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Честь і слава вам, трактористи і комбайнери, ланкові, члени комсомольсько- И 

молодіжних і виробничих бригад, усі молоді кукурудзоводи області! Це ви, право-И 
флангові походу за велику і дешеву кукурудзу, своєю невтомною працею на ком-« 
сомольських гектарах завоювали першість у всесоюзному змаганні комсомольських $ 
організацій в 1961 році. $

Молоді трудівнини, юнаки й дівчата! У відповідь на високу нагороду — вру-й 
чення нашій обласній комсомольській організації перехідного Червоного прапора —й 
помножимо свої зусилля у боротьбі за високий урожай кукурудзи в 1962 році!

На знімку: секретар ЦК ВЛКСМ Вадим САЮШЕВ (праворуч) вручає пе-я 
рехідний Червоний прапор переможцю всесоюзного змагання молодих кукурудзо-« 
водів в 1961 році — Кіровоградській комсомольській організації. Прапор приймаєм 

секретар Кіровоградського обкому ЛКСМУ Олександр МАЛЬОВАНИЙ.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУОДНОСТАЙНА ПІДТРИМКА 
ВИСУНУТИХ КАНДИДАТІВ

Рік видання VI 
№ 18 (525) Неділя, 11 лютого 1962 р, Ціна 2 коп.

Ба окружних перед виборних нарадах
Т~1 ОЗАВЧОРА в залі обласної філир- 

* * монії зібралося понад тисячу пред
ставників від міста Кіровограда, Бобри
нецького, Компаніївського, Кіровоград-- 
ського, Рівненського, Устинівського ра
йонів. Тут відбулася окружна передви
борна нарада Кіровоградського вибор
чого округу. її відкрив коротким вступ
ним словом старий комуніст, викладач 
Кіровоградського педагогічного інститу
ту ім. О. С. Пушкіна доцент С. К. Ко
ро люк.

— На передвиборних зборах по вису- и ненню кандидатів у депутати Верховної 
Ради СРСР, — говорить він, — трудящі 
нашої області, як і всієї країни, проде
монстрували велику єдність - партії і на
роду, вірність ідеалам комунізму.

Першим виступив ударник комуністич
ної праці, формувальник ливарного цеху • 
кевкого чавуну заводу «Червона зірка» 
В. К. Белімов. Він сказав, що радянські 
люди готують до дня виборів свої тру
дові подарунки.

— Зараз наш колектив червонозорів- 
продовжував промовець, — несе 

^І/иарну вихту^готуючи весні четвертого 
року семирічки тисячі доброякісних сіва: 
лок.

Товариш Белімов сказав, що на сво
їх загальних зборах колектив заводу 
«Червона зірка» назвав своїми кандида
тами у депутати радянського парламен
ту вірного ленінця, невтомного борця за 
мир в усьому світі Першого Секретаря 
ДК КПРС, Г олову Ради Міністрів 
СРСР М> С. Хрущова і першого секре
таря обкому КП України Ф. Г. Марти- 
нова.

— Ми добре знаємо своїх кандида
тів, — сказав на закінчення промо
вець, — і певні, що вони вірно служити
муть народу.

На трибуні — керівник колективу ко
муністичної праці імені XXII з’їзду 
КГ'РС заводу «Сільгоспдеталь» Г. і. 
Олексієв.

— Робітники і службовці нашого під
приємства, — каже він, — висунули 
кандидатами у депутати Ради Націо
нальностей Верховної Ради СРСР видат
ного державного діяча, члена Президії 
ДК КПРС, Голову Президії Верховної 
Ради СРСР Л. І. Брежнєва і двічі Героя 
Соціалістичної Праці, відомого всій 
країні механізатора О. В. Гіталова.

Товариш Олексієв доповів, що колек
тив заводу добре почав четвертий рік
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семирічки. Так, виробничий план 
виконано на 112,7 паоцента, а 
бригадою — на 145 процентів. Ми 
лі, запевнив бригадир, будемо працю
вати по-комуністичному, щоб ще більш 
міцною була наша країна.

З великою увагою прослухали при
сутні виступи секретаря Бобринецького 
райкому КП України Н. С. Олійник, 
члена бригади комуністичної праці, 
доярки колгоспу «Молода гвардія» Рів- 
нянського району Г. 1. Коваленко, ди
ректора Березівської школи Устинівсько- 
го району А. Ф. Демидова та інших. Всі 
вини тепло, сердечно говорили про кан
дидатів у депутати, бажали товаришам 
М. С. Хрущову, Л. 1. Брежнєву, Ф. Г. 
Мартинову, О. В. Гіталову доброго здо
ров’я і великих успіхів у трудовій ді- 

, яльності.
Всі присутні на окружній передвибор

ній нараді одностайно підтримали кан
дидатів у депутати, висунутих на перед
виборних зборах трудящих.

Окружна передвиборна нарада пред
ставників трудящих одного.іоснопостя- 
ноеаіо — просити Микиту
ХРУЩОВА і Федора Гнатовича МАР
ТИН О В А дати свою згоду балотувати
ся в депутати Ради Союзу Верховної 
Ради СРСР по КІРОВОГРАДСЬКОМУ 
виборчому округу № 504;
Леоніда Ілліча БРЕЖНЄВА і 
сандра Васильовича ГІТАЛОВА 
згоду балотуватися в депутати 
Національностей Верховної Ради 
по Кіровоградському виборчому 
гу № 35.

Нарада обрала довірених осіб по 
кожній виборчій дільниці, прийняла 
звернення до всіх виборців округу. В 
ньому вона закликала трудящих шири
ти соціалістичне змагання на честь зна
менної події, а 18 березня всім виборцям 
віддати свої голоси за кандидатів блоку 
комуністів і безпартійних.

♦ * ♦

ВІДБУЛИСЯ окружні передвиборні 
наради представників трудящих 

Олександрійського. Знам’енського і Но- 
воархангельського виборчих округів. На 
них одноголосно прийнято рішення про 
одностайну підтримку висунутих канди
датів у депутати. Окружні наради звер
нулися з просьбою до кандидатів у депу
тати дати свою згоду балотуватися по 
даних виборчих округах.

ЖВАВО проходили збори 
комсомольської органі

зації колгоспу «Победа». 
Секретар комітету Борис 
Красножон ознайомив при
сутніх із зверненням моло
дих механізаторів району — 
вирушати в похід за комп
лексну механізацію при 
рощуванні кукурудзи.

— Справа хороша, — 
гомоніли комсомольці, 
тільки секретар закінчив
тати. — І нам під силу. Ось 
тільки молодих механізато
рів в бригаді мало.

— Це правда, — погодив
ся секретар. — Але один 
комсомольсько - молодіжний 
агрегат організувати змо
жемо.
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— Торік я вирощував ку
курудзу без затрат ручної 
праці. Були непогані успі
хи, — сказав Микола Пол
тавчук. — В цьому році ви
рішив продовжити хорошу 
справу. Даю слово: на 71 
гектарі виростити і зібрати 
по 55 центнерів кукурудзи в 
зерні з кожного гектара, без 
затрат ручної праці, зрозу
міло.

— А ми тобі допоможе
мо!, — заявили комсомоль
ці. — І самі не відстанемо.

Збори вирішили: просити 
правління артілі виділити 
площу під комсомольські 
гектари, внести на кожен з 
них по 15 тонн перегною. 
Для цього організувати три 
ударні недільники, 
цього вивозити 
кожного дня.

Партійна організація 
правління артілі пішли мо
лоді назустріч.

90 тонн перегною вивіз 
один агрегат під час ударно
го недільника, який комсо
мольці присвятили наступ-

Крім 
добрива

І

ннм виборам до Верховної 
Ради СРСР.

Працюють так не тільки 
під час недільників. Кожно
го дня Василь Сухина, Ми
кола Полтавчук, Валентин 
ПоМолянський, Микола Тан- 
ський та інші комсомольці 
возять перегній на комсо
мольські гектари. Вони вже 
доставили сюди близько 500 
тонн перегною.

Так несуть трудову вахту 
на честь виборів до Верхов
ної Ради і наступних з’їз
дів Ленінського комсомолу 
молоді кукурудзоводи.

В. БАЛАНДА, 
наш позаштатний коре
спондент.
Новоукраїнський район.

ХОРОШІ 
ВІСТІ

БОБРИНЕЦЬ. В другій ком
плексній бригаді колгоспу іме
ні Кірова завзято трудиться 
молодь. Ланкові, механізатори 
зараз вивозять під високовро
жайну кукурудзу перегній. 
Ланка Віри Пахтсрьової зобо
в'язалася в новому році ви
ростити по 65 центнерів кача
нистої на кожному з 50 гекта
рів. Разом з механізаторами 
дівчата вже вивезли понад 606 
тони добрив. Катя Ібрагімова« 
Люба Москальова, Люба Кра- 
сева, трактористи В. Сендзюк« 
В. Гайков за день перевозять 
по сто тонн добрив.

М. ПАХНЮК.
* * •

ПЕТРОВЕ. В усіх бригадах 
колгоспу імені 4О-річчя Жовтня 
наполегливо готуються до вес
ни: ремонтують техніку, дово
дять до посівних кондицій на
сіння. Перед ведуть механіза
тори третьої комплексної брига
ди, яку очолює Г. Тараненко. 
Цьому колективу присвоєно по
чесне звання комуністичної 
праці.

А.
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КОВАЛЕНКО.

ЙОМУМОРЯ

У кореспонденції «Кукурудзоводи на «канікулах», 
опублікованій 14 січня ц. р. в газеті «Молодий кому
нар», мова йшла про незадовільну підготовку до виро
щування кукурдзи у колгоспі імені XXI з’їзду КПРС 
Бобринецького району.

Секретар Бобринецького райкому партії т. Макси
менко повідомив редакцію, що кореспонденцію обгово
рено на загальних зборах комсомольської організації, 
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І з’їзду КПРС та на засіданні бюро райкому комсомо- 
$ лу. Вироблено конкретні заходи по вирощуванню ви-:
• соких врожаїв кукурудзи на комсомольських гекта-
• рах. В колгоспі імені XXI з’їзду КПРС площу під ку-.
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5 засіданні бюро парторганізації колгоспу

курудзу виділено і закріплено за комсомольсько-мо
лодіжною ланкою, яку очолює комсомолець Петро 
Рижиков. Зараз ця ланка вивозить добрива на закріп
лену площу.

Переглянуто і зміцнено склад комсомольско-моло- 
діжних агрегатів.

При районному відділенні «Сільгосптехніка» зараз 
навчаються з числа комсомольців і молоді 42 тракто
риста, в тому числі 5 механізаторів колгоспу імені 
XXI-з’їзду КПРС.

КОЛИ в газетах було 
опубліковано рішення 

Президії Верховної Ради 
СРСР про проведення чер
гових виборів до Вер
ховної Ради Союзу РСР, 
комсомольці і молодь кол
госпу імені Димитрова 
поставили собі за мету дій
ти до розуму і серця КОЖ
НОЇ людини. На комсомоль
ських зборах було визна
чено план роботи, затверд
жено агітаторів по агіт
пунктах і десятихатках. До 
складу виборчих комісій 
увійшли також кращі лан
кові комплексних комсо
мольсько-молодіжних ла
нок Віра Жданова і Світ
лана Крохіна.

Комсомольці старанно 
оформили агітпункти, об
ладнали в кожному з них 
«Куточок виборця», ВИГО
ТОВИЛИ плакати по підсум
ках виконання господар
ського плану в колгоспі. 
Виборці трьох сіл — Ми-

колаївки, Новоолександрів- 
ки і. Оленокосогорівки — 
мають змогу систематич
но слухати лекції про 
Програму КПРС, міжна
родне становище, бути в 
курсі справ трудового жит
тя країни. Загальну повагу 
здобули агітатори ветлі- 
--------------------- —— ®
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в організаціях області 
з кожним днем шириться 
рух за достойну трудову 
зустріч виборів до Верхов
ної Ради СРСР. Гідний 
вклад прагне внести в ньо
го і колектив залізнични
ків станції Знам’янка, На 
честь знаменної ’ події він 
прийняв нові соціалістичні 
зобов’язання: до 16 берез
ня виконати квартальний

кар, заступник секретаря 
комсомольської організації 
колгоспу Люба Луценко, 
механізатор Олександр Ба- 
ліс, піонервожата Олексан
дра Ягниченко та інші.
Г. МАЛОБРОДСЬКИЙ.

Кіровоградський район, 
й?-----------------------------

ізннчннків
план перевозок вантажів, 
випустити понад план з 
підйомного ремонту один 
паровоз, провести дві ти
сячі великовагових соста
вів, в яких перевезти понад 
норму 1,3 мільйона тонн 
вантажів.

У день виборів всі локо
мотивні бригади депо пра
цюватимуть на зекономле
ному паливі.

К. ВОЛОДИМИРОВ.

а е= 1 - ■ . ■, -- -------------

ЛИСТОНОША кладе на стіл свіжу 
кореспонденцію: листи, листи, лис

ти... По почерку пізнаєш давніх друзів 
газети. А ось за перо юний кореспондент 
взявся вперше. Та всі листи написані 
тепло, щиро, хвилююче. Адже автори 
повідомляють про визначні події в жит
ті їхнього колективу, про благородне 
прагнення молоді зустріти наступний 
Пленум ЦК КПРС, комсомольські з’їзди 
і вибори до радянського парламенту 
хорошими показниками.

Член комсомольсько-молодіжної лан
ки колгоспу «Україна» Добровеличків- 
ського району Віталій Миронов пові
домляє, як працює в ці дні колектив, 
очолюваний ланковою Оленою Блажко; 
механік артілі імені Салавата Юлаєва 
Кіровоградського району Анатолій Сав
ченко пише про хорошого спеціаліста і 
товариша І. Данильченка, тракториста 
Бережинського плодорозсадницького 
радгоспу.

Комсомольсько-молодіжні бригади,

які очолюють машиністи А. Линько 8 
В. Мамалат, своїми силами за два днї 
провели промнвочний ремонт парово
зів, — повідомляє секретар комітету, 
комсомолу Знам’ямського локомотивно
го депо В. Богуславськнй.

Почали надходити твори на літера^ 
турннй конкурс, багато відгуків читачів 
на вміщені на сторінках газети матеріал 
лн. Особливий інтерес серед комсомоли 
ських активістів викликала дискусія 
«Чому скучно на зборах?»

Вчора редакція одержала від своїх 
читачів, юнкорів, членів корпунктів по
над тридцять листів, більшість яких най
ближчим часом будуть вмішені на сто
рінках газети.

Протягом декади надійшли в редак-. 
цію і відповіді на критичні виступи га
зети та скарги трудящих. Всього за 
першу декаду лютого редакція одержа
ла майже втричі більше листів, ніж за 
відповідну декаду січня.



ВОНИ подружилися 
япмії. Обидва відї— армії. Обидва відбу
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нець дитячого будинку, і 

з Кірово- 
Михайло Ско- 

ринцев. І 
невідомо бу
ло однопол
чанам. що 
здру жило 
хлопців. У 

волжанина Миколи — лагідний, спокійний харак
тер. Українець трохи запальний, але відвертий, 
щирий. Так і минали дні, ще міцніше прив’язуючи 
їх один до одного.

> Три роки пройшли непомітно. Наближався час де-
< мобілізації. Микола засумував, не хотілося розлуча

тися з Михайлом. І коли Скорннцев запропонував 
товаришу поїхати з ним в рідні Федірки, поїхати 
назовсім, Пирогов лише вдячно подивився на друга.

Сидір Петрович Скоринцев гостинно зустрів вої
нів. широко розчинив двері.

— Нашого полку прибуло! Раді, дуже раді, — 
говорив він. 5-і Ж . *

Через кілька годин родина Скоринцевих знала 
все про Миколу. Вустя Тимофіївка прийняла в сім’ю 
ще одного сина. Материнське тепло, сімейний зати- 
шок знайшов Микола в хаті Михайла.

$ Хлопці не могли довго сидіти без діла. Пішли 
5 працювати в колгосп. Один — трактористом, дру- 
I гий — шофером. Так і працюють друзі в артілі. 
•; Обидва одружилися. Стара дружба міцніє, вона до- 
!• помагає товаришам жити щасливо 1 дружно.
•: От і все, що хотів розповісти я про двох друзів—
£ росіянина і українця — про їх щиру, чоловічу
> дружбу. В« ЯЦЕНКО.
< Колгосп імені Чкалова
•; Новогеоргіївського району. 
,^Л?VWWWWWWWV7WWW^Л/VУW^*Л*ZWVAЛ'VW\*ЛV'Л/'ЛЛЛЛAЛЛЛAЛ*Л®

механізатор 
градщини

Однополчани
і,

І товаришу поїхати з ним в рідні Федірки,

І
$
;>

Молодший сержант
ЮРІЙ ВЕЛИЧНО

Після відлиги несподівано 
едарив мороз. На ранок все 
було покрите білим інеєм.

Механік-водій учбового 
артилерійського тягача мо
лодший сержант Юрій Ве
личко з групою офіцерів 
виїхав на полігон. На про
тязі всього дня машина 
працювала бездоганно.

Коли з-за лісу 
виповзати вечірні 
раптом щось 
нуло тягача, 
нувшись на 
нився.

почали 
сутінки, 

з силою рво- 
і він, розвер- 
місці, зупи-

в

я

Швидше 
одна з НИХ.

З‘ї З ДУ

і а, словї

відріз- 
від ін- 
стрім- 
руха-

ДЕЛЕГАТИ

ПОЗНАЙОМТЕСЬ, дорогі 
читачі. Це Григорій 

Камінський, делегат наступ
ного XIX з’їзду ЛКСМУ.

... Два роки тому Григо
рій закінчив Гайворонське 
училище механізації сіль
ського господарства. При
їхав в колгосп «Зоря кому
нізму» Новоархангельсько- 
го району, де тепер пра
цює трактористом.

Комсомолець Григорій Ка
мінський — чуйний, щирий 
товариш, завзятий, працьо
витий механізатор. Його 
люблять І поважають дру
зі по роботі, молодь. Ма
буть тому юнаки та дівча
та і обрали хлопця торік 
заступником секретаря кол
госпної комсомольської ор
ганізації та групкомсор- 
гом бригади (с. Тимофіїв
ка).

Хороший урожай цукро
вих буряків одержав торік 
молодий механізатор: по
35'1 центнери на кожному з 
180 гектарів. Та не заспо
коюється хлопець на досяг
нутому. В цьому році ви
рішив вирощувати зернову 
кукурудзу. Зараз вивозить 
добрива, готує техніку. Вже 
вивезено на ділянку в 98 
гектарів понад 1100 тонн 
перегною. Комсомолець ві
рить — разом з друзями 
високий врожай виростить.

На знімку: Гри
горій КАМІН
СЬКИЙ.

Фото
В. КОВПАКА.

У РАНКОВІЙ ПІТЬМІ 
запрошуюче світилися 

вікна ферми. В приміщенні

Юрій вийшов з машини 
побачив, що права гусениця 
розсипалася 
частин.

...При світлі ліхтарика 
молодший сержант накле
пав останній палець гусе
ниці. Глянув на годинника. 
В його розпорядженні за
лишилося зовсім мало часу, 
а до частини було не близь
ко. Та Юрій точно в при
значений час прибув у '’вій 
підрозділ.

— Відмінно ви сьогодні 
попрацювали, молодший 
сержанте Величко, — по
хвалив Юрія командир.

А коли після ве.чері вся 
батарея розучувала нову 
пісню, 
втомлений, 
усмішкою, 
Величко.

Це лише 
який нічим 
із буднів 
життя.

За свою бездоганну 
службу, за чуйне ставлення 
до друзів, наш земляк з Кі
ровограда Юрій Величко 
користується справжнім ав
торитетом серед своїх од-. 
нополчан.

На знімку: 
ЛИЧКО.

на декілька

в задньому ряду, 
але з радісною 
співав і Юрій

один приклад, 
не виділяється 

солдатського

Є. ХІЛЬЧУК.

На самостійному шляху
£< В МЕНЕ подружка— 

Майя Маськіна. Хоч
ми з нею 
виконуємо 
ярка, а я .— телятниця), 
проте це не заважає нашій 
дружбі. І ми завжди одна 
одній допомагаємо. Не 
раз уже так бувало; ста
ну випоювати своїх телят 
(а їх у мене в групі аж 
сорок) — Майя підійде,

з молоком і 
годувати ма-

і різні роботи 
(Майя — до-

сорок) — . 
візьме відро 
теж починає 
люків.

А коли у 
підводяться 
декаду, вона 
поцікавиться моїми успіха
ми. І я задоволена, що 
«ложу з нею своєю радістю 
поділитися. Бо хіба не ра
дість це, коли по 600 — 
650 грамів у живій вазі 
щодня прибавляють мої 
підопічні? З такими показ
никами і минулий рік за
кінчила (перевиконала своє 
зобов’язання), з такими і 
нинішній рік розпочала.

Тепер мені все здається 
простим і зрозумілим?

нас па фермі 
підсумки за 

обов’язково

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
11 лютого 1962 р., 2 стор.

—телят 20-денного 
віку, випоюєш їх до шести 
місяців, слідкуєш, щоб у 
теплі та в чистоті вони 
утримувались. А два роки 
тому я на ці речі зовсім не 
так дивилася. Бо що там 
не кажіть, а все-таки не 
дуже-то легко зразу після 
десятирічки на самостій
ний шлрх виходити. Та, 
спасибі завідуючому нашо
му, Івану Трохнмовичу: до
кладно розповів, як і що, 
за моїми першими кроками 
особливо уважно слідкував.

Отак, поступово, день за 
днем, і набувала я досвіду, 
вміння. У кращих людей 
працювати вчилася. А ко
ли в минулому році мені 
почесне звання ударника 
комуністичної праці присво
їли, дала я собі обіцянку 
кваліфікованим спеціаліс
том стати. Ось прийде 
осінь — буду до сільсько
господарського інституту 
вступати. І сподіваюсь, що 
ще одну радість розділю 
із своєю подругою Майєю 
Маськіною.

В. ПАТ1ОТКО, 
телятниця колгоспу 
імені Фрунзе Хмелів- 
ського району.

одержуєш

тихо і тепло. Дівчата роз
носять корми. Е—....------
всіх поралася 
Вона 
нялася 
ших 
ким и
ми, якась ра- | 
дість відчу
валася в них 
від роботи, 
яку виконувала 
Це Надя Захарова.

Поки Надя стала дояр
кою, працювати довелось 
на різних роботах. З ди- 

------------- '■

дівчина.

тине т
ше часу запирало ТіікуВал- 
ня, ніж праця. Але коли 
вже працювала, то віддава
лася роботі повністю. Спо
чатку допомагала матері 
пасти телят, потім сама 
доглядала колгоспних ко
рів, телиць. І дивлячись, 
як працюють подруги, ви
рішила сгати дояркою. Взя
ла групу нетелів. Пестила, 
їх, ласкавими словами на
зивала. Хороші успіхи бу
ли б у дівчини в роботі. 
Але знову хвороба, лікар
ня...

Повернулася

лише через два місяці. Гру
па її була вже в іншої 
доярки. Надя виконувала 
спочатку різні роботи, 
мимо ферми

не

на ферму

та 
проходити 

могла. Неза- 
_ г ^.ичинТ знову дали" 
групу корів. Не вміє На
дя працювати абияк, тіль
ки б свій час відробити. 
Чистить корів, миє їх, готує 
до отелення, прибирає в 
стійлах, своєчасно годує, 
напуває. Відчувається — 
дівчина любись свою робо
ту-

Надя взяла високе зо
бов’язання на цей рік: на
доїти від кожної корови 
своєї групи по 3 тисячі 
кілограмів молока. Зараз 
всі її корови розтелилися 
і молода доярка надоює

від кожної по 8 — 9 літ
рів.

Коли брали зобов’язан
ня, подруги говорили На
ді:

— Ну, навіщо таке ви
соке зобов'ЯзТгі^Я - берт№ґ^" 
Бери, як і всі, 2400.

— А я хочу домогтися 
високих надоїв. Таке в ме
не прагнення.

Надя готується стати ком
сомолкою. Юнаки і дівча
та колгоспу приймуть в 
свої ряди ще одну пра
цьовиту, завзяту трудів
ницю.

А. КОВАЛЕНКО, 
юнкор.

Колгосп імені 40-річчя
Жовтня
ГІетрівського району.

характером. Захоті
ла — зробила. А таким 
все під силу.

Васнльович 
Бобри« 
школи

Володимир 
Шабатін. вчитель 
нецької середньої 
№ 2, перегортав черговий
номер свіжої газети.

—. О, знову про нашу 
Тіну пишуть! — вигукнув 
він з захопленням.

Всі. хто був присутнім 
тоді в кабінеті голози рай« 
ради Союзу спортивних то« 
варнств і 
за одним 
лу, щоб 
салось в 
домлялось, 
ра разом 
студентками, виступаючи 
Білій Церкві, 
норму другого 
го розряду З І 
голок.

— Молодець, дівчина, — 
говорили всі, радіючи успі
хові землячки.

Всі дивились на Володи
мира Васильовича.

— В цьому і ваша за
слуга, >— сказав хтось.

-л .Та що там я. Дівчи-

організацій, один 
підійшли до сто« 

почитати, що пн< 
газеті. Там пові« 

то Тіна Сака« 
із подругами« 

в
пиконала 

> спортивно« 
велосипедних

Присутні все ж знали, 
що першу іскорку бажан« 
ня виступати у велозмаган- 
иях запалив він. Володимир 
Васильович Шабатін.

В 1957 році Тіна прий
шла у восьмий клас Боб« 
ринецької середньої шко
ли № 2. Вірніше, не прий
шла, а приїхала на вело
сипеді. Бо жила в селі, за 
десять кілометрів від міс
та. Вчилась добре. Особ
ливо любила уроки фіз
культури, легку атлетику.

Якось Володимир Васи
льович повідомив, що неза« 
баром відбудеться районна 
спартакіада, і їй доведеть
ся виступати. Трохи хви
лювалася. Та довелося зов
сім розчаруватися, коли 
викладач фізвихования ска
зав:

— Ти, Тіно, будеш висту-' 
патц у змаганнях на вело« 
сипеді.

Я? Та що ви? Жадно« 
го разу ще не виступала 
Навіть не тренувалась доб
ре.

Та вчитель був нев-йлага* 
ним. Дивився на високу, 
струнку дівчину і ніби ба
чив у ній майбутню хоро
шу спортсменку.

Після розмови Тіна пода
лася додому. Виїхала на 
шлях, кзли попереду поба
чила автомашину.
” Ану, чи дожену,

промовила до себе вголос.
І як вихор полетіла вас* 

ред, залишаючи за собою 
хмарину куряви. І вже 
майже наздоганяла, та мо
лодий шофер, вгадавши її 
бажання, піддав газу...

І так щодня. Додому де
сять кілометрів на велоси

та в школу десять, 
того, у школі поча- 

Викладач 
...і ще

пелі.
Крім _ _____
лись тренування. Е. 
Фізичного виховання 
Раз пересвідчився. що Тіна 
зможе виступати на зма
ганнях.

І ось день цей настав 
Дано старт. Зірвалися з 
місця майже всі разом. А 
вже через кілька кіломет
рів попереду Тіна бачила 
лише двох дівчат.

«Швидше», «швидше»...
Ось уже порівнялась я 

однією спортсменкою: впік 
«ала стУДенткУ сільсько- 
осподарського технікуму.

Почала П обходити. Нареш. 
позаду"0 п”ця- залишилася

Че_ піддал° їй но------  ... НО-
вже наближав« 

другою 
перший

вчх сил. Та 
ся фініш, 
і закінчила 
виступ. 

студентка33 фа^л^у^ 
зичного виховання к;пг 
гРадсі,^ого педінституту 
ТУТ snnwntr ____ • '
неї з j 
тою: «Наша Тіна».

Л. ЛИПА,

Так 
свій

Т. Сакара
__ ’Т''•**.•*• і V I V іїї^а
грздсїкпгпИХОПа,'11Л Кірово-

Р» дсь^сого педінституту Т 
неї ааВпЛ” гов°Рять НПО 
тою: 3<м”Є”\ДК^ПЛою тепло«

про комсорга
їй ОЛИ в тебе є хоро- ’ 
” иіий друг або това- ; 
рииі, чи то просто знайо-’ 
мий, — завжди хочеться! 
розповісти про нього • 
всім.. Шоб кожен знав ; 
про цю чесну і това^’^' 
ськц, хоробру--їй сил^!^ 
людини. ' І не тільки; 
знав, а, можливо, і вчив-.
я чомусь у неї.

...Я не помилюся, коли ’ 
скажу, що приїзд Бори
са на фабрику не зали- ‘ 
шився поза увагою жод- 
ного робітника чи робіт- ■ 
ниці. Взагалі, поява но- ’ 
вого спеціаліста викли-. 
кає зрозумілий інтерес, • 

тут ще приїжджий — 
щойно з інституту, 3 , 
студентської лави. Зви- • 
чайно, і розмови різні 
були. Одні щиро раділи > 
такому поповненню ко- І 
лективу, інші прямо ви-; 
словлювали своє невдо- • 
волення: мовляв, поду- 
маєш, хлопчисько. І ЩО і 
він взагалі може тямити ’ 
в нашій справі?

Та марними виявилися і 
такі передчасні виснов- 
ки. Борис сам, своєю і 
працею спростував їх. • 
Призначили його май-? 
стром зміни — справив-; 
ся з успіхом, очолив • 
Чех — і вивів його в пе- - Ж 
рєдові. І справді, кр° 
наш, третій, цех до тих •<’ 
пір рідко можна було • 
почути на фабриці щось > 
хороше. А тепер ми зав-; 
жди виробничий план; 
виконуємо, та й продук-. 
ція, яку випускаємо, ~~ ■ 
високоякісна. І в ЦЬО-; 
му — знову ж таки його, > 
Бориса Савенка, немала ‘ 
заслуга.

Ціанують здібного ор- і 
ганізатора кадрові робіт- ■ 
вики, любить його мо-; 
лодь. Тому й обрала; 
КОМСОМОЛЬЦІ Своїм сен- ; 
ретареж.

Ідуть тепер юнаки}*. 
дівчата до Бориса з уд\ 
ма своїми радощами 11 
невдачами. Д коли в ', 
Житті їх друга трапить-, 
ся щось — переживають 
всі разом. Нещодавно ? 

вітали Бориса з Рік • 
дісною подією — о',!і >4 
стяв батьком. І всі •***' ; 
щиро бажаємо, щоб йог° ' 
син ріс здоровим, сіи'Ь' 
ним, чесним.

Н. ЩУР. 
робітниця цеху № з 
взуттєвої фабрики.

І 
і 
і

*



°товаочетХа?Н^1Н «в ОлексанД₽ійській міській раді Союзу спортивних 
^вариств і організацій про успіхи спортсменів міста, нам відповіли: 

к там досягнення?.. Ми лише перші кроки робимо.
і зання Г сказано просто, від душі. Так завжди говорять люди, які вічно 

ята турботами, які ніколи не зупиняються на досягнутому. В щоден- 
, йому коловороті роботи вони бачать все нові і нові неподолані рубежі, а 
і немало** 1 * * * Часто 4 не помічаєш своїх успіхів. їх якраз в олександрійців 1

наїди Михайлівни Мажари. 
І вихователька задоволена: 
Алла вже має перший спор
тивний розряд.

На знімку: Алла ЗАРУБА 
виконує вправу па різнови
соких брусах.

ників. Створилися нові сскцГТ. 
їх очолили громадські інструк
тори.

Це були перші кроки нашої 
організаторської роботи. Зараз 
ось уже другий рік підряд ми 
проводимо спартакіади колек
тиву фізкультури. їх очолю« 
організаційний комітет.

Тепер у нашому колективі 
працює 12 спортивних секцій. 
При такому охопленні видами 
спорту, звичайно, не міг би 
справитися з роботою жоден 
тренер. Тому ми і взяли курс 
на масову підготовку громад
ських кадрів.

Кращі громадські інструкто
ри А. Цвик, В. Константинов, 
А. Сорокопуд, Н. Малишев, 
С. Чорна та інші в процесі тре
нувань готують собі надійних 
помічників. Допомагають нам І 
працівники' міської Ради ДСТ 
«Авангард» А. Бабенко, В. Жн- 
пан, Ж. Таран.

Добре організована робота 
фізкультурного колективу доз
воляє збірним командам висту
пати на міських та обласних 
змаганнях і завойовувати про
відні місця.

А. СКРИБЦОВ, 
голова колективу фізкуль
тури Байдаківської бри
кетної фабрики.

ської Армії. Тому партизани використовували 
найменшу можливість, щоб якомога більше зни
щити ворожих солдат і 
техніку.

Гітлерівці відступали у 
го. Шлях пролягав якраз 
народних месників це саме зручне місце. Отож 
фашистам в котрий раз довелось спробувати 
їх силу поблизу села Соломії.

Бій тривав уже годин з п’ять. Хоробро би
лись партизани, та ворог переважав кількістю 
у багато разів. І танув загін, повільно танув.
І ось залишились живими лише двоє — Іван 
Курчейко і його побратим Юрій. А навстріч 
брудною зеленою хмарою сунула ціла рота фа
шистів. • Рота — проти двох. Партизани ведуть 
вогонь з скелі, де влаштували засідку. Навко
ло хижо дзижчать кулі. Але хлопці стріляють 
спокійно, влучно. Падають вороги.

Раптом Іван відчув, як йому наче обпекло 
ногу. «Поранений», здогадався. Та перев’я
зати ніколи, бо фашисти густо оточують скелю. 
А як же хороше навкруги! Он видно здоровез
не колесо млина на річці. Воно крутиться по
воленьки, тче сріблястий водяний потік. Під са
мі білогриві хмари стрілою шугає коршак. 
Невже все оце в останній раз? Розбуркалися 
думки в голові, шалено розвихрилися. А серце 
вистукує: «Запам’ятай, комсомолець Іван Кур
ченко, що партизан не має права зрадити Віт
чизну, не має права живцем здатися в полон».

Щільно обхопило скелю 
патрони уже всі вистріляні...

Коли вороги наблизилися 
пав оглушливий вибух. То 
гранаті юні партизани.

Згодом радянські війська 
Соломію, 
Тільки після цього селяни змогли поховати 

- ла партизанів. Іван і Юрій лежали поруч, 
побратими.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 11 лютого 1962 р., З стор.

; ..чемпіонн області: Олег Богданов, Жаннета Таран, Андрій
► уже ттп У ” і И ХОРОШІ колективи фізкультури. А юні олександрійці ось 
- У Другий рік здобувають першість на обласних спартакіадах школярів... 
5 ти»»» ^огоднішньому номері «Молодого комунара» розповідаємо про спор-
► тнвне життя шахтарської Олександрії.

Шахтарі заявляють: ПРОПИШЕМО ПОСТІЙНО!

ОЛЕКСАНДРІЯ СПОРТИВНА
ВРОЖАЙНИМ був мину

лий рік для спортсменів 
Семенівсько - Головківсько- 

го вуглерозрізу. За один
* сезон У напружених поєдин-
4 ках на бігових доріжках, 

на волейбольних та баскет
больних майданчиках, на 
футбольних полях шахтарі 
завоювали десять кубків і 
чотири вимпели. А нещо
давно ентузіастів розрізу 
порадувала ще одна нови
на голова обласної ради 
ДСТ «Авангард»-т. Капус- 
тін вручив їм кубок і пере
хідний пра
пор товари
ства. Що ж, 
все це — за
кон о м і р н е
явище. Колектив фізкуль
тури Семенівсько-Головків- 
ського вуглерозрізу є од
ним з кращих колективів 
Олександрії. Очолює його 
інженер відвального мосту 
Анатолій Копп. Звичайно, у 
досягнутому заслуга не ли
ше Анатолія, а й його дру
зів. Адже тут на всіх діль
ницях створено фізкультур
ні організації, кожну секцію 
очолюють досвідчені гро
мадські інструктори. Добре, 
наприклад, стріляє інспек
тор відділу кадрів Генна- 
дій Сафронов — йому й до
ручив А. Копп тренувати 
стрільців.

Геннадій попрацював на 
славг. Запаливши молодь 
власним прикладом витри
валості, спортивної впертос
ті, він зумів згуртувати нав- 
коло себе юнаків і дівчат. 

Т Минуло небагато часу, і 
стрільці вуглерозрізу пора
дували своїх колег по ро
боті другим місцем в об
ласті.

Не гірше Геннадія заре
комендував себе і слюсар 
відвального мосту Олег Бог
данов. Не раз можна зу
стріти його на змаганнях з 
важкої атлетики, не одна 
грамота і не один диплом 
зберігається у робітника 
за спортивні поєдинки. Та 
не це головне в його харак
тері, бо найбільша заслуга 
Олега — передавати май
стерність своїм друзям.

Якось зібралися громад
ські інструктори, провідні 
спортсмени вуглерозрізу, 
радяться, як домогтися то
го, щоб фізкультура і спорт 
у колективі стали масовими. 
І прийшли до єдиної дум
ки: настала пора провести 
свою спартакіаду.

Напередодні відповідаль
них змагань добре довело
ся попрацювати громад
ським інструкторам. Вони 
підвищували свою спор
тивну майстерність, і пере-

З творів, надісланих на конкурс

и
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У НИХ залишилась одна граната. Єдина! А 
треба було зупинити ворога. І треба було 

не здатися йому в полон живцем.

ТА РОЗПОВІМО зараз не про той вибух, 
що протяжним віддлунням прокотився се

ред стрімких круч над гомінким Бугом. Спо
чатку кілька слів про прудконоге хлопча з чор
ними, аж синюватими очима — про Ваню Кур- 
ченка.

Одного дня вчитель Бугівської початкової 
школи помітив на східцях хлопчика.

— Чий будеш? — запитав його лагідно.
— Курченків я. Ванею звуть, — відповів 

хлопчик.
— А чому сидиш тут?
— До школи прийшов. Вчитись хочу.
— А скільки ж тобі років?
— Шість.
— Нічого не поробиш, козаче. Малувато.
В цей час до школи прибігла жінка.
— Я так і знала, що знайду його тут, — 

сплеснула вона руками. — Тільки й чуємо з 
чоловіком: «Пошліть і пошліть до школи».

— Хороші прагнення у вашого сина, — ска
зав учитель.

— Це не син, — чомусь знітилась жінка.— 
Ваня — круглий сирота. А моєму чоловікові 
рідним братом доводиться.

І все ж хлопчик продовжував ходити до шко
ли разом з учнями. Директор дозволив йому на
віть посидіти у класі на кількох уроках. Помі
тили, що хлоп’я досить кмітливе і беручке до 
навчання. Згодом Ваню прийняли до школи.

рЕЛО Бугове примостилось над самою віч- 
кою, на крутих скелях. Зі схилів їх збіга

ють черідкою клени, а нижче, на березі, розчі
сують вітри пишні коси розлогим вербам. Сюди 
часто приходить молодь села поспівати пісень, 
покружляти в танку. Бо ж славиться Бугове не 
лише працьовитими людьми, а й вправними му- 
зиками-бандурнстами. Отут, серед щедрого при
вілля, 1 народився, виріс Іван Курченко. У 
травні 1941 року він закінчив семирічку. А 
після цього заявив вдома:

— Спасибі вам велике, Василю і Маріє, за 
те> Що вивчили мене, за допомогу, за все спа
сибі. А тепер вирішив я поїхати у Донбас, ви
вчитись там на слюсаря. Ось у газеті об’яву 
прочитав.

Не затримували хлопця вдома. Давно помітп- 
ли У нього хист до всілякого майстрування 
та н знали його рішучість. Тільки ж коли про
щались, Марія важко зітхнула, відвела погляд 
зволожених очей убік. Василь теж наче й сло- 

давали її своїм друзям. Ос
танні в свою чергу теж не 
були пасивними: навчали 
елементарної техніки бігу, 
стрибків, гри у волейбол 
«неспортивну» молодь. То ж 
і результат був відрадним: 
У програму спартакіади 
ввішло дев’ять видів спор
ту, а мірялися своїми сила
ми майже сімсот юнаків і 
дівчат.

Після спартакіади на тре
нування почали заходити 
все нові і нові любителі 
спорту. Невеличкий майдан
чик вже став тісним для 
бажаючих якнайдалі стриб
нути у довжину, спробувати 
метнути списа, а то й прос
то стати в коло і попасува
ти волейбольного м’яча. 
Потрібний був стадіон.

Цього разу вже не було 
сумніву, що молодь не схва
лить цю пропозицію, і що 
юнаки і дівчата не стави
тимуть, як колись, запи
тання:

— А де взяти грошей на 
споруду?

— Хіба це нам під силу?
— Навіщо цей клопіт?.. 

Вірилося, що кожен спорт
смен вкладе свою частину 
дорогоцінного часу у на
родну будову.

І стадіон побудували. Хо
роший стадіон, хоч обласні 
змагання влаштовуй на ньо
му!

„Шахтарі Семенівсько- 
Головківського вуглерозрі
зу пишаються своїми досяг
неннями. Але не зазнають
ся. З потроєною енергією 
готуються до стартів ново
го спортивного сезону. І ко
жен юнак, кожна дівчина 
роблять все для того, щоб 
перехідний прапор обласно
го добровільного товариства 
«Авангард» перестав бути 
перехідним, бо завзята шах
тарська юнь назавжди про
пише його у своєму колек
тиві фізкультури.

Г. УДОВИЧЕНКО.

Микола СІВАКНАРИС

ва забув — мовчав.
— Та що це ви! — не витерпів Іван. — Не 

на війну ж проводжаєте...
А вона, та проклята війна, не забарилася... 

Посунули через Бугове ворожі танки. З жорсто
кими боями відходили радянські війська. Захи
щали мужньо Вітчизну і бугівчанн, і Василь. 
Та ворог просувався все далі на схід.

3.
/ОДНІЄЇ ночі прокинулася Марія від того, 
” що хтось обережно стукав у вікно. Відчини

ла двері і зойкнула: стояв перед нею зблідлий 
Іван. Хутенько провела його у світлицю. Розпо
вів, як фашисти окупували Донбас, як пробирав
ся у Бугове. Наприкінці попросив дізнатися, хто 
у селі тримає зв’язок з партизанами.

Невдовзі після цього провели Івана у штаб 
загону народних месників «Буревісник». Коман
дир одразу запитав про документи.

Іван обережно розпоров підкладку приноше
ної фуфайки.

— Ось! — подав командирові комсомоль
ський квиток.

— Що ж, ставай до наших лав, — сказав 
командир. — Поки що приглядайся до нашого 
«ремесла», призвичаюйся. Але запам’ятай, ком
сомолець Іван Курченко, що партизан не має 
права зрадити Вітчизну, товаришів по зброї, 
не має права живцем здатися в полон. Такий 
закон воєнного часу.

Перше завдання Іван виконав блискуче — 
у районі Савранського лісу він розвідав розта
шування ворожих частин. Партизани напали 
на них зненацька і розгромили вщент.

Після бойового хрещення Іван ходив у роз
відку вже з побратимом Юрієм — росіянином, 
прізвища якого встановити не вдалось. Удвох 
вони виконували найскладніші завдання, вміло 
обходячи часом смертельну небезпеку.

4.

НЕДОВГО довелось загарбникам ходити по 
нашій землі. У березні 1944 року фронт 

вже наблизився до Гайворона. Фашисти швид
ко відкочувались під нищівними ударами Радян-

Алла Заруба — учениця 
доп’ятого класу Олександ
рійської середньої школи 
№ 15. У вільний від занять 
час поспішає дівчина з сво
їми подругами до міського 
Палацу спорту.

Ось уже кілька років 
тренується А. Заруба у Зі-

£2 <а яшг
НОЛЕНТИВ

С Ай ДАК1ВСЬКА брикетна 
фабрика — підприємство 

молоде. Ще молодший тут ко
лектив фізкультури.

Довгий час на фабриці не 
помічалося ніяких ознак спор
тивного життя, хоч основна ма
са робітників складалася з мо
лоді. Пояснювалося це і від
даленістю фабрики від Олек
сандрії і самозаспокоєнням де
яких робітників-спортсменів.

Отож І напрошувалася дум
ка: чи не організувати б тут 
хороший громадський актив.

Цим зацікавився комсомоль
ський комітет. Питання фіз
культури і спорту зразу ж пи
ксели па збори.

І ось тут, на комсомольських 
зборах, секретар партійного бю
ро фабрики В. Стрельцов за
пропонував обрати організацій
не бюро. яке б займалося 
роз’яснювальною роботою се
ред молоді, записувати при
хильників спорту до секцій.

Опісля вирішили провести 
змагання з шахів, шашок і ку
льової стрільби. Вивісили ого
лошення. А через декілька днів 
на вогневих рубежах І за кліт- 
чатими полями мірялися сила
ми біля шестидесяти спортсме
нів.

Змагання зацікавили робіт

фізкуль тури

Йе

напрямку Бандурово- 
через річку. Для дій

вороже кільце. А '

офіцерів, їх бойову

до засідки, пролу- 
підірвали себе на 

визволили Бугове, 
Казавчнк та інші навколишні села.

ТІ- 
як

* * «
V НИХ залишилась одна граната. Єдина! А 
•" треба було зупинити ворога. І треба бу

ло не здатися йому в полон живцем. Вони не 
здалися. Про це співають нині місцеві банду
ристи, колгоспники. їх пісня славить і чисте 
синє небо, 1 наше чудозе життя, за яке хоробро 
полягли українець Іван Курченко і росіянин 
Юрій.
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їМОЄ шануваннячко вам, ровесники 

ровесниці!
Будьмо знайомі, дорогі друзі!
Я, Федько Кропива, віднині не просто 

собі Ф. Кропива, а спеціальний легкий 
кавалерист нашої рідної газети «Моло
дий комунар». Я народився...

Е-е, бачу, он дехто з вас мов би кис
лиці скуштував. Догадуюсь, хочуть до
рікнути мені, що я зайняв місце відомо
го їм «Під мітлу». Вітаю, вітаю пориви 
вашої душі — уболівати за долю свого 
товариша.

Спішу відповісти: мій попередник 
звільнився за власним бажанням. Надто 
вже жорстокий та крутий характер мав. 
Бувало, ледь спіткнеться людина, їй би 
підсобити встати, і піде вона собі рівне
сенько-рівнесенько аж до нашої спіль
ної мети, а її зразу ж «Під мітлу».

В наш час так не можна, не годиться. 
Треба завше пам’ятати, що людина 
людині — друг, товариш і брат!

Отже, будьмо знайомі. Я, Федько 
Кропива, народився під радянською зо
рею, про що мій покійний дідусь Остап 
Вишня сказав: під щасливою планідою 
ти того... Значить, будеш ти той... Чу
десні в нас люди, в чудесний час рос
туть і ще до чудеснішого ідуть. Але, як 
кажуть в народі, в сім’ї не без виродка.

Плутаються ще у нас під ногами рвачі і 
бракороби, п’янюги і хулігани, бюрокра
ти і симулянти і т. д. і т. п. Так ти їх 
той... Своєю жаливою по руках їх, по 
ногах добренько! Хай не заважають 
нашому поступові вперед.

Воно б і те сказати: з давніх-давен 
у народній і офіціальній медичній фар
макопеї кропива застосовується як 
ефективний лікувальний засіб. А наш 
радянський організм повинен бути ви
нятково здоровим.

Напутнє побажання дідуся Остапа 
Вишні я й беру для повсякденного ке
рівництва. Буду й жалити, й лікувати.

Отож, дорогі друзі, давайте спільно 
лікуватимемо тих, у кого є болячки. 
Признаюся: самому мені не впоратися, 
недарма ж кажуть, що гуртом і батька 
легше бити.

Значить, домовилися: будем гуртом 
за вухо та на сонечко лицемірів і бю
рократів витягати, спекулянтів і дар
моїдів кропивою шмагати, безгосподар
ників і нехлюїв сатирою бичувати.

А зброя моя — сатира. Пригадуєте, 
Микита Сергійович Хрущов говорив: 
«Сатира, товариші, своє діло робить. 
І тому тих, хто трудиться без напру
ження, корисно буває трошечки висмія
ти, вжалити. Це освіжатиме шкіру, про
чищатиме пори, щоб шкіра дихала».

Віднині чекаю ваших листів, друзі. 
Пишіть, пишіть і ще раз пишіть мені. 
Адреса моя відома вам: м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36, редакція газети 
«Молодий нон,-'г:,
(особисто).

у 1962 році
Неіподапно відбулося засі

дання президії федерації фут- 
бола УРСР. на якому були 
затверджені порядок проведен
ня першості УРСР з футбодп, 
участь команд майстрів класу 
♦ Б» України в розиграші куб
ка СРСР. Також було затверд
жено план спортивних заходів 
на сезон 1962 року.

Досвід рознграшу першості 
УРСР 1960 і 1961 років показав, 
що змагання команд в кількос
ті 17 — 19 в зоні негативно 
впливають на навчально-трену
вальний прсцес. Цикл трену
вань не витримується внаслідок 
далеких роз’їздів. Через те. 
що календар насичений части
ми іграмч. їх доводиться при
значати і проводити в буденні 
дні. .що незручно як для грав
ців, так і для глядачів.

В багатьох командах май
стрів немає футбольної школи, 
не створені дитячі і юнацькі 
команди. Зміна майстрам пос
те повільно.

В цьому році ці недоліки 
будуть усунені. Команди роз
поділені на три зони, в кож
ній по ІЗ команд. На підстав: 
минулорічних результатів в ни 
нішньому сезоні зони розподі
лені по результатах минулого 
року’на спортивній основі, згід
но з зайнятими місцями 
(принцип змійки). Для того, 
щоб дві київські команди: <Ар- 
сенал» і «СКА» не грали в 
одній зоні, щоб дати можлн- 
пісті. столичним глядачем про
дивитись більшу кількість 
команд України, замість ста 
ніславського «Спартака» в дпу- 
гій зоні буде грати «СКА» 
(Київ).

В нинішньому сезоні впер
ше в класі «Б» гратиме коман
да «Металург» (Нікополь), яка 
введена за високі спортивно- 
гехнічні показники в сезоні 
1961 року.

Додатково введені дві 
команди: «Дніпровець» (Дні- 
продзержинськ) і «Шахтар» 
(Олександрія).

Зони будуть мати такий ви 
гляд:

1 ЗОНА
«Чорноморець» (Одеса) 
«Авангард» (Жовті Води) 
«СКА» (Львів)
«Полісія» (Житомир) 
«Суднобудівник» (Миколаїв) 
«Колгоспник» (Полтава) 
«Верховина» (Ужгород) 
«Спартак» (Станіслав) 
«Локомотив» (Донецьк) 
«Арсенал» (Київ)

--ІЙІ

«Шахтар» (Кадіївка) 
«Торпедо» (Харків) 
«Трубник» (Нікополь)

2 ЗОНА
«СКА» (Одеса)
«Зірка» (Кіровоград) 
«Металург» (Запоріжжя) 
«Шахтар» (Горлівка) 
«Хімік» (Північнодонецьк) 
«Авангард» (Чернівці) 
«Колгоспник» (Ровно) 
«СКА» (Київ)
«Маяк» (Херсон) 
«Гірник» (Кривий Ріг) 
«Колгоспник» (Черкаси) 
«Машинобудівник» (Луцьк) 
«Дніпровець» 

(Дніпродзержинськ)

3 ЗОНА
«Локомотив» (Вінниця) 
«Трудові резерви»

(Луганськ)
«Авангард» (Сімферополь) 
«Десна» (Чернігів) 
«СКФ» (Севастополь) 
«Динамо» (Хмельницький) 
«Авангард» (Суми) 
«Азовсталь» (Жданов) 
«Дніпро» (Дніпропетровськ) 
«Авангард» (Тернопіль) 
«Авангард» (Краматорськ) 
«Нафтовик» (Дрогобич) 
«Шахтар» (Олександрія)

Цікаво побудований кален
дар. В заключній стадії зма
гань дещо перейняті принци
пи рознграшу щодо класу «А». 
За звання чемпіона УРСР бу
дуть боротися шість команд, 
які займуть в зонах перше і 
друге місця. Вони гратимуть 
між собою в два круги, п’ять 
ігор вдома і п’ять — на ви
їзді.

Останні команди в порядку 
зайнятих місць в своїх зонах 
будуть розподілені на три під
групи по II команд. Стикові, 
так звані «втішливі», Ігри бу
дуть проведелг в один круг. 

Як відома з положення 
першості СРСР, команда — 
чемпіон УРСР в 1962 році без 
перехідної гри повинна увійти 
в клас «А» на місце тієї укра
їнської команди, у якої показ
ники першості СРСР по кла
су «А» будуть гіршими з усіх 
українських команд. В цьому 
році це положення було пору
шено щодо одеської команди 
«Чорноморець».

Беручи до уваги багаторіч
ні високі показпики одеських 
команд і заслуги одеських 
футболістів в розвитку вітчиз
няного футбола. федерація 
футбола УРСР висловилась за 
те, що в 1962 році «Чорномо
рець» на нейтральному полі 
зіграє дві перехідні гри з май
бутнім чемпіоном УРСР. Пе
реможець цих ігор матиме пра
во грати в 1963 році в класі 
«А».

З

ЧУДОВИЙ

ЇІШЕІІЬ
ЧУДОВЕ мистецтво, золоті 

руки майстра... Перед нами 
звичайна скляна пляшка. Та 
що це? Від пробки через ший
ку пляшки в середину посуди
ни опускається нитка; на ній 
звисла баддя з дубових клепок, 
скріплених трьома залізними 
обручами. Звичайно, розмірами 
вона набагато менша нату
ральної. Але все ж її діаметр 
в 4—5 разів більше отвору шнй-
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Не кажи гоп
йХАВ я у ваш колгосп

* імені газети «Правда» 
з чудовим настроєм. Я, 
хлопець недавно демобілі
зований з армії, звик мис
лити по-солдатському. Отож 
їду і уявляю секретаря ко
мітету комсомольської ор
ганізації, як командира, а 
членів комітету, як членів 
бойового штабу перед вели
ким наступом. Дуже мені 
хотілося побачити ваших 
комсомольських штабістів 
саме під час готування по
ходу за кукурудзу. Хотіло
ся «настрочити», ну хоч би 
зарисовочку, таку, знаєте, 
лірично-ніжну, з пафосом...

Але агроном артілі К. Ше- 
пета вибив з мене отой лі
рично-ніжний дух.

— О, з вивезенням доб
рив, — похвалився він, — у 
нас добрі справи! Ось тіль
ки за січень місяць 2.050

□
Лист бандуріеським 

комсомольцям 
Т айворонського 

району
□

Та в минуло- 
тонну... 
возите.

ки пляшки.
Як же потрапила вона о 

пляшку? На столі стоїть вели
ка скляна посудина, в якій є 
лише один дванадцятимілімст- 
ровин отвір. Всередині цієї 
посудини, майже на ввесь її 
внутрішній об'єм, стоїть Крем
лівська вежа.

Все це зробили золоті ру
ки майстра Семена Івановича 
Максименка за допомогою 
ножика, пінцета, мінАс— 
молігіо-ка ї—Лївгмґ^ пристосу
вань.

Семен Іванович — колиши ій 
фрезерувальник паровозного де
по станції Знам'янка. Нині пін 
пенсіонер, як і раніше захоп
люється своєю чудовою робо
тою.

Вироби Семена Івановича 
побували на виставці в місті 
Кіровограді. Зовсім недавно 
С. І. йгакснменко закінчив ви
готовлення діючого макета па
рового двигуна, який вміщений 
в невеликій скляній посудині.

Машина діє при допомозі 
невеликої пружини і спеціаль
ного важеля, вмонтованого в 
кришці посудини. Якщо смик
нути за нитку, паровий двигун 
починає діяти.

На знімку: Кремлівська ве
жа, змонтована С. І. Макси- 
менком у пляшці.

ІТРОДОВЖУВАВ я відрядження в Ново.миргородсько- 
му районі. Хожу оце по місту, прислухаюся, при

дивляюся, апаратом клацаю. Одним словом, працюю. 
Бачу, стоять дві дівчини і одна з них так обурено го
ворить іншій:

— Розумієш, комсомолка, а вже рік не працює, внес
ків не сплачує. Сидить на материній шнї. Таке ледащо'. 

Ото взять бн кропи
ву та одшмагати її... 
А то нічого не до
помагає. Вже н у ра
йонній газеті крити
кували. Як з гуски 
вода! Лише посмі

го комітету Катерина Шуть.
— 16 грудня у нас комсо

мольські збори були. Про 
кукурудзу говорили, про не
дільники... Вирішили ви
ростити на кожному гектарі 
по... по... здається, по 
центнерів.

— На якій площі? 
вирощуватиме?

— Ще не визначали 
щі. А взагалі кожен комсо
молець по півгектара куку
рудзи повинен виростити.

Ото розмах, аж по пів
гектара! 1 як? — Прапра
дідівським способом — сап
кою цюк-цюк. А що ж інше 
залишається робити, коли 
п ро комсомольсько-моло
діжні ланки та агрегати за
були, гітадовський досвід 
вирощування кукурудзи без 
затрат ручної праці не ви
вчають.

— Це плануємо, — каже 
К. Шепета.

’х — А ланки в нас є, — до
їдає К. Шуть. — Очолюють 
\їх Франя Куріпець, Марія 

*** І Лисенко, Марія Постонюк. 
в печінках сидить. Оцей «п’я- X Правда, вони НЄ КОМСОМОЛ
КА» чіп» іменується Станісла- «ки Дле ж у ЇХНІХ ланках 
вом Ждановим. Давно з армії : У дідііата Д недільники
повернувся, а досі за холодну«0 и иіачиїи... л 
воду не береться. Кулаки в хід ♦ ПО вивезенню ООбрив ЩЄ 
пускає та горілку за мамині проводили... Але Ми ЦЄ 

І зробимо. По 60 центнерів 
Вранці я повертався до об- ♦ виростимо!

ласного центру. Чекаю тран- X щ непогано бути ОП- 
спорт на автобусній зупинці. X . ’__
Чую, хтось збоку писклявим- ітимістом! Та я хочу нагада- 
писклявнм голосом заводить: Хти вам, бандурІвСЬКІ КОМСО- 

Скількн хочу - наметуся, $МОЛЬщ відоме українське 
Пити більше я боюся... ♦ _ _ . , ц _ Д... .
Сподівання мого знайомого ♦ прислів я: «Не кажи гоп, 

виправдалися. З великою міт-X поки НЄ перескочиш». А 
лою Станіслав Жданов чепурив ; СКакати вам ЖвавеНЬКО 
ШИРП°оКдУивВиУВЛс:Ця н^цього пару-Ьреба, бо єй-єй, ЯК ви від- 
бійка та й подумав: ото якби ♦ СТОЛП. Вже Ж ОН вЄСНа- 
В Зиам'янському міськкомі *°*-Хкрасна стукає в двері. Сха-

Жданов, то в місті залізнич-Хрі діла, а не порожні слова. 
ннків мені, Федьку Кропиві,. „ПЛПИІІЛ
нічого було б і робити. ♦ Ваш Федько КРОПИВА.

ТО НН вивезли, 
му році 6.131

— Значить,
— Угу!
— Але ж 

рудзяні ще не визначені?
— Гм... А воно той... ку

курудза ж у полі ростиме...
Ось так возять у вас пе

регній. У поле — і все. А 
під які культури він попа
де — грець його знає.

Мене, природно, цікавить, 
як ви, юнаки й дівчата, 
дружите з «королевою по
лів». Посвятила мене в ці 
«таємниці» одна з штабіс
тів — член комсомольсько-

площі куку-

ОТО ЯКБИ В ЗНАМ’ЯНЦІ
У РЕДАКЦІЇ мене несподівано 

повідомили: їдеш сьогодні,
Федьку, у відрядження. Побу
ваєш у знам’янськн.х залізнич
ників, поцікавишся, як працю
ють руховнки та й повідаєш 
про них теплим словом чита
чам. Опісля гарненько при
глянься, чи. бува хто в Знаг 
м’яиці не став на слизьку доро
гу, не спіткнувся...

Опівдні я вже був серед за
лізничників. А надвечір заба
жав поглянути на чудовий ши
рокоекранний кінотеатр «Украї
на». Заходжу на подвір’я. Ко
ли бачу: п’яний, мов чіп, ледве 
ноги волочить, якийсь парубій
ко. І прямо — в фойє, і пря
мо — з піснею:

Скільки хочу я нап’юся. 
Бо нікого не боюся...
Запитую у мого нового 

йомого:
— Хто це такий?..
— Звісно, тобі ще він не ві

домий. А в Знам’янці декому

зна-

Адреса редакції: м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.
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Хто

ПАО- хається. Райком комсомолу ні гу-гу. Ніби так і потріб
но, щоб такі комсомольці були. Соромно!

Дівчина замовкла і підозріло покосилася у мій бік. 
Я не витримав. Підійшов, привітався:

— Пробачте, чув, що вам 
пекуча трава потрібна. Ме
не звуть Федько Кропива. 
Можливо, в пригоді стану.

Дівчата посміхнулися, 
все мені розповіли.

СОВІСТЬ
...Віра була тоді ще пташеням. Бабуся та мама все 

дитинці в рот готовим клали. Дівчинка лише ковтала. 
Росла Віронька, підростала. Одвели її одного вересне
вого ранку в школу. Весело, галасливо в класі. Вчаться 
малюки писати літери. Віра теж вчилась. Але, коли 
не виходила якась літера, дівчинка нервово відкидала 
свою «зброю» — ручки, олівці. Вдома їй не дорікали. 
Сумку шкільну набивали смачними солодощами. За
лишала Віра в парті шматки паперу, недоїдки. Ну, 
не парта, а ящик для сміття! Прибиральниця тьотя 
Паша лише головою хитала, заспокоювала себе:

— Школа привчить дитину до порядку.
Проморгали вчителі Новомиргородської середньої 

школи № 4. Не побачили вони за чистим одягом пусту
душу, черству, ледачу...

Так Віра і школу закінчила. Працювати не навчилась. 
Наївшись, миски від себе не прибере. Про те, щоб по
мити, й згадувати не слід!

Подруги Віри Петрової вже рік як перейшли на са
мостійне життя — працюють, вчаться. Віра ж сидить 
вдома, мама та бабуся ходять біля неї, годують, приби
рають. Віра ж — здорова, опецькувата ледащиця, — 
приймає все як належне.

Мабуть, і комсомолкою вона стала випадково. Не за 
бажанням, а так... Для кількості. Треба ж райкому 
комсомолу солідну цифру матні

Вислухавши розповідь дівчат, я поставив Вірі такни 
діагноз: природжена байдужість до роботи, застарілі 
лінощі, неповага до старших.

Отже, діагноз визначено. Лікарями я рекомендую 
працівників райкому комсомолу. Лікуйте, товариші. Ві
ру Петрову, не зволікайте, не допускайте до ускладнень.

Телефони редакції: редактора — 56-12, відповідального 
секретаря — 5®-14, відділів — 50-24.
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В. ПРАВЕЦЬКИЙ, 
помічник машиніста па
ровоза, наш позаштатний 
кореспондент.

ЗАДАЧА

Білі починають І дають мат 
за два ходи.

в гатеВ ЖІ!
а Ж й

к 1
я

у-рАі
& я в

жфж ж і3 і і —

„ШАНОВНІ ЛЮБИТЕЛІ ША- XI В!
Хто вірно розв’яже задачу— 

просимо надсилати рішення 
до редакції. Прізвища шахіс
тів, які першими доведуть гру 
до кінця, будуть опубліковані 
на сторінках «Молодого кому
нара».

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора, 
Дій завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова'
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