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СІ К ПРОГРАМУ дальшої господарської діяльності сприймають робітники Но- 
воукраїнського районного відділення «Сільгосптехніки» матеріали березне

вого Пленуму ЦК КПРС. Зараз в усіх цехах відділення робітники знайомляться 
і вивчають заключне слово М. С. Хрущова на Пленумі, Звернення ЦК КПРС.

Ось і в обідню перерву зібралися в червоному кутку комсомольці (зліва на
право): токар Є. ДУКАРТ, формувальник В. ШАВІНІН, токар В. ЛОМАКА.

— Послухайте, як сказав Микита Сергійович: «...найбільш головне і невід
кладне тепер — це добитися кращого використання техніки і устаткування...», — 
читає Євген. — Це для нас завдання. Адже від якості нашої роботи залежить 
краще використання машин.

і

Звернення Центрального Комітету КПРС
ДО КОЛГОСПНИКІВ І КОЛГОСПНИЦЬ, РОБІТНИКІВ І РОБІТНИЦЬ РАДГОСПІВ, СПЕЦІАЛІСТІВ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, ВЧЕНИХ, ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВОСТІ, ДО КОМУНІСТІВ 
і І КОМСОМОЛЬЦІВ, ДО ВСІХ ТРУДЯЩИХ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Дорогі товариші!
• Славні будівники комуністичного суспільства!

Щойно закінчив свою роботу Пленум Централь
ного Комітету Комуністичної партії Радянського 
Союзу, який заслухав, обговорив і одностайно схва
лив доповідь Першого секретаря ЦК КПРС товари
ша М. С. Хрущова «Сучасний етап комуністичного 
будівництва і завдання партії по поліпшенню керів
ництва сільським господарством». Пленум прийняв 
постанову ЦК КПРС, в якій намітив невідкладні й 
важливі заходи по здійсненню історичних рішень 
XXII з’їзду партії і нової Програми КПРС щодо 
дальшого піднесення всіх галузей сільського госпо
дарства.

Рішення Пленуму ЦК КПРС спрямоване на вее- 
бічне піднесення сільського господарства, успішне 
виконання програми, створення матеріально-техніч
ної бази комунізму, на підвищення добробуту наро
ду. на благо кожної радянської людини.

Радянський народ сповнений рішимості .ознамену
вати 1962 рік — перший рік після XXII з’їзду пар
тії — великими трудовими перемогами, успішно ви
конати завдання четвертого року семирічки. Вже 
за перші місяці цього року понад завдання виробле
но багато промислової продукції, предметів народно
го споживання. Трудівники села прагнуть порадува
ти Батьківщину великими успіхами. Розвиток сіль
ського господарства, піклування про збільшення ви
робництва зерна, м’яса, молока, бавовни, цукрових 
буряків, овочів та інших продуктів, потрібних наро
дові, перебувають під постійною і пильною увагою 
Комуністичної партії Радянського Союзу. Партія і 
далі наполегливо займатиметься корінними питання
ми сільського господарства.

Наша промисловість працює добре. Радянські лю
ди знають, що і в галузі сільського господарства за 
останні кілька років ми добилися серйозних успіхів. 
Значно збільшилося в країні виробництво продук
тів харчування. Успіхи сільського господарства без
перечні. Проте партія відкрито говорить народові — 
темпи розвитку сільського господарства все ще від
стають зід темпів зростання промисловості і не від- 

. повідають зрослим потребам населення. Сільське 
господарство — така галузь нашої економіки, успі
хи і хиби в роботі якої повсякденно відчуває на со
бі кожна радянська людина. Якщо в магазинах ба
гато продуктів, якщо народові їх не бракує, значить, 
сі тьськогосподарське виробництво налагоджено доб- 

. ре.
Комунізм не можна побудувати без могутньої, 

першокласної промисловості. Комунізм немислимий 
1 без високорозвинутого сільського господарства. У 
Програмі КПРС вказується: «Створення, поряд з 
могутньою промисловістю, процвітаючого, всебіч
но розвинутого і високопродуктивного сільського 
господарства — обов'язкова умова побудови кому
нізму».

У доповіді товариша М. С. Хрущова, в рішеннях 
березневого Пленуму ЦК КПРС підкреслено, що 
радянський народ має всі можливості для того, щоб 
у цьому році і в найближчі роки добитися різкого 
збільшення виробництва продуктів сільського гос
подарства. повністю задовольняти на них попит на
селення.

Коли наша країна вирішила створити сучасну 
промисловість, вороги соціалізму злобно каркали, 
що нам не під силу це зробити. Проте радянські лю
ди створили могутню соціалістичну промисловість і 
посміялися з пророцтв ворогів. Тепер уже вороги 

г*комунізму кажуть так: Радянський Союз справді по- 
4 будував першокласну промисловість, проте йому 

важко буде подолати хиби в галузі сільського гос
подарства і в найближчі роки розв’язати таке ве
лике завдання, як створення достатку продуктів 
сільського господарства.

Ллє сили й можливості радянського народу незлі
ченні. Наше соціалістичне сільське господарство 

має величезні можливості. Мине не так багато часу, 
вороги будуть осоромлені, і радянський народ знов 
посміється з них.

Дорогі товариші! Йде перша весна практичного 
перетворення в життя великої Програми комуніс
тичного будівництва в СРСР. прийнятої XXII з'їз
дом КПРС. У цей важливий і відповідальний мо
мент комуністичного будівництва в нашій країні 
ЦК КПРС звертається до вас. дорогі товариші кол
госпники і колгоспниці, робітники і робітниці рад
госпів. спеціалісти, вчені, працівники промисловос
ті. комуністи й комсомольці, і закликає вас доклас
ти максимуму зусиль для того, щоб уже в цьому ро
ці і в найближчі роки в кожній республіці, краї, 
області, в кожному ранові, колгоспі і радгоспі за
безпечити круте й могутнє зростання виробництва 
всіх видів сільськогосподарської продукції.

Чи є у трудівників сільського господарства мож
ливості для того, щоб розв’язати ті завдання, які 
висунуті XXII з’їздом КПРС, Програмою партії і 
які знов підкреслені в рішеннях березневого Пле
нуму ЦК КПРС? Так. є.

У нашому сільському господарстві працює вели
чезна армія талановитих організаторів 1 спеціаліс
тів, передовиків-новаторів виробництва. Трудівники 
сільського господарства мають у своєму розпоряд
женні великі досягнення сучасної науки і техніки. 
Держава тепер може подавати більше допомоги 
сільському господарству.

Йдеться про те. щоб уміло використовувати все 
те. що держава дає сьогодні і даватиме завтра ще в 
більшії! мірі трудівникам села. Пдеться тепер про 
вміння організувати справу, про рівень керівництва 
сільським господарством, про самовіддану працю 
насамперед тих радянських людей, хто безпосеред
ньо зайнятий у сільськогосподарському виробництві. 
У доповіді товариша М. С. Хрущова було сказано, 
що погано, коли через недостачу техніки доводить
ся рубати кукурудзу сокирою, але ще гірше, коли її 
рубають сокирою, а наявна техніка через недбалість 
і безгосподарність стоїть і ржавіє. Від того, як ви
користовується техніка, як впроваджуються у ви
робництво наукові досягнення і передовий досвід, 
кінець кінцем залежить рівень сільськогосподар
ського виробництва.

На Пленумі Центрального Комітету КПРС було 
піддано принципіальній критиці хиби у виробничій 
діяльності колгоспів і радгоспів, у роботі наукових 
закладів, партійних, радянських, сільськогосподар
ських і заготівельних органів. Особливо гостро по
стало питання про поліпшення керівництва сіль
ським господарством, про правильне використання 
землі. Земля — всенародне багатство, і ми повинні 
взяти від неї все, що вона може дати.

Великим гальмом у розвитку нашого сільського 
господарства, у зростанні виробництва продукції 
стала травопільна система землеробства. Впровад
ження травопілля призвело до того, що десятки 
мільйонів гектарів родючих земель, по суті, не об
роблялися, давали мало продукції. Ми не брали від 
землі те. що вона могла дати людям.

Травопільній системі треба протипоставнтн нову 
структуру посівних площ, активну боротьбу за ши
роке впровадження найпродуктивніших культур, за 
максимальний вихід продукції з кожного гектара 
при найменших затратах праці і засобів на одини
цю продукції.

Пленум ЦК КПРС підкреслив, що багато хиб у 
розвитку сільського господарства, в тому числі й 
поширення травопільної системи, сталися тому, що 
у нас не було чіткої, добре продуманої системи уп
равління сільськогосподарським виробництвом. Те
пер партія виробила такі форми й методи керівни
цтва, які дадуть змогу спрямовувати й організову
вати виробничу діяльність колгоспів і радгоспів. Пе
ребудова управління сільським господарством, на
мічена березневим Пленумом ЦК КПРС, дасть нам 

такі ж величезні результати, які дала для розвит
ку народного господарства перебудова управління 
промисловістю.

Перебудова управління сільським господарством 
усім своїм смислом спрямована на конкретність ке
рівництва сільськогосподарським виробництвом. Не 
паперотворчість, не засідательська метушня, не обі
цянки і добрі побажання, а конкретне, кваліфікова
не керівництво, повсякденне піклування про спра
ву — така вимога партії до новостворюваних сіль
ськогосподарських органів.

Які ж головні завдання висуває партія в галузі 
сільського господарства тепер? Чого вона чекає від 
трудівників сільського господарства вже в цьому 
ропі і в найближчі роки?

Найважливішим завданням, як і раніше, лишає
ться для нас всемірне збільшення виробництва зер
на, як основи основ усього сільськогосподарського 
виробництва.

Центральний Комітет КПРС закликає партійні і 
комсомольські організації, керівників колгоспів і 
радгоспів, агрономів, механізаторів, усіх колгоспни
ків і робітників радгоспів розгорнути масовий рух 
за підвищення врожайності пшениці, кукурудзи, го
роху, проса, гречки та інших зернових і зернобобо
вих культур. Необхідно в кожному колгоспі і рад
госпі поставити за мету досягти врожаю: пшениці та 
інших зернових культур — 20—25 центнерів з гек
тара, кукурудзи — 50 центнерів з гектара, гороху 
і кормових бобів — 20—ЗО центнерів з гектара.,

Величезної ваги завдання стоять перед колгоспа
ми і радгоспами урозвитку тваринництзг. 
Треба добитися того, щоб уже в 1962 році і в най
ближчі роки колгоспи і радгоспи виробляли більше 
м’яса і молока, щоб населення рік у рік все біль
ше одержувало цих продуктів. Що необхідно для 
якнайшвидшого розвитку тваринництва? Треба твер
до пам’ятати, що основне, вирішальне — це кор
ми. Будуть корми — буде і худоба, а буде худо
ба — буде і м’ясо, і молоко, і масло. Головними 
кормовими культурами є кукурудза з качанами мо
лочно-воскової стиглості і кормові боби на силос, 
цукрові буряки і горох.

Центральний Комітет КПРС звертається до кол
госпників і колгоспниць, робітників і робітниць рад
госпів, до спеціалістів і керівників господарств, до 
наших чудових сільських механізаторів:

— розширяйте посіви високоврожайних куль
тур — кукурудзи, гороху, кормових бобів, цукро
вих буряків на корм худобі, ширше впроваджуйте 
механізовані способи посівів, обробітку і збирання 
цих культур, знижуйте затрати праці і засобів на 
їх виробництво;

— боріться за одержання 300— 500 центнерів 
зеленої маси кукурудзи з качанами з гектара, 
200—300 центнерів кормових бобів на силос з гек
тара, 200—250 центнерів цукрових буряків з гек
тара. Добивайтесь того, щоб у найближчі роки ви
робляти 75 центнерів м’яса на сто гектарів орної 
землі і 16 центнерів — на сто гектарів інших сіль
ськогосподарських угідь.

Товариші тваринники! Ваш обов'язок — дати для 
радянського народу якнайбільше яловичини, свини
ни , баранини, м'яса птиці, молока, яєць та іншої 
продукції. Хоч в якій галузі працює тваринник, він 
повинен використовувати з найбільшим ефектом до
сягнення науки, передового досвіду, вести госпо~ап- 
ство економічно, доцільно, добиваючись найбіль
шого виходу продукції при найменших затратах 
праці і засобів.

Треба приділити особливу увагу скороспілому 
тваринництву. Добивайтесь, щоб ваші господарства 
відгодували і продали державі не менше однієї сви
ні на один—два гектари орної землі.

(Закінчення на 2-й crop.).



ЗВЕРНЕННЯ 
Центрального Комітету КПРС

^ОшеЬ"ам^тТвсеНсПтїре. віджиле. все. що гальмує 

Наї?оМ₽уУн!сЗ партії.

складай гавдань. переборювати чюгало тиздощів^ 
як“₽вжеШвидаоаІсваіт?1Ддал1 комунізму. Як ніколи 
згуртований і монолітний радянський народ, який 
Женою ходою під X
тії йде до свого прекрасного комуністичного маи- 
бУЦен°тГральний Комітет КПРС висловлює тверду 
впевненість у тому, що колгоспники, робітники 
падгоспів, спеціалісти, вчені, працівники промисло
вості комуністи і комсомольці, всі радянські люди 
не пошкодують своїх сил і енергії для того, щоб 
добитися могутнього піднесення всіх галузей СІЛЬ
СЬКОГО господарства, створити достаток продуктів 
для народу. .

За бойову роооту, товариші! 
Вперед, до перемоги комунізму’
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ Ц ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.

< —+»—♦♦♦—♦♦♦—♦♦♦—
< ►

(Закінчення).

Нових великих успіхів чекає Батьківщина від ба
вовноробів, льонарів і коноплярів, від картоплево- 
дів і овочівників, від садоводів і виноградарів, від 
трудівників бурякових і чайних плантацій. Треба до
биватися дальшого збільшення виробництва тех
нічних культур, овочів, плодів, ягід і винограду, по
ліпшуючи якість продукції.

Центральний Комітет КПРС ставить завдання:
— боротися за врожай бавовни в кожному кол

госпі і радгоспі не менш як 25 центнерів з гекта
ра, цукрових буряків — 200—250 центнерів з гек
тара, льоноволокна — 5—6 центнерів з гектара, на
сіння соняшника — 20 центнерів з гектара, кар
топлі — 120—200 центнерів з гектара, овочів — 
250—300 центнерів з гектара. Зробимо все необ
хідне, щоб на столі радянських людей було все 
більше різноманітних і доброї якості овочів, фрук
тів, плодів, ягід, меду!

Дорогі товариші! Колгоспи і радгоспи вступають 
у пору весняних польових робіт. У народі кажуть: 
«Весняний день — рік годує». Центральний Комі
тет КПРС закликає сільських механізаторів, усіх 
колгоспників, працівників радгоспів, партійні, ра
дянські, профспілкові і комсомольські організації, 
керівників і спеціалістів колгоспів 1 радгоспів, ре
монтних підприємств зосередити зусилля на кращій 
підготовці до весняної сівби, добре відремонтувати 
техніку, підготувати насіння, більше нагромадити 
і краще використати органічні і мінеральні добри
ва, успішно провести весняну сівбу, догляд за по
сівами, вчасно і без втрат зібрати врожай.

Зробимо, дорогі товариші, все необхідне, щоб у 
1962 році кожний колгосп і радгосп безумовно ви
конав намічені плани і вніс гідний вклад у справу 
збільшення виробництва продуктів рослинництва і 
тваринництва. Всі колгоспи і радгоспи мають ве
ликі можливості для зростання виробництва про
дукції. Ці можливості треба швидше привести в дію 
не в якийсь віддалений час, а тепер, у цьому році.

Не можна миритися з тим, що значна кількість 
машин у колгоспах і радгоспах простоює через по
ганий ремонт і догляд за ними, низьку кваліфікацію 
механізаторських кадрів. Треба навести строгий по
рядок в експлуатації і ремонті тракторів, комбайнів 
та всіх інших машин, створити нетерпиме ставлення 
до тих, хто не береже техніку, допускає простої ма
шин і устаткування. Завдання працівників сіль
ського господарства і насамперед механізаторів по
лягає в тому, щоб правильно, високопродуктивно 
використовувати всю наявну техніку, наслідувати 
приклад передових механізаторів.

Центральний Комітет КПРС закликає партійні, 
профспілкові і комсомольські організації, керівни
ків колгоспів 1 радгоспів, агрономів, зоотехніків, 
інженерів, механізаторів, усіх трудівників сільсько
го господарства сміливо й наполегливо впроваджу
вати передовий досвід в усі господарства, бригади, 
ферми, вести громадське виробництво на справді 
науковій основі.

Впровадження передового досвіду і досягнень 
науки, найкраще використання техніки — це не 
просто добровільна справа, а обов’язкова умова 
в керівництві господарством. Треба організувати 
справу так, щоб успіхи передових робітників рад
госпів і колгоспників, кращих механізаторів стали 
надбанням усього колективу, а рубежі, досягнуті 
колективами передових господарств, стали надбан
ням середніх і відстаючих колгоспів та радгоспів. 
Треба, щоб маяків було дедалі більше, щоб вони 
все яскравіше і яскравіше світили для всіх трудів
ників сільського господарства! Пропаганда передо- 

’ вого досвіду повинна бути систематичною, різнобіч
ною, вестись усіма доступними засобами.

.Працівники науки! Сміливіше розробляйте корін
ні питання розвитку землеробства і тваринництва, 
активно допомагайте колгоспам і радгоспам у до
сягненні високих урожаїв, високої продуктивності 
тваринництва, в одержанні найбільшої кількості про
дукції з кожного гектара землі.

Могутнє піднесення сільськогосподарського ви
робництва — справа всієї партії, всього радянсько
го народу. Величезну допомогу в розв’язанні цього 
життєво важливого завдання покликані подати ро
бітники, інженери, техніки — всі працівники соціа
лістичної промисловості. Центральний Комітет 
КПРС закликає робітників, інженерів, техніків, кон
структорів, керівників промислових підприємств, 
працівників раднаргоспів прискорювати конструю- ~ 
вання 1 випуск нових, більш досконалих 1 високопро
дуктивних сільськогосподарських машин 1 знарядь, 
швидше вводити в дію нові потужності по виробни
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цтву сільськогосподарських машин, устаткування, 
мінеральних добрив 1 будівельних матеріалів, своє
часно виконувати замовлення сільського господар
ства.

Вищі і середні учбові заклади країни щороку ви
пускають десятки тисяч молодих спеціалістів сіль
ського господарства. Більшість їх добре і натхненно 
працюють у колгоспах 1 радгоспах, стали умілими 
організаторами виробництва, користуються заслу
женою повагою в народі, але у нас ще чимало гос
подарств, де немає спеціалістів високої кваліфіка
ції. В той же час багато спеціалістів сільського гос
подарства працюють у різних установах, відірвані 
від виробництва, а деяка частина навіть зайнята 
не за спеціальністю.

Центральний Комітет партії звертається до вас, 
товариші агрономи і зоотехніки, ветеринарні лікарі, 
Інженери і техніки-механізатори, економісти-орга- 
нізатори, які працюють в установах, виявити по
чуття високого обов’язку перед народом, піти на 
роботу безпосередньо на виробництво — В колгоспи 
і радгоспи, в бригади і на ферми, докласти своїх 
знань 1 досвіду для піднесення сільського господар
ства.

У деяких республіках, краях і областях, особли
во в цілинних районах, колгоспи і радгоспи відчу
вають нестачу робочої сили, особливо кваліфікова
них кадрів. Центральний Комітет закликає юнаків 
і дівчат міст 1 робітничих селищ, поїхати на роботу 
в колгоспи і радгоспи. Праця на полях і фермах — 
це благородна і почесна праця.

Мільйони людей з честю виконують свій обов’я
зок, виявляють високу свідомість, берусь активну 
участь у суспільній праці. Проте в колгоспах і 
радгоспах не перевелися ще ледарі, хапуги, спеку
лянти, розкрадачі народного добра. Є ще люди, які 
намагаються урвати від колгоспу й радгоспу як
найбільше, а своєї праці вкласти якнайменше. Треба 
оголосити рішучу боротьбу всякого роду розкрада
чам соціалістичного добра, ледарям, які хочуть жи
ти за рахунок суспільства, за рахунок праці чесних 
людей.

Відомо, якого великого значення надає партія 
послідовному здійсненню принципу матеріальної за
інтересованості працівників у результатах своєї 
праці, у збільшенні виробництва продукції. Тепер, 
коли розв’язуються завдання нового могутнього під
несення сільського господарства. Центральний Ко
мітет знов підкреслює необхідність проведення в 
життя принципу матеріальної заінтересованості 
колгоспників, робітників радгоспів, спеціалістів у 
результатах своєї праці.

Шлях до підвищення оплати праці добре відо
мий — це насамперед збільшення виробництва про
дукції в громадському господарстві, підвищення її 
якості, різке скорочення затрат праці і засобів на 
одиницю продукції, ощадливе ставлення до громад
ського добра. Саме цим шляхом треба неухильно 
йти до підвищення оплати праці і зростання мате
ріального добробуту сільських трудівників. Треба 
неухильно додержувати основного принципу: за 
кращу працю, за виробництво більшої кількості 
продукції — вищу оплату.

Дорогі товариші!
Дальший могутній розвиток сільського господар

ства — це той надзвичайно важливий рубіж кому
нізму, який ми повинні взяти силами всієї партії, 
всього народу, всією могутністю радянського ладу. 
Хай кожний трудівник сільського господарства па
м’ятає слова видатного російського вченого І. В. Мі- 
чуріна: «Ми не можемо чекати милостей від приро
ди; взяти їх у неї — наше завдання».

Від нас, від доблесної праці радянських людей, 
від високої свідомості, дисципліни і організованості 
кожного трудівника сільського господарства зале
жать наші успіхи в піднесенні сільськогосподарсько
го виробництва. Подібно до того, як з маленьких 
струмочків утворюються повноводні ріки і моря, 
так і працею кожної радянської людини наповнює
ться чаша комуністичного достатку. В досягненні 
наміченої мети треба виявляти більше ініціативи і 
наполегливості, знахідливості і творчих дерзань у 
роботі, комуністичної сприйнятливості до нового, 
передового.

На селі живе і працює велика армія комуністів 
і комсомольців. Ряди сільських партійних і комсо
мольських організацій за останній час значно зрос
ли, підвищилася їх боєздатність.

Комуністи і комсомольці! Ваше місце в перших 
рядах борців за створення достатку продуктів сіль
ського господарства в нашій країні. Висока ідей
ність і свідомість, організованість, діловитість, на
полегливість 1 тверда дисципліна у праці, — ось
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► ціалісгів сільського господарства
► промисловості, до комуністів і 1

КОЛГОСП імені Чапаева Новоукраїнського району
з перших днів четвертого року семирічки взяв доб

рий розгін у здійсненні соціалістичних зобов’язань на 
1962 рік. Тваринники сільгоспартілі за два місяці виро
били по 9 центнерів м’яса і по 42 центнери молока на 
кожні 100 гектарів угідь. Це значить, що проти відповід- 
ного періоду минулого року виробництво м’яса збільшп- і 
лось у три, а молока — у два рази.

Доярка-комсомолка Лідія Кудря довела середньодо
бовий надій по 10—10,5 кг, а з початку року на її рахун
ку понад 600 кілограмів молока на кожну корову. Не 
набагато відстали від передової доярки артілі Надія 
Дубова, Раїса Поліщук, Лідія Токарчук.

Колгосп імені Чапаева відкриває зведення госпо
дарств району по виробництву продуктів тваринництва, 
а доярка-комсомолка Лідія Кудря серед усіх доярок 

■ має найвищі надої молока.
Ці успіхи не прийшли самі по собі. Вони — наслідок 

великої організаторської роботи по впровадженню дос
віду передовиків. Комітет комсомолу первинної органі
зації і його секретар Григорій Луценко виховну роботу 
серед молоді проводять конкретно, цілеспрямовано, в 

; тісному зв’язку з життям.
Та якщо говорити відверто, у нас ще немало ком

сомольських організацій, які миряться з хронічним від- 
■ ставанням колгоспу або радгоспу, не б’ють на сполох, 

коли потрібна їх безпосередня участь. Ось, наприклад, 
артіль імені Шевченка Олександрійського району. Торік 
тут зібрали кукурудзи лише по 12,8 центнера з гек
тара. У 1962 році комсомольці дали слово одержати 
на кожному з 200 комсомольських гектарів по 50 цент
нерів кукурудзи в зерні. Задум хороший, зобов’язання 
високе. А що виходить на ділі? Не підкріпили його 
організаторською роботою. Більшість тракторів не від
ремонтована, з шести квадратно-гніздових сівалок до 
роботи жодна не готова. Комітет комсомолу і його 
секретар Іван Лисан не організували молодь на послі
довну боротьбу за велику і дешеву кукурудзу.

Про яку організаційну роботу в первинних комсомоль
ських організаціях колгоспів і радгоспів можна говори
ти, коли в лютому Устинівський райком комсомолу не 
прийняв до лав ВЛКСМ жодного колгоспника чи робіт
ника, Гайворонський райком ЛКСМУ прийняв лише 
шість колгоспників, Новогеоргіївський — вісім. З та
кими фактами далі миритися ніяк не можна.

Занедбана виховна і організаторська робота у пер
винних комсомольських організаціях хмелівських кол- 

;Г°С"івімені. Ча"аєва (секретар комітету Р. Пильненька), 
імені Ватутіна (секретар комітету В. Голуб). Хід вико
нання соціалістичних зобов’язань комсомольцями ніхто 
не аналізує, комсомольські збори, засідання комітету ; 
збираються від випадку до випадку. Працівники рай- У 
кому ЛКСМУ і перший секретар Надія Дякова не ви
являють ініціативи в роботі, творчого горіння, не ДО
ХОДЯТЬ у своїй роботі до кожної первинної організації. 
Навіть комсомольці районних установ, що поруч з рай
комами, мають заборгованість по членських внесках, не 
виконують доручень. Бюро обкому ЛКСМУ рішуче за
судило неправильний, канцелярсько-бюрократичний 
стиль керівництва первинними організаціями з боку 
лмелівського райкому комсомолу.

Досі ще зустрічаються комсомольські активісти, а 
подекуди і звільнені працівники, які виголошують за
пальні промови, кидають немало закликів часто за- 
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ціалістів сільеькпгпР ;^"^Л„,_Р°б,тниць радгоспів, спе- 

. . , вчених, працівників
трудящих Радя“ькТоУСоТюзУ’ КОМСОМ»Л™“. «» кі< 

первинних ™“Д„а-ННЯ . комітетів. комсомолу, секретарів 
ЦК партії шипокоЦлґ матеріали березневого Пленуму 
рах, У кожній бригаді °наРфеомТ КОмсомольських зб0Г 
Групах В нпсппаіг о ’ фермі, в цеху, студентських господарств треба РвизначитКЄР^НИКаМИ ‘ сперіалістаЛ’П 
трудівника V ішппг г?На 1ИТи МІСЦе кожного молодого 
сільськогосподарських ироадктіВ₽ЄНКлЮ„О“Н°ГО """“’а 

--омоль^и’’

подарства, повести "її ДЛЛЛШИЙ.₽озв"т°к сільського гос- обов?я3ок;



Комсомольський недільник пройшов по-ударному
ЛЕГКИИ морозець ще 

тримав землю в своїх 
Слабких обіймах, але перий 
'подихи весни вже вчувалися 
у свіжому повітрі березне
вого ранку. Погожий неділь
ний день —11 березня, ком
сомольці, молоді кукурудзо- 
води Кіровоградщини зу
стріли у полі.

Не відставали і компані- 
ївці. Лише комсомольці і 
молодь колгоспу ім. Дзер- 
жинського під керівництвом 
с екретаря комсомол ьської 
організації А. Павлюка ви
везли на поля 440 тонн пе
регною.

Молоді новоукраїнські ме
ханізатори в цей день мобі
лізували велику кількість 
транспорту й механізмів. 110 
машин, 70 причепів, 4 гноє- 
навантажувачі і 2 трактор
них лопати були зайняті на 
комсомольських гектарах.

Протягом обласного удар
ного комсомольського не
дільника на поля області ви
везено 51000 тонн добрив.

Приймай, земле, щедрий 
комсомольський завдаток! 
Віддячуй рясними врожая
ми!

І ІІередвиборіш хроніка 
1* ГІ1РЕТІЙ місяць я одній з кім-

нат контори колгоспу імені 
Чкалова працює агітпункт. Тут 
проводиться велика передвибор- 

X на робота.
До агітпункту вечорами пря

мують виборці, щоб послухати 
цікаву лекцію, бесіду, які про
водять члени сільської групи 
Товариства для поширення полі
тичних і наукових знань П. Баз- 
дирев, А. Розшивалін, О. По
ліщук та інші.

Пожвавилась робота гуртків 
художньої самодіяльності при 
сільському клубі, часто влаш
товуються концерти. Особливим 
успіхом у глядачів користує
ться драматичний колектив,

♦♦

В усіх кінцях області ви- ---- -
йшли на лани комсомольці, 
щоб побільше добрив ви
везти на свої гектари, під 
майбутній врожай куку
рудзи.

Дружно взялись за пра
цю молоді добровеличків- 
ські кукурудзоводи. За час 
недільника вони вивезли у 
поле 5698 тонн перегною. А 
комсомольці колгоспу імені 
Кірова, цього ж району, де 
секретарем комсомольської 
організації В. Пуля, не при
пинили роботи і з настан
ням темноти — працювали 
у нічну зміну. На їх планта
ції протягом цієї ударної 
доби вивантажено 600 тонн 
добрив.

і

яким керує обліковець трактор
ної бригади Н. Побережець.

Наблизила до виборців свою 
роботу і бібліотека. її заві
дуюча комсомолка Рая Савчук 
організувала книжкову вистав
ку до виборів, робить подвірні 
обходи людей похилого віку, 
приносить їм книги, проводить з 
ними бесіди.

Л. ПОЛІЩУК, 
юнкор. 

Голованівськнй район.
♦ * *

О РОБІТНИКАМИ транспорт- 
но-відвального моста Бала- 

хівського вуглерозрізу агітатори 
часто проводять читки газет, 
цікаві бесіди. Особливо запа
м'ятались молодим робітникам 
бесіди комуністів Василя Мазу
ра, Леоніда Кулибаби. Василя 
Куцелюїценка та іи. Наш друж
ній молодіжний колектив пра
цює злагоджено. До дня вибо
рів ми прагнемо повністю пус
тити в хід ввесь комплекс моста« 

О. ТАРАСЕНКО, 
помічник машиніста тран
спортно-відвального моста. 

Петрівськнй район.
♦ ♦ ♦

УКОМПАНІЇВСЬКОМУ ра
йонному Будинку культури 

відбувся вечір виборця. З до* 
повіддю «Вибори до Верховної 
Ради СРСР — важлива політич
на подія в житті радянського 
народу» виступила викладач 
історії Компаніївської середньої 
школи Продан Г. П. Коротко, 
але змістовно розповіла вона 
про успіхи нашої країни в пе« 
ріод між виборами, зупинилась 
також на досягненнях району.

Цікавою була розповідь ко* 

стрункі ряди телеграфних й ,<ера Галагана М. С.
• - • • Н й О. ЗУБИЦЬКИЙ.
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° □ лншнього агронома нині пснсіо«.

ВОНИ ВІДСТАВАТИ НЕ МОЖУТЬ
Поспішає твоя комсомолів, — показуючи на трак

тор з добривами, зауважив бригадир О. К. Мережко 
агрономові Віталію Кішці. — Ніяка погода їх не ля
кає! Молодці!

Віталій кивнув головою. Поволі підійшли до поля, 
де ланковий Микола Сигнаївський разом з своїми 
хлопцями розвантажував сани. Тут буде високоврожай
на кукурудза — комсомольсько-молодіжна ланка Ми
коли зобов’язалася виростити по 65 центнерів качанис
тої без затрат ручної праці. І члени ланки зараз друж
но вивозять добрива, вчаться вирощувати королеву 
комплексно.

— Здрастуйте, молоді, завзятії 
бригадир. — По скільки вже є?

А де ж діла?
УОРОШІ зобов’язання 

брали на цей рік комсо
мольці колгоспу імені Шев
ченка по вирощуванню ку
курудзи. Обіцяли вони зі
брати по 50 центнерів зер
на чудесниці на кожному 
з 671 гектара та по 250 
центнерів зеленої маси на 
площі в 673 гектари 

Можна - було б сподіва
тися, що за гучними слова
ми послідують справжні 
діла. Та не так сталося, як 
гадалося. Бо молодь арті
лі, як то кажуть, і в ус не 
дме. Лічені дні залишилися □ 
до весняних робіт, а на 
комсомольські плантації ви
везено лише по 2 тонни пе
регною на гектар. За весь 
зимовий період не було 
проведено жодного неділь
ника по удобренню площі. 
Не подбали тут і про під
готовку техніки, так що

пожартував

— Десь біля десяти тонн на гектар, — вигукнув з 
-кабіни тракторист Іван Дученко.

Не минуло й години, як трактор знову повернувся 
до ферми за новим вантажем. З жартами і усмішками, 
з веселими розмовами працює молодь. Високий врожай 
залежить від її праці, її сумління. Значну допомогу 
молодим кукурудзоводам надає агроном Віталій Кіш
ка. Проводить заняття, допомагає порадою, а коли 
треба, просто хорошим, щирим словом підтримає. Мо
лодь колгоспу «Перемога» обрала його своїм комсо
мольським вожаком. *

Колгосп «Перемога» 
Маловисківського району.

І. телятник.
РЕПОРТАЖ
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стоїть вона невідремонто- □ 
вана. и

Та це ніскільки не тур- о 
буе секретаря комсомоль- п 
ської організації Воладими- □ 

Г“ „ ------□
тету. Як не дивно, але до 
цього часу вони залиша
ються спокійними.

В, КАЛІНІН.
Новгородківський район.

стовпів, набухлі від вологи § 
ПОЛЯ, густі лісосмуги, без-п'»-’ 
крайня стрічка залізничного“І 
полотна. ’ □ *

Помічник В. М. Лебедев 
весь час стежить за роботою □ ь 
дизелів, показаннями при-§ > 
ладів. Все в порядку — 
«ТЕ-3» впевнено мчить у§^ 
пітьму ночі. Плавні погойду-п^ 
вання його майже нічим не^ 
відрізняються від ходу ціль-° 
неметалевих пасажирських 
вагонів. З

•> Ось состав вийшов на уклін. Машиніст ледве § 
вловимим рухом рукоятки знімає навантаження з£ 

двигунів, і тепер на тепловоз напирають тисячі тонн § 
состава. Василь Пилипович злегка гальмує поїзд, гасить“ 
інерцію. Весь складний організм машини виключно 
слухняний у його руках. °

— Запас потужностей у двигунах дуже великий, —§ 
пояснює механік. — Судіть самі: відколи по Знам’ян-“ 
ському плечу пішли тепловози, вага ешелонів зросла“ 
принаймні наполовину. Тепер уже нікого не здивуєш ва-° 
гою состава в три тисячі тонн. Набагато більше беремо... 2

Коротка зупинка біля вхідного семафора. В. М. Лебе-° 
дєв відкриває дверцята, що ведуть в машинне відділен-° 
и я секцій. “

— Оце і є серце нашого «ТЕ-3», — говорить він, по-§
казуючи на безкомпресорні дизельні двигуни. ;

Вони порівняно невеликі, але потужність велетенська,“ 
по дві тисячі кінських сил кожна секція. Крім дизелів, § 
порівняно небагато механізмів. Частина їх розміщена ° 
внизу — на візках тепловоза.

Ось і Знам’янка. Локомотив залишає состав і захо- £ 
дить на одну з запасних колій біля паровозного депо. 
Тут вже чекає змінна бригада — машиніст Микола Ря-ПФ 
бошапка і його помічник Віктор Завгородній.

— Ну, як їздилося, хлопці? □
— На всі сто, — відповідає В. П. Савон. □
— Тоді спочиньте трохи, а ми під состав рушати бу- □

демо. Пора вже... оо

НАША ПОШТА

За першу декаду 
березня 

297 листів
ь
9
*
І 
Ф 
І• І
Ф _______
> реннкн» вчителя Панчівської 
ф середньої школи Новомнрго- 
{родського району М. Стоян* 

та інші. В найближчих но- 
х мерах ці твори будуть опуб- 
Т ліковані в газеті.
т Радує те, що в першНІ де- 
Ф каді бе|
Ф мунар» < 
»змістовних —г------- ..І від нових авторів. З шах- І тарської Олександрії робіт- 

I Яу зарисовку, яка незабаром 
т побачить світ. Щиро пише 
Ф В. Люненко про комсомоль- 
Ф ця Анатолія Яшннкова з Кі- 
Ф ровоградського будівельного 

управління.
Від керівників підпри

ємств. організацій і установ 
на скарги трудящих і кри
тичні виступи «Молодого ко
мунара» в редакцію надій
шло 12 реагувань.

» о о -е--* » -е--о -о- » • »-■«

МИНУЛОЇ декади продов- ,, 
жували надходити про- 

зові та поетичні твори на 
літературний конкурс. Ре- " 
дакція одержала нарис " 
М. Сівака з Гайворонського ф 
району «Час ходи не упо- 4 
вільнює», вірші муляра з ,, 
м. Кіровограда В. Гончарен- (| 
ка, гумореску «Любов і ва- (| 

ф середньої школи Новомирго- " 
{родського району М. Стоян* " 

та інші. В найближчих но- " 
..НЛП« ПІ ТПППК бупуть ОІІЧ'б- |> 
ліковані в газеті. . и

. ..^,2 те, що в першій де
каді березня «Молодий до

одержав чимало 
________ с кореспонденцій 
від нових авторів.

• Багряний диск сонця сховався десь за станційни
ми будівлями. Довго не згасали його промені. Ве

личезним віялом стояли вони над небокраєм. Блі
дими, ледве помітними цятками в товарному парку 
станції займались електричні світляки Коли зовсім стем
ніло, яскраві пасма з високих прожекторних щогл зал
ляли сяйвом будівлю Помічнянського вокзалу.

По тракційних коліях до складу палива один за од
ним з гулом підходять потужні тепловози. Багато сьо
годні турбот у чергового екіпірувальника Івана Івано
вича Андріяша. Він квапиться, щоб потужні машини 
жодної зайвої хвилини не простоювали під заправкою, 
суворо за графіком виходили у рейс, на простір стале
вих магістралей. Він гукає машиністові:

— Готово! Можна рушати! У добру путь!
Із правого вікна кабіни виглядає машиніст у фор

меному кашкеті.
— Дякую, — пересилюючи гул двигунів, озивається 

він.
Повільно, ніби прощупуючи перед собою дорогу, че

рез лабіринти стрілочних переводів тепловоз пробирає
ться на поїзну путь, де на нього чекає состав. Залита 
променями світла машина виблискує фарбою, склом 
багатьох вікон, нікелем. У машиніста Василя Савона і 
його помічника Володимира Лебедева сьогодні черговий 
нічний рейс на Знам’янку. Обидва — бувалі кадрові 
залізничники, на рахунку яких тисячі і тисячі перевезе
них народногосподарських вантажів. В. П. Савон, на
приклад, вже десятки років трудиться на транспор-

Колись в тридцяті—сорокові роки на цій дільниці хо
дили «овечки», «еховські» паровози, згодом їх витіснили 
більш потужніші і досконаліші в експлуатації машини 
серії «СО», а порівняно недавно час виніс паровозам 
свій вирок: на магістралі країни почали виходити ло
комотиви віку — електровози і тепловози, а паровози 
тепер приречені технічним прогресом на поступове 
зникнення.
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На учнівських 
гектарах 

у ДОБРОВЕЛИЧКІВ-
СЬКДЙ школі-інтернаті 

десятикласники взяли ак
тивну участь в ремонті сіль
ськогосподарських машин, 
що належать учбовому за
кладу, досконало оволоді-

в’язалися обробити меха
нізованим способом 150 гек
тарів землі, що виділена 
для підсобного господарст
ва, дали слово виростити 
і зібрати без застосування 
ручної праці по 75 центне
рів кукурудзи на кожному
3 20 гектарів.

О. СІЛЬВЕЙСТРОВ.
* # «

У цьому році наша 
робнича бригада взяла 
бов’язання виростити 
70 центнерів кукурудзи 
кожному з 20 гектарів, 
300 центнерів цукрабих 
ряків на площі 3 гектари, 
по ЗО центнерів гороху на
4 гектарах. На поле виве
зено 400 тонн перегною. 
Часто в школі провадяться 
недільники 
добрив, у 
участь не 
бригади, а 
ших класів, 
готовляємо 
линки попіл і курячий 
слід. Переможцем у 
справі йня'вився 10 клас, 
який зібрав ло.чад 5 цент
нерів попелу.

М. ШЕВЧЕНКО,
1. ЩЕРБИНА — 

учні Ганно-Требинів- 
ської школи Устинів- 
ського району.
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2 Тепловози, перші зразки яких з’явилися май-
• же півстоліття тому, пройшли складний шлях 

конструкторського удосконалення. Довго довелося по
возитися інженерам, щоб «вилікувати» порок тепловоз
ного серця — дизеля. З’єднаний з колесами напряму, 
двигун не виносить перевантажень саме тоді, коли необ
хідна вся його потужність, — при рушанні з місця і на 
підйомах. Довелося роз’єднати схему і встановити між 
двигуном і колісними парами спеціальний електричний 
пристрій. Після цього він відразу перевершив свого 
суперника — паровоз.

Тепловози серії «ТЕ-3», які не так давно прийшли в 
Помічну, є окрасою і гордістю людського розуму, пло
дами творчих шукань радянських вчених, конструкто
рів, робітників. На такому чудо-богатиреві і веде сьо
годні на Знам’янку великоваговий состав В. П. Савон.

Розсікаючи могутнім прожектором кромішню пітьму, 
стрімголов мчить вперед довгий состав, якому ніби під
моргують різнобарвними вогнями сигнали. Мелькають 
станції. Новоукраїнка, Шостаківка, Кірово-Українське, 
Канатове, Трепівка... Розмірено вистукують колеса свою 
монотонну пісню.

Коли б не довгий «хвіст» поїзда з сигнальними вогня
ми кінцевого вагона, що немов заглядають у вікно ка
біни на кривих, навряд чи повірялося б, що тепловоз 
тягне такий довгий ланцюг. Га ще на якій шаленій 
швидкості — до п’ятдесяти кілометрів на годину.

Затяжні підйоми «ТЕ-3» бере легко, поглинаю
чи під себе нескінченні жили рейок. За стінкою кабіни, 
у надрах локомотива приглушено гуркочуть двигуни. 
Тут народжується могутня сила тепловоза. Пари вогне
дишною кратера топки, уїдливого гару, небезпечних 
протягів — нічого цього на тепловозі, на відміну від йо
го побратима — паровоза, і в спомині немає. Всюди 
ідеальна чистота, порядок...

В кабіні, за правим крилом якої В. П. Савон, багато 
що нагадує літак. Повз широкі вікна несуться

демо. Пора вже...
/Д „ Передача зміни триває принаймні 10 — 15 хви- 
** лик. І тут ми стали свідками однієї з рис справді 
таки комуністичних відносин між людьми на вироб
ництві. Виявляється, у помічнянських тепловозпиків ло
комотиви не закріплені за якимись певними бригадами. 
Здавалося б, при такій системі не виключено, що члени 
якогось екіпажу, помітивши будь-яку поламку, змовчать, 
постараються скоріше «зіпхнути» тепловоз іншій 
бригаді.

— Такого у нас вже давно немає, — посміхаючись, 
говорить Василь Пилипович. — Експлуатація машин 
побудована на цілковитому довір’ї між людьми.

— Але ж здавна водиться, що біля локомотиву все ж 
повинен бути певний господар...

— От ми всі і є такими господарями. Що бувало, то 
бувало: траплялися у нас випадки, коли дехто недбало 
доглядав за машиною. Але таким колектив не раз вла
штовував «гарячу промивку», і все пішло на лад.

Колектив Помічнянського депо, в якому трудяться 
багато комсомольців і молоді, на залізничному вузлі 
по праву вважається заспівувачем комуністичної пра
ці. Хіба не показовим є те, що тут зараз налічується 
вже 29 бригад і 14 виробничників, які з гордістю но
сять звання комуністичних. Визнаним майстром швид
кісного водіння великовагових составів стали тепло
возні бригади машиністів Олексія Стряпка, Георгія 
Піонтковського, Іллі Березовськсго — ударників кому
ністичної* праці. Свій досвід вони з готовністю переда
ють іншим тепловозникам депо.

Якщо спробувати коротко охарактеризувати ставлен
ня до праці експлуатаційників і ремонтників депо, то 
цим словом буде — творчість. В ремонтних цехах те
пер налічується до 60 раціоналізаторів і винахідників. 
Авторами багатьох цінних нововведень є Олександр 
Чирков, Леонід Христус, Олександр Аидруїцак та бага
то інших. їх винаходи дозволяють колективу прискори
ти освоєння пової технології ремонту тепловозів, зо
крема такого трудомісткого, як підйомний.

... ІІезатихаючиіі, характерний для залізничного вуз
ла, гул стоїть над Помічною. Щодоби сотні вагонів з 
вантажами семирічки стікяються сюди, щоб через дея
кий час після формування знову розійтися у різних 
напрямках. Раз у раз повітря розтинають пронизливі 
гудки — в рейс виходять тепловозники.

Доброї вам путі!1 В. КРАМАРЕНКО,
спецкор «Молодого комунара», 

ст. ст Помічна — Знам’янка.

ник А. Волков написав теп-

А. ГАЛАГАН— 
делегат ^з’їзду
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О { Справжнім авторитетом в 

частині користується секре
тар комсомольського бюро 
відмінного підрозділу сер
жант Анатолій Галаган. Не
мало зусиль приклав молод
ший командир, доки його 

_ перше 
місце в соціалістичному зма
ганні частини.

До призову в армію Ана- 

колгоспї Імені Леніна Усти- 
нівського району, 
ших же днів служби він за
рекомендував < ' .............
спеціалістом, 
воїном.

Нещодавно 
солдата була 
дість: він став 
у члени КПРС.

Вірного захисника Вітчиз
ни товариші обрали делега
том на XIV з'їзд ВЛКСМ.

На знімку: А. ГАЛАГАН.
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ли хмари. Раптом літак виринає з 
хмар, і нижче метрів на п’ятсот перед 
Вадимом німецький аеростат з павучою 
свастикою на спині. Руки до болю 
стискають штурвал. Очі вп’ялись в кіль
це прицілу. Великі пальці тиснуть на 
гашетки, : ~ —- — ------
лахують вогні. «Тук-тук-тук», — б’є 
гармата. Знову язики полум’я та дим в

О

в
U

Віктор ЯРОШ.
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фізкультури 
загальному 

масового фіз-

і в ту ж мить спереду спа-

гвардійці кричали «Ура!», і 
шапки, коли побачили, що 
горить.
втома взяла своє. Та коли

тільки посміхався. Неквапля- 
якось надто довго знімав

за мною до землі. До землі!—

л

Б.

висоту, 
чорна

легкої 
у сумі 
набрав

ваги Григо- 
класичного 

290 кілогра- 
другий роз-

зелена ракета, 
мотора, від якого здригає- 
хмара снігу за літаками і 
у повітрі.
не підвела погода», — ду-оОСЬ уже кілька я стою

на розвилці фронтових доріг, 
чекаючи на машину зі штабу ар
мії. Тьмяно сяє блідий місяць. 
Холодний північний вітер мете 
вздовж накоченої до блиску до

роги снігову куряву. Зрідка проносять
ся вантажні авто. їх на хвилину зупи
няє короткий помах прапорця дівчнни- 
регулювальннці.

І знову тільки вітер, сніг і поле Я 
дивлюсь на засніжений аеродром і ми
моволі в пам’яті зринають події щой
но минулого дня. Зранку, як і зараз, 
було виразко чути глухий стогін землі, 
далекі кулеметні черги і поодинокі по
стріли важких гармат. Вони нагадува
ли про близьку лінію фронту, про жор
стокі бої на землі і в повітрі.

Вадим тоді сидів у землянці і вже 
було зібрався поголитись, як раптом 
викликали до командира дивізії.

— Лейтенант Бузинов прибув... — 
зібрався було відрапортувати Вадим.

— Не треба, — перебив полковник.— 
Бачиш. — показав на захід. Над воро
жими позиціями повільно піднімався 
аеростат.

Третій день полковник Зайцев, вико
нуючи наказ командуючого, з групою 
льотчиків, чатував на цю «ковбасу». 
В перший день заважав туман. Вчора 
й сьогодні йшов сніг і тільки надве
чір, за годину до заходу сонця, німці 
знову підняли «ковбасу».

— Хто твій напарник? — запитав 
полковник.

— Лейтенант Корнієнко, — відповів 
Вадим.

— Бажаю успіху, — сказав полков
ник лейтенантові і міцно потис йому 
руку.

Від того теплого і лагідного погляду, 
довір’я, яке покладав на нього коман
дир. у Вадима наче крила за плечима 
виросли.

Йому сподобалось, що полковник не 
пояснював довго завдання, не давав на
станов. які потрібно говорити в таких 
випадках. Він навіть і не ставив зав
дання. «Бажаю успіху». В цьому бу
ло все. І наказ командира, і батьківська 
турбота за життя льотчика.

Поки біг Вадим до літака, поки одя- • 
гав парашут він продумував всі мож-^ 
лнві атаки на «ковбасу». Завдання не* 
з легких. Німці охороняли свій аеро- • 
стат суцільною вогневою завісою. Два і 
наші літаки вже одержали пошкоджен і

СПАРТАКІАДА 
В О ¥ II І В

^ЗАКІНЧИЛАСЯ зимова спар- 
такіада воїнів Кіровоград

ського гарнізону. Силами міря
лися стрільці, шахісти, шашкіс
ти, боксери, важкоатлети і 
борці.

У поєдинках шахістів пере
мога •. команда, де капітаном 
Микола Котляров. Сам він вико
нав норматив першого розряду. 
Крім нього, цей рубіж взяли ще 
три спортсмени. 27 чоловік по
казали результати, шо дорівню
ють другому і третьому розря
дам.

Серед боксерів, штангістів і 
стрільців иайсильнішою вияви
лась команда, де капітаном Єв
ген Сидоренко. Без жодної по
разки провели зустрічі Василь 
Деревній і Володимир Ємелья- 
нов. Обидва спортсмени входять 
до складу збірної команди об
ласті.

Штангіст 
рін Таран 
триборства 
мів, підтвердивши 
ряд. У жимі двома руками він 
повторив рекорд гарнізону, який 
належав йому ж. Г. Таран ви
жав 95 кілоірамів, що дорівнює 
першому розряду.

Спортсмен Михайло Симонов, 
виступаючи ч півлегкій ваговій 
категорії, в сумі триборства на
брав 222.5 кілограма. Вій впер
ше виконав третій розряд.

Найбільш вдало виступив 
стрілець Микола Варивода. З 
дрібнокаліберного пістолета він 
вибив 242 очка з трьохсот мож
ливих, виконавши норматив дру
гого роззяду.

М. ЛОГВИН.

Повітря пронизала 
Міцний рев 
ться земля, 
пара «Яків»

«Тільки б 
має Вадим.

1ТАК
Під
вся

. швидко набирає 
крилом проплила 

від розривів бомб та сна
рядів лінія фронту. А стрілка ви
сотоміра все повзе й повзе вґо- 
пу. Молочний туман окутує, збо

ку, зверху, знизу. Увійшли в хмару. 
Тепер вся надія на прилади.

Мимоволі зринають далекі спогади. 
Офіцерська школа. Бої на Орловсько- 
Курській дузі. Потім Брянськ і рідна 
Бежииа. Приходили листи від матері. 
Він вибирав вільні хвилини і в перер- + 
вах боїв писав теплі, сповнені синівної* 
любові, відповіді. Згадав, що в нього в? 
кишені так і залишився недочитаний І 
лист. *

— Досить, — стрепенувся Вадим. —* 
Треба повертати назад. Десять хвилинТ 
льоту на ворожій території вистачить. 
щоб збити з пантелику німців. |

— Ваыя! Ваня! — говорить в ларин-| 
гофон Вадим. — Виходимо вище хмар, т 
Набирай висоту... і

Стрілка висотоміра знову повзе вго-? 
ру і, коли сягає трьох тисяч метрів, І 
враз яскраве сонце сліпить очі. Під ним * 
блискуча і хвиляста, наче море, поверх- * 
ня. *

— Курс 90°. Слідкуй за мною, — пе-« 
редає Вадим, кладучи літак в глибокий і 
лівий віраж. І

Тепер вся справа в точності. Точність | 
і розрахунок до однієї секунди. Або * 
вийти точно, або... Ворог не простить * 
помилки. *

Повільно рухається по циферблату і 
стрілка секундоміра. Наче вічність тяг-1 
нуться хвилини. Дві... П’ять... Вісім... Т 
Після дев’яти хвилин Вадим починає! 
рахувати секунди.Десять... Двадцять... І 
Тридцять... А коли стрілка доходить до* 
сорока. Вадим подає команду. і

— Пікіруй за мною! — Вадим від-1 
дає ручку від себе, і літак круто пікі-Т 
рує. Неймовірно товстим шаром заляг- *

кабіні...
—- їди 

уже кричить Вадим.
Літаки не виходять з піке аж до са

мої землі. Б’ють ворожі зенітки. Білі 
шапки розривів схоплюються десь по
заду. Пізно... Німці прорахувались.

І враз льотчики почули:
Платком махнула у ворот,
моя любимая...
Улюблену фронтову пісню Вадима пе

редавав радіомаяк.
ІД роздумів до дійсності мене 
повернув «вілліс», що виско
чив з-за снігових наметів.

— Ви з хазяйства Зайцева? Сі
дайте.

Ми вже котимо повз стоянку 
літаків, і я пояснюю, що Бузинов їх 
уже чекає. А ще за якусь хвилину Ва
дим зайняв моє місце в машині, яка 
швидко зникла з очей.

Не скоро поснули в землянці стомле
ні льотчики. Пригадували передану по
дяку від командуючого гвардійською 
ударною армією. Хтось знову розпові
дав, як прямо на наших очах «ковба
са» спалахнула і так, вся в полум’ї, по
тяглася до землі. Телефоніст, що при
мостився в кутку землянки, змушений 
був ще раз повторити слова команду
ючого:

— Наші 
підкидали 
«ковбаса»

Нарешті
десь уже далеко за північ рипнули две
рі і на порозі з’явився Валим, сон в 
усіх наче рукою зняло.

— Ну, як там у командуючого? Що 
сказали? — почулися нетерплячі го-сказали?
лосн.

Вадим 
чись, він 
льотні рукавиці. Мабуть ще довше роз
стібав ремінь і стягував хутряну курт
ку.

Та й що було казати. Красномовніше 
за слова промовляв орден Червоного 
Прапора, який засяяв на грудях льот
чика.

ТГРОЙДЕ небагато часу, і 
на старт весняного лег

коатлетичного кросу вий
дуть тисячі юнаків і дівчат 
фізкультурних колективів 
заводів і фабрик, спеціаль
них навчальних закладів і 
шкіл, колгоспів і радгоспів. 

В цьому році весняні зма
гання з кросу проводяться 
на ознаменування 50-річно- 
го ювілею Центрального ор
гану ЦК КПРС ордена Ле
ніна газети «Правда». Кро
си будуть проведені в де
кілька етапів, але першими 
і основними змаганнями з 
легкоатлетичного кросу бу
дуть масові змагання на 
першому його етапі — в 
колективах фізкультури. 
Добре організовані кроси в 
колективах 
сприятимуть 
зростанню

Важка задача
Фотоетюд А. Шулімова.

І. ГІТЕЛЬМАН—
ЧЕМПІОН ОБЛАСТІ
ПОНАД два тижні тривали 

вперті поєдинки на пер
шість області з шахів. За по
чесне звання чемпіона Кірово- 
градщини 1962 року боролося 14 
найсильнішнх спортсменів — 
переможців півфіналу, що від
бувся в Малій Висці, а також 
в Кіровограді та Олександрії.

Захопивши з перших турів 
лідерство, начальник планового 
відділу управління цегельних 
заводів Кіровограда 
май утримав його до кінця зма
гання. Він виграв 10 партій і 
три звів внічию. Набравши 11,5 
очка з 13 можливих, Гітельман 
став чемпіоном області.

Також без жодної поразки 
провів фінал електрослюсар 
Олександрійської автобази № 1 
А. Криштопа. Він відстав від 
переможця на одне очко і зай
няв друге місце. На третьому 
місці з десятьма очками — воїн 
Кіровоградського гарнізону

Василенко.
К. ВДОВЕНКО.

ВІДПОВІДЬ 
па конкурсну шахову 

задачу № 1, надруковану 
в «Молодому комунарі» 

за 28 лютого ц. р.
1. Кйб.

1-І А АДРЕСУ редакції
1 1 йшло понад 70 листів-від- 

повідей. Більшість учасників 
конкурсу розв'язали задачу вір
но. Одними з перших надіслали 
правильні відповіді Павло Кли- 
мовськнй (Кіровоград). Микола 
Щупка (Олександрія), Борис 
СІнельник (с. Івано-Благодатне 
Маловисківського району). Ми
кола Азамат (с. Зелене Компа- 
ніївського району), Анатолій 
Биковський (с. Диківка Зна- 
м'янського району).

Всім любителям шахів, хто 
вірно розв’язав задачу, нарахо
вується по два очка.

Адреса редакції: м. Кіровоград, вуя. Луначарського, 36.
«Молодой коммунар* — орган Кировоградского областного 

■омитета ЛКСМУ. г. Кировоград.
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культурного руху в країні, 
виявленню невичерпних ре
зервів для поповнення збір
них команд .талановитою 
спортивною зміною.

Редакційною колегією га
зети «Правда» для команд 
колективів фізкультури, що 
будуть змагатися на першо
му етапі, встановлено 430 
заохочувальних нагород, з 
них 100 для колективів фіз
культури підприємств і ус
танов, шкіл, колгоспів та 
радгоспів, 50 для колективів 
вузів та навчальних закла
дів профтехосвіти та ЗО для 
колективів технікумів.

Звичайно, кращим часом 
для проведення кросів слід 
вважати квітень. Тому вже 
тепер, не гаючи часу, необ
хідно в містах і районних 
центрах області створити 
організаційні комітети по 
проведенню кросів, до скла
ду яких слід залучити пред
ставників з районного (місь
кого) спортивного союзу, 
місцевої преси, ДСТ та ві
домств.

Уже зараз слід пожвави
ти роботу місцевих колегій 
суддів з легкої атлетики, 
провести семінари перепід
готовки і підготовки суддів, 
досконало продумати всі 
основні деталі проведення 
змагань з кросу від вибору 
місця, складання заявок і

проходження обов’язкового 
методичного огляду до ви
явлення кращих команд і 
нагородження переможців.

На першому етапі вста
новлені такі дистанції: 1000 
метрів — для чоловіків і 
юнаків і 500 метрів — для 
жінок і дівчат. В кросі бе
руть участь юнаки і дівчата 
1944, 1945 та 1946 років на
родження. На другому ета
пі, де в кросі братимуть 
участь збірні команди ко
лективів фізкультури, чоло
віки будуть змагатися на 
дистанції 3000 метрів, жін
ки та юнаки — 1000 метрів 
і дівчата — на 500 метрів.

Всесоюзний організацій
ний комітет радить за ос
нову виявлення командної 
першості серед колективів 
фізкультури прийняти два 
показники: масовість,
якість.

Важливим етапом в про
веденні кросів є вибір міс
ця, де буде пролягати дис
танція. Краще всього влаш
товувати їх в мальовничих 
куточках міст і сіл.

Редакція», газети «Моло
дий комунар» теж встанови
ла перехідний кубок для 
команди колективу фізкуль
тури. Його буде вручено 
тим переможцям, які прояв
лять найбільшу масовість 
на стартах весняних кросів.

1_| АБЛИждеться пора футбольна. Скоро любителі цього ма- 
сового виду спорту стануть свідками жарких поєдинків на 

футбольних полях. Кіровоградці побачать перший матч рсспуб- 
ліканського чемпіонату серед майстрів класу «Б» 14 квітня В 
цей день колишня «Зірка» (нині «Динамо») гратиме з північно- 
донецьким «Хіміком». Після цього наші земляки проведуть шс 
дві зустрічі на своєму полі: 18 квітня з горлівським «Шахта
рем», а 22 квітня — з нікопольським «Трубником» (на кубок 
Радянського Союзу).

28 квітня кіровоградці гратимуть у Луцьку з «Машинобудів
ником», 2 травня в Чернівцях з «Авангардом». Ц травня гостя
ми динамівців будуть футболісти «Дніпровця» (Дніпродзер- 
жинськ), 16 травня вони поїдуть у гості до запорізького «Мета
лурга». Армійці Одеси гратимуть у Кіровограді 25 травня а 
ЗО травня наші футболісти зустрінуться в Херсоні з «Маяком». 
Два матчі «Динамо» проведе на своєму полі: 8 червня — з ро- 
венським «Колгоспником» і 13 червня — з армійцями Києва. 
17 червня кіровоградські спортсмени гратимуть у Кривому Розі 
л «Гірником». В останній зустрічі першого кола їх суперником 
буде черкаський «Колгоспник». Гра відбудеться в Кіровограді.

Олександрійський «Шахтар» перший свій матч проведе на 
виїзді. Він гратиме 15 квітня з командою «Азовсталь» міста 
Жданова, а 28 квітня олександрійці прийматимуть у себе дина
мівців Хмельницького. 2 травня гірники відсвяткують у терно
пільських авангардівців. Поєдинок на кубок країни відбудеться 
6 травня в Олександрії між господарями поля і ровснським 
«Колгоспником». Ще дві зустрічі олександрійці пропедуть вдо
ма: 11 травня — з чернігівською «Десною» | щ травня — з 
дніпропетровським «Дніпром». Після цього па два матчі вони 
виїдуть за межі області: 25 травня — до авангардівців Крама
торська, ЗО травня — до луганських «Трудрсзервів». з червня в 
Олександрії виступатимуть авангардівці міста Сум, 8 червня — 
севастопольські моряки. На 13 червня «Шахтар» виїде до дро
гобицького «Нафтовика», а дві останні зустрічі гратиме вдома: 
17 червня — з вінницьким «Ло
комотивом» I 22 червня — Із — ііі »
сімферопольським «Авангар
дом». Редактор П. МАРЧЕНКО.
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Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова.
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