
В ціпам# рои і мех<и-г:..м~&- 
ри ко.игоаиу ймені Фпужзе 
Олексамїірійісьі^ою району 
вобов’яазшшсь впрост::;-и по 
26 центщрі/в гороху нса нож
ному з 148 гемстарів. Вони 
доКЛЕ.ІЕІ 9‘СЄ юмикняі, ШОЬ 
провести СЙабу цієї ріпної 
культурні за трэи з г.сумни
мою ОМІ.

Найкхницш'х резу.лі/тапв 
добилиая механгтмто ри
бригаді# № Я.

И а з ні і м ж и: іиеіреідо- 
вий ком&ом&льсько-моло- 
діжний агрегат Лаєм 
ОМЕЛШШШ.А. злиш — 
секретар пауторгажс.заицй 
колгоспу В.. Г. ЕЬ ДИДО та 
Зригадсср траксторної брига
ди Я. №. Г АЕГОН.

Фит В. /60В ПА ІКА.

Пролетарі всіх т.рктїн. єді-сайтесхі'

КЛИЧ ЗЕМЛІ
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛІЖСЛЛУ

Т’УТ все було йому близь- 
І ким і знайомим, наче 

вдома. Майже кожна цег
лина пройшла через його 
руки, зігрілась їх теплом.

А тепер все це залишити. 
Легше всього зібрати речі і 
поїхати в колгосп. Тут бу

дуть говорити про високу 
твою свідомість, а там, в 
першу чергу, чекатимуть ді
ла, великого діла.

Тим часом, до цього жит
тя йшло звично і впевнено. 
Нагороджувало перемога
ми, випробовувало невдача
ми, для чого розставляло 
перед ним перепони труд
нощів. І він долав їх. Ма
буть, тому з рядового ро
бітника перевели на началь
ника цегельного цеху, а 
невдовзі призначили техніч
ним керівником. Протягом 
десяти ройків він 
заводові тепло і 
свого серця.

Крізь нелегкі 
прийшло остаточне рішення: 
«Хочу працювати в колгос
пі. Так підказує совість. 
Сил не шкодуватиму...» Хо
тів ще дописати, що це — 
його відповідь на заклик 
партії, та рука зупинилась. 
Про відповідь ранувато го
ворити.

В райкомі сприйняли зая
ву схвально. А чи здогаду
вались, що за нею криєть
ся не одна людина? Дружи
ні ж не всеодно, куди і чо
го збирається чоловік і, 
зрештою, що чекає її попе
реду. Надійці ж йти з ним 
поруч. Вона не перечила, 
хоча, видно, й не з поєною

Бурхливими були збори, на 
яких обговорювались всі 
наболілі питання. Жоден 
член партії не залишився 
без важливого доручення, і 
ніс за його виконання пер
сональну відповідальність.

А яку ж заслугу має Пет
ро Литвинов? Сам про це 
він поки що нічого не може 
сказати. Партійна організа
ція колгоспу виявила йому 
високе довір'я — обрала 
своїм секретарем. А довір'я 
товаришів зобов'язує і ви
магає. Особливо тоді, коли 
ти приїхав з наміром пока
зати особистий приклад.

В. ШУЛЬГА,
Колгосп імені Чкалова 
Новомиргородського 
району.

радістю дала свою згоду. Бо 
все, до чого звик, з чим 
зріднився, завжди ламаєть
ся болісно...

* ♦ ♦

J~T ЕТРО йде польовою до- 
* * рогою, вслухаючись в 
різноголосий весняний шум. 
«Гарний зараз наш цех — 
світлий, чистий», — міркує 
він. Аби тільки погода не 
підвела. Сівба проходить 
добре.

Перед цим ретельно пере
глянули структуру посівних 
площ, уточнили ділянки під 
кожну культуру. Цього ро
ку горох вирощуватимуть 
на 100 гектарах, вдвоє біль
ше торішнього. Посіви куку
рудзи збільшаться до 900 
гектарів, а цукрових буря
ків --  до 200. Це плануван- ^QODOQDDDOODDODOOODOD^
ня, підказане рішеннями g 
березневого Пленуму ЦЦ g 
КПРС. g

Піклування керівників о ульяновка. в артілі імені 
КОЛгОСПЦ про рІЛЬНиЦТвО оХХІ1 3 *.3^у КПРС першим роз- 
...___ □ почав сівбу механізатор М. Фі-цілком закономірне. Адже о ^іпчук. 220 гектарів площі пов- 
від нього ПОвНІСТЮ залежить □ ністю засіяно горохом. 
розвиток тваринництва. Ag_ycniluHO ЙАЄ сівба ячменю. 
тііт ТР'Ш- гтплпга неп»; inn п ПеРеЛ веде агрегат П. Франка. тут теж сталися певні зру- □ за день механізатор засіває 
шення. Відновлено принцип □ 20—23 гектари при нормі 17. 
матеріальної заінтересова- □ Хлібороби артілі готують пло- 
ності працівників ферм, по- □ щу ПІА ку*уРуАзу- # 

ліпшується порідність MO- п ДОЛИНСЬКА. Буряководи ра- 
лочного стада. На свино- □ бону взяли весняний старт. У 
фермі добовий приріст КОЖ- ₽ колгоспі імені Шевченка вже 
ипї Рппппи стпчпапт,. РПП_ о засіяно понад 60 гектарів. Мо-НОі голови становить 6UU— алодий тракторист Георгій Банд- 
/00 грамів. □ зюк веде перед у змаганні за

На пеоший погляд здасть- g високопродуктивне викорнстан- ла перший погляо зиасть о ня ТСХІІІКИ. 20-22 гектари — 
СЯ, ЩО особливих досягнень □ такий його змінний показник. 
ще немає. Тим більше, що □ Це — на третину більше нор- 
довгий час серед людей па- d мапкЛ’шт-. -ч □ плантацію ланкова Марія Віт
нувала безвідповідальність. □ ряк, роботу тракториста оцінює

МНИ g Організовано ведеться сівба 
’ ' -в артілі імені Леніна. Тут ман-

«■□□□□□ □якввввавш сипав вввввввовивавиввваввввявввг,

Рік видання VI. 
№ 43 (550) Середа, 11 квітня 1962 р. Шана 2 косі.

АГІТАТОРЕ! НА ТЕБЕ 
ЧЕКАЮТЬ У ПОЛІ

віддавав 
невтому

роздуми

ВІСТІ З ЛАНІВ

І комуністи вирішили, на- о на «добреі і «відмінно». 
решті покінчити 3 иим. ° Організовано ведеться сівба

Повідомлення ТА PC
Супутник «Космос-2», виведений на орбіту 6 квіт

ня ц. р., продовжує свій політ. Як уже повідомлялось, 
«основним завданням запусків супутників серії «Космос» 
є послідовне і всебічне дослідження космічного просто
ру та верхніх шарів атмосфери. Інформація, яка пере
дається на Землю з допомогою багатоканальної радіо
телеметричної системи, показує, що наукова апаратура, 
встановлена на борту супутника, працює цілком задо
вільно.

Протягом 7 квітня тривали траєкторні вимірювання.
В результаті обробки цих вимірювань початкові дані 

про параметри орбіти, одержані безпосередньо після 
запуску супутника, було уточнено.

За даними на 7 квітня, період обертання супутника 
становить 102,25 хв., а мінімальна і максимальна від
даль від Землі відповідно дорівнюють 211,6 і 1545,6 км.

Радіопередавач «Маяк-2», встановлений на борту су
путника «Космос-2», безперервно працює на двох коге
рентних хвилях з частотою коливань 20,005 і 90,0225 
мегагерц, його сигнали успішно приймаються сіткою 
спеціальних приймальних станцій у Радянському Союзі 
та іншими приймальними станціями в усьому світі з ме
тою дослідження .іоносфери і вивчення умов проходжен
ня радіохвиль по трасі космос—Земля.

Радіопередавач, встановлений для цієї ж мети на су
путнику «Космос-1», виведеному на орбіту 16 берез
ня и. Р-, також продовжує свою роботу.

Характери сигналів, випромінюваних цими радіопере- 
ідавачами, різні. На супутнику «Космос-1» тривалість 

посилки сигналу становить близько 4 сек.. і паузи 0,5 
сек., а на супутнику «Космос-2» тривалість посилки 
сигналів і пауз відповідно дорівнює 2 і 0,5 сек.

В координаційно-обчислювальний центр продовжують 
надходити дані про повсюдні спостереження за польо
том супутників «Космос-1» і «Космос-2» та про прийом 
сигналів, випромінюваних бортовими передавачами.

же всі плантації будуть засія
ні одноростковим насінням. Бу
ряки вирощуватимуться за но
вою технологією. А це — ско
рочення затрат ручної праці, 
зниження собівартості продук
ції.

С 1

ПОКЛИКАЛА весна хлі- 
** боробів на широкі ла
ни. В розпалі сільськогос
подарські роботи у колгос
пах Новогеоргіївського ра
йону. Особливо жваво йдуть 
справи на тих ділянках, де 
господарює комсомол.

Колгоспи ра
йону вже закін
чують сівбу 
ранніх ярих
культур. Силами комсо
мольців району горох виро
щуватиметься на площі 545 
га, а зобов’язання — одер
жати по 25 центнерів зерна 
з кожного. Комсомольські 
організації артілей ім. Ле
ніна (с. В. Андрусівка), 
«40-річчя Жовтня», імені 
Котовського доглядатимуть 
у цьому році по 100 гекта
рів гороху. Дружно розпо
чали комсомольці сівбу го
роху, і завершили її протя
гом 2—3 днів. Молодіжна 
тракторна бригада Василя 
Арделяна за зміну засівала 
по ЗО гектарів. Зараз сівбу 

. гороху вже закінчено в усіх 
колгоспах.

Т^ОМСОМОЛ області веде розгорну* 
тин наступ за високий врожай чет

вертого року семирічки. Високі рубежі 
визначили для себе юнаки і дівчата 
Кіровоградщннн: на кожному з 110 ти
сяч гектарів виростити по 50—60 цент
нерів зерна кукурудзи, на 90 тисячах 
гектарів — по 300—350 центнерів зеле
ної маси, одержати 25-центнерний вро
жай гороху на площі 34 тисячі гектарів 
та ін.

Завдання почесні, відповідальні. Та 
вони посильні нашій армії сільських 
комсомольців. Доля майбутнього вро
жаю в руках механізаторів, ланкових, 
членів ланок. Але успіх справи залежить 
і від тебе, товаришу агітаторе. Пам’я
тай про це! І вже сьогодні продумай, як 
розповідатимеш про передовий досвід, 
як у бесідах використовуватимеш роз
повіді про успіхи окремих ланок, агре
гатів, механізаторів, як допоможеш 
впровадити кращий досвід, як ти пове
деш справу, щоб у кожній бригаді, на 
току регулярно випускались стіннівки, 
«блискавки».

Бути агітатором — найпочесніше до
ручення для кожного комсомольця. Ад
же ти — провідник ідей партії, глаша
тай комуністичного прийдешнього. І на 
тебе скрізь чекають. Радянських людей 
цікавить все, що відбувається на на
шій рідній землі і за кордоном, вони 
бажають знати, як здійснюються на
креслення березневого Пленуму ЦК 
КПРС у сусідніх колгоспах і радгос
пах, в інших областях і республіках. 
Вони хочуть дізнатися, як почало пра
цювати їх територіальне колгоспно- 
радгоспне управління і що вже ним 
зроблено, що намічається зробити. З за
хопленням слухатимуть хлібороби бесі
ду, побудовану на чудових матеріалах 
нової Програми КПРС, історичних рі
шеннях XXII з’їзду Комуністичної пар
тії.

Хлібороби артілі імені Леніна Рівнян- 
ського району завжди з великим задо
воленням зустрічають бесіди, які прово-

€ М О !
Молоді кукурудзоводи 

району також напоготові — 
незабаром вони почнуть сів
бу. Протягом зими вони 
вчилися у школі передового 
досвіду при тракторній 
бригаді колгоспу імені Ко
товського. Цю школу прой
шли керівники 18 комсо
мольських агрегатів, ство
рених в районі. «Точні 
квадрати при сівбі — до
рідний урожай при збиран
ні!» — з цією думкою за
сіватимуть комсомольці ра
йону всі чотири тисячі гек
тарів площі, відведеної під
кукурудзу.

секретар 
ївського

В. ТКАЧУК,
Новогеоргі- 

РК ЛКСМУ.

>І
і

дить ланкова к<си<сиікіо.гаі>сь<ко-№ол»діж_нщ 
ланки Галина Кг-хліс-ниченко. Галину 
слухають захоплена», б»есіди їп копирует* 
НІ, ТІСНО ЛОв’яЗісІІІІ З ЖІМГПГЯМ, їв- «их ба- 
гато фактів з кіісшевоз*« жлт*т,п. Г. ІКо- 
лісниченко було, учасницею реслуйлііизн" 
ської наради куку^удаз-иводіа.. По игра- 
їзду в рідний коліпоспі вона розповіла 
односельчанам віро фснбогу наради, ядре 
піднесення, що iiawve серед жлї бортоііів 
інших областей;. ЦЦе завзятіше запра
цювали молоді хуигурмдзо водій, ше зра* 
зумілішимн етапи їх завдаїняя. Зла раз 
Галина зайнята на сігвбі гороху. Тат і 
бесіди проводить. -Пре березі+свжй Пле
нум ЦК КПР<С, тро насту тний з’їзд 
ВЛКСМ заходить аюва. Члени гвдеіавю* 
го агрегату прагнуть гпрацювіати якнай
краще, щоб ХПУ з ’їздаv ксмеомоиху їгід- 
ннй подарунок пілцготтувати, шоо де
легатка цього форуму молода Г_ К(»ліс- 
ниченко могла з гінрЕістю рояпямйсгіе де
легатам з’їзду нрн своїх односельчан. 
А повернеться Галина зі з’їзду — і зно
ву будуть цікаві захсаплзою*«і бесідам.

В колгоспі і імені. ЦЦедрса О-лександарів- 
ського району прщадое агітатором Таї
ся Цегельник. Нон;а с. истематичню слід
кує за справдити в сі.ідаському геюшьаар- 
стві, за новова«едемнямим та пр«сгосу.аан- 
нями до машині.Яро все це нона аяііе 
розповісти евг ґні сліуха. чім

Комсомольшє>-;іг: "гатору треба всподи 
поспіти, його жн»е, запалююче слово 
повинно натхненна- звучати біля «висів
ного агрегату. вів тракторному стані. Він 
повинен будити у ревнеє ник і в політич
ний і трудовий ентузіазм* лудпіи,ати лю
дей на розв’я.заннія монкрепвнх завдань 
сьогоднішнього дива.

Безмежний простір .діяльності молюдо- 
го агітатора. .Але човну б те присвячу
вав вік свою цибиту, повінйєж нам ята- 
ти, що найголопш те його завдання — 
донести до кгожінлго трудівнвика великі 
ідеї Програми КЛ PC. ;ріиіе»ь XXII з’їз
ду партії та березневого Е&мнуму ЦК 
КПРС.

... —

У Раді Міністрів СРСР
Йдучи назустріч побаханнзьм т/рудзяициис. Моніст*

рів СРСР постановила, перекєг.ст ден », відпаг>чіин.ку .■ не
ділі 29 квітня на понедЕіок 6’іО квй.тн.чі 1962 ах.

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОНОТ РАДЬ СРСР 
ПРО ВСГАЯЮВІЕЕНІИЯ 

«ДНЯ КОСМОЇВАВ1ГВИКМ»
На ознаменування першивго в 'Світі ппвдьсіту ра

дянської людини в космос Зірезнідія Веягхошюї. Ра
ди СРСР постановляв:

Встановити святкування чДдзд жоемоиивзппик». 
«День космонавтики» відуна чати вцорчжу 12 квіт

ня.
Голова Президії Вер лон» ої

Ради (СРСР Х БГКЖН&В.
Секретар Президії Вєлхоївно ї

Ради С РСР МІ* ГЕС РГАД^Е. 
Москва, Кремль.
9 квітня 1962 р.
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ШЧ КОМУНІЗМ І РЕЛІГІЯ НЕСУМІСНІ
' _ ..„^ио«и.прнінізму. свою здатність не лише г

V НАШІЙ країні відбувся масовий відхід від релі- 
•* гії, а нині більшість громадян СРСР — атеїсти. 
Атеїзм став надбанням мільйонів людей; його масо
вість — характерна риса нашої епохи.

Ніколи і ніде за всю людську історію не було такого 
широкого атеїстичного руху, яким він є в нашій соціа
лістичній країні. Однак, серед радянських людей є ще 
й чимало таких, хто вірить в бога, додержує релігійних 
звичаїв. Ще діють православні церкви, відбуваються 
молебні в релігійно-сектантських організаціях, чита
ються священиками і пресвітерами проповіді різного ре
лігійного змісту. Церковники висувають певні ідеї, спира
ючись на які вони тримають в полоні релігійного світо
гляду віруючих. За час свого існування релігія неод
норазово міняла свої догмати.

Нині церковники всіх напрямків і течій роблять спро
би переконати віруючих в тому, що людина по своїй 
природі завжди була релігійною, що людське суспіль
ство теж завжди було релігійним. Але це не так.

Наукою доведено, що людське суспільство існує 
близько мільйона років, а релігія з’явилась 40—50 ти
сячоліть тому. Не дивлячись на відміну різноманітних 
релігій світу, ВСІ вони твердять, що у людини існує 
два життя: земне і загробне. Причому, земне життя 
тимчасове, а загробне — вічне. Людина, вчать релі- 
гійники, грішна, тому вона повинна вічно спокутувати 
свою «провину» перед богом. Така ідея закликає вірую
чу людину відмовлятися від усього земного. Всі цер
ковники твердять про величезне значення смерті в жит
ті людини. «Для мене життя — христос. а смерть — над
бання», — твердять релігійні проповідники

Сліпа віра в бога, священне писання — Біблія роб
лять релігійну людину противником науки. Нам, атеї
стам, часто доводиться переконувати віруючих у невід
повідності їх релігійних поглядів з нашою соціалістич
ною дійсністю, з розвитком науки й культури. В таких 
випадках віруючі відповідають, що сучасна православ
на церква і євангелісти християни-баптцстп не висгу-, 
пають проти Радянської влади, як це було до перемоги 
соціалізму, що їх ідеологія не пеїзешкоджає будівництву 
комунізму. Ми заявляємо: від того, що церковники змі
нили своє вороже ставлення до Радянської влади на 
лояльне, не змінився антинауковий характер православ
ного і баптистського віровчення.

Всі форми релігії були злісними ворогами науки. Це 
й зрозуміло! Кожне наукове відкриття спростовує ре
лігійне віровчення. Народу відомі факти переслідуван
ня церквою видатних російських виених М В Ломоно- 
сова, І. М. Сеченова, Д. І. Менделєєва та інших.

Від переслідувань церковників втік за кордон першо
друкар І. Федоров. Російські священики першу парову 
машину, винайдену братами Черепановими, оголосили 
«нечистою сплою».

В дореволюційний період російська православна церк
ва, користуючись привілейованим становищем держав
ної релігії, знищила книгу Е. Геккеля «Світові загад
ки», де викладались матеріалістичні погляди, заборони
ла друкувати книгу І. М. Сеченова «Рефлекси головного 
мозку». Такі історичні факти.

Щоб як-небудь затушувати явну невідповідність нау
кового і релігійного світоглядів, сучасні богослови за
являють, що християнська віра і наука можуть жити, 
не заперечуючи один одного.

Чи вірно, що сучасне християнство дійсно визнає 
науку і відмовляється від боротьби з нею? Звичайно, ні. 
Відмовившись від відкритої боротьби з наукою, сучас
не християнство проповідує антинаукову релігійну ідео
логію, прагне зберегти догматику, викладену в Біблії. 
Сучасне християнство так само як і в минулому боїться 
розуму, прагне відійти від світлої людської думки. Нині

християнські богослови висувають на перший план зов
нішню сторону релігії, головним чином, сліпе дотриман
ня звичаїв, прийнятих в християнстві, розкішне і уро
чисте богослужіння. Це робиться для емоційного впли-

людини 
Т. Д., ЯКІ 
ажиотаж
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маоксизму-ленінізму, свою здатність не лише пропагу« 
иати, але й здійснювати на практиці великі ідеали кд. 
мунізму. . ..

Служителі релігійних організацій роблять нині спро
би ОТОТОЖНИТИ комунізм І християнство, ДОВОДЯЧИ, 
ідеологія раннього християнства це ідеологія при- 
гноблених. Дійсно, це була ідеологія рабів, але вона 
принципіально відмінна від комуністичної ідеології.

Комуністи будують нове суспільство на землі. «Кому« 
нізм — це високоорганізоване суспільство вільних і 
свідомих трудівників, в якому утвердиться суспільне 
самоврядування, праця на благо суспільства стане для 
всіх першою життєвою потребою, усвідомленою необ
хідністю, здібності кожного будуть застосовуватися з 
найбільшою користю для народу». (Програма Кому
ністичної партії. Радянського Союзу, Держполітвидао 
УРСР, 1961, стор. 54). З цього видно, що нічого 
спільного між комунізмом і християнством немає. 
КПРС завжди розглядала релігію як реакційну ідео
логію і завжди викривала неспроможність релігійного 
віровчення.

Рішення ХХП з’їзду КПРС і важливі _ положення, 
записані в новій Програмі і Статуті партії на основі 
ленінських принципів, намічають головні шляхи подо
лання релігійних пережитків. Немає сумніву, що кож« 
ний крок в здійсненні програми комуністичного судів- 
ництва буде супроводитись відходом все нових мас 
трудящих нашої країни від релігії, аж до повного і 
остаточного подолання релігійних пережитків.

Дальше поширення і зміцнення атеїзму, а потім і 
його повне торжество неминучі. До цього веде наші 
мета, вся практика комуністичного будівництва. Нині 
завдання атеїстів полягає в тому, щоб посилити ідео
логічну боротьбу з релігійними пережитками, зробити 
її дієвою, цілеспрямованою, допомогти віруючим здо
бути силу відректися від невірних поглядів і стати з 
ряди активних і свідомих будівників комуністичного 
суспільства- І. ШЕНДРИК.

керівник секції атеїзму обласного відділення 
Товариства для поширення наукових і політич
них знань.

ву на віруючих. Церковники роздувають у 
нездорові почуття: страх, сум, безпорадність і 
легко переростають у хворобливий релігійний 
і фанатизм.

Релігія породжується з допомогою емоцій, 
шать розум. Коли емоційна сторона життя 
потворних, перебільшених розмірів, тоді релігійна лки 
дина починає бачити дійсність в такому вигляді, в яко
му диктують їй хворобливі почуття. Молода колгосп
ниця села Свердлівки Новогеоргіївського району Ган
на К. в бесіді зі мною розповіла: «В бога особливо я и 
не вірю, але ось коли під час пасхальних процесій ідуть 
віруючі і співають церковних пісень, стає якось не по 
собі... Моторошно, навіть мороз по шкірі пробігає. І 
думаєш: певно, є бог, якщо тобою такі почуття оволо
дівають». Видно, Ганна К. ще не атеїстка. Ось таких і 
залучають в свої тенета церковники.

Нинішні духовні наставники відкрито пропонують ві
руючим заглушити свій розум, . підпорядкувати його 
почуттям. «Ти повинен молитися, щоб господь допоміг 
тобі погасити розум і розпалити віру», — говорять бап
тисти.

Церковники на противагу ідеї суспільного, колектив
ного висувають ідею «спасіння» особистого, індивіду
ального. Нам відомо, що людина, відірвана від колек
тиву, замикається в собі і легше піддається релігійному 
впливу.

Релігія сьогодні, так само як і раніше, спирається на 
почуття страху, горя і т. д. Спираючись на це, церков
ники прагнуть відгородити віруючих від спілкування з 
людьми. В проповіді говориться: «Чем меньше общения 
с людьми, тем больше 
жить в одиночестве».

Захисники релігії не 
що наш народ успішно 
Комунізм — це світле 
народу, а всього людства.
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а там і в інсти
тут фінансо
вий якось про
тиснуся.
"Дивна логі

ка! Коли ж 
вона встигла 
втратити смак 

до спеціальності, коли не 
встигла попрацювати жод
ного дня на фермі? Після 
технікуму — одразу в кі
нотеатр імені Дзержинсько- 
го касиром, а згодом влаш
тувалась в облкниготорг кі
оскером. Диплом захований 
у шафу, як непотрібна і 
навіть неприємна тепер річ. 
Так, неприємна, бо совість 
час від часу нагадує: твоє 
місце — не за прилавком 
і не за бухгалтерським сто
лом.

V МІСЬККОМІ комсомо- 
лу якось зацікавились: 

скільки спеціалістів сіль
ського господарства на об
ліку в комсомольських ор
ганізаціях міста? Вияви
лось, більше семидесяти. І 
серед них переважна біль
шість — випускники Кіро
воградського технікуму 
ханізації сільського госпо
дарства. Дехто з різних 
причин згодом потрапив на 
роботу в місто, а інші н 
дня не пробули на селі. 
Мовляв, хай інші рухають 
вперед колгоспну механіза
цію.

Колектив

які глу- 
набуває

общенпя с богом, мы должны

можуть не рахуватися з тим, 
будує комуністичне суспільство, 
майбутнє не лише радянського 

КПРС довела життєвість

Р ЛУХАЙ, Во- 
' 1 лодю, а м«- 
лярів не 
руть на 
ло? — звернув
ся якось піс
ля роботи груп- 
комсорг Лео
нід Гнап до секретаря ком
сомольської організації обл- 
будтресту. — Я охоче по
їхав би...

— Ти й тут потрібний. 
Ваше будівельне управлін
ня додатковий набір робіт
ників оголосило, — відпо
вів В. Богуненко. — Інша 
справа, коли б мав сіль
ськогосподарську спеціаль
ність.

Зате комсомольці Мико
ла Горбачов і Петро Висо
колян, теж з першого буд- 
управління, виявились на
стирливішими. Як тільки 
дізнались про заклик бе-

му* 
бе
се-

З А

□ ЗАКІНЧИЛИСЯ лекції. Опустіли

резневого Пленуму партії, 
без роздумів прийшли в 
міськком комсомолу.

— Як писати заяву? Пет
ро ось вирішив у Долин- 
ський район поїхати, а я — 
у Вільшанський.

— Що ж ви вмієте, хлоп
ці?

— Механізатор широкого 
профілю — трактора, ком
байна можу водити. Колись 
же курси кінчав. А тепер 
ось ще й муляром став, — 
розповів Високолян про се
бе. Виявилось, що н Горба
чов на всі руки майстер. 
Слюсар і тесляр непоганий, 
трохи електрозварну справу 
знає. «Добро!» — сказали 
в міськкомі. Охоче підтри
мали ініціативу хлопців і в 
обкомі комсомолу.

І пригадалася Володими
ру Богуненку інша розмо
ва, з Валентином Услистим. 
Той має хорошу спеціаль
ність, у свій час закінчив 
зоотехнічний технікум.

— Ну як, поїдеш? — за
питав у нього секретар. Де 
там! Купу «доказів» нагро
мадив Валентин, щоб тіль
ки переконати: в селі йому, 
мовляв, робити нічого. А 
найголовніший «козир» по
лягає ось у чому: «Я з та
ким нетерпінням прагнув 
переїхати в місто. Невже 
тепер погоджусь залишити 
його? Нізащо!».

Чимало випускників Кіро
воградського технікуму ме
ханізації сільського госпо
дарства «осіло» на зазоді 
«Сільгоспдеталь». Ми поці
кавились, яка їхня думка 
відносно того, щоб знайти 
роботу за фахом, переїхати 
з міста в село. І, треба при
знатися, дуже неприємною 
була та розмова. Неприєм
ною тому, що кожний нама
гався скласти про свої знан
ня, вміння і організаторські 
здібності якнайгірше вра
ження.

— Керувати людьми зов
сім не вмію, підкорятися 
звик, — доводив Володимир 
Кухта. — То який з мене 
був би працівник у районі? 
Я. знаєте, один час був 
майстром бригади електри
ків на заводі. Не справив
ся, звільнили з посади. Ре
путація підмочена... До то
го ж, не потрібна наша 
професія на селі(?!). Одним 
словом, можете так і запи-

по- 
кол- 
зро- 
хнт-

Бо-

сати: ближчим часом не 
маю наміру їхати кудись з 
міста...

Заява відверта. Правда, з 
тим, що техніки-електрики 
не потрібні зараз на селі, 
погодитись ніяк не можна. 
Заступник голови обласного 
відділення «Сільгосптехні
ки» К. Бібіков, коли ми за
вели мову про те, аж роз
хвилювався: «Як- то не по
трібні? Дуже і дуже 
трібні. Електрифікація 
госпів з кожним роком 
стає. Ні, це хлопці 
рять...»

Володимир Кухта і
рис Глива працюють хоч і 
не в сільському господарст
ві. але все ж за спеціаль
ністю. А от Діна Дробни- 
ченко, механік за освітою, 
виписує... наряди, працює 
на побігушках у нормуваль
ника і бухгалтера цеху. 
Для того, щоб проставляти 
цифри у нарядах, зовсім не 
потрібно було вчитися чо
тири роки у технікумі меха
нізації. А в свій час, зразу 
після закінчення учбового 
закладу, працювала інжене- 
ром-механіком Голованів- 
ської РТС. Вона з жалем 
визнає, що посада нарядни
ці їй зовсім не подобаєть
ся: «Набридли оті наряди, 
папірці, розцінки. Одне і те 
ж, нічого нового». Проте 
їхати в район, вкласти свою 
частку, вміння у сільсько
господарське виробництво 
вперто не бажає. Не ві
рить у власні сили. Вона, 
бачте, воліла б. як і В. Кух
та та Б. Глива, дочекатися 
тих часів, коли село буде 
повністю електрифіковане, 
перебудоване, матиме Пала
ци культури.

Познайомилися 
однією Діною _, 
Н°ю. І знову почули/«Хіба 
це робота? Цілий день за 
прилавком стій. Та ще й 
покупці коли-не-коли підій
дуть». Д. Бурякова працює 
у книжковому кіоску фойє 
кінотеатру «Мир». Вдома 
Діна зберігає диплом зоо- 
техніка. В 1959 році закін
чила Бобринецький техні
кум сільського господарст-

— Розчарувалася я в зоо- 
спп»11’ бухгалтерська
справа мені по душі. Зараз 
вчуся в школі бухгалтерів,

викладачів,
комсомольська організація^ 
учбового закладу несуть 
моральну відповідальність 
за те, щоб кожний юнак, 
ввійшовши в трудове жит
тя, мав добре розвинуте 
почуття громадського обо
в’язку. Як видно, багато 
випускників на цьому, най
більш відповідальному екза
мені провалились.

Заступник секретаря ко
мітету комсомолу техніку
му Павло Бандурко розпо
вів про те, що комсомоль
ська організація мала намір 
скликати колишніх випуск
ників і поговорити З НИМИ 
начистоту. Але пізніше 
цього задуму відмовились 
Мовляв, збори нічого не Д3* 
Дуть. 1 даремно комітети» 
ки поступилися. Щоб ау
дити У Декого СОВІСТЬ, 
трібна щира, відверта 
мова. Про це повинні па
м’ятати в кожній коміо* 
мольській організації М1С 
та.

Людно завжди в читальному залі. 
Бібліотекар Ольга Михайлова без за
тримки видає потрібні книги. Часті гос
ті тут Поліна Нагорна — студентка 
третього курсу фізико-математичного 
факультету, Михайло Безсонов з чет
вертого курсу філологічного факультету, 
Степан Жеребенко. Микола Каптьолов, 
Володимир Чантай.

Ось і на цей раз сюди завітали сту
денти фізико-математичного факультету 
(на знімку справа наліво) Валентина 
Хіврич, Віталій Мартинов і Євгенія Тем- 
цоніна.

Робота філіалу щомісяця планується, 
тут вивішується план тематичних кон
сультацій по матеріалах з’їздів КПРС 
Пленумів ЦК КПРС.

Л. ЛИПА, 
завідуючий позаштатним відділом 
студентської молоді.

Фото В. Ковпака.
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□ . аудиторії Кіровоградського педаго-
□ річного інституту імені О. С. Пушкіна. 
° Але вже через годину-другу студенти
□ знову сідають за книги, конспекти. Тре- 
о ба підготуватись до семінарського' за- 
° ниття, повторити почуте на лекціях. Але 
§ чУ варто для цього щоразу йти з Турто- 
п житку в інститут за потрібного літера-
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□ Леніна, К. Маркса, Ф. Енгельса, підруч- 
о ники з історії КПРС. політекономії, ма- 
птсріали з’їздів партії.
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■ки

ми ще з 
Буряко-

турою? До того ж буває і так. Попро
сить студент якийсь, посібник і чує у 
відповідь:

— На руках, почекайте з годину.
В кінці минулого року було вирішено 

створити філіал кабінету маркензму-ле- 
нінізму в гуртожитку. Працює філіал на 
громадських засадах. Тут є твори В. І.

і

О. ДУЧЕНКО-



ВАГОМЕ СЛОВО о
0

Олена Жнвотівська їха
ла з обласного семіна
ру секретарів колгоспних 
комсомольських організацій. 
Пригадуючи все те, що го
ворили там комсомольські 
вожаки, вона раз у раз 
поверталася думками до од
ного: в артілі треба ство
рити комсомольсько-моло
діжні ланки.

Хвилювали дівчину мину
лорічні неприємності, ЯКІ 
вплинули на юнаків та дів
чат, підірвали віру в успіх. 
Тоді кукурудзу з комсо
мольських гектарів зібрали 
разом з усією колгоспною 
кукурудзою. І хоч молоді 
трудівники виростили хоро
шу качанисту, вони не мог
ли точно знати, скільки 
центнерів зібрано на кож
ному гектарі. Врожай ви
значили по бригадах і по 
артілі в цілому.

Жнвотівська вирішила 
провести комсомольські збо
ри як тільки приїде в Си- 
ницівку. Так і зробила.

Розмова була щирою. 
Олена розповіла своїм- дру
зям про семінар, про на
ступні комсомольські з’їзди, 
а коли почала говорити про 
кукурудзу, молодіжні ланки, 
в залі знявся гамір.

— Правління колгоспу не 
допомагає нам, — вигукну
ли з гурту дівчат.

— Не вірять, що ми мо
жемо виростити своїми ру
ками високий врожай, — 
почулось з іншого боку.

Олена заперечила:
— Але ж ми самі допус

тили неорганізованість. То
му не знаємо, чого варта

Наша праця. Потрібно було 
не залишати площу, поки не 

“ кукурудзу до ос- 
качана. Самим слід 
зваживши 

привезти

зберемо 
таннього 
би було, 
врожай, 
поля...

Довго 
ланковими призначити. Тоді 
взяла слово Олена Живо- 
тівська.

— Гаразд, я буду лайко
вою. — мовила.

— Ти? — здивувалась^ 
Наташа Осауленко. — А як! 
же бібліотека? І

— Встигну... І
Були створені в той вечір І 

ще 4 ланки. До складу | 
п’яти колективів війшлиг 
механізатори, доярки, пра-! 
цівшіки колгоспної контори,! 
клубу. I

Через деякий час Іван! 
Єрмолатін рапортував Олені < 
про справи в його ланці: |

— Вже введений в дію! 
трактор, закінчив також ре-| 
монтувати квадратно гніз-1 
дову сівалку, залишилось! 
обладнати її пристроями,! 
щоб разом з насінням вно-| 
сити гранули добрив. !

Діла молодих кукурудзо-«

З'браннй 
його з

думали, кого ж

водів йдуть добре. Юнаки і 
дівчата підготували насін
нєвий матеріал, весь інвен
тар, вивезли на кожен гек
тар по 11 тонн перегною.

Прагнуть вони неодмінно 
зібрати по 60 центнерів ка
чанистої в зерні, як і обі
цяли.

М. ШЕВЧУК. 
Колгосп імені Леніна 
Ульяновського району.
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ЮНІ ЛЮБИТЕЛІ 5
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природи :

Любо глянути, як працює 
Юлій Шаманський. Рухи 
чіткі, вправні. Цеглина до 
цеглини, і з кожним по
махом кельмн кладка стає 
все вищою. В Кіровоград
ському професійно-технічно
му училищі № 2 він по 
праву вважається одним з 
кращих учнів групи муля
рів. Закінчить навчання — 
буде хорошим спеціалістом.

На знімку: Юлій ША
МАНСЬКИЙ на практнчно- 

: му занятті.
Фото В. КОВПАКА.

ф*

те, щоб самому, своїми руками, викохувати зеленого 
друга.

Як тільки закінчив десятирічку, пішов у сі*Д°вУ брига
ду колгоспу «Пам’ять Леніна». Правління і партійна ор
ганізація артілі зразу ж запримітили виіі*еканУ ПРИ’ 
страсть хлопця. Послали на навчання у ДмитрІвську 
сільськогосподарську школу Знам’янського Р.айо,<У- До
питлива душа юнака жадібно вбирала мічуР*нськУ наУ” 
ку. Ще з більшим завзяттям взявся за артїльний сад 
Микола Ступаченко. Прийняв його — всього лише 14 
гектарів було, а тепер уже до півсотні сягнуло. Цієї 
весни площа саду розшириться ще на 15 гектарів.

Треба було бачити, з якою завзятістю бригада від
стоювала минулого посушливого літа 26 ге*таР*в моло
дих насаджень. День і ніч возили воду. На^Ували жив' 
лющою вологою кожне деревце. Вберегли люди зеле
ного друга. Росте колгоспний сад. сад і'иені газети 
«Правда». Так назвали цей живий пам’ятИ?*к на.честь 
50-річчя центрального органу Комуністично* партії Ра
дянського Союзу колгоспники артілі.

Садівник Микола Ступаченко активний сількор кол- 
госпної стіннівки і районної газети. Зараз Микола по
повнює свої знання в Одеському сільськоґ^сп°ДаР^ько" 
му інституті і’ коптський, 

наш позаштатний кореспондент.
Вільшанський район.

<------------------------ -------------------- <*------------------

УЧН ! Мар' янівської ■
восьмирічної іико- ■ 

і ли — великі друзі пта- ■ 
■ хів. Задовго до того, як ■ 
; мали і 
5 П. Тиндюк, 
■ А. Узлов, Г.
■ В. Шитник, Г. Узлова та 
5 інші виготовили для пер- 
■ ших вісників весни бу- 
; диночки, прикріпили їх 
■ на деревах, утворили 
; своєрідне пташине міс- 
■ течко. Тепер у кожного 
■ з школярів свої іипаків- 
■ ні, свої шпаки. Хлопчи- 
■ ки і дівчатка турботливо 
■ доглядають пернатих 
■ друзів.

А. КОВАЛЕНКО.
■ с. Олімпіадівка
■ Петрівського району.

прилетіти шпаки, ■ 
М. Викова, • 

Биков, ■

■

■■■
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БАГАТО ДРУЗІВ У ПЕРНАТИХ

А виноградник 
без господаря

В ЇДАЛЬНЮ
ЗІ СВОЇМ ХЛІБОМ
ОБСЛУЖУЮТЬ

А останні роки в рад- 
** госпі Олександрійського 
цукрокомбінату збудовані 
приміщення підприємств 
громадського харчування.В 
їдальнях першого і другого 
відділків налагоджене три
разове обслужування.

Проте від робітників рад
госпу все рідше і рідше 
можна почути похвальні 
слова на адресу обслуго
вуючого персоналу обох 
їдалень. Останнім часом тут 
допускаються недоліки, які 
несумісні з елементарними 
поняттями.

Коли ви захочете поїсти, 
то обов'язково не забудьте 
прихопити з собою хліб. В 
противному разі як слід не 
пообідаєте. Таке вже тут 
неписане правило: обідати 
зі своїм хлібом. На . кухні 
його не видають. І це в той 
час, коли на складі першого

11Т1Ж східною і західною частинами 
міста Хрущов від моря в бік півдня 

розкинувся просторий лісопарк. І хоч 
там в затінку ще подекуди білів сніг та 
алеями вже ходили гомінкі групи учнів. 
Це — друзі пернатих. Під час весняних 
канікул вони сюди йшли з лозунгом: 
«Не оставим без дворца ни синицы, ни 
скворцах

Одного дня в лісопарку було особли
во гамірно. Охоронці природи — учні 
міських шкіл та вихованці Будинку піо
нерів влаштували зустріч птахів. На 
збсрі вчитель біології А. С. Заболотній 
коротко розповів про користь від птиці. 
Ось хоч би й шпаки. Лише одна сім’я 
шпака за літо знищує близько восьми

І

причіплювачія, 
Г е н н а д і я!

 Кращих 
комсомольців _ ___

Лук’янчука, Віктора Дячен-
1 ка та Анатолія Малого 
І правління колгоспу імені

Тельмана послало навчатись 
до Гайворонського училища 
механізації сільського гос
подарства.

Через рік вони набудуть 
спеціальність трактористів і 

\ водитимуть сталевих коней 
1 на ланах свого колгоспу.

В. ОЛІЙНИК.
} С. Красногірка 
Голованівського

♦ *
Цього веселого

району.
*
юнака

військовій гімнастьорці доб
ре знають в колгоспі імені 
Куйбишева. Комсомолець 
Іван Ігнатенко за спеціаль
ністю шофер. Вирішив хло
пець працювати в колгоспі, 
де найпотрібніші його знан
ня. вміння. Та й стаж робо
ти е — працював шофером 
на будівництві Кременчуць
кої ГЕС та інших будовах 
семирічки.

Ж] — Тепер будемо'займати- 
} ся сільським господар- 
’ ством. — говорить Іван !г- 
' ватенко. — Тут шофери теж 
1 потрібні.

В. ЛОЄВСЬКИЙ. 
/ Колгосп імені Куйбишева 
{ Устннівського району.
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відділку зберігається 3100 2 
кілограмів борошна, а на І 
складі другого 2000 кі- ♦ 
лограмів 2

— Хліба досить у наших і 
крамницях, — заявляє ке-1 
руючин першим відділком * 
М. Клименко. Розпочалися | 
польові роботи. В такі дні 
не в кожного вистачить 
су бігати до крамниці 
хлібом. Незрозуміло ще од
не: як будуть забезпечува
тись ним робітники, що 
працюватимуть за кілька 
кілометрів від центральної : 
садиби відділку. До речі, в 2 
їдальні другого відділку, де| 
керуючим т. Березняк, на і 
час польових робіт досі не І 
виділено постійних кухарок. 2 . . .Ілення і розквіту! Хто не 
госпу Утт кХккоИіРБЇЧ'’адів ключей г'"

У ■ і сей, кого не хвилювало кур-резняк зарекомендували се-Іння журавлів! 
ве «ощадливим« господа-: 
рями в кулінари. Дійшло і ’
до того, що на протязі ось, т0
уже кількох років в ідаль-|оюом Але „аблІ1же„„я пес. 
НЯХ першого 1 другого Від- . нн відчувалося все сильніш, 
ділків молочні страви готу: Вже давно прилетіли 
ють з відвійок. «шпаки. Одні в ліричному

Керівникам цукрокомбі-♦ настрої заспівують хитро- 
нату і радгоспу необхідно ♦ мудрих пісень, інші воюють 
також подумати про асор-|3 горобцями за свої квар- 
тимент страв в їдальнях, «тири-шпаківні.

Поки що в планах ком-« Полями і луками поход- 
сомольських організацій і вХжають граки. На скреслі рі- 
заходах керуючих відділків »ки і озера прилетіли крижні 
на період польових -1 і УП.
немає жодного пункту, 
якому б і ’ 
справжня турбота про по-2 
бут робітників, що працю- 2 
ватимуть в степу. Вже сьо-: м с 
годні вирішити питання об-*лась’ 
служування робітників без-|1,емає 
— А Ч'І гггчґїг*-гі в ПП- « мах.

ча-|
за 2 
>л- ♦

У-------"------- —
тисяч хрущів та їх личинок, безліч му
шок і інших шкідників СІЛІ!>СЬКОГОСПО- 
дарських культур, лісів, пар^1в ‘ садів. 
Пара синиць захищає від Ш^1ДННКІВ |іе 
менше 40 дерев...

Піонерка середньої школи № 2 Люд
мила Ковадло звернулась друзів з 
вітальним словом-закликом вберегти зе
лені насадження, охороняти корисних 
птахів. Потім учні першої, другої і п’я
тої середніх шкіл читали вір-иі> співали 
пісень.

За час канікул учні шкіл міста виго
товили і влаштували для пер*,атнх ДРУ- 
зів понад тисячу шпаківниць і годівниць.

м. маренко.
Новогеоргіївськнй район.

Замітки ф єно лога
ШАНОВНА РЕДАКЦІЯ!

Я — любитель природи. На протязі п'яти років 
г веду фенологічні спостереження, які надіслав до 
2 Всесоюзного географічного товариства.
І Замітка, яку при цьому надсилаю, гадаю, має пев- 
І ний пізнавальний інтерес.ф♦

робіт І і чирки. Незважаючи на хо- 
в Ілодну погоду, прилетіли 

відчувалась ? перші чайки. Наляканий 
„л_*птах. злітаючи, обов’язково 

спитає вас «Чиї-ї-ви-и...».
і А ось і сіра чапля, паду- 

. наче невдоволена, що 
вдосталь жаб і ко-

посередньо на роботі, в по- 2 
льових станах — невідклад- ♦ 
не завдання комсомольської♦ 
організації і керівників рад- 2 
госпу.

Рейдова бригада: 
В. БОНДАРЕНКО — 
наш позаштатний ко
респондент, П. МЕЛЬ
НИК — агроном пер
шого відділку радгос
пу Олександрійського 
цукр окомбінату, 
В. Л1ННІКОВ — ін

структор Олександрій
ського райкому ком
сомолу.

На обочині шляху в бур’я- 
іх годуються щиголі і 

коноплянки. А скільки їх! 
В теплі дні вся ця галасли
ва зграя пернатих всядеть- 
ся де-небудь на деревах і 
заводить весняні пісні.

А що робиться в лісі? 
Де-не-де ше лежить сніг, 
улоговини залиті водою. 
Але розпуклих баранців 
верби і сережок вільхи вже 
торкнувся подих весни. Про
тяжно шумлять дерева, 
дзюркотить струмок, 
угавно шумлять сопки.

А хто це? Чия це 
пісня приємна,“ мелодійна, 
наче чарівна флейта злітає 
над лісовим верховіттям, 
порушує його похмурність? 
Це виводить синиця свою 
весняну мелодію. Між дере-, 
вами стрибають ше якісь 
пташки з білими цятками 
на крилах. Неважко вгада
ти зябликів. Вони на пів
день навіть не відлітали і

■НІН-------------------------------

десь 
Без-

така

зараз мовчазні- Але скоро 
їх пісня наповзнть ліси, са
ди і парки.

А ось і наради* снігурі. 
Це наші гості з півночі. Вони 
разом з омелкл-хам<< і рога- 

жайворо «нами відлі- 
до себе на батьків-

тими 
тають 
шину.

Сороки вночі 
до своїх гнізд. , „ .
мент треба зро,’-,итн- А чорні 
ворони ще в лютому при
ступили до •опорядження 
своїх гнізд на °п°Рах В.,ІС.0.’ 
ковольтних електроліній. 
Можна вваж-«3™’ иі° пта
шине ПОТОМСТВ---’ буде в без
пеці. Туди хлог «чакам^не до
братися, бо ж 
загрожує: «Не 
тельно!».’

Весна іде.
М.

м. Хрущов.

; навідуються 
Можливо ре-

і табличка 
чіпати, смер-

ПАТОКІН.

ТГОТИРИ роки тому кол- 
А госпникн артілі «Радян

ська Україна» Новопразько- 
го району заклали чотири 
гектари винограднику. За
класти то заклали, а рости
ти його забули. То одного, 
то другого колгоспника при
значали садівником, але все 
це були люди випадкові, 
без певної підготовки. То
рік доручили цю справу 
комсомольцеві Віктору Ста- 
шевському. Здавалося б, ко
му, як не йому, взятися за 
це діло, адже щойно закін
чив школу садоводів. Не ви
правдав Віктор сподівань 
колгоспників — більше дома 
відсиджувався, а сад зали
шався напризволяще. Такий 
і результат виявився: від 17 
гектарів плодоносних дерев 
колгосп одержав доходу ли
ше кілька сот карбованців. 
А винограду — жодного 
грона не продано державі.

Якщо в плодоносному са
ду проводились хоч деякі 
роботи, то на винограднику 
й досі стоїть торішній 
бур’ян.

Наступила весна — час 
посадок, обробітку і догля
ду садів. Та правління кол
госпу ще й досі не підібра
ло садовода — справжнього 
ентузіаста природи, неуком- 
плектувало і садо-городню 
бригаду, не потурбувалось 
про ремонт інвентаря.

Здавалося б, комсомоль
ська організація (секретар 
В. Євсєєнко) повинна була 
взяти своє шефство над са
дом і виноградником. Та, як 
видно, ця справа тут не в 
пошані.

Г. ФІЛАТОВ, 
наш позаштатний ко
респондент.
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Вийдуть в поле нові машини

НА ЛАНАХ нашої республіки, Кубані і Сибіру прохо
дитимуть перші випробування нові сільськогоспо

дарські машини, виготовлені червонозорівцямн. Багато 
працювали над ними робітники експериментального це
ху, інженери конструкторського бюро. І ось машини го
тові. Бригада комуністичної праці т. Акішева, зовсім 
ще молодий колектив т. Пришви, який бореться за по
чесне звання, можуть по праву пишатися: це воші скла
дали нові квадратно-гніздові сівалки «СКНК-6».

Ю. ВАНІН, 
інженер СКБ заводу «Червона зірка».

•ч

Рішення березневого Пленуму ЦК КПРС влило нову 
наснагу Мся*лодим трудівникам Кіровоградського заводу 
«Червона <^фка». З натхненням працює свердлярка, 
групкомсор г третього механоскладального П. Маркітан.

ІІа знімк Шна МАРКІТАН за обробкою рамок меха
нізму пере - дач до бурякосіючої сівалки.

«МОЛОДИР * 'КОМУНАР» 11 квітня 1962 р., З crop.
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Федоров,

С. СЮЛЬСЬКНЙ,

за УКРАЇНУ
така об- 
провестн

Хвилин через п’ятнадцять увійшов товариш 
потис мені руку і питає.

— Вас, товаришу Сюльськнй, мабуть, дивує 
становка? Але це маскування, щоб спокійно
збори. Якщо занесе сюди нелегка німців, побачать, шо 
весілля у нас. А ми народ привітний, до столу запроси
мо, напоїмо, нагодуємо, чим бог послав, а потім роз
зброїмо — і в Буг, поминай як звали. Ясно, товаришу 
Сюльськнй?

— Так, толкова тактика.
— Ну, от, а тепер розкажіть про себе.
Я коротко розповів, де воював і як попав сюди.
—Про це я вже знзю від Рачинського, — сказав по

літрук. — Зараз поїдете зі мною в загін. Нічого не має
те проти?

автоколону 
звертати, а 
шини йшли

І
ІСЛЯ РОЗМОВИ з політруком мене 
відправили на ночівку в одну хату, а 
вночі принесли мені туди німецьку вій
ськову форму, звеліли переодягтись і 
на світанку бути в умовленому місці, 
звідки відправиться машина.

Коли я прийшов, машина ежє стояла— 
це була крита німецька тритонка. Я за
ліз в неї і опинився серед людей, одяг
нених так же, як я. Через декілька хви
лин політрук і шофер, теж в німецькому 
обмундируванні, сіли в кабіну, і ми 
рушили.

Під'їжджаючи до шосе, ми 
німців, що наближалась, але 
навпаки, влились в загальний 
одна за одною, тільки остання.

помітили 
не стали 
потік. Ма- 
дуже тяж-

ко навантажена, трохи відстала. Помітивши це, політ
рук щось сказав Свиридову, нашому шоферу, і маши
на, на якій ми їхали, застопорила.

Свиридов виліз, відкрив карбюратор, став шукати 
«пошкодження». Тим часом німецькі машини проходи
ли мимо, а німці, які сиділи на них, прийнявши нас 
за власівціз, підсміювались:

— Рус. рус, машина капут, мотор віль піхт арбайг. 
Іван не карош шофер.

Коли вони сховались за поворотом, Федоров крик
нув у кузов:

— Хлопці, приготуйтесь! Затримаємо машину, що 
відстала.

Він вийшов на дорогу і підняв руку. Машина зупи
нилась. В кабіні поруч з шофером сидів німецький 
офіцер. Федоров став говорити з ним про щось на ні
мецькій, а в цей час Свиридов, підійшовши збоку, вса
див офіцеру ніж, двоє, інших прикінчили шофера. Все 
це було зроблено швидко, безшумно. Свиридов сів за 
кермо німецької машини і, круто повернувши, в’їхав у 
ліс. За кермо нашої машини сів Лобанов і повів її 
услід.

Темрява, тиша. Однак не проїхали ми і трьох кіло
метрів, як наздогнали пішу колону німців, а через 
півкілометра — другу. Всі в касках, озброєні автома
тами. На нас вони не звернули уваги, признавши за 
Еласовців, і ми благополучно продовжували путь. Але. 
як же опинились тут, на лісовій дорозі, ці німецькі 
війська? Незабаром ми дізнались про це.

Це були відбірні німецькі частини «СС», які німець
ке командування кинуло сюди, щоб знищити партиза
нів. Тх поява, виявляється, не була несподіванкою, да
ні ,.про це загін уже мав.

Сторін ни комсомольського літопису

А РАНОК ми добились до території 
табору. Партизани оточили товариша 
Федорова І наперебій почали розпиту
вати, чи знає він про оточення, що го
тується. Він відповідав, що знає —< 
тільки що зустріли і обігнали німецьку, 
піхоту. Але розмовляти політруку, оче
видно, було ніколи. Він швидко напра
вився до напнутої поблизу палатки. Ма
буть, там був штаб загону. Через де
який час із палатки вийшов партизані 
покликав мене. Я увійшов. Посередині 
стояв стіл, накритий червоним сукном, 
За столом, напроти політрука, сидів пле

чистий, повний чоловік з підстриженими чорними вуса
ми. Густі чорні б[Уови над уважними темними очима, 
прямий ніс, різка сувора лінія рота. Це був командир 
партизанського загону Іван Панасович Кухаренко, за 
партизанською кличкою «Микола Іванович».

Як я опісля взнав, на початку серпня 1943 року за 
завданням 4-го Українського фронту на території Сав* 
ранського району був викинутий парашутний десант. 
Парашутна група Кухаренка зв’язалась з партизан
ським загоном «Прибужець», що діяв раніше на _ цій 
території, а також з іншими групами, і об’єднала їх в 
один партизанський загін під назвою «Буревісник». 
Командиром загону став товариш Кухаренко. На чолі 
всієї прибузької організації стояв колишній секретар 
Первоманського міськкому КП(б) України Микола 
Степанович Костюк.

Коли командир підвівся, я побачив, що він атле
тичного складу, на голову вище всіх, говорив, по-ро- 
сійськи, короткими, уривчастими фразами.

Він простягнув і міцно потис мені 
зав:

— Сідайте, товаришу Сюльськнй, 
будете тепер воювати разом з нами, 
римо більше. Зараз кожна хвилина 
німців? Вони йдуть, щоб знищити

руку, а потім ска-

{Продовження. Поч. див. в газеті за 28, 
4 квітня).

30 березня,
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НАШ КУРС і„ЗОЛОТА СЕРЕДИНА
ЛіУТБОЛІСТИ Олександ- 
*** рійського «Шахтаря» 
зараз перебувають в м. Єв
паторії, де закінчують нав
чально-тренувальний збір. 
А 15 квітня команда прове
де в м. Жданові свою першу 
зустріч на першість країни 
з футбола серед майстрів 
класу «Б».

28 квітня тисячі олександ- 
рійців прийдуть на стадіон, 
щоб подивитися на своєму 
полі першу гру гірників з 
динамівцями м. Хмельниць
кого.

Так! В Олександрію прий
шов великий футбол. І це 
не випадково. Люблять гір
ники цю захоплюючу і ціка
ву гру. При фабриках, за
водах. вугільних розрізах 
налічуються десятки фут
больних команд. Краща з 
них — команда Байдаків- 
ського вугільного розрізу — 
неодноразовий учасник рес
публіканських змагань, пе
реможець обласної першості 
і володар кубка.

Тепер футболісти Байда- 
ківкн будуть змагатися з 
найснльнішими командами 
республіки.

Як же олександрійиі під
готувалися до свого дебю- 

поставила 
перед

ту? Яку мету 
команда «Шахтаря» 
собою?

В бесіді з нашим 
пондентом старший 
команди майстер 
Олександр Трифонович 
ШЕВЦОВ розповів:

— Як відомо, «Шахтаря» 
включено до третьої респуб
ліканської зони майстрів 
класу «Б». В цій зоні ви
ступатимуть такі сильні ко
лективи, як вінницький «Ло-

корес- 
тренер 
спорту

комотив», «Трудові резер
ви» міста Луганська, черні
гівська «Десна», дніпропет
ровська команда «Дніпро» 
та ряд інших. Це вимагати
ме від наших 
максимального 
і повної віддачі

Тренувальний 
почали ще в січні. В берез
ні виїхали у м. Чернівці, 
де взяли участь у весняних 
змаганнях команд «Аван
гарду». На жаль, погода не 
сприяла нормальному про
веденню тренувальних за
нять. Команда провела ли
ше дві гри з харківським 
«Торпедо». Одну зустріч ми 
виграли з рахунком 2:1, а 
другу з таким же 
програли.

В тренувальний 
головну увагу ми 
на підвищення 
майстерності гравців, рози- 
груванню і освоєнню но
вих сучасних тактичних ва
ріантів гри з урахуванням 
особистих якостей футболіс
тів. Дуже багато" працюємо 
над фізичною підготовкою, 
бо вважаємо, що цей ком
понент — один з основних 
для поліпшення класу гри 
команди. Команда багато 
працювала над тим, щоб 
налагодити взаєморозумін
ня між окремими гравцями 
та зв’язок між лініями 
команди, 
гравців в 
завершено, 
болістами, 
ки виступали за «Шахтар», 
олександрійиі побачать і 
нових гравців, яких запро
шено у команду. Переваж
но це «обстріляні» футбо
лісти, їм вже доводилося

футболістів 
напруження 
своїх сил. 
період ми

рахунком

період 
звернули 
технічної

між
Комплектування 

основному вже 
Поруч з фут- 

які в минулі ро-

виступати на великій фут
больній арені.

Ворота захищатиме май
стер спорту Арбузников, 
який раніше грав у команді 
майстрів класу «А» — до
нецького «Шахтаря». Дру
гий воротар Ковилін. Це 
молодий здібний гравець. В 
лініях захисту і півзахисту 
виступатимуть Бацека, Во- 
зіян, Маяцький, Теличенко, 
Попов. До лінії нападу 
включено Сахарова, Май- 
дюка, Черненка, Копилова, 
Штуляра, Барила, Казар’я- 
на та ряд інших футболіс
тів.

При команді є відповід
ний резерв, який майже не 
поступається гравцям основ
ного складу. А це основа 
для здорової спортивної 
конкуренції, для права на 
участь в календарних іг
рах.

Болільники Олександрії з 
нетерпінням чекають висту
пів «Шахтаря». Це нас зо
бов’язує грати так, 
найменше приносити 
розчарування, а більше ра
дощів. Настрій у наших 
гравців бойовий, і я споді
ваюсь, що вони порадують 
своїх прихильників цікави
ми зустрічами.

Правда, ми враховуємо і 
те, що «Шахтарю» дове
деться зустрічатися з дос
відченими колективами, які 
вже не перший рік висту
пають на великій футболь
ній арені. Але думаю, що 
ми будемо грати з ними, як 
кажуть, на правах рівних.

; — зайняти 
«золотій середині»

щоб 
їм

Наш рубіж 
місце в 
таблиці. В рік нашого де
бюту це нас вдовольнить.

О НЕТЕРПІННЯМ чекали ( 
спортсмени теплих песня- ( 

них днів. І хоч весна в ньому 
році прийшла з деяким за- 1 
пізненням, а холодний потік 
повітря часом нагадує, що зи
ма закінчилась зовсім недавно,'! 
у фізкультурних колективах за- / 
водів, підприємств, установ, на
вчальних закладів. - колгоспів, 
радгоспів йде діяльна підготов
ка до участі в масових кро
сах, присвячених в цьому році 
славній даті — 50-річчю газети 
«Правда».

Одними з перших в області 
на старт весняного кросу ви
йшли студенти педагогічного 
інституту ім. О. С. Пушкіна.

... У святковому вбранні міс
ця старту та фінішу, дистанція 
кросу розмічена 
вими прапопцями. 
ііює колегія спор
тивних суддів, 
очолювана ви
кладачем кафед
ри спорту і спор
тивних ігор О. Г. 
Цнганеиком. Пер
шими вступа
ють в змагання студенти фа
культету підготовки вчителів 
початкових класів. За ними на 
старт вийшли філологи, фізи
ки...

Численні болільники з нетер
пінням чекають стартів студен
тів факультету фізичного вихо
вання. І вони не будуть обману
ті в своїх сподіваннях. Один за 
одним з старту виходять пред
ставники груп, демонструючи 
не тільки відмінну підготовку, 
а й зрослу тактичну майстер
ність. Найбільш цікавим був 
забіг иайсильніших серед жі
нок на п'ятсотметрову дистан
цію. Краще за всіх фінішує Ґа- 
лина Буніна. студентка шіпуск- 
ного курсу. Вона затратила' на 
подолання важкої траси кросу 
1 хв. 32 сек. Другою 
третьокурсниця Люба 
рьова, а третє призове 
сталось представниці ____
курсу Карпенко. Це — її пер
ший старт після напружених 
зимових тренувань, і заслуже
ний успіх. Особливе пожвавлен
ня виникає серед болільників, 
коли на старті вишикувались 
учасники забігу серед чолові
ків: Микола Пидюра, Віктор 
Шевченко, Вячеслав Воробйов... 
їх не раз можна було бачити 
в холодні зимові дні на доро
гах. що ведуть з Кіровограда. 
Не одну сотню кілометрів про
бігли вони в самих несприятлн- 

І внх умовах. Важкі зимові тре-

різпокольоро-
Чітко пра-

На приз

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

І

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

!
е

І

закурюйте. Отож, 
Буде час, погово- 
дорога — бачили 

.....___..............._______________ ,__ наш загін. Але це 
їм не вдасться. Я знаю, що ви хороший снайпер. Це 
тепер згодиться. Петро Трохнмовнч, дай йому свою 
гвинтівку, а собі візьми автомат.

А СВІТАНКУ почався бій. Залягли в 
□копи. Прибігає посильний від команди
ра розвідки, доповідає, що німці поча
ли встановлювати міномети, числен
ність їх біля 1.000 чоловік, озброєні ав
томатами і ручними кулеметами, в ти
лу в них є машини, чути по реву мото
рів.

Починається мінометний вогонь, хви
лин 20 міни розриваються спереду і 
збоку. Потім тиша. Знову прибігає по
сильний: «йдуть німці, відстань на 800 
метрів, йдуть безшумно».

Давно я вже не був в бою. Серце 
б’ється, радість якась мене охопила. Попереду 
крита, галявина, дивлюсь туди до болю в очах, 
ців не видно.

На лівому фланзі уже почалась стрілянина, 
нарешті, на узліссі показався перший фріц. Я 
його на мушку — він впав лицем вниз, навіть не во
рухнувсь. За ним другий вискочив, я вистрілив — і.ін 
за груди схопився, завертівся на одному місці, і впав. 
Єсть другий! За ним третій, четвертий, п’ятий, шостий.

Раптом німці піднялись і з криком: «Хайль Гітлер!» 
йдуть на весь зріст. Ми дали їм підійти ближче, та 
так вдарили з автоматів — вся колона так і полягла. 
Нові встали. Підпустили їх майже впритул, а потім 
знищили ураганним вогнем — ні один не втік.

В цьому бою відзначились молоді хлопці-українціз 
Сергій Науменко, Петро Непомнящий, Микола Щер
батий. Чорний, як жук, кремезний Науменко, високий, 
верткий Непомнящий, широкоплечий з темнорусою 
чуприною любимець загону Коля Щербатий.

(Далі буде).

ВІД
НІ м-

Ось, 
взяв

«Молодого комунара» Редактор П: МАРЧЕНКО.СТАРТ ВЗЯТО
фінішує 
Шинка- 

місне ді- 
першого
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кування не пройшли марно. 
1000 метрів Микола Пидюра за
кінчує з хорошим часом — 
2 хв. 34,2 сек. Другим фінішує 
Віктор Шевченко, третім — Вя
чеслав Воробйов. Болільники 
тепло вітають переможців.

Здруженим колективом пока
зали себе студенти 1 курсу 
факультету фізвнховання. Тут 
масовість складає 98 процентів, 
а 17 студентівпершокурсників 
стали вперше розрядниками з 
кросового бігу. Близько 60 про
центів складає масовість на 
1—2 курсах інших факультетів. 

Однак варто сказати про вкрай 
незадовільну підготовку студен
тів факультету підготовки вчи
телів початкових класів. Низькі 
показники з кросового бігу 
майже всієї маси студентів цьо
го факультету говорять про те, 
що тут не все гаразд з органі
зацією навчально-тренувальних 
занять. Викликає тривогу той 
факт, що майбутні вчителі 1—4 
класів, які одночасно будуть і 
вчителями фізичного виховання, 
зовсім не працюють над підви
щенням своєї спортивної 
стерності.

Зовсім неорганізований 
рактер носило проведення 
су серед старшокурсників інсти
туту фізіїко-матсматнчного та 
філологічного факультетів. Тут 
на старт вийшли одиниці, а 
результати їх були дуже низь
кими.

«ж iWH еіЬ1

Mail-

ха- 
кро-

В. САВЧЕНКО.

І КІНОТЕАТР «МИР». «Людн- 
)на-амфібія». Початок о 10 
)год. ранку, 12, 2 і 4 год. дня, 
)6, 8 і 10 год. вечора.
> КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ*» 
І «Л юдина-амфібія». Початок о 
110 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. 
,30 хв. вечора.
і КІНОТЕАТР 
(ЖИНСЬКОГО.
друг». Початок
ку, 1 год. 30 хв., .............

•б год. ЗО хв.. 9 год. вечора. На 
(літньому майданчику «Наш 
Іспільний друг». Початок о 
18 год. вечора.
1 Для дітей «Ластівка». Поча
ток о 9 год. ЗО хв. ранку.
! КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». 
.«Початок великого шляху».
І Сеанси: з 10 гол. ранку до 9 год. 
І вечора. Художній фільм «До- 
)Рога випробувань». Початок о 
9 год. ЗО хв. вечора.

1МЕНІ ДЗЕР- 
<Наш спільний 
об 11 год. ран- 

4 год. дня.

ІЖЖіВі
•Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора. 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова.


	550-1p
	550-2p
	550-3p
	550-4p

