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Президія Верховної Ради 
СРСР на зміну раніше прий
нятого рішення постанови
ла скликати п^ршу сесію 
Верховної Ради Союзу Ра
дянських Соціалістичних
Республік шостого скликан
ня 23 квітня в м. Москві, Рік видання VI. 
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^|Т|О й КАЗАТИ, заздримо ми ха- 
< щеватськнм дівчатам. Он який 

у них розгін — по 1300 літрів мо
лока зобов’язались від кожної коро
ви до 1 Травня надоїти. Ми, звичай
но, про такі рубежі тільки мріяти 
можемо, бо умови в нас не ті, що у 
гайворонськнх доярок, та й стадо не 
дуже продуктивне. А найголовніше 
те, що корми погані.

Та наші дівчата не пасують перед 
труднощами. Як не важко, а кожна 
намагається всі можливості вико
ристати, аби тільки більше молока 
дати Батьківщині. Рішення березне
вого Пленуму ЦК КПРС нас теж за
хопили дуже, і вирішили ми відгук
нутись на лист своїх колег, який про
читали в «Молодому комунарі».

Нам так само, як і їм, по 20 років. 
Так само у нас у групах по 15—17 
корів. Доглядаємо їх теж старанно, 
сумлінно. А от показники маємо на
багато менші: по 300—370 літрів 
молока на корову за квартал на
доїли. Та все ж ми не хочемо залиша
тися осторонь, коли молодь області 
на честь свята подарунки Вітчизні 
готує. Отож і порішили: хан хоч і 
невеликим буде наш особистий вклад 
у це діло, але від щирого серця. До
б’ємося, щоб надої від кожної коро
ви до кінця місяця 500-літровнми 
були.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Неділя, 8 квітня 1962 р.

Зробили ми й розрахунки: якщо 
врахувати, що під час літнього утри
мання худоби молока буде значно 
більше, то ми не тільки виконаємо, 
а й перевершимо свої річні зобов’я
зання. До цього прагнуть Надія Пет- 
ровська, Марія Коропецька та інші 
дівчата, які разом з нами працюють. 
Саме так і повинно бути у колекти
ві, який бореться за звання кому
ністичного.

Як не прикро, але не тільки про 
наші наміри хороші доводиться вес
ти мову. Дуже вже нам у роботі за
важають деякі перешкоди. Чомусь 
на нашій фермі не займаються від
творенням стада. Майже в кожної 
доярки є в групах низькопродуктивні 
корови, а про заміну їх ні наш за
відуючий С. Т. Азаров, ні зоотехнік 
Н. П. Панішко не турбуються, на 
наші вимоги не зважають.

Однак ще раз підкреслюємо — ми 
від свого не відступимо. Все від нас 
залежне робитимемо, щоб наблизити 
той час, коли ми зможемо стати гід
ними суперниками ганворонцям у 
змаганні.

В. МАРУЩАК, 
Н. ГРИГОР’ЄВА, 

доярки артілі імені Кірова Зна- 
м’янського району.

Поки в райкомі складають
У ЧОТИРЬОХ 

СТІНАХ
пункт

, Т1ЕСНЯНЕ сонце щедро
* А* поливає промінням 

землю. Свіжий вітер при
ємно лоскоче обличчя. Над 
ланами невгамовно гудуть 
мотори тракторів. 1 в цю 
звичну мелодію степу вплі
тає свою пісню жайворо
нок.

В таку пору не всидиш у 
кабінеті, хай навіть у най- 
розкішнішому, — душа 
проситься на весняний 
простір. Четвертий день 
на ланах району йдуть по
льові роботи — хлібороби 
вирушили в наступ за ве- 

. І, як 
чне- 
мо- 

там ладиться 
иомсомольсько- 

ланках, якої 
вони потребу- 
однак, не хви- 

працівників райкому

ликий хліб України, 
завжди, серед них - 
денна армія сільської 
лоді. Як 
справа в 
молодіжних 
допомоги 
ють, — це.
лює
комсомолу. Закрившись в 

^'чотирьох стінах, вони скла
дають гучні заклики, ве
дуть нескінченні розмови 
про особисті трудові вкла
ди комсомольців і молоді.

_  у промисловості... там 
легше, — розмірковує се
кретар райкому Василиса 
Зайченко. — А от нам

важче. Ну який би 
іще придумати?..

Справді, нелегко, 
сидячи в кабінеті, вгадува
ти думки, поривання, на
строї доярок, телятниць, 
свинарок, механізаторів. 
Недарма ж народна муд
рість говорить: одна голо
ва добре, а дві краще. Та 
райкомівці, бачте, не бе
руть до уваги цю прописну 
істину. А тим часом юнаки 
й дівчата, що вийшли в по
ле, кидають докір їм і, зо
крема, першому секрета
реві райкому В. Зайченко, 
яку більшість молодих 
сільських трудівників і в 
очі не бачила.

Зате в кабінеті райкому 
В. Зайченко удає, що вона 
добре обізнана з станом 
справ на місцях, силкує
ться запевнити, що 50-цент- 
нерний врожай кукурудзи 
на комсомольських гекта
рах обов’язково буде.

— Торік ми не виконали 
своїх зобов’язань, — веде 
далі секретар райкому. — 
Причиною цьому було те, 
що пізно взялися за комп
лектування комсомольсько- 
молодіжних ланок — лише 
в лютому, мало добрив 
вивезли. А в цьому році — 
ого-го! В нас діло веселі
ше пішло: в грудні укомп-

отак

77 ЕРЕЗНЕВИИ Пленум ЦК КПРС визнав за потрібне 
докорінно перебудувати управління сільським гос

подарством, наблизити його до виробництва, зробити 
його більш конкретним і оперативним. У відповідності 
з рішенням Пленуму, ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР 
прийняли Постанову «Про перебудову управління сіль
ським господарством». Зараз по всій країні створюють
ся територіальні виробничі управління, які називаються 
колгоспно-радгоспними залежно від того, яка форма 
господарства переважає на даній території. Виробничі 
управління будуть основною ланкою керівництва сіль
ським господарством. У територіальних виробничих 
управліннях будуть також комсорги ЦК комсомолу 
республіки, обкомів, крайкомів з групою інструкторів.

Бюро обкому ЛКСМУ нещодавно затвердило кращих 
комсомольських працівників, які мають великий досвід 
роботи з молоддю, добре обізнані з сільським господар
ством, комсоргами обкому при територіальних вироб
ничих управліннях.

Сьогодні газета друкує знімок, на якому ви бачите 
групу перших комсоргів. Серед них: Василь Бурлака— 
колишній інструктор обкому комсомолу, Віктор Лука- 

Л шевський — колишній секретар Ульяновського райкому 
ЛКСМУ, Віктор Мунтян — колишній секретар Добро- 
величківського райкому ЛКСМУ, Микола Гайдамака — 
колишній секретар Петрівського райкому ЛКСМУ. Алім 
Лрушенко — колишній секретар Долинського райкому 
ЛКСМУ.

Комсорг обкому — друг і порадник комсомольців. 
Весь час він повинен бути в гущі молоді, там, де вона 
працює, живе, відпочиває.

і, коли йде весняна сівба, місце комсорга, як і 
кожного працівника комітету комсомолу, — в трактор- 

і ній бригаді колгоспу, радгоспу, на комсомольських гек- 
I тарах гороху і кукурудзи. Він покликаний запалювати 
І серця молодих на активну участь у соціалістичному 

а змаганні, проводити політичну роботу, допомогти тру- 
р дівникам села в строк і високоякісно провести весняні 
р польові роботи.
І* Оцінкою діяльності комсоргів обкому, як і працівни

ків райкомів ЛКСМУ, будуть не пишні фрази, а тонни 
м'яса, молока, зерна, овочів^ картоплі.

Комсорги обкому покликані вести бойову організатор
ську роботу серед молоді, в своїй діяльності проявляти 
ініціативу, працювати в тісному контакті з райкомами 
комсомолу, стати надійними помічниками парторгів те
риторіально-виробничих управлінь.

Вам, друзі, виявлено велике довір'я. Бажаємо ви
правдати його практичними ділами.

Зараз, 
кожного

1
5 ЇАУКИ спеціаліста мають 
5 * високу ціну. Та ще 
5 більше потрібні вони там, 

де їх веинстачає. Тому ро
бітнича молодь їде зараз в 
колгоспи, щоб взяти ак
тивну участь у піднесенні 
сільського господарства.

Цим бажанням пройня
тий і комсомолець Володн- 

5 мир Колотій, помічник ма- 
< шнніста електровоза Семе- 
<,нівсько-Головківського роз- 
Ірізу. Адже вій виріс в се

лі, а за спеціальністю — 
технік-механік сільськогос
подарських машин, '

На знімку: Володимир
5 КОПОТ1И.

< Фото Г. Удовиченка.

заклики...
з

- молодіж- 
вивезли на

лектували 16 ланок та 
комсомольсько 
них агрегати, 
поля станом на... 10 берез
ня 23 тисячі тонн добрив. 
Але повинно бути більше, 
бо ще ж відомостей на пер
ше квітня не збирали...

ГІРКА 
ДІЙСНІСТЬ

<1 КБИ В. Зайченко побу- 
*-■- вала в колгоспах та 
подивилась, де оті 23 тисячі 
тонн, та як те добриво ви
користовують, вона б за
соромилася від свого ж 
оптимізму.

... Секретар комсомоль
ської організації колгоспу 
імені XXII з’їзду КПРС 
Лариса Братко заглядає в 
журнал щоденних зведень 
по колгоспу, і без вагань 
називає цифру 2733. Це, за 
її словами, — кількість пе
регною, що його вивезли 
комсомольці на свої 210 
гектарів. Насправді ж — 
це кількість вивезеного 
добрива колгоспом в ціло
му. На восьме 
розміщатиметься
мольська кукурудза, 
гною вивезено не 
300—400 тонн. А згідно зо-

бов’язання тут мало бу
ти не менше 2100. Але й 
це добриво не по-господар- 
ськн використали. Його не 
розкидали рівномірно, а 
просто так-сяк розсунули 
купи причепленою до трак
тора рейкою, і на цьому 
вважають поле удобреним.

На комсомольській пло
щі є деяка 
лонцюватого 
безперечно,

со- 
Це, 
по-

частина 
грунту, 

негативно 
значиться на врожайності. 
Та комсомольці артілі не 
зробили гіпсування грун
ту, чомусь вважають, що 
поліпшувати стан грун
тів — це справа агронома.

ЗАСЕКРЕЧЕНИМ 
ЗАКЛИК

♦

В обкомі ЛКСМУ
ЮНАКИ Й ДІВЧАТА! 
Озеленимо рідний край!

Включившись у соціалістичне змагання на честь XIV 
з'їзду ВЛКСМ та 40-річчя піонерської організації імені 
В. 1. Леніна, комсомольці, молодь, піонери і школярі 
області зобов'язались посадити в 1962 році 2472,5 гек
тара садів, 302 гектари виноградників, 451 гектар лісо
смуг, закінчити посадку з садах 200-кілометрової зеле
ної огорожі, озеленити 505 гектарів доріг, посадити 80 
гектарів придорожнього саду, озеленити території шкіл, 
ферм, підприємств, громадських місць.

З метою виконання взятих соціалістичних зобов'я
зань бюро обкому ЛКСМУ постановило:

Оголосити з 10 квітня по 10 травня ц. р. ударний 
комсомольсько-молодіжний місячник по озелененню 
міст, сіл і шляхів, посадці садів, виноградників і лісо
смуг.

Зобов'язано міськкоми і райкоми ЛКСМУ провести 
велику організаторську роботу серед молоді по актив
ній участі її в озелененні рідного краю.

Створити при кожному міськкомі і райкомі ЛКСМУ 
штаби по озелененню, при первинних комсомольських 
організаціях — ініціативні групи для конкретного керів
ництва весняною посадкою дерев.

Рекомендовано МК, РК ЛКСМУ, комітетам первин
них комсомольських організацій мобілізувати молодь 
на закладання п.іодо- і дереворозсадників у господар
ствах з таким розрахунком, щоб у найближчі два-три 
роки озеленення і ремонт проводити місцевими високо
якісними сортами посадкового матеріалу. Широко залу
чати до роботи в шкілках, особливо шляхових госпо
дарств, учнів шкіл.

„КОСМОС-2“—НА ОРБІТІ
Повідомлення, ТА РС

поле, де 
комсо- 

пере- 
більше

ОАРАЗ стоїть завдання 
** не тільки одержати ви

сокий врожай кукурудзи, а 
виростити його по-гіталов- 

" --------- ручної
і здеше- 
продук- 

в цьому

ськн, без затрат 
праці, а, значить, 
вити виробництво 
ції. Цінний почин 
належить молодим механі
заторам Новоукраїиського 
району. В свій час вони

(Закінчення на 3-й стор.).

Відповідно до програми дослідження верхніх шарів атмосфери і космічного простору 6 квітня 1962 року в Радянському Союзі виведено на орбіту черговий штучний супутник Землі «Космос-2».На супутнику встановлено наукову апаратуру для продовження досліджень космічного простору за програмою, опублікованою ТАРС 16 березня цього року при повідомленні про запуск супутнина «Космосі».Крім наукової апаратури, на борту супутника встановлено багатоканальну радіотелеметричну систему, радіотехнічні прилади для вимірювання траєкторії 1 короткохвильовий передавач, який працює на частотах 20,005 мегагерц і 90,0225 мегагерц.За попередніми даними, політ супутника проходить по орбіті, яка мало відрізняється від розрахованої.Період обертання супутника дорівнює 102.5 хвилини, кут нахилу орбіти до площини екватора —49 градусів, максимальне віддалення супутника від поверхні Землі становить 1560 кілометрів, а мінімальне — 213 кілометрів.Радіотелеметрична інформація, прийнята з борту супутника, свідчить про нормальне функціонування всіх систем. Координаційно-обчислювальний центр провадить обробку усієї одержуваної інформації.



їх виховав комсомол

Г> А СИНЮХОЮ глухо клекоче літній 
грім Здається, протарабанив на 

вибоїнах самоскид: ще і те раз... Жод
ної краплини дошу. І раптом ілюзор
ність грому зникає, сизу пітьму розпе
різують вибухи артилерійських снаря
дів. /

Федір Іванович запалює неслухняний 
каганець. Керосин вперемішку з водою. 
Сирий гніт трішить. зміїться, розбриз
куючи іскри, мов бенгальський вогонь, 
і.раптом гасне.

— Кажеш Арнаутів?. — сердито бур
чить Головко.

— Лісникові шо? Він нейтральний: 
війна чо той бік. війна по цей... І про 
яких ти партизанів торочиш?

Коли не помічає, як хитринкою сві
тяться очі в старого Головка.

* * * і

1 ХАТИНА лісника захрясла на кор-
• доні в гущавині дерев. Хатина вкри

та «горобчиками». Хто і коли вигадав 
оцю чудернацьку назву? Вже минуло 
два місяці, як він потрапив в «гороби
ну» сторожку Головка. Та й лосі стає 
дивно, чому хитрував тоді старий. Все 
перевіряв. З Дорожники за кілька кі
лометрів довелося щодня ходити в йо
го господу, вклонятися і викладати то 
і як. скільки поліцаїв у селі, чи є нові 

-військові. І навіщо не йому, коли він 
«нейтральний»?.

Все частіше почала нездужати мама. 
Три дні Коля не з’являвся в ліснико
вій сторожці. Від усього ставало млос
но і гірко. Прибрів на четвертий день. 
Постукав і... оторопів. Двері відкрив 
гауптман. «Значить, попався, значить, 
недаремно крутив лісник?».

Незримо обпік серпе комсомольський 
квиток Вкотре згадав, як його, дев’я 
тикласника. приймали до комсомолу. В 
той день вітали друзі з Березовобал- 
ківської школи, а вдома, посміхаючись, 
чи то всерйоз, чи жартома, запитували:

— Комсомолець то комсомолець, а 
якщо попокрутить, будеш стріляного го
робця боятися?

Згадалися батькові слова. Вій не зля 
кався. Стало боляче за себе: , як‘легко 
ти міг довіритися лісникові?

А той. на догоду гітлерівцю, не гово
рив, а строчив, мов з кулемета.

— Так оце той. про якого я казав.
У Головка якесь пісне, байдуже об

личчя.
— Теж проситься в партизани...

2 В ЗЕМЛЯНЦІ пахло степовим сіном.
• Було незвично після холоду увійти 

в натоплений партизанський дім і вди
хати полиновий присмак степу. Сіно 
привезли на світанні. Федір Іванович 
приберіг його ще з літа, і тепер щедро 
дарував своїм хлопцям. Сам рій бував 
серед них «на великі свята». Та коли 
партизанам доводилося сутужнувато, 
хліб, м’ясо привозили з сіл через лісни
ка.

Сьогодні не сіно хвилювало Головка. 
Його надійний знайомий працював на 
станції Підгородній. >Вночі передав 
цидульку, а вранці сам не стерпів, при
йшов до Федора Івановича. З навко
лишніх сіл польова жандармерія зігна
ла жінок і дівчат. Через день їх від
правлятимуть в Німеччину. Щойно з 
Підгородньої повернувся Коля Арнау
та і підтвердив те ж саме...

Зручно вмостившись па пахучому сі
ні. обмірковували командири як краще 
провести операцію. Прикидали всі де
талі. обставини, особливості завдання.

Не стерпів Лесняк:
— Поведете хлопців ви, старшей лей

тенант Карнаушенко. Як і в попередні 
рази, одягнете форму Гауптмана. З ва
ми — Арнаута і ще двоє. На випадок 
невдачі — замінить вас. Розпочинати о 
другій, після зміни вартових. По-мож- 
ливості — без жодного пострілу.

Без жодного пострілу. А місяць, як 
на зло, заливав холодним, тьмяним 
сяйвом все довкола.

Двоє вартових з станційного комен
дантського взводу витанцьовували біля 
вагонів, потирали закошорблі руки. З 
трьох боків їм все видно, як на долоні.

— Доведеться повзти попід вагона
ми. Двоє залишаться на сторожі. Зі 
мною піде Арнаута. Приготуй, Колю, 
пістолет і ніж...

Вагони Коля пізнав з дитинства. Бу
ли вони якимись особливими і трохи 
таємничими. Шурхнеш нишком в один,

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
8 квітня 1962 р., 2 стор. 

прищулишся в куточку за вантажем, 
щоб не вгледіли, а через хвилину-дру- 
гу — лови вітра в полі. Лежи і з на
солодою прислухайся до дзвінкої музи
ки струн — рейок.

Тепер було тихо: не стукотіли на пе
регонах вагони, мовчали рейки. Вони бу
ли холодні до запаморочення, здава
лось, наглухо примерзли до землі. При
тулиш руку — прикипить...

Позаду — метрів з сімдесят. Вже 
чітко окреслені дві папи ніг. Мить, і... 
хлопці принишкли. Побіля них з’явили
ся ще дві пари чобіт. Тепер охоронців 
четверо. Невже підсилили караул?

Кілька напружених хвилин чекання. 
Шаленіє мороз, і від цього пальці ми
моволі щільніше стискають ніж. Вар
тові щось гомонять між собою. Потім 
в світлий прямокутник між вагоном і 
землею видно, як дві пари ніг мляво 
простують до станційної будки. Ка
раули змінювалися поза розкладом...

Ще кілька болісних хвилин. Вартові, 
то залишилися, продовжують стояти на 
одному місці. Прямо перед очима — 
задники підкованих чобіт. Значить сто
ять спиною до вагона. В єдину мить 
два різких удари в спину. Носки під
казаних чобіт виписують на снігу хи
мерні півкола...

... Була третя година ночі, коли чет
веро партизанів і тридцять врятованих 
радянських людей вузькою лісовою 
стежиною заглиблювалися в гущавину 
Лорожинського лісу.

О В ОСТАННІ дні все частіше в До- 
рожинку стали зазирати гітлерівці. 

Приїздили на мотоциклах, на зеленува
тих «Оппелях». Ночувати не залишались 
Вже о другій дня по розгрузлому шл^- 
ху вертали в Голованівськ, на Підго- 
родшо. Поверталися із «здобиччю», по
кривала, пухові подушки, батистові 
хустки... Нічого не цурались..

Одного дня в село приїхав якийсь ви
сокий начальник. Оля Каганець ще ра
ніш підслухала від коменданта. Але 
щоб на ніч...

Оля була комсомолкою. Навчалася в 
одній школі з Колею Арнауток). Та від
тоді, як стала працювати перекладач
кою в комендатурі, відвернулися одно
сельчани. Ніхто не вітався, а на рідних 
сусіди дивились вовком. Хто б. окрім 
Колі Арнаути, Толі Ольшанського та 
Петі Зубка міг знати, що Насправді во
на не така...

Щовечора в домовленому місці Оля 
зустрічалась з кимось із партизанів. 
Тільки від неї можна було дізнатися 
все достеменно.

Цього разу прийшов Толя Марущак. 
А через дві години про візит в Доро
жнику шефа польової жандармерії вже 
знав Лесняк. І знову командир загону 
посилав комуніста Карнаушенка і ком
сомольця Миколу Арнауту. Вони повин
ні взяти з собою ще трьох.

Шеф квартирував у Марини Васю- 
ткнської. Там же — комендант. Опів
ночі Федір Карнаушенко. Микола і 
Анатолій Марушаки. Коля Арнаута і 
Петро Зубко вже були в Дорожинці.

Надворі хурделить. В таку погоду 
довга низка будинків ледь окреслює
ться в густій напівтьмі. Зрідка де-не- 
де блимають підсліпуваті вікна. В ха
ті Васютннської морочно. Однобоко 
жевріє каганець. За столом — троє. 
Одного Коля впізнає — комендант. Ін
ші — нові. Про щось гомонять.

Почала вщухати завірюха. Вже за де
сяток метрів можна було добре розгле
діти у вікні постаті. Одна з них підве
лася. Скрипнули сінешні двері. Це було 
так несподівано, що хлопці враз при
нишкли. Приземкуватий опецькуватий 
німець простував до вбиральні.

Коля Арнаута і Петя Зубко манів
цями перебрались до ожереди гнилої 
соломи.

.Коли вайлуватий гауптман, застібаю
чи підтяжки штанів, неквапливо напра
вився до хати, перед його очима холод
но блиснули два пістолети... За мить 
пов'язані лежали в кімнаті комендант 
Гойєр і охоронець гауптмана.

Шеф жандармерії і комендант непо
трібні партизанам. Знайдені в польовій 
сумці документи говорили більше, ніж 
міг сказати сам гауптман.

Вже коли виходили, Арнаута проці
див:

— Якщо візьмете наших матерів, 
знайте, па тому світі відшукаємо...

4 СІРІ гранітні стіни. Вузький, темний 
1 коридор веде невість куди. Здалеку 

чути лише приглушений стукіт важких 
кованих чобіт. Німіють руки, скручені 
цупким сталевим дротом.

їх привезли опівночі, зігнали в хо
лодний коридор з цементною підлогою. 
По черзі викликали на допнт. Той, ко
го вели темним проходом, назад не вер
тався.

Вранці назвали прізвища ще двох. 
Конвоїр глухо ляснув затвором. Ніхто 
навіть не здригнувся.

Параску Арнауту допитували кілька 
годин, домагалися зізнання: де син. 
Вона мовчала. Ні слова не промовила 
і Васютинська. Опівдні, змучених і хво
рих, Арнауту і Васютннську відпусти
ли.

Холоднеча забиралась під лахміття 
одягу. Шаленів вітер. По шляху, вкри
тому заметами, йшло дві жінки, босі, 
напівроздягнені...

М4К0ЛА настирливо шукав зустрічі 
з матір’ю. В селі він не був близь

ко двох місяців. Почав голитися, поміт
но виріс. Правда, німецький формений 
мундир, який одягав на важливі опе
рації, робив його трохи згорбленим,не-

Партизан Микола Арнаута. 
(Фото 1943 року).

поворотким. Не можна навіть сказати, 
що хлопцеві 17 років. Зате шапка-ву- 
шанка з п'ятикутною зіркою і червоною 
стрічкою була до лиця.

В одній із землянок, надійно захова
ній в Дорожинському лісі, було ма
леньке люстерко. Перед тим, як голи
тися, Коля подовгу чепурився. І це 
стало предметом дружніх глузувань 
старшого лейтенанта Карнаушенка.

— Чи не на побачення збираєшся, 
козаче?

А й справді, на побачення.
...Домна Бабій затамувала подих. 

Хтось тихо стукав у фіранку. Навш
пиньки підійшла до вікна. Вона вже 
звикла до нічних несподіванок. Солда
ти польової жандармерії і сільські по
ліцаї майже щоночі тарабанять у вік
на й двері, вимагають масло, молоко, 
шукають партизанів. В розореному вій
ною селі звикли до всього.

Цей же стукіт якийсь особливий.
Сніг засліпив очі. Розгледіла. Побли

зу вікна — німецький офіцер.
— Знову приперло. Щоб вас всіх по

розривало.
Брязнув пудовий засов.
— Оце тобі і хвіцер. Донько, йди-но 

поглянь хто...
У хаті було, як у підвалі, не топлено. 

За літа окупанти не дали запастися па
ливом. А з лісу носити сухе гілля не
близько та її нелегко.

— Мама як моя?..
ма-Колі не терпілось довідатися про ..... 

му. Від батька листи не доходили. І 
все, що залишилось в нього найрідні- 
ше — була вона, рідна матуся.

На подвір’ї хряпнула хвіртка. В кім
нату донеслась розмова. Спочатку ро
сійська. Потім хрипкий німецький фаль
цет. Густо затарабанили в двері.

— Жандармерія...
Стрибати через вікно — безнадійно. 

Єдиний вихід: на горите і відстрілюва
тись. Живим не здаватись. Дві гранати 
і пістолет: дорого вони обійдуться...

Микола вмить зорієнтувався. На по
двір’ї — з десяток есесівців і поліцаїв 
Один тримає на цепу здоровенного пса 
Собака перший помічає партизана. Зди
чавіло гарчить.

— Злізайт!..
Прицілившись в трьох есесівців різко 

жбурляє гранату. Вслід за нею летить 
друга. Та що це? Жодна граната не 
вибухає. Нерви, нерви, братику

По солом’яній покрівлі густо зашелес
тіли автоматні черги. Тріснули постріли

гвинтівок. Микола прицілив
ся в низькорослого поліцая. 
Вистрілив. Той ПОХИТНувсяі 
Ще кілька пострілів. В пїс- < 
толеті один патрон, єдиний..."^ 
Для себе... Нервово сіпнув- 
ся спусковий гачок. Ляснув 

.■* пістолетний ностріл. Востан
нє...

5 НЕКВАПЛИВО падав на землю сніг.
• Звечора посипав густо: лапатий, 

прозорий. Посвіжіли за ніч рижі заметн.
Параска Василівна довго вдивлялася 

через вікно на вулицю. Жодного сліду 
на дорозі. Село ніби вимерло. Молодь 
погнали десь на захід. А старі, сяк-так 
протопивши печі, не висовувалися на
віть на подвір я.

Спершу їй привиділося. Мов би сина 
її. скривавленого, під конвоєм ведуть на 
розстріл. Звідки такі примари? Від недо
сипання, від голоду, мабуть. Протерла 
очі. Ще раз поглянула крізь шибку. Бо
ляче зойкнула і важко сповзла на підві
коння.

Це вже було не марево і не втома від 
знесилля. Так і врізьбнлась в пам’ять 
навічно оця страшна картина: схудлі 
коні, сани і прив’язаний до них її син. 
Три сліди на снігу. Два від полозків, 
третій — посередині...

...В кімнаті четверо. Два поліцаї, ко
мендант, Гойєр і лікар. Останнього ко
лись називали по імені та по-батькові. 
Хто знав, що в цього суб’єкта заяча ду
ша? Свої послуги фашистам Біленький 
запропонував у перший же день окупа
ції. Тепер він мусив «привести до розу
му» партизана. Так наказав Гойєр. А 
про дальше нехай не турбується пан-лі- 
кар. «Вставити розум» він. Гойєр, спро
бує сам...

У Колі — потрощене перенісся, кров’ю 
запливло око. Ні разу не схибив він, 
йдучи на важливі завдання. Стріляв без 
промаху. А тут..,

В кімнаті пахло йодом і нашатирним 
спиртом. На підлозі — тампони вати і 
марлії. Вкотре, немов з-під землі, ви
пливала дебела постать коменданта. 
Свого часу Гойєр хизувався перед коле
гами своєю обізнаністю юриста. Справа, 
яку доручав суд Гойєру, завжди посмі
халась йому козирвим тузом і. зрештою, 
виграшем. Росія переплутала Гойєру 
карти. Четвертий місяць не міг, бодай, 
пронюхати, слід партизанів. Гірше того, 
сам був потрапив до ннх у руки. Тепер 
ось є можливість вигородитися перед 
шефом.

А цей клятий хлопчисько мовчить, як 
пень. Четверту годину підряд. Двоє по
ліцаїв ставлять його на ноги. Розлюче
но Гойєр пне Миколу в живіт.

— Говорі!..
г ;.................
Від злості Гойєр зціплює зуби. Потім... 

блискучий скальпель до половини вто
пає у зраненому оці юнака.

— Будет говоріль, де партизан?..

Клацнули тупі губи лещат. Всім зу
силлям комендант б’є Арнауту в лице.

— Зараз такой штука розв’яже язик. 
Іржаві лещата цупко здавили м’яке, 

тендітне тіло...

С ЗА СИНЮХОЮ глухо озивається 
'*• весняний грім. Здається, що протара
банив на вибоїнах самоскид: ще і ще... 
Жодної краплини дощу. І раптом відго
мін грому зникає. Ген там, за рікою, 
блідорожевий світанок крають вибухи 
артилерійської канонади. Це наші. Ми
кола відчуває її всім своїм єством, всім 
серцем... Його серця нікому не вирвати, 
навіть лещатами.

...Поліцаї метушаться. Наспіх викопа
на яма. Півметра глибини. За мить ви
ростає пагорок.

Метрів за тридцять від місця злочину 
поліцаї обертаються. Пагорок вору
шиться...»

...Зі сходу все владніше докочується 
артилерійська канонада.♦ ♦ ♦
В ИОСИПІВЦІ. на подвір’ї сільської 

ад?’ майже впритул до стіни, ви
ріс сірий гранітний обеліск. На мармурі 
надмогильної плити викарбовані слова: 

« ічна слава радянським воїнам, які 
^гинули за свободу і незалежність Ра
дянської Батьківщини в боях з німець
кими Фашистами.

Серпень 1941—березень 1944 рр. 
артизан Арнаута Микола Родіояо- 

ич. артизан Дем’янов Григорій і 61 
іоловік, прізвищ яких не встановлено». 
гт^пт?,10-Ти' МІН щасливий ровесник, мій 

Р ии товаришу, — одноліток Ко."1 
рнаути на чию долю випала вог

ненна юність, зустрінеш тут ДВОХ, не п0 
літах засмучених людей, низько вклонн- 
іілп;ІМп • вони далн йому, вірному ги- 
ГРП1І ‘ Г7е,,,нського комсомолу, полум'яне 
серце Данко.

Олександр ЧЕРНЕЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

с. Дорожника—с. Иоснпівка. 
оільшанськнй район.



Я А республіканській на
раді передовиків сіль

ського господарства Укра
їни Микита Г 
Хрущов добрим 
згадав учнівську 
ничу бригаду Новопразької 
середньої школи № 1 і її 
керівника — комсомолку 
Галину Мишуровську, яка 
виступала на цій нараді.

Ми побували в 
дружньому, пра

цьовитому колек
тиві. Періи за все, 
в школі нам охоче розпові
ли, що члени учнівської ви
робничої бригади, як прави
ло, відмінники і ударники 
навчання. Як і належить 
бригадирові, Галина Мииіу-

Сергійович 
і словом 

вироб-

ровська вчиться тільки но о
«5» і «4». На знімку (ЗЛІ- □ 
В А) Г аля виконує домашні о— -* □ 
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завдання.
Торік учнівська виробни- б 

ча виростила кукурудзи на 
кожному з 45 гектарів по 
60 центнерів (у зерні), со
няшника — по 21,5 центнера 
на кожному з 9 гектарів, 
овочів — по 180 центнерів.

У НОВОПРАЗЬКІИ

„ПОДОРОЖ“ у країну „ПІОНЕРІЮ“
ВИПАДКОВО слово «подорож» узято в лапки. Це 

незвичайна подорож. У неї вирушають без рюкзака 
за плечима і не беруть з собою компаса, тому що ази
мута визначати не доведеться. Пройдене мандрівника
ми вимірюється не кілометрами, а... кількістю книжко-, 
вих сторінок. Відправляють у цю подорож всіх допит* 
ливих працівники Кіровоградської-обласної бібліотеки 
для дітей та юнацтва імені А. П. Гайдара. Вони розро
били шість маршрутів, у тому числі до піонерів часів 
Жовтневої революції, по місцях піонерської слави, до 
дітей зарубіжних країн та інші. І по кожному маршру«

учнівській

цих успіхах немала зас-

ту розставлено «віхи» — складено списки цікавих книг. 
Але це не значить, що треба тільки ними обмежитись. 
Ihm більше літератури, журнальних і газетних статей 

по обраній темі перечитає кожний учасник «подорожі», 
тим більше буде в нього вражень.

При бібліотеці створено штаб мандрівників, складено 
плай масових заходів. Тут і обговорення книг, і читацькі 
конференції. По середах — бесіди і огляди рекомендо
ваної літератури. А індивідуальні бесіди, поради, кон
сультації відбуваються майже кожного дня. У «мандрів
ки» включилося вже близько 300 учнів, в основному 
п’ятих—-восьмих класів шкіл №№ 6, 8, 14, 19 та інших. 
Дуже цікаві «подорожні» замітки ведуть шестикласниці 
Таня Голуб. Валя Шепель, Таня Пономарьова, Свєта 
Логінова. Мабуть, найцікавішими будуть їхні розповіді 
на підсумковому зльоті юних мандрівників, який відбу
деться 13 травня, напередодні святкування 40-річчя 
Всесоюзної піонерської організації. Кращих учасників 
«подорожі» міськком комсомолу відправить у поїздку 
по історичних місцях області. Для подорожуючих бу
дуть організовані екскурсії, виділено транспорт.

V О. ПОПОВ.

„СПІЛКА МОЛОДИХ 
КОМУНІСТІВ“ КУБИ

У . _
луга і викладача основ ріль
ництва П. А. Бурминської. 
НА ЗНІМКУ (ВГОРІ): 
Поліна Антонівна дає кон
сультацію десятикласникам 
Анатолію Овчаренку, Лідії 
Миіиуровській і Галині Ми
шу ровській про біологічні 
особливості зерен кукуруд
зи, підготовлених для висі
ву в грунт.

Підвищені зобов' язання 
взяла учнівська бригада на

цей рік. Школярі зобов'я
зались одержати по 65 
центнерів зерна кукурудзи 
на площі 45 гектарів, по 
33 центнери озимої пшени
ці, по 27 центнерів гороху, 
по 200 центнерів овочів з 
кожного гектара. Щоб з 
честю дотримати даного 
слова, бригада успішно під
готувалась до весняних по
льових робіт.

Фото і текст
Г. ВЄРУШКІНА.

ГАВАНА, 5 квітня. (ТАРС). Тут закінчив свою робо
ту з'їзд молодих повстанців Куби.

На ранковому засіданні 4 квітня виступив глава де
легації ВЛКСМ Петро Реіиетов. Від імені 19-мільйонної 
армії радянських комсомольців він передав сердечний, 
братерський привіт революційній молоді Куби.

Від імені НК ВЛКСМ Решетов вручив з'їздові бойо
вий прапор радянських комсомольців. У момент пере
дачі прапора всі делегати протягом кількох хвилин 
стоячи скандували: «Ленін! Леніні Хай живе комсо
мол!».

Учасники з'їзду одностайно схвалили проект Стату
ту, за яким революційна молодіжна організація Куби 
віднині називатиметься «Спілка молодих комуністів».

На заключному засіданні з'їзду було обрано націо
нальний 
ввійшли 
молодих

комітет «Спілки молодих комуністів», до якого 
25 чоловік. Генеральним секретарем «Спілки 
комуністів» обрано Джоеля Іглесіаса.
---------------------- «о«-----------------------

ТРИ8ОЖНИЙ СИГНАЛ

НЕ ДАТИ ЗАГИНУТИ САДЖАНЦЯМ
"О ЕСНА на Кіровоградщині вступила в свої права. 

Скрізь кипить робота. Смутно тільки садоводам 
колгоспів Гайворонського, Ульяновського та Хмелів- 
ського районів.

Поки в райкомі складають заклики...
(Закінчення).

звернулися до всіх комсо
мольців і молоді області 
наслідувати їх приклад. 
Про діла новоукраїнців 
схвально говорилося з три
буни XIX з’їзду комсомолу 
України, їх почин підхопи
ли всі юнаки і дівчата за 
межами Кіровоградщини. 
Тільки в Новгородці зали
шились чомусь глухими до 
нього. Райком комсомолу 
обмежився обговоренням 
звернення у вузькому ко
лі — з секретарями первин
них організацій.

В більшості ж колгоспів 
заклик новоукраїнців не 
обговорювався. Тож 1 не 
дивно, що сама В. Зайчен- 
ко не знає, хто з механіза
торів і на якій площі ви
рощуватиме кукурудзу за 
гіталовськимн методами.

Дивну позицію займає 
секретар комсомольської 
організації колгоспу імені 
XXII з’їзду КПРС Лариса 
Братко. Якщо потрібна 
комсомольсько - молодіж
на ланка, будь ласка, є 

така: це — ланка Олі Ля- 
ховчук. її площа 210 гекта
рів. Якщо потрібно виро
щувати кукурудзу по-гіта- 
ловськи, є й це: механізо
вана ланка Павла Польо
вого. Площа? Ті ж самі 210 
гектарів. Як же, врешті, 
буде вирощуватись куку
рудза на цих гектарах — 
вручну чи механізованим 
способом?

— Я й сама не знаю, —* 
признається Л. Братко.

Торік механізована лан
ка Миколи Карпенка з нов- 
городківського колгоспу 
імені Леніна виростила за 
гілаловським методом най- 

^іращий врожай — по 74 
Центнери з кожного гекта
ра. Але його досвід райком 
комсомолу теж засекретив. 
А чому б не запросити бу
ло Миколу Карпенка, щоб 
він поділився своїми дум
ками з молодими механіза
торами?

пости...
НА ПАПЕРІ

Т> ЕСНА видалася затяж- 
ною. Та ось настали 

теплі дні, повіяли вітри, і 
грунт швидко дозріває. 
Кожна прогаяна хвилина — 
це велика втрата вологи в 
грунті. Отже, треба макси
мально, з повним наванта
женням використати техні
ку. Так і зробили, так і 
роблять в радгоспі «Третій 
вирішальний», в колгоспах 
імені Димитрова, імені -Кі
рова (село Верблюжка). 
Тут за два дні закрили во
логу, повним ходом сіють 
горох.

А в покровському кол
госпі імені Кірова закриття 
вологи розтягнули на чоти
ри дні. І тільки тому, що 
на агрегати лягЛо велике 
навантаження. А в цей час 
у майстерні стоять два 
трактори, чекаючи закін
чення ремонту. Один же 
трактор дев’ятий місяць 
працює без ремонту, отже, 
з хвилини на хвилину че
кай, що зупиниться в бо
розні ще одна машина.

Секретар комсомольської 
організації цього колгоспу 
Борис Субчинський пояснює 
це так:

— Я говорив з бригади
ром, він запевняв, що все 
готове до весни.

А де ж суворий комсо
мольський контроль?

Секретар райкому В. Зай
ченко запевняє, що в кож
ній первинній організації 
існує штаб по кукурудзі. 
Вони, ці штаби, мають кон
тролювати хід підготовки 
грунту, сівби кукурудзи, 
догляду за посівами, і, на
решті, за збиранням.

А що ж насправді? На
дамо слово секретарям пер
винних організацій. Лариса 
Братко з колгоспу імені 
XXII з’їзду КПРС:

— Торік під час збирання 
кукурудзи був пост, навіть 
вишку поставили. Ну, і в 
цьому році теж створимо.

А на сівбі будуть інспекто
ри: або тракторист, або 
причіплювач. Це в процесі 
роботи доведемо до відома: 
ось ти сієш, ти й перевіряй.

Секретар первинної орга
нізації колгоспу імені Кіро
ва (село Покровське) 
Б. Субчинський:

— Ми створили народну 
дружину(?). Сюди ввійшов 
я та ще дев’ять чоловік. 
Будемо контролювати. Ну 
ще агроном наш Петро 
Тинкевич...

Секретар комсомольської 
організації колгоспу імені 
Кірова (с. Верблюжка) Іван 
Богун:

— Ми вже визначили 
контролера. Це — комсо
молець Анатолій Аврамен- 
ко, учасник республікан
ської наради молодих ку- 
курудзоводів.

Взагалі, варто відзначити 
добру організаторську ро
боту в цьому напрямку 
комсомольської організації 
верблюзької артілі імені 
Кірова. Але, на жаль, її 
досвід не став надбанням 
всіх первинних організацій. 
Тому й дивно, що в біль
шості з них комсомольських 
контрольних постів фактич
но не існує.

ТАК ТІКАЮТЬ, 
ЧИ ЙДУТЬ 

вчитися?

БІЛЯ будинку Новгород- 
ківського училища ме

ханізації сільського госпо
дарства зупиняються маши
ни. Сходять з них юнаки, 
дівчата з чемоданами, рюк
заками. Впевнено прямують 
до училища, кладуть на стіл 
заяви з проханням прийняти 
на навчання. Найбільше ба
жаючих здобути професії 
механізатора прибувають з 
Долинського району, трохи 
менше — з Кіровоградсько
го, Компаніївського. Та най
гірша справа — в самому 
Новгородківському районі. 
Колгоспам району потрібно 
підготувати 68 механізато-

рів. Прийнято ж в училище 
лише 26 учнів.

ЦК, обком комсомолу Ук
раїни звертають особливу 
увагу на підготовку механі
заторів з числа дівчат. З 
цього приводу газета «Мо
лодий комунар» друкувала 
заклик дівчат-трактористок 
області. Та як не дивно, в 
райкомі комсомолу навіть 
палець об палець не вдари
ли, щоб надати широкої 
гласності цьому заклику.

Днями поступили вчитися 
на механізаторів Марія Ля
шенко з радгоспу «Третій 
вирішальний», Марія Они- 
щук і Раїса Спицька з кол
госпу імені XXII з’їзду 
КПРС. Але в цьому немає 
ніякої заслуги райкому чи 
первинних організацій. Дів
чата прийшли в училища 
так би мовити самопливом.

Та коли про це довіда
лась Лариса Братко, секре
тар комсомольської органі
зації колгоспу імені XXII 
з’їзду КПРС, вона зробила 
скептичний висновок:

— Та які трактористи з 
них будуть? Отож, щоб не 
працювати в ланці, то й по
втікали вчитись.

Ось як розуміє і втілює в 
життя рішення XIX з’їзду 
ЛКСМУ вожак молоді! По
милковість її поглядів ціл
ком очевидна. Це — ще 
один красномовний факт 
неправильного стилю орга
нізаторської роботи райко
му комсомолу. Не зайвим, 
мабуть, буде нагадати їм, 
що добір і навчання кадрів 
механізаторів — це їх одне 
з провідних завдань.

Як бачимо, працівники
райкому все ще знаходяться 
в полоні паперової метушні, 
гублять живий зв’язок з мо
лоддю, дуже повільно пере
будовують роботу у світлі 
завдань XIX з’їзду ЛКСМУ 
і березневого Пленуму ЦК 
КПРС.

О. ШКАБОИ,
спецкор «Молодого ко
мунара».

Новгородківський район.

Тут мічурінці все вже зробили, щоб закласти нові 
колгоспні сади, але немає саджанців. Вони турбують 
керівників колгоспів, останні посилають депеші в рай
центр, а посадкового матеріалу все нема.

— Які ж ми були здивовані, коли дізналися, що в 
плодорозсадницькому радгоспі «Зоря» Гайворонський 
район не вибрав занарядженнх йому 7650 плодоягідних 
саджанців. Ульяновський — 14900, Хмелівський 9500. 
Що ж думають керівники цих районів?

А що можуть сказати керівники Кіровоградської до
слідної станції? Вони ще й не думають забирати в рад
госпі «Зоря» 1270 штук занарядженнх плодоягідних 
саджанців. Поганий приклад показує ця авторитетна 
установа. /

Незрозуміло, чого вичікують Кіровоградський комун
госп. який не вибрав 1000 штук плодоягідних кущів, 
Ульяновський і Хмелівський райони — 2000 штук.

Радгосп «Зоря» зараз підготував для реалізації кол
госпам і установам 110.000 штук яблунь, груш, слив і 
черешень. Заготовлено 893.500 саджанців винограду. 
Але й досі посадковий матеріал не завезено в колгоспи 
й радгоспи області.

О. ВИШНЕВИЙ.
Ф---------------------------------------------------------------------------

ЯК ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ

ВЧОРА^ЇЧНіГсЬОГОДНІ-МАЙСТРИ
У світлих, зручних для 

роботи цехах ательє індиві
дуального пошиву одягу об
ласного управління торгівлі 
працює 76 юнаків і дівчат. 
Два-три роки тому вони на
вчалися в школах, техніч
них училищах. Тепер — це 
висококваліфіковані май
стри, які люблять і добре 
знають свою справу.

Ось, наприклад, Людмила 
Младіна. Закінчила гурток 
крою та шиття, який пра
цював при клубі залізнични
ків, опісля працювала уче
ницею в ательє. Як кмітли
ву робітницю її послали на 
курси закрійників. Зараз 
Людмила — майстер п'ято
го розряду.

За останній час, таких як 
Людмила Младіна, в ательє 
прибуло понад сорок чоло
вік. Нас познайомили з бі
лявою дівчиною. Ліда Ку
ца к — бригадир колективи 
комуністичної праці. В 
ательє прийшла з Одеського 
технічного г училища. В 
бригаді, якою керує Ліда, 
одного разу помітили, що

прасувальник В. Вергуленко 
неякісно виконує роботу. 
Ного неодноразово попе
реджувала бригадир. Не 
слухався. З Віталієм гово
рили на бригадних зборах. 
Врешті-решт хлопець зрозу
мів свою помилку. Почав 
виконувати роботу майстер
но, пішов навчатися у ве
чірню школу.

Хочеться розповісти ще 
про одну хорошу справу в 
бригаді Лідії Куцак.

Важко захворів чоловік 
Марії Димури. Друзі допо
магали їй, як могли. Та не
забаром злягла й сама Ма
рія. Подруги порішили ви
конувати роботу й за неї. 
По черзі відвідували хвору.

Щомісяця молодь з ательє 
індпошиву виготовляє 
1100—1200 пальто і костю
мів. Вони пошиті зі смаком, 
якісно. /, безумовно, покуп
ці вдячні майстрам краси
вого вбрання. — людям 
скромних професій.

О. БУР'ЯНСЬКИЙ.
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„ЗІРЦІ“ СВІТИТИ
ЯСКРАВО

ІЗКУЛЬТУРУ і спорт в побут наро
ду — таке завдання поставлене пе

ред фізкультурними організаціями краї
ни. Над його здійсненням працюють і 
колективи фізкультури заводу «Червона 
зіркам які об'єднують понад дві тисячі 
робітників.

Минулий рік був по-справжньому 
Спортивним для червонозорівців: підго
товлено два майстри спорту СРСР, 33 
першорозрядники і 547 спортсменів ін
ших розрядів. Від змагання до змаган
ня зростає майстерність робітника ко
вальсько-пресового цеху Володимира Ко
валенка. Лише декілька перемог відділя
ють юнака від звання майстра спорту з 
класичної боротьби. На порозі здобуття 
цього почесного звання і слюсар цеху 
дослідного виробництва, гімнаст Едуард 
Орденко, токар енергоцеху, велосипедист 
Валерій Смирнов.

Провідних заводських спортсменів ви
росло немало. До їх числа можна від
нести ударника комуністичної праці На- 
залію Пуду, свердлувальницю Майю 
Мороз, слюсаря Геннадія Жердієва, тех- 
ціка-конструктора Миколу Федосєєва та 
багатьох інших ентузіастів фізкультур
ного руху.

В листопаді минулого року президія 
Всесоюзної ради добровільних спортив
них товариств профспілок присвоїла ко
лективу найменування спортивного клубу 
іЗїрка». Це поклало на нас неабиякі 
завдання: центр всієї фізкультурно-ма
кової роботи перемістився тепер безпо
середньо в колективи цехів і відділів. 
Активісти низового колективу повинні 
Проводити роботу не лише серед завод- 
їької молоді, а й захищати спортивну

честь підприємства на міських, обласних 
та інших змаганнях. Дещо в цьому на
прямі нами вже зроблено. Зараз підхо
дить до фінішу заводська спартакіада, 
присвячена XIV з'їзду Ленінського ком
сомолу. Пожвавилася фізкультурно-ма
сова робота і в деревообробному та чет
вертому механоскладальному, які дов
гий час досить інертно вникали у спор
тивне життя заводу. На сьогодні дерево
обробники навіть стали чемпіонами під
приємства з настільного теніса.

Проведення змагань в цехах і відділах 
на першість клубу дало змогу вже за 
три місяці цього року підготувати шість 
першорозрядників і 73 спортсмени дру
гого, третього та юнацького розрядів. 
Тож, недарма на першій конференції 
клубу ми взяли підвищені зобов'язання: 
довести кількість фізкультурників до 
п'яти тисяч чоловік, домогтися того, 
щоб кожен комсомолець брав активну 
участь у спортивних буднях клубу. За 
цей рік ми вирішили підготувати ще три 
майстри спорту, 860 розрядників і 600 
громадських інструкторів. Загін громад- 
сіких кадрів — запорука виконання 
взятих зобов'язань.

Велике значення приділяємо змаган
ням. Календар поєдинків розроблений 
так, щоб кожен спортсмен мірявся сила
ми з своїми суперниками не менше 6—7 
разів на сезон.

Попереду — відповідальні старти. їх 
зможуть блискуче взяти лише дужі, за
гартовані, сміливі.

В. ТВЕРДОСТУП, 
заступник голови правління спор
тивного клубу «Зірка».

М ИКОЛА Іванович Рома
ні пенко — тренер з кла» 
енчної боротьби доОровіль- 
ного 
ства 
його 
ють за глибоко продумані 
заняття і за ділову 
лпвість.
ній роботі Микола Іванович 
виховав

біля ста борців-розрядннків. 
«Наш Микола Івано

вич» — з неприхованою теп
лотою говорять про свого 
тренера і майстри спорту, 
і новачки. Що ж. автори
тет цілком заслужений.

На знімку: М. РОМА
НЕНКО.

спорі ІІВ1ІОГО 
«Авангард», 
спортсмени.

товари- 
Люблнть 
позли: а-

, зимог- 
Завдяки кропіт-

п’ять майстрів 
СРСР. підготував

сі упали в другій підгрупі. 
Не перед кожним складали 
зброю волейболісти, шахіс
ти. Приємно було пожинати 
перші плоди своєї праці.

До справжньої ж слави 
цьому колективу було да
леко. Та головне, що курс 
на це був узятий правиль
ний. Питаннями розгортан-

Навколо чілійського турніру

РЕПЕТИЦІЇ ПЕРЕД
ДАБЛИЖАЄТЬСЯ день відкриття фіналь

ного турніру VII чемпіонату світу з 'фут
боле. 31 травня в чотирьох містах Чілі від
будуться перші календарні матчі. Часу зали
шилося зовсім мало. 1 всі 16 фіналістів від 
тренувальних занять переходять до конт
рольних зустрічей.

Одними з перших помірялися силами пе
ред чілійським турніром збірні Аргентіни і 
Мексікн. На своєму полі в Буенос-Айресі 
аргентінці переграли гостей з допомогою... 
мексіканця Ллаіріса, який забив м’яч у... 
власні ворота.

Дворазові чемпіони світу — уругвайці — 
вибрали місцем проведення контрольних зу
стрічей європейський континент. 11 квітня в 
Гамбурзі вони зустрінуться із збірною ФРН, 
18 квітня в Будапешті — із збірною Угорщи
ни, 22 квітня в Празі із збірною Чехословач- 
чини, 27 квітня в Москві — із збірною СРСР 
і 2 травня в Глазго — Із збірною Шотландії.

Дуже важливе турне загілапосано уруг
вайцями не випадково: керівники футбола
серйозно стурбовані рівнем підготовки коман
ди Уругвай і відносять до основних суперни
ків Чілі європейські команди.

В свою чергу, в квітні і першій полови
ні травня- 10 європейських збірних — фіна
лістів проведуть на своїх полях- і полях су
перників по декілька репетиційних ігор.

Радянська збірна після тренувальних збо
рів в Угорщині вирушить в Люксембург. Тут 
вона проведе два матчі, а потім 18 квітня 
зустрінеться в Стокгольмі із збірною Швеції. 

Цікавий план підготовки збірної Болга
рії, яка вперше візьме участь у фіналі пер
шості світу.’ Спочатку болгари проведуть У 
Софії два матчі з бразільською командою 
«Греміо». а 12 квітня зустрінуться на своє
му полі з чемпіонами СРСР — динамівцями 
Києва. Після цього збірна Болгарії напра
виться з Італію, де з 18 по 25 квітня помі
ряється силами з ьайсильнішими професіо
нальними командами країни. Безпосередньо 
перед поїздкою у Південну Америку болгар
ські футболісти виступлять в Амстердамі.

А. КАЧАЛОВ.
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На першому місці компаніівці
ПРОТЯГОМ кількох днів у 

Новоархангсльську трива
ли поєдинки особисто-команд- 

Яої першості області з шахів 
серед сільських спортсменів. 
46 районів прислали своїх 
•редставників на ці змагання. 

Напруженою була боротьба 
у чоловіків. По 11 очок з 15 
можливих набрали Лановськяй 
ЯВІльшанський район) і Сахно 
ЦКомпаніївський район). Пер- 
гпе місце присуджено Ланов- 
кькому, бо в зустрічі з Сахном 
перемога була на його боці. У 
шахістів Новоархангельського і 
Петрівського районів Пономар- 
чука і Гомюка також однако
ва кількість очок — по 10. Во
ни поділили між собою трете 
і четверте місця.

Не менш гостро проходили 
поєдинки жінок. Без поразок 
провели змагання спортсменки 
Знам’янського і Новоукраїн- 
ського районів Юстіна та 
Ожога. На третьому місці Ко
сенко з Олександрівського ра
йону.

У командному заліку пере
можцями стали представники 
Компаніївського району. На 
другому місці — новоархан- 
гельці, па третьому — віль
шанці.

Команда-переможннця захи
щатиме спортивну честь області 
на республіканських змаганнях 
сільських спортсменів, які ма
ють відбутися в Чернігові.

Р. ПАРАМОНОВ.

Неабияку силу, витрива
лість потрібні робітнику 
ливарного цеху. Та Володи
мир Пацюков, який працює 
в Долииському відділенні 
«Сільгосптехніка», добре 
справляється з роботою. 
Він — спортсмен, має дру

гий розряд з важкої атле
тики. На обласній спарта
кіаді серед сільської моло
ді Володимир став чемпіо
ном серед спортсменів пер
шої важкої категорії.

На знімку: В. ПАЦЮКОВ 
під час тренувань.
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КВІТИ,
— Струнко! — пролунала 

гучна команда. Голова ра
ди колективу фізкультури 
Кіровоградської панчішної 
Фабрики Валентин Келеп, 
чітко відрапортував дирек
торові підприємства Л. П. 
Нікітіну про те, що учас
ники спартакіади готові 
розпочати змагання.

Леонід Прохорович по
здоровив юнаків і дівчат, 
побажав їм успіхів у труді 
й спорті. Над стадіоном 
«Авангард» прокотилась ба
дьора мелодія спортивного 
маршу. Почалися поєдинки 
бігунів, стрибунів, дискобо
лів...

Фабрична спартакіада пе
ретворилася у свято всього 
колективу. І було чому ра
діти. Майже третина людей, 
зайнятих на підприємстві, 
була залучена до занять 
фізкультурою, регулярно 
працювали легкоатлетична, 
волейбольна, баскетбольна, 
шахова і шашкова секції. 
Зростала спортивна май
стерність молоді, поповню
вались ряди значкістів 
комплексу ГПО, розрядни
ків, громадських інструкто
рів фізкультури і суддів з 
різних видів спорту.

Спартакіада була підсум
ком наполегливої роботи 
всього колективу по розгор
танню масового фізкультур
ного руху на фабриці. Це 
було влітку 1960 року, коли 
робилися тільки перші кло
ни у великий спорт. Уже 
тоді фабричні спортсмени 
зробили серйозну заявку на 
призові місця в. міських 
змаганнях. Зокрема легко
атлети стали переможцями 
серед кіровоградських ко
лективів фізкультури това
риства «Авангард», які ви-

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

«Молодо* «оммувар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ. г. Кировоград.

культури почала працювати 
значно гірше. Ослабили 
свою увагу до спорту керів
ники фабрики. Комітет ком

ЗІВ’ЯЛЕНІ
ня спортивної роботи зай
малися не одинаки, не тіль
ки ентузіасти цієї справи, а 
всі гуртом. Дійову допомо
гу фізкультурному колекти
ву систематично подавали 
дирекція, партійна і проф
спілкова організації. А ком
сомольська організація, як і 
належить, була душею всі
ляких починань у фізкуль
турі і спорті.

Так було майже два роки 
тому. Тоді панчішна фабри
ка служила добрим прикла
дом для багатьох колекти
вів фізкультури товариства 
«Авангард». Але останнім 
часом цей колектив, який 
тільки ставав на міцні ноги, 
почав втрачати завойовані 
позиції.

Голова фабричного комі
тету профспілки Валентина 
Мізерна і член комітету 
комсомолу Клавдія Голові- 
нова пояснюють занепад 
спортивної роботи відсут
ністю приміщення для за
нять. Адже і раніше такого 
приміщення не було, а спор
том займалися десятки мо
лодих людей підприємства, 
в тому числі В. Мізерна і 
К. Головінова.

Відсутність приміщення— 
не основна причина занепа
ду фізкультурної роботи. 
Раніше юнаки і дівчата фаб
рики відвідували заняття 
при центральній секції то
вариства «Авангард», що 
проводяться в спортивному 
залі заводу «Червона зір
ка». Чому це не можна ро
бити й зараз? А хіба занят
тя з настільного теніса, ша
хів і шашок не можна 
влаштовувати у своєму чер
воному кутку? Можна, та 
ніхто за це не береться.

Головна причина занепа
ду спортивної роботи в то
му, що рада колективу фіз-

В ПУП’ЯНКАХ

ровограда почали перші 
тренування. Хочеться споді
ватися, що й молодь пан
чішної фабрики також ви

йде- на бігові 
доріжки, спор
тивні майдан

чики, і знову
поверне завойовані раніше 
позиції. В цьому їй повинні 
допомогти керівники під
приємства, обласна рада то
вариства «Авангард».

Л. ФАИНШТЕЙН.
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сомолу, очолюваний Ольгою 
Гуцалюк, займається ба
гатьма питаннями, а от фіз
культуру і спорт чомусь ви
пускає з поля зору.

На фабриці відбулися 
звітно-виборні збори. Обра
ли новий склад ради колек
тиву фізкультури. Керувати 
нею доручили Віктору Ро- 
діонову. Це було місяця пів
тора тому, але зрушень у 
поліпшенні фізкультурної 
роботи поки що не помітно.

Сам Родіонов — боксер 
першого розряду, а от пе
редати свої знання і досвід 
товаришам по роботі й не 
збирається.

— У нас в основному 
працюють жінки, — заяв
ляє Віктор.

Правда, чоловіків тут є 
майже сто — значно менше, 
ніж жінок. А серед них зна
йдеться зо два десятка юна
ків комсомольського віку. 
Хай би принаймні третину 
цієї молоді залучити до за
нять боксом, і то користь 
була б.

Клавдія Головінова в свій 
час захоплювалася худож
ньою гімнастикою. Чому б 
їй не організувати секцію 
з цього красивого виду 
спорту? Раніше вона зав
жди брала участь у легко
атлетичних змаганнях, а те
пер двадцятидворічна дів
чина записалася вже в ба
бусі.

На фабриці є чимало здіб
них спортсменів. Це Вален
тина Вариченко, Лариса 
Бармак, Люда Куйбар, Єли-. 
завета Лещукова та інші. 
Але їх не залучають до ро
боти. То ж і виходить, що 
квіти, так би мовити, в’я
нуть у пуп’янках.

Весна міцно вступає у 
свої права. Спортсмени Кі

ЗАДАЧА № 4
Білі починають і дають 

мат в два ходи.
За правильне розв’язу

вання задачі нараховується 
два очка.

КІНОТЕАТР «МИР». «Люди- 
на-амфібія». Початок о 10 
год. ранку, 12, 2 і 4 гол. для, 
6. 8 і 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 
«Люднна-амфібія». Початок о 
10 год. ранку, 12, 2 і 4 год. дня, 
6 8 і 10 год. вечора. Перед ос
таннім сеансом додаткові філь
ми «На нас дивляться діти» та 
«Мрії і долі». На літньому май
данчику початок сеансу о 8 год. 
ЗО хв. вечора.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕР- 
ЖИНСЬКОГО. «Актор і Иол- 
лер». Початок сеансів об і І год. 
15 хв., і год., 2 год. 45 хв., 
4 год. ЗО хв. дня, 6 год. 15 хв., 
8 год., 9 год. вечора. Передос
таннім сеансом додаткові філь
ми «Подвиг» та «Ми розбудемо 
тебе, степ».

Редакція працює з 10 години ранку до о години вечора» 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова.
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