИЙ, рубіж визначила наша 
ланка на четвертий рік семирічки:



■ ■

Фото В. КОВПАКА.

ЩОРОКУ підприємства легкої промисловості поповню
ються новим високопродуктивним устаткуванням. З 

метою досконалого вивчення роботи нових в’язальних 
і котельних машин на Кіровоградській панчішній фаб
риці створено виробничо-технічні курси.

На знімку: робітниці в’язального і котельного цехів 
на занятті курсів. Заняття веде головний механік фаб
рики інженер-технолог Т. Л. СИДОРЧУК (в центрі).

апутп«
СЛОВО
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ЕКЗАМЕН ВИТРИМАНО
ЩЕ тільки сонце сходить, а всі нетелі 

вже напоєні, нагодовані, всюди в 
стайні дбайливо прибрано.

— Скоро корівками стануть. А ми ко
ло них доярками будемо, — говорять 
вчорашні десятикласниці.

Цьогорічні випускники 10 класу Но- 
вомиргородської середньої школи № 4 
разом зі своїм класним керівником Лео
нідом Марковичем Чорноіваном всім 
класом пішли працювати на ферму кол
госпу імені Чка.това. Про них розпові
далося в кореспонденції «Випробу- 
ванни на вірність», вміщеній в номері за 
22 вересня ц. р.

Після закінчення школи довелось пра
цювати на різних роботах. Возили ку
курудзу, заготовляли силос, збирали 
соняшник. А на початку листопада прав
ління доручило доглядати нетелів.

Всім прийшлася робота по душі. Дів
чата готуються стати доярками. Анато
лій Гребньов вивозить гній та підвозить 
корми. Троє хлопців — Іван Ткаченко, 
Василь Марченко та Олександр 
нійчук — поки що працюють в 
торній бригаді.

Леоніда Маркевича всякий раз 
на побачити на фермі біля своїх 
ванців. Саме головне, що е у 
тваринників, чуйний товариш 
ник. Адже Л. М. Чорноіван не 
сяток років був учителем, а в 
роки працював зоотехніком.

Справи у молодих ентузіастів йдуть 
добре. Тепер лише жартома хлопці та 
дівчата пригадують, скільки було різ
них пересудів з боку окремих скептиків.

— З цього нічого не вийде, — говори-

Koji- 
трак-

мож- 
вихо- 

молодих 
і порад- 
один де- 
довоенні

ли .деякі. — Це ж приміський колгосп. 
Розбіжаться всі на роботу в установи 
райцентру.

Але дійсність посміялась з цих «про
років». 15 юних ентузіастів працюють в 
колгоспі. Анатолія Сулу колгосп напра
вив вчитись на курси механізаторів.

Правда, знайшлися такі, що відсту
пилися від свого слова. Чорна Катери
на, Коломієць Валентина, Петрова Ві
ра, Рогаченко Віра та Гавриленко Ма
рія не побажали залишитись разом з 
своїм колективом працювати в колгос
пі. Одні з них їздять з міста в місто, 
шукаючи легкої роботи, а деякі сидять 
вдома та їдять батьківський хліб.

— їм соромно нам і на очі показу
ватись, — говорять майбутні доярки.— 
Вони, може, й повернулися б до нас, 
та соромляться.

Правління колгоспу постійно піклує
ться про юних членів сільгоспартілі: 
обладнало гуртожиток для тих, кому 
далеко ходити на роботу. І вони від
дячують старанністю, беруть активну 
участь у громадському житті села.

Всі дівчата та хлопці зараховані в 
школу агітаторів, яка створена при 
первинній парторганізації колгоспу. На
дію Коваленко комсомольці колгоспу 
обрали своїм вожаком. 1 вона виправ
довує їхнє довір’я.

Так і хочеться сказати молодим тру
дівникам: „

— Вірним шляхом ідете. Щасти вам, 
друзі!

П. МАЛЕНКО, 
штатний пропагандист Новомир- 
городського райкому комсомолу.
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Гр ошово-речова ® 
лотерея Української:

PCP 1962 року |
Рада Міністрів Української PCP прийняла рішен

ня про проведення в 1962 році грошово-речової лоте
реї. її загальну суму визначено в 21 мільйон 600 ти
сяч карбованців. Вартість білета — ЗО копійок.

Лотерея матиме чотири випуски.

ську, по другому — 25 червня в Одесі, по третьому
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і «Дніпро» і .понад тисячу холодильників «Україиа-70», 
ф багато радіоприймачів, швейних машин, 
’ мотоциклів, моторолерів, фотоапаратів,
• килимів та інших цінних предметів
4 Власник лотерейного білета за своїм
• може одержати вартість речового виграшу готівкою
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Лотерея матиме чотири випуски. По першому з ? 
них тираж, відбудеться 25 березня в Дніпропетров- ♦ 
ську, по другому — 25 червня в Одесі, по третьому 
25 вересня в Донецьку і по четвертому 15 грудня 
1962 року у Львові. Загальна сума виграшів стано- ф 
вить 10 мільйонів 800 тисяч карбованців. • t

У кожному тиражі розігрується по 1.440.000 вигра- Т 
шів у тому числі 100.710 речових' виграшів на ф 
1.225 710 карбованців і 1.339.290 грошових виграшів ф 
на суму 1.474 290 карбованців.

Передбачено розиграш » іеіх чагирьщ тиражах 
72 автомашин «Москвич-407», 144 піаніно УЧ-3, 216 
телевізорів «Старт» і «Рекорд», 288 холодильників

велосипедів,
годинників,

бажанням

силаються одержувачам через торговельні організа
ції. Лотерейні білети; які виграють, можна пред яви 
ги для оплати до ЗО червня 1963 року. Після цьог 
строку лотерейні білети втрачають силу і до оплати 

не приймаються.
Продаж лотерейних білетів розпочнеться в 

*** * (* - - гг г» гі п 1 П КМ Сі З 2 І

В ощадкасах, парках, — -- -■ -
Зинах, газетних кіосках, на вокзалах, пристанях, у 

поїздах.

А ІНІЦІАТИВОЮ бюро
Кіровоградського міськ

кому ЛКСМ України щомі
сяця проводяться заняття 
школи комсомольського ак
тиву. Ось і цими днями від
булося чергове заняття ком
сомольських активістів ви
щих і середніх учбових за
кладів міста.

З лекцією про завдання 
вузів і технікумів у світлі 
рішень XXII з’їзду КПРС 
виступив завідуючий відді
лом пропаганди і агітації 
міськкому партії В. І. Виб
рик. З великою увагою про
слухали присутні виступ 
секретаря обкому комсомо
лу Тамари Лащевської, яка 
розповіла про втілення в 
життя морального кодексу 
молодої радянської людини. 
Секретар міськкому комсо
молу Надія Івахненко зупи
нилась на питаннях роботи 
комітетів комсомолу вищих 
і середніх учбових закладів, 
плануванні роботи комсо
мольської організації.

Досвідом організації дис
путів, читацьких 
цій поділилася 
обласної дитячої 
ки Н. Некрасова.

На заняттях виступили 
також секретар комітету 
комсомолу педінституту, по
заштатний секретар міськко
му ЛКСМУ Анатолій Ніцой 
та комсорг другого курсу 
філологічного., факультету 
педінституту Неля Черняко- 
ва.

Корисну справу прово
дить міськком комсомолу, 
організовуючи заняття в 
школі комсомольського ак
тиву. Тут комсомольські ак
тивісти багато дечому нав
чаться. Але слід сказати, що 
заняття школи можна про
водити більш цікаво, захоп
лююче. Для цього доцільно 
кожного разу запроваджу
вати обмін досвідом роботи 
між комсомольськими пра
цівниками вищих і спеціаль
них учбових закладів. Хоро
ше, коли та чи інша
буде унаочнюватись кон
кретними прикладами. Доб
ре було б, щоб на занятті 
школи читались лекції на 
молодіжні теми. Можна ор
ганізувати цікаві диспути 
серед слухачів школи, ба
жано організовувати ек
скурсії в навчальні закла
ди міста для ознайомлення 
з роботою комсомольських 
організацій.

♦♦♦♦♦-----------

тема

конферен- 
працівннк 

бібліоте-

«У.

typo чиТайТе

А/" СВІТЛОМУ інститут* 
$ ському коридорі сьо
годні незвичайне пожвав
лення. Все більше збирає
ться студентів.

— Йдуть вже... Он 
ідуть... — загомоніли пе
редні. — Дайте дорогу...

Поважно крокують ви
пускники фізико-математич- 
ного факультету. Це вони 
сьогодні винуватці торжест
ва: їх проводжають в жит
тя. Попереду — студентка 
першого курсу Ольга Ша- 
повалова, якій доручено 
востаннє продзвонити своїм 
друзям.

Всі проходять в актовий 
зал. Двадцять випускників 
займають місця в першому 
ряду. Слово бере декан фі- 
зико-математичного фа
культету т. Холявенко:

— Група «Б» п'ятого 
курсу була однією з кра
щих в нашому педагогічно
му інституті. Ось чому 
прийнято рішення занести 
її на Дошку пошани. Ми 
впевнені, що ви гордо не
стимете звання радянсько
го вчителя, — звертається 
він до вихованців інститу
ту.

Успіхів у роботі, щастя в 
житті бажають секретар 
комітету комсомолу Анато
лій Ніцой, студентка тре
тього курсу Світлана Гор
бань. Першокурсниця Лідія 
Гладка підносить комсоргу 
випускників Ніні Шевцовій 
великий букег живих кві
тів, який тут же вручаєть
ся керівникові групи Ю. П. 
Пігарєву.

— Спасибі вам за нау-
— говорить до виклада

чів Станіслав Феденюк. — 
Ми вдячні вам усім за теп- 

і дружні побажання.
Л. ЛИПА, 

зав. позаштатним від
ділом студентської 
молоді.
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„ВИКРАДЕННЯ ВОГНЮ

ЗМІСТОВИІ 
ВИСТУПИ 

шВАВО й активно прохо- 
*** дять політгодини в чет
вертокурсників Олександ
рійського технікуму сіль
ського господарства. Під ке
рівництвом викладача Єв- 
докії Петрівни Жежери уч
ні вивчають матеріали XXII 
з'їзду КПРС.

Учні самі обирають пев
ні теми, старанно розроб
ляють їх, а потім виступа
ють перед однокурсниками. 
Великою змістовністю від
значаються розповіді Тетя
ни Гайдамакової, Івана Ба- 
біченка, Валентини Замко- 

ї та інших.
С. ЛЕВЧЕНКО, 

учень четвертого курсу.

ОДНІЄЮ з найбільш яс
кравих і животрепет

них подій, які відбулися в 
незабутні дні роботи XXII 
з’їзду КПРС, було відкрит
тя в Москві пам’ятника 
Карлу Марксу роботи 
скульптора Л. 10. Кербеля. 

Великому провіснику май
бутніх революцій, який сво
їм геніальним маніфестом 
потряс старий світ, присвя
чений і новий роман Гали
ни Серебрякової «Викраден
ня вогню» (друга частина 
трилогії).

Понад сто років відділяє 
нас від часів, в які жив і 
боровся Карл Маркс. Але 
автор, відображаючи істо
ричну обстановку, не пере
буває в полоні епохи, а 
прокладає незримий місто
чок до наших днів. Саме 
тому книга надзвичайно ці
кава і актуальна, бо описа
ні в ній факти весь час пе
регукуються з нашою прек
расною дійсністю.

Події в романі розгорта
ються з 1844 року. Карл 
Маркс з сім’єю живе в Па
рижі. Це — роки колоні-
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«Якщо гора не йде до Магомета»... — під таким за
головком в номері нашої газети за 12 липня ц. р. була 
опублікована кореспонденція з Добровеличківського ра
йону. В ній говорилося про незадовільну роботу район
ного Будинку піонерів.

Завідуючий райвно т. Моргуненкс повідомив редакцію, 
що при перевірці факти підтвердились

Питання про поліпшення роботи Будинку піонерів роз
глядалося на засіданні ради при райвно. Силами учас
ників художньої самодіяльності Будинку піонерів влаш
товано концерти в деяких колгоспах, проведено багато
денний похід до с. Тернівки. Зібрано цінні матеріали про 
революційні події, оформлено альбом. Будинок піонерів 
провів також районну естафету «Піонерське дозвілля та 
робота у виробничих бригадах». Відбулися змагання з 
настільного тенісу і шахматний чемпіонат. Для шкіл під
готовлено піонерів-інструкторїв по настільному тенісу, 
шахах, співах, фотосправі.

альних грабувань і анексій. 
Алжір захоплений Фран
цією... І, мимоволі, згаду
єш сьогоднішню героїчну 
боротьбу алжірського на
роду за свою свободу і не
залежність.

Європа тих років нага
дує діючий вулкан. Руйну
ються трони, революції по
трясають держави, столиці 
вкриті барикадами, і тисячі 
Гаврошів, борючись за сво
боду, підставляють свої 
груди під кулі. «Привид 
бродить по Європі...»

Так, нелегко було Про- 
метею викрасти вогонь у 
богів і віддати його наро
ду. Цей священний вогонь 
сорок чотири роки пломеніє 
на нашій землі, і полум’я 
його перекинулося на інші 
континенти земної кулі. 
Але скільки крові кошту
вало добуття цього ВОГНЮІ 
Скільки людей віддало своє 
життя, щоб палав він для 
майбутніх поколінь!

Ми бачимо державного 
діяча — стару руїну Мет- 
терніха — цього сторожо
вого пса Європи, душителя 
передової революційної 
думки. За ним чорною тін
ню виростає тупий чобіт 
Миколи 1.

1 знову асоціація з на-* 
шими днями — руїна Аде- 
науер і американські гене
рали, які жонглюють атом
ними бомбами. Однак те
пер не ті часи, не ті обста
вини...

Життя Карла Маркса, йо
го вчення, немов би проме
нистий маяк, освітлює на
шу планету, пробудж'ує на
роди до боротьби за волю.

Після XXII з’їзду КПРС 
і прийняття нової Програ
ми партії принципи мораль
ного кодексу людини наби
рають великого значення. І 
знов 
рець 
життя, яке цілком і повніс
тю було віддане людству.

А дружба з Фрідріхом 
Енгельсом хіба не є зраз
ком комуністичних відно-

Ц* СИН — душев
них мужніх і 
безкорисливих!

Зворушливі 
сімейні відносини Карла і 
Жснні Міркс. Як НІЖНО і 
глибоко вони кохають одне 
одного, як віддана Марксу 
Женні! Вона стійко поділяє 
з ним всі незгоди!

Хвилюючі сторінки книги 
біжать перед очима; в тво
рі немов б’ється жива дум
ка і гаряче серце Карла 
Маркса. Роман читається з 
великим інтересом, в ньо
му відображена глибока 
боротьба, плоди якої пожи
наємо сьогодні ми — ра
дянські люди.

Час і події, описані Га
линою Серебряковою, за
хоплюючі, історично досто
вірні. В гострій памфлетній 
формі написані сцени зре
чення і вгечі короля Луї- 
Філіппа. З сердечною теп
лотою показаний К. Маркс 
біля ліжка 
Генріха

Автор 
галерею 
ретів — 
Маркса,
вані рукою 
художника — лаконічно, яс
краво. Поряд з вольовим, 
повним життєвих сил Фрід
ріхом Енгельсом, показані 
люди різних класів, різних 
характерів.

Галина Серебрякова ви
конала велику роботу. Пер
ша книга трилогії «Юність 
Маркса» і друга «Викра
дення вогню» — надійна 
зброя, що допомагає на
шій молоді в її почесній 
боротьбі за комунізм. Хай 
цей твір, як і пам’ятник 
Карлу Марксу, відкритий в 
Москві в дні історичного 
XXII з’їзду КПРС, завжди 
пробуджує в радянських 
юнаків і дівчат полум’яні, 
добрі почуття. Хай образ 
геніального м и с л я т е л я 
завжди буде всім нам жи
вим прикладом!

О. ГУДАЛОВ.

хворого поета 
Гейне.
створює чудову 
історичних * порт-■ 
сучасників Карла' 
Всі вони намальо- 

справжнього

Карл Маркс — взі- 
кипучого і чесного

▼ VVVTVV’-VVTT'.'»гтутт-гт ггч V 

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
20 грудня 19G1 р., З стор.



25-те міеце-не випадковість
(Нотатки з пленуму обласної ради Союзу 

спортивних товариств і організацій)

І До новорічного свята'
? Незабаром Новий рік. 
£ Наближення його особ
ливо помітне в торго- 
» ьельних організаціях мі-
♦ ста.
♦ Багатолюдно зараз у 
с відділах культтоварів
♦ магазинів. Населення 
| купує ялинкові вбрання, 
<Ь різні новорічні іграшки
♦ для дітей. За кілька

Їднів таких товарів Кі
ровограду вже придба
ли на 15 тисяч карбо- 

б ванців.
6 Заздалегідь потурбу- 
х валися про зустріч ново- 
ф річного свята працівни- 

ки міськпромторгу. Ми-
і нулого тижня вони за- 
9 везли до міста для про- 
* дажу населенню 8600 
? ялинок. Лише за мину- 
| л«й вихідний день спо-
Г-о-»-*-е-о- з -в л в »- О 0 - 5--»-

Ось що дає рада колективу!
НАША школа-інтернат 

працює зовсім недавно.
Лише рік тому пролунав тут 
перший дзвінок і маленькі 
господарі світлих класів сі
ли за парти.

Я, як вчитель фізичного 
виховання, зразу ж став 
придивлятися до дітей, а в 
рухомих іграх на перервах 
та на уроках фізкультури 
виявляв здібності кожного 
учня. Це був лише перший 
крок до організації фізич
ного виховання дітей; ос
новним стало те, що я без 
зволікань створив у школі 
колектив фізичної культу
ри.

Створення колективу не 
проходило стихійно. Це пи
тання детально обговорюва
лося на педагогічній нараді, 
на засіданнях учнівської та 
піонерської рад.Крім цього, 
вихователі та класні керів
ники провели в класах бе
сіди на спортивні теми. Дня 
створення колективу фіз
культури і виборів його ке
рівного органу — ради ко
лективу — всі учні чекали 
з нетерпінням. І ось цей 
день настав.

В актовому залі школи 
відбулась піонерська ліній

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36.
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* 
живачам продано дві ? 
тисячі зелених красунь. ? 

Широку підготовку до |
Нового року розгорнули^ 
профспілкові комітети А 
підприємств та комсо
мольські організації міс
та. Ялинку, яку щороку 
влаштовує обласна рада 
профспілок, відвідає по
над 17 тисяч дітей. Піс
ля розваг діти одержать 
новорічні подарунки.

Сорок тисяч таких по
дарунків доручено виго
товити колективу Кіро
воградської кондитер
ської фабрики. Комсо
мольська організація 
цього підприємства взя
ла під свій контроль ви
конання замовлення.

О. ВАСИЛЕНКО.
м. Кіровоград.
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ка. Перед учнями виступи
ли з хвилюючими розпові
дями майстри спорту СРСР 
Т. Долженко, Ю. Тульчин
ський та І. Єрмаков. Вони 
розповіли про свій нелег
кий спортивний шлях від 
початківця до завітного 
званння.

Рада колективу фізкуль
тури проводить велику ви
ховну роботу серед учнів, 
бореться з порушниками 
дисципліни. Не пройшов 
повз уваги ради і про
граш нашої футбольної 
команди. Юні футболіс
ти були піддані гост
рій критиці за проведення 
гри на низькому рівні. Кри
тика була щирою, товари
ською і в результаті—пере
моги над футбольними 
командами школи-інтернату 
№ 1 та школи-інтернату се
ла Рівне.

Якось на міських змаган
нях з акробатики учень 
6-го класу Василь X. під
вів команду. Рішенням ра
ди його було виключено з 
секції. В цьому році він 
знову приступив до трену
вань і вже має непогані ус
піхи.

Двадцять п’яте місце 
зайняли учні Кірово- 

градщини серед збірних 
команд республіканської 
спартакіади... А колектив 
фізкультури? Ще гірше: 
було привезено з Києва 
двадцять сьоме місце.

І чи варто було звинува
чувати з трибуни пленуму 
викладача фізичного вихо
вання Кіровоградської се
редньої школи № 10 т. Жу- 
раховського лише за те, що 
його колектив фізкультури 
виборов на республіканській 
першості одне з останніх 
місць? Невже причиною по
разки є один з найкращих 
шкільних колективів в об
ласті? Адже він завоював 
першість на Кіровоградіци- 
ні серед інших колективів 
фізкультури. Причиною та
кого невдалого виступу в 
Києві була загальна слаб
ка фізична підготовка всіх

В школі регулярно пра
цюють секції з акробатики, 
легкої атлетики, спортивної 
гімнастики, баскетбола то
що. В літню пору на базі 
водної станції «Спартак* 
проводяться заняття секцій 
з греблі та плавання. Крім 
цього, практикуємо масові 
купання, ігри на воді, а 
взимку — лижні походи.

Рада колективу регулярно 
проводить змагання з різ
них видів спорту. Перемож
ці в урочистій обстановці 
на піонерських лінійках на
городжуються грамотами. 
А наш перший чемпіон з ак
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Прочитайте, це цікаво

Клімат землі теплішає
Ь/ЛІМАТ землі стає теплішим. До такого висновку прнй- 

шли вчені внаслідок багаторічних спостережень за 
змінами клімату, — пише італійська газета «Аванті». 

В Гренландії, наприклад, за 45 років (1880—1925) се
редня температура піднялась приблизно на 3 градуса, 
на Шпіцбергені — на 9 градусів. Підвищення темпера
тури спостерігається і на американському материку. Так, 
в Філадельфії за століття температура піднялась на 2 
градуси, у Вашінгтоиі — на 1,2 градуса.

Тепліше стало в Парижі. За 80 років середньорічна 
температура тут збільшилась на 1 градус. Приблизно 
таке ж збільшення відмічено за 100 років в Італії — 
в Мілані, Генуї, Болоньї, Флоренції, Потенце, Лечче 1 
Палермо.

Лише в деяких тропічних і екваторіальних місцях 
відмічено зниження температури порядка десятих гра
дуса.

Льодовий покрив зменшується . Свідченням тому — по
бережжя Радянської Арктики. За 20 років — 1924—1944 
роки — площа льодів у цих районах зменшилась приб
лизно на 1 мільйон квадратних кілометрів. В Сибіру 
межа вічної мерзлоти відсовується иа північ; це ж саме 
можна сказати і про льодовики Скандінавії. Така ж 
доля трапилась і з альпійськими льодовиками: наприк
лад, Мер-де-гляс з 1826 року зменшився на 370 метрів.

Берези починають тіснити тундру. Це — загальне яви
ще для всієї Північної Європи. В Ісландії межа посівів 
ячменю просувається на північ, так само як і пшениця 
в Канаді. У Фінляндії і на Алясці високі дерева посту
пово входять в зону, де вони раніше не могли рости 
з-за холоду.

Літаючі риби, яких раніше можна було бачити тільки 
в тропічних морях, зараз у все більших кількостях зу
стрічаються в морях помірного поясу. Кілька років тому 
їх появу здивовано відмітили бостоиські рибалки. На
віть тріска просунулась на 1800 кілометрів па північ, 
дійшла до північного краю Гренландії.

шкільних колективів облас
ті. Про це якраз і йшлося 
у виступах першого сек

ретаря обласного комітету 
ЛКСМУ О. МАЛЬОВАНО
ГО, старшого тренера з гім
настики М. ГАСМАНА, за
відуючого обласним відді
лом народної освіти В. СУ- 
ХЕНКА та багатьох інших.

Коли ми говоримо про 
фізичний розвиток школя
рів, то маємо на увазі міц
них, загартованих, здорових 
юнаків і дівчат. Адже в 
здоровому тілі — здоровий 
дух, дух якому під силу 
всі сучасні науки. Кволий 
організм не зможе повніс
тю засвоїти найновіші нау
кові досягнення.

Отже, до болю прикро 
стає, коли навіть вчителі 
фізичного виховання і тре
нери дивляться на все це 
крізь пальці. Ось, наприк
лад, тренер з баскетбола 
Кіровоградської дитячої 
спортивної школи т. Івакін 
замість того, щоб творчо 
проводити кожне заняття— 
три дні підряд організовує 
змагання на точність 
штрафних кидків. А в ці
лому ряді міст і сіл облас
ті на уроки фізичного ви
ховання приходить лише не
значна частина учнів. При
чинами такого відвідування 
уроків є млява пропаганда 
фізкультури і спорту.

По-справжньому спрямо
вувати всі зусилля на бо
ротьбу за оволодіння тех
нікою з різних видів спор
ту можуть всі шкільні ко
лективи фізкультури. Але 
ЇХ не створено в 49 школах 
області. В більшості шкіль
них закладів учбово-трену
вальна робота в колекти
вах ледве жевріє.

Голуби миру.
Фотоетюд М. Савкунова.

робатики Саша Бобилєв’ 
був премійований путівкою 
до Всесоюзного піонерсько
го табору «Артек».

Проведення цікавих спор
тивних вечорів, змагань, бе
сід про різні види спорту, 
шефство старших класів 
над учнями початкової шко
ли дали хороші плоди: ра
да колективу фізкультури 
завоювала авторитет не ли
ше серед учнів, а й серед 
вчителів.

В. ЮРЧЕНКО, 
вчитель фізичного ви
ховання Кіровоград
ської школи-інтернату.
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Як же нам займати про
відні місця в республіці, 
коли вчителі фізкультури, 
забувши про основну масу 
учнів, проводять тренуван
ня лише з окремими «талан
тами». З-за цього створюю
ться малочисельні секції, 
спортсмени яких тренуються 
від випадку до випадку, і 
напружено закипає робота 
аж перед самими змаган
нями. Важко говорити про 
масовість в дитячому спор
ті, коли за 1960 рік в об
ласті підготовлено 1252 
судді (1 суддя на 77 уч
нів). 1 особливо це харак
терне для Голованівського і 
Гайворонського районів. Тут 
голови районних рад Союзу 
спортивних товариств і ор
ганізацій тт. Паламарчук і 
Бандик, замість ділового 
втручання в справу, довгий 
час займаються пустими 
розмовами про підняття 
фізкультури і спорту в шко
лах.

Тривожне становище з 
підготовкою громадських 
кадрів. Про це прекрасно 
знає і голова обласної ради 
Союзу спортивних товариств 
і організацій В. Жученко і 
завідуючий обласним відді
лом народної освіти В. Су
хенко. Але й ці керівники 
не пішли далі холостих роз
мов.

В школах області ще до
сить слабка постановка фі
зичного виховання, відсут
ній резерв — зміна спорт
сменам. Кіровоградщина 
відстає від Ровенської, Сум
ської областей. Де ж причи
на цього? На це запитання 
фахівці відповідають:

— Немає бази.
Так, з базою у нас ще не 

все гаразд. Але ж хіба на
ші першорозрядники, наші 
майстри спорту досягли ви
соких результатів на спор
тивних базах інших облас
тей? Просто, значна части
на тренерів і вчителів фіз
культури вперто не хоче 
продумувати нові форми 
уроків, оригінальні методи 
тренування на заняттях сек
цій. От і виходить, що ди
тяча спортивна школа _ не 
справляється із своїм зав
данням. Адже загальноос
вітні учбові заклади повин
ні посилати до спортивної 
школи вже фізично розви
неного спортсмена-початків- 
ця. А в Кіровограді вихо
дить так, що і ДСШ замі
няє загальноосвітню школу, 
бо тут кожен учень починає 
заняття з елементарних 
вправ.

Великі претензії пред’я- 
і вили виступаючі до торго

вельних організацій. Незва
жаючи на те, що на базах 
є деякий інвентар, він не за
возиться в райони і села. 
Там немає навіть кульок 
для настільного теніса і 
звичайних балеток. Немає 
в магазинах області і спор
тивних костюмів; а на урок 
фізкультури учень повинен 
з’являтися обов’язково в 
формі. Що ж думає з цього 
приводу голова, правління 
облспоживспілки А. Т. Бур- 
ковський?

Недоліків багато. І триво
жить те, що їх щороку стає 
більше. А хіба в нас немає 
можливостей поставити ди
тячий спорт в області на 
одне з перших місць у рес
публіці? Вони є!

----- Є------

команд області з настільного 
теніса. Гостра спортивна бо
ротьба закінчилася перемогою 
минулорічної команди-перемож- 
ииці м. Кіровограда. Друге І 
трете місця відповідно зайняли 
олександрійці і новогсоргіївці. 
В особистих заліках найкра
щих результатів домоглися Ал
ла Хорольська, Людмила Ко
хай, Олександр Богородсцький, 
Наталія БІлоусова, Віктор Ма
тюшин та Інші тенісисті«.

3. ВАСИЛЕНКО.

ТЕЛЕГРАФНОЇ' 4

Індійські війська 
вступили в Г©а, 

Даман і Діу
ДЕЛІ, 18 грудня. (ТАРС), 

В ніч з 17 на 18 грудня ін
дійські війська перейшли 
кордони Гоа, Даману і Діу, 
щоб визволити населення 
цих португальських колоній 
від іноземного панування.

.* .* *
ПАРИЖ. 19. (ТАРС). Ін

дійські війська, повідомляв 
кореспондент аген т с т в а 
Франс Пресс з Делі, визво
лили сьогодні столицю Гоа 
— місто Панджім. Про це 
офіціально оголошено в 
Делі.

Як передає кореспондент 
агентства, тепер уся терито
рія Гоа перебуває в руках 
індійців.

----- ©------

Протест уряду 
НДР урядові СІНА

БЕРЛІН, 17 грудня. 
•(ТАРС). Уряд НДР наді
слав урядові США ноту з 
протестом проти протиза
конного провокаційного пе
рекидання »американських 
військ НАТО по автостраді 
НДР Марієнборн — Захід
ний Берлін.

У ноті вказується, що 
збройні сили США, підпо
рядковані верховному 
командуванню НАТО, про
вадять провокаційне пере
кидання військ по автостра
ді НДР між Марієнборном 
і Західним Берліном.

Далі в ноті відзначає
ться, що уряд НДР розці
нює підпорядкування оку
паційних військ у Західно
му Берліні командуванню 
збройних сил НАТО в За
хідній Німеччині як агре
сивний акт проти НДР. Він 
вказує, що Західний Берлін 
розташований на території 
НДР і аж ніяк не входить 
у територію, - яку охоплює 
НАТО.

Уряд НДР заявляє рішу
чий протест проти проти
законного провокаційного 
пересування американських 
військ НАТО на території 
НДР і вимагає негайного 
припинення цих агресивних 
актів.

------♦------

Ядерний вибух 
у США

НЬЮ-ЙОРК, 18 грудня. 
(ТАРС). Сполучені Штати 
провели вчора черговий під
земний ядерний вибух на 
випробному полігоні в шта
ті Невада, повідомляє агент
ство ЮПІ.
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