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КОМПЛЕКСНО
І ПОВИННІ БУТИ НАЙВРОЖАИНІШИМИ
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ПЕРШЕ ДОРУЧЕННЯ 
д

ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО УБЕРЕГТИ 
ПОСІВИ ВІД БУР'ЯНІВ, УТРИМУВАТИ 
ЇХ У ЧИСТОМУ, СПУШЕНОМУ СТАНІ.

ЛЯ Анатолія Рішняка, 
і тракториста артілі іме

ні Ватутіна, минулий рік і 
особливо примітний. Тоді 
він вперше одержав важ
ливе комсомольське дору
чення — очолити комсо
мольсько-молодіжну ланку 
по вирощуванню високих 
врожаїв кукурудзи. На пло
щі 80 гектарів його ланка 
зібрала по 38 центнерів 
зерна з кожного гектара. 
Цей урожай вдвоє вищий, 
ніж по колгоспу в цілому.

Назавжди залишиться в 
пам’яті Анатолія Рішняка 
зустріч з передовими куку- 
рудзоводами країни Євге
нією Долинюк, Марією За- 
гладою та іншими. Вона 
відбулася в столиці Украї- 
ни на нараді молодих куку- ' 
рудзоводів республіки. Ба
гато цікавого привіз тоді 
Анатолій в рідний колгосп.

А згодом успішно підго
тувавшись до весни, ланка

нізація рекомендувала його 
в партію. Тепер він — кан
дидат в члени КПРС. І пер

ше його пар
тійне доручен
ня — вирости
ти по 50 цент-

вийшла в поле. Своєчасно І нерів кукурудзи на площі 
якісно була проведена сів- 140 гектарів і по 350 цент- 
ба кукурудзи. Вийшли хоро
ші квадрати, нормальна гу
стота рослин в гніздах. Те
пер ланка проводить обро
біток міжрядь. Зелені схо
ди обіцяють рясний уро
жай.

Ще одна подія запам’я
тається Анатолію на все 
життя. Комсомольська орга-
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

і

КОЛИ ГОДИНА ДНЯ КОШТУЄ...

МІЦНА | 
ПЕРШІСТЬ | 

КОЛГОСПНИКИ артіЛ 
лі ім. XXII з’їзду; 

КПРС Добровеличків-* 
іСького району першими 
у районі закінчили сів-ф

<> Молодіжна бригада ф 
<і№ 2 розпочала міжряд-| 
"вий обробіток кукурудзи? 
"на площі 443 гектари.* 
"її очолює молодий кому-’ 
, ,ніст Микола Черьомуш-?
и кін. Впроваджуючи пере-^ 
о ДОВИЙ досвід знатного) 
"механізатора О. В. Гіта-і 
"лова по вирощуванню’ 
"кукурудзи без затрат' 
,,ручної праці, тракторне-? 
фтн провели боронування •, 
Фплощ в двох напрямках.4 

Це прискорило появу і 
рослин. Бригада за ко-? 
ротний строк закінчила? 
перший міжрядний обро-І 
біток кукурудзи. |

Механізатори Вікторі 
Дайнеженко та Анатолій? 
Антонов працюють* 
по-комуністичному. За<> 
короткий строк вони про-І 
букетували сходи буря-? 
ка на площі 134 гекта-? 
ри, провели спушування? 
і підживлення рослин на і 
площі 90 гектарів. 150—і 
200 процентів — ось та-т 
кий щоденний результат? 
роботи буряководів. ?

В. КОПЄЙКІН. ? 
наш позаштатний ? 
кореспондент. Т

Добровеличківськпй І 
район. ?

Розпочато підживлення посі

СТРІМКО тягнуться до сон
ця молоді пагінні кукуруд

зи. В кожному гнізді — по дві 
рослини. Та ІІ квадрати на всіх 
1-190 гектарах напрочуд точні. 
Тож обробляти посіви можна 
без затрат ручної прані. Поспі
шають механізатори артілі іме
ні Карла Маркса. Працюють у 
дві зміни, на підвищених ІІІВИД; 
костях. При такій організації 

. праці посіви в одному напрям
ку вже спушені, п іншому — 
впорано понад 900 гектарів.

Перед У змаганні на обро
бітку посівів ведуть В. Жмур- 
ио В КропивницькиЛ, Ф. Сло
бодянюк. За зміну вони встига
ють обробити по 26-29 гекта«

лі. ШЕВЧУК.
Ульяновський район.

мерів зеленої маси на пло
щі 110 гектарів.

Що ж, у комуністів сло
во не розходиться з ділом. 
Анатолій Рішняк свого сло
ва дотримає.

В. БУРЛАЧЕНКО, 
секретар Устинівсько- 
го райкому комсомо
лу.

\&ЛКСА»

Ще тільки колосяться хліба, тужавіє колос, а Андрій 
Гринько хоч сьогодні готовий виїхати на збирання вро
жаю. Його зерновий комбайн вже давно відремонтова
ний. А зараз комсомолець закінчує ремонт силосозби
рального агрегату.

Так трудяться молоді механізатори в артілі Імені 
Шевченка Новопразького району.

На знімку: Андрій ГРИНЬКО.
Фото М. САВКУНОВА.

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ.
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ПРОСТА ІСТОРІЯ

ТІ А ПОДВІР’Ї колгоспної контори ви- 
-**■* шикувались автомашини. Біля гара
жа сиділи водії в чеканні наряду. Сон
це стрімко підбивалося вгору, припікало.

— 1 чого це так довго завгоспа не
має? — заклопотано сказав один з /Шо
ферів.

— Вже сьома година...
— Поки доїдеш і вісім буде...
Нарешті наряди виписані. Десь о вось

мій годині ранку машини вирушають в 
путь. Одні — розвозити людей в поле, 
інші — за вантажем.

Пізненько починається робочий день в 
артілі. Коли врахувати, що літнього дня 
світає рано, то в цей день було прогая
но майже чотири години дорогоцінного 
часу. Скільки можна зробити за ті чоти
ри години? Пора гаряча, відповідальна. 
І кожна хвилина для дбайливих госпо
дарів варта одного дня.

Контора колгоспу імені Карла Марк
са розташована в селі Рівному. До кож
ної бригади —- чималий шлях. До тре
тьої, наприклад, 7—8 кілометрів. Та до 
бурякової плантації ще 4—5. Не близь
ко. Отже, на переїзди та наряди мар
нується, принаймні, дві—три години. Та 
не лише затримка з нарядами відбирає 
час. В третій бригаді працює комсо
мольсько-молодіжна ланка буряководів, 
яку очолює Катя Манонленко. В ланці— 
21 чоловік. Не можна сказати, що всі 
тут дисципліновані. Трапляється, що 
деякі не виходять на роботу, або занад
то вже неквапливо збираються. Тоді до
водиться чекати один одного, щоб їха
ти на поле разом. Буває й так, що дов
го немає машини, яка повинна везти 
людей в поле.

— Не буде машини — коней запря
жемо, — заспокоює в таких випадках 
дівчат бригадир Л. Горбатенко. — За

тиждень кінчимо сапати, вважайте, що 
впорались.

План робочого дня чомусь мало тур
бує бригадира: наряди, бачте, правління 
дає. Голові колгоспу, мабуть, видніше. 
Тому на полі часто й починають роботу 
десь аж о дев’ятій .годині.

Колгосп імені Карла Маркса забарив
ся у цьому році з проривкою буряків. 
Плантації заросли свиріпою, осотом. 
Густота посівів ускладнює роботу по
догляду за посівами — прополото лише 
половину площі. На районній нараді 
голів колгоспів та агрономів правління 
цієї артілі і його голова т. Олексієнко 
критикувались за розтягування кален
дарних строків польових робіт. Але вис
новків з критики не зроблено. Органі
зація роботи в господарстві так і зали
шає бажати кращого. На плантаціях на
пруження не видно.

У свій час тут склалася хороша тра
диція — комсомольці райцентру приїз
дили в колгоспи, допомагали своїм то
варишам. Відчувалась справжня комсо
мольська підтримка. Тепер же райком 
комсомолу мало цікавиться ділами в 
комсомольсько-молодіжних ланках буря
ководів, тим більше — шефською допо
могою. В колгоспній майстерні є щит з 
ім’ям ланкової К. Манонленко, де роз
писані зобов’язання ланки. По 300 цент
нерів на кожному з 42 гектарів зобов’я
залась вона виплекань Але щит досі 
не встановлено на полі. Ні разу не орга
нізовували недільника комсомольці рай
центру, щоб допомогти колгоспній моло
ді. А час іде. рослини на зарослих бур’я
нами плантаціях стікають.

С. ФУРМАН.

А ПОЧАЛОСЬ все неждано-негадано. Я сидів 
у польовому вагончику, міркуючи, як кра

ще випустити черговий номер «блискавки». Рап
том зайшов молодий тракторист.

— Привіт обліковцю!
— Привіт, Баня, привіт, — відповів я, не від

риваючись від свого заняття.
Іван Половий сів біля мене. Прочитавши, про 

кого я пишу, замислився. Потім якимсь надмір
но спокійним голосом, заговорив:

— Слухай, а коли ти про мене напишеш?.. Все 
Чайка та Горбенко, а я що гірший за них.

— Не гірший, Іване. Та показники в тебе 
нижчі. Наприклад, вчорашній день скільки ти 
обробив кукурудзи?

Ну, сімнадцять гектарів.
А норма?
Всі дев’ятнадцять.

— Так про що ж писати? Про те, що ти нор
му не виконуєш?

Якось дивно Іван хитнув головою.
— Гадаєш, так і хочеться мені в твою «блис

кавку»? Гм, я це просто так, жартома...
Знав я, що не жартома говорив Іван. Був час, 

коли на сівбі кукурудзи разом зі своїм помічни
ком Григорієм Богдановим не випускав І. Поло
вий Перехідного вимпела. А ось на міжрядному 
обробітку йому «не везло». То на зміну вийти 
проспить, і на поле виїде, коли сонце припікає; 
то в клубі демонструється хороший фільм — ра
ніше «пошабашить». От і результати не зовсім 
похвальні.

Наступного дня Іван працював в другу зміну. 
По дорозі зайшов у вагончик, подивився на нову 
«блискавку» з фотографією молодого механіза
тора Віктора Чайки. Прочитав, щось сказав про 
себе і вийшов.

А ранком я старанно виводив на дошці показ
ників напроти прізвища І. Полового цифру 
«115» — процент виконання вчорашнього зав- . 
дання. <)

Та про все це писати у стіннівці не поспішав. 0 
Здалося, що успіх Івана випадковий, повезло 0 
хлопцеві на цей раз. С

Минуло ще три дні. Цифра проти прізвища \ 
Полового не зменшувалась. л

І ось я знову сиджу і міркую, як краще ви- А 
пустити «блискавку». На цей раз вона присвя- а 
чувалась І. Половому. Коли ж газета вже висі- А 
ла, Іван не зайшов у вагончик, а тільки, відчи- д 
нивши двері, крадькома глянув на неї і жарто- Д 
ма кинув: Д

— А чому фотографії немає, обліковцю? Д 
Я посміхнувся. Д
— Буде, Ваня, обов’язково буде. Д
Підійшов і міцно потиснув йому руку. ' 0

Г. ФІЛАТОВ, У 
обліковець тракторної бригади артілі «Ра- / 
дянська Україна», наш позаштатний корес- / 
пондент. £

Новопразький район. (,

ч
■

с. Лозоватка 
Рівнянського району.

ПО ДВІ НОРМИ

МЕХАНІЗАТОРИ трактор- 
ної бригади Григорія 

Ковтуненка старанно дог
лядають посіви кукурудзи, 
соняшника. Вже спушено 
305 гектарів в двох напрям
ках. Працюють тракторис
ти у дпі зміни. Олександр 
Дубченко, Василь Шевчен
ко, Іван Гончаров при нор
мі 21 гектар обробляють за 
день 35—40.

Д. АНДРОСОВИЧ.
Колгосп імені Кірова 
Бобринецького району.

КОМСОМОЛЬСЬКУ-НА-АМУРІ — ЗО РОКІВ 
КОМСОМОЛЬСЬК-НА-АМУРІ, 11. (ТАРС). ЗО 

ків тому, 12 червня 1932 року до глухого тайгового 
села на березі Амуру причалив пароплав. Сотні юнаків 
і дівчат з усіх кінців країни приїхали сюди за путів
ками комсомолу будувати місто.

Тепер Комсомольськ-на-Амурі — не сучасне соціаліс
тичне місто з учбовими закладами, палацами культу
ри, кінотеатрами, парками, стадіонами, бібліотеками, 
телецентром, драматичним театром, асфальтованими ву
лицями і площами — великий індустріальний центр Да
лекого Сходу. Безперервним потоком ідуть звідси в усі 
кінці країни метал, нафтопродукти, машини, товари на
родного споживання.

ро-

Сформовано 
уряд Лаосу
КХАН-ХАИ (Лаос). Спец, 

кор. ТАРС А. Силанін пе
редає: 11 червня принц Су
ванна Фума оголосив з бал
кона будинку, де відбувала
ся зустріч трьох лаоських 
принців про сформування 
тимчасового коаліційного 
уряду Лаосу.

До складу уряду входять 
сім прихильників Суванна 
Фуми, чотири представники 
від партії Нео Лао Хак Сат, 
п'ять від в’єнтьенського уг
руповання і три від так зва
них в'єнтьянських нейтра
лістів.

Уряд складається з 12 мі-

ністрів і семи державних 
секретарів.

Принц Су ванна Фума, 
крім поста прем'єр-мініст
ра, займає пост військового 
міністра, заступниками пре
м'єр-міністра є принц Суфа- 
нувонг і генерал Фумі По
совай, які будуть також 
відповідно міністрами еко
номіки і фінансів. На пост 
міністра закордонних справ 
призначений Кінім Фолсе- 
на, а внутрішніх справ Фенг 
Фонсаван. Обидва є при
хильниками Суванна Фуми,

Таким чином у розв'язан
ні лаоської кризи зроблено 
важливий крок.



НОВІ
СЯКИЙ РАЗ, коли вдумуюся в суть своєї ро- 

•*' боти, переді мною постає ряд запитань. Комсо
мольський організатор. Чим виміряти твою діяль
ність? Може чого не доробляєш? Сьогодні ти без
вилазно пробув на відстаючій фермі, а вчора до
стеменно розбирався в справах первинної організа
ції колгоспу. Жодній лічильній машині не під силу 
правильно врахувати затрати твоєї праці, душевної 
енергії.

Щиро кажучи, коли мене призначали комсоргом 
обкому, я не зовсім чітко уявляв свої функції і 
роль. Складалося враження, що комсорг — це, так 
би мовити, Своєрідний посередник між обкомом і 
райкомами комсомолу. Але життя, практика неза
баром розвіяли ці умоглядні уявлення. Щоправда, 
на кожному кроці тебе підстерігає небезпека опи
нитися в ролі опікуна райкому, розпорошити свою 
увагу на дрібних, другорядних справах. Тому ста
раємося завжди разом з інструктором Іваном Гон- 
чаровим знайти ту головну ланку, взявшись за 
яку, можна витягувати весь ланцюг.

Та робити якісь всеосяжні узагальнення поки що 
ранувато. Вважаю за краще розповісти про окремі 
штрихи своєї діяльності. Онуфріївську комсомоль
ську організацію знаю непогано, бо тривалий час 
працюзав -там секретарем райкому і, отже, з пер
ших кроків вирішив почати знайомство з Новогеор- 
гіївським районом. Першим секретарем тут пра
цює молодий комсомольський працівник Володи
мир Ткачук. До недавнього минулого він був агро
номом великоандрусівського колгоспу імені Леніна. 
Порадився з ним і вирішили, що мені краще за 
все побувати в артілі імені Чапаева.

— Петро Богдан, наш інструктор, ось вже двічі 
бував там, а діло не з місця, — заклопотано гово
рив секретар.

— Нехай тоді й Петро їде зі мною, — порадив 
я. — Напевне, інструктор теж чогось не доробив 
у цьому колгоспі.

Так і порішили. Коли розібралися на місці, було 
над чим замислитися. Комсомольського секретаря 
артілі Михайла Ліненка настільки поглинула без
відповідальність, що з січня до березня по 40—50 
чоловік не сплачували внески. Відчуваючи, що за 
такі речі по голівці не погладять, він пустився в 
окозамилювання — за один місяць здав членські 
□ нески зі своїх грошей. Присоромили його дошкуль
но, роз’яснили, що справа не в якихось там копій
ках.

Членські внески — один з виявів дисциплінова
ності членів ВЛКСМ. А її, дисципліни, саме і бракує 
тут. Справа дійшла до того, що одна з бригадних 
організацій ледве на ладан дише — фактично роз

НА ЗАСАДАХ ГРОМАДСЬКИХ,
КОМСОМОЛЬСЬКИХОДНІЄЮ з дійових форм 

залучення до активної 
громадської діяльності ком
сомольців є створення при 
райкомі комсомолу постій
но діючих комісій та поза
штатних відділів. При на
шому райкомі діють вироб
нича комісія по роботі серед 
молодих тваринників і меха
нізаторів, по культурно-ма
совій роботі та позаштатні 
відділи: оргапіза ціни и й, 
шкіл, фізкультурно-масової 
роботи, загальний відділ та 
методична рада по політич- 
нб-масовій роботі.

Ці комісії та відділи да
ють можливість тримати 
тісніший зв’язок комітету 
комсомолу з широкими вер
ствами молоді. Комісії ма
ють в своєму складі від 7 
до 15 чоловік. Наприклад, 
виробнича комісія налічує 
11 членів комсомольських 
активістів, спеціалістів сіль
ського господарства, кра
щих виробничників. Очолює 
її молодий комуніст агро
ном Петро Опря. Комісія 
допомагала комітетам ком
сомолу в організації соціа
лістичного змагання між 
ланками, фермами, бригада
ми, контролювала хід респуб
ліканського рейду по пере
вірці стану зимівлі худоби. 
За її ініціативою та при ак
тивній участі всіх членів ко
місії кращі комсомольці на
правляються для роботи на 
ферми, в тракторні бригади 
та на навчання в училища 
механізації, В колгоспі іме
ні XX з’їзду КПРС комісія 
разом з районним коміте
том ДТСААФ організувала 
курси по підготовці інструк
торів по впровадженню і 
раціональному цлкористан- 
ню доїльних апаратів.

За пропозицією виробни
чої комісії тільки в першо
му кварталі комітети комсо
молу направили на постій
ну роботу на тваринницькі 
ферми 112 юнаків і дівчат.

Відчутну допомогу пер-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
13 червня 1962 р., 2 стор.

винним організаціям подає 
комісія по культурно-масо
вій роботі, яку очолює ху
дожній керівник районного 
Будинку культури Микола 
Швець, та методична рада 
по політмасовій роботі, якою 
відає позаштатний секретар 
райкому комсомолу Михай
ло Васько. Цикли лекцій по 
Програмі КПРС в селах ра
йону, організація вечорів 
«Нам жити при комунізмі», 
«В чиїх рядах крокує щас
тя», проведення тематичних 
зборів «В чому краса люди
ни», «Про ввічливість і 
такт» та інші — все це ре
зультат діяльності нашого 
активу.

З допомогою комісії 
культурно-масовій 
комсомол району зробив 
певні кроки в напрямку то
го, щоб стати справжнім 
господарем у клубах і біб
ліотеках. Хороші успіхи в 
цьому мають комсомольці 
сільгоспартілі «За кому
нізм». Тут при сільській біб. 
ліо-теці створено бібліотеку 
на громадських засадах. Во
на комплектується з особис
тої літератури юнаків та 
дівчат, і вже налічує в своє
му фонді 250 книг. Одна ли
ше комсомолка Ніна Булько 
подарувала громадській біб. 
ліотеці до двох десятків то
мів літератури. Сільський 

.-бібліотекар тут має двох 
громадських заступників — 
комсомолок Клавдію Брод- 
ську і Клавдію ГІастушенко. 
Завдяки цьому бібліотека 
тепер працює з подовженим 
робочим днем. І хоча в кол
госпі немає двору, де б не 
користувалися послугами 
бібліотеки, все ж Микола 
Зегер, Світлана Матосова та 
інші пропагандисти книги 
спрямовують свої зусилля 
до того, щоб кожний меш
канець села став активним 
читачем бібліотеки.

Хороше прагнення в ком
сомольців села Калмазове— 
допомогти бібліотеці здо
бути почесне звання кому

по 
роботі

ОРІЄНТИРИ

можу 
буде 

за все

палася. Довелося, засукавши рукава, допомогти, 
навести порядок в комсомольському господарстві.

Тривалий час провели на свинофермі. Молодь тут 
працює чудова: допоможи їй, створи умови для 
роботи — гори зверне. Після розмови з свинарка
ми М. Ліненко, напевне, уяснив собі, що на ферму 
треба частіше навідуватися, бо і його око тут по
трібне. Та й інструктор райкому з цієї поїздки зро
зумів, що своє перебування у колгоспі він пови
нен використовувати не для інспекторського обслі
дування, збирання фактів до інформацій чи проек
ту рішення, а для того, щоб глибоко розібратися в 
справах, подати допомогу вожакам молоді. 
О СВОГО порівняно невеликого досвіду 

сказати, що робота комсорга обкому 
плідною тільки тоді, коли він не хапається 
відразу, а зосереджує увагу на головних прогали
нах, доходить до кожної організації, групи. В Онуф- 
ріївському районі є колгосп імені XX з’їзду КПРС 
(с. Омельник). Первинну організацію в райкомі не 
хвалять і не гудять особливо — вона лічиться в 
«середняках». А от коли копнув глибше, поговорив 
з секретарем колгоспної парторганізації т. Погріб
ним, склалася інша думка. Головного тут ще не 
зробили— не позбулися, не витравили з практики 
роботи інертності. І вона, як будяк на ниві, часто 
глушить навколо себе притаманну молоді енергію. 
Секретар первинної організації Люся Семигран 
твердила, що збори проводить порівняно регулярно. 
Але користі від них замало. Тх рішення, які є ке
рівництвом до дії, являють собою розпливчасті за
ходи, нашвидкоруч написані чернетки. Комсомольці 
не мають певних доручень. На полях тільки по 
чутках можеш довідатися, де розташовані комсо
мольські гектари. В артілі є солідна база росту ком
сомольських рядів, але з молоддю ніхто не працює, 
бо Л. Семигран на ферми і в ланки навідується 
принагідно.

Довелося скликати членів комітету, нагадати їм 
про обов’язки, вказати головні напрямки в роботі. 
Кіномеханіку Володимиру Грушаку доручили підго
тувати двох чоловік до вступу □ комсомол; заві
дуюча клубом Юна Мірошниченко взялася за ви
готовлення щитів на комсомольські гектари. Чле
ни комітету з усією прямотою висловили своє не
вдоволення пасивністю Л. Семигран. Комсомольці 
артілі обрали своїм секретарем Станіслава Кохна — 
енергійного, беручкого до діла юнака.

Було б самовпевненим перебільшенням, коли б я 
почав твердити, що о моїй роботі все йде, як по
писаному. Діяльність комсорга обкому різнобічна, 
і тут потрібно не втратити почуття міри й такту, 
щоб не перетворитися у штовхана, опікуна рай-

ністичвої. Оленка Швець і 
Аня Івченко, Марія Жучок 
та багато-багато інших ста
ють справжніми помічника
ми в роботі бібліотеки.

Надовго запам’ятають уч
ні Більшанської школи № 1 
піонерський збір «Нам жити 
при комунізмі». Передова 
доярка району Валентина 
Позднякова вручила черво
ний прапорець кращому за
гонові — «супутнику семи
річки». Чудовою була зуст
річ піонерів з своїми стар
шими товаришами комсо
мольцями Миколою Криць- 
ким, Олександром Мосінзо- 
вим, з членами райкому 
ЛКСМУ в день 40-річчя

піонерії. Такі зустрічі відбу-} 
лися і в інших школах ра-( 
йому. Цю справу організу-. 
вав позаштатний відділ 
шкіл.

Позаштатні секретарі рай
кому комсомолу Михайло 
Васько й Станіслав Гуржос 
та інструктори Микола Го
ловко й Галина Бевз часто 
бувають у первинних опга- 
нізаціях, допомагають їх 
комітетам в підготовці і про
веденні комсомольських збо
рів, самі беруть в них 
участь, входять з своїми 
пропозиціями на бюро рай
кому ЛКСМУ.

Громадські засади в ком
сомолі — справа нова і хо
роша. Життя вимагає віл 
нас ще більш розширювати 
і вдосконалювати ці гнучкі 
форми роботи,А. ЧАЛАВАН, секретар Вільшанського райкому комсомолу.

на такий приклад. Заходжу якось 
по колгоспах в Онуфріївський рай- 

В. Волкову
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комів комсомолу. Мені, як, мабуть, й іншим ком
соргам, напевне, доводилося вже потрапляти в 
сутички з секретарями райкомів комсомолу.

ЗІШЛЮСЯ ■“ --------- ---- = -------
ПІСЛЯ поїздки 
ком комсомолу і кажу секретарям 
та М. Голобородьку:

— Що ж це ви, товариші, підсумки політосві
ти досі не підбили?

А вони щиро ображаються, мовляв, самі знає
мо, що робити.

— Та й в комсомол малувато прийнято.
— Намає бази росту, — відповідають.
Терпеливо роз’яснюю, що така думка хибна. 

Сперечаємося, доводимо один одному, поки та
ки зі скрипом погоджуються в моїй правоті. Тут 
же вирішуємо, хто і за що візьметься, в якому 
колгоспі треба перш за все побувати. В кожно
му такому зіткненні не заспокоююсь до тих пір, 
поки не дійдемо спільно прийнятної думки. Га
даю, що різнобій, компроміси — тільки нашко
дять справі. *

СГ КІ НАШІ плани на найближче майбутнє? 8 
контакті з обкомом, райкомами ЛКСМУ має

мо на меті провести міжрайонний семінар секре
тарів первинних організацій, обмінятися думками, 
виявити «вузькі місця» в роботі. Уточнимо шля
хи до повного виконання комсомольських зобо
в’язань в цьому році.

Незабаром з участю інструкторського апарату 
Онуфріївського райкому комсомолу займемося уза
гальненням досвіду роботи кращої в районі комсо
мольської організації артілі «Шлях Леніна». Тут є 
чого навчитися іншим як в постановці внутріспілко
вої роботи, так і в боротьбі сільських комсомоль
ців за особистий вклад в семирічку.

Виникають іноді й незрозумілі питання. Ось не 
так давно розробили ми умови змагання молодих 
кукурудзоводів і тваринників в цілому по територі
альному виробничому управлінню. Але на практиці, 
вже зараз бачу, потрапляємо в тупик. Представити 
до нагородження грамотами можна через обком 
комсомолу, а от як бути з преміями? Хто повинен 
виділяти на це кошти — невідомо.

Або ще таке. У нас створюється рада молодих 
спеціалістів. Як повинна будувати вона свою робо
ту? Чи правомірно заслухувати на ній звіти молодих 
агрономів, зоотехніків? З яких питань? Виникає дея
ке побоювання, щоб рада не дублювала бюро рай
комів комсомолу. Мені здається, що нам, комсор
гам, є практична необхідність обмінятися думками 
в цих питаннях через обласну молодіжну газету.І. СИ НИ ПОСТІЛ, комсорг обкому комсомолу при Ново- георгіївському територіальному виробничому колгоспно-радгоспному управлінні.

КОМСОРГИ і 
обмінюються думками І

0І

О ІНІЦІАТИВИ комітету 
комсомолу Кіровоград

ської середньої школи № 11 
створена учнівська лектор
ська група, до складу якої 
увійшло ЗО учнів старших 
класів. Мета групи — про
пагувати рішення XXII з'їз
ду КПРС, успіхи радянської 
науки і техніки.

За кілька місяців діяль
ності групи підготовлено і 
проведено 11 тематичних ве
чорів, прочитано 52 доповіді 
на різні теми. Виступи юних 
лекторів супроводжуються 
цікавими прикладами. Так, 
доповідь Лариси Гуревич 
на тему «Польоти в кос
мос і радіоелектроніка» під
кріплювалась демонструван

ні ням установки, що здійснює 
І радіотелеуправління, виступ
• Олени Полторацької — по-
• казом напівпровідникових 

приладів.
Лекторська група має ве

лику кількість наочних по
сібників: схем, плакатів, фо
товиставок. Особливо пока
зове те, що більшість посіб
ників зроблена руками гурт- 
ківців — електрорадіотехні- 
ками, фотографами.

За короткий час учнів
ська лекторська група за
воювала заслужений авто
ритет не лише серед учнів

своєї школи, а й серед до* 
рослого населення місти, 
Учні неодноразово виступа
ли в літньому театрі парку 
імені В. І. Леніна, перед во
їнами Радянської Армії, в 
клубі заводу «Червона зір
ка», на. Новомиколаївці.

Заявок і запрошень на 
виступи надходить іноді 
стільки, що всі не можна й 
задовольнити.

Під час літніх канікул 
плануємо провести тематич
ні вечори в колгоспах і рад* 
госпах області. Ось їх те
матика: «Ленінський план в 
дії», «КПРС в боротьбі за 
створення матеріально-тех
нічної бази комунізму», «Чу
деса без чудес» та кілька 
інформацій про найновіші 
наукові і технічні досяг
нення.

Така форма позакласноі 
роботи розширює, поглиб
лює знання учнів, вчить їх 
лекторської майстерності, а 
головне, сприяє пропаганді 
рішень Комуністичної пар
тії і Радянського уряду, до
сягнень вітчизняної науки І 
техніки серед молоді3. ГРИЦАЄНКО, секретар комсомольської організації середньої школи № 1!.

м. Кіровоград,

1 * ОМСОМОЛКА В. Стучиліна — чи не наймолод- -**' ша серед тваринників колгоспу ім. Котовсько- го Новогеоргіївського району. Та завзяттям у роботі вона може позмагатися і з досвідченими доярками. В ці дні дівчина надоює по 11—12 літрів молока від кожної корови своєї групи,Валя очолює також ланку кукурудзоводів. Ланка ця дещо своєрідна: в неї входять бібліотекарі, медики, працівники споживчої кооперації та контори колгоспу. Чимало цінного, повчального дізналася Валя Стучиліна на республіканській нараді молодих кукурудзоводів, учасницею якої вона була. Після закінчення робочого дня, у вихідні, дівчата доглядають 24-гектарну плантацію качанистої. Вони борються за 60 центнерів зерна кукурудзи на кожному гектарі.На знімку: Валя СТУЧИЛІНА.Фото А. Шу.іімова.



ВПЕРЕД КОМСОМОЛЬЦІ ІДУТЬ
утЖЕ стало звичкою для всіх« .,ппиі ..
з про другу молочно-товарну ферму колгосп»0?ИЛа На Д°ПОМОГУ прийшли доярки З І 
ні Леніна, то при иьом» __у госпу іме- має найкращі показники в районі іні Леніна, ТО при цьому єкру’щ* ^0^«° «Покра 
щень немає і, мабуть, не «по*ра-З « міняло доярок. „.ідуЛ, фермою ЧанСе

сталося. В найкращі місяці добові надої становили не 
більше 6-7 літрів молока на кожну корову 3 шести 
ферм арплі друга була найгіршою. *

Якось на бригадних зборах комсомольці і молодь 
артілі знову заговорили про відставання ферми Сен- 
ретар бригадної комсомольської організації* Валенти
на Дігтяр закликала комсомольців піти у тваоинни- 
дню-"„долети відставання. її підтримала вся молодь

На ферму прийшло дванадцять комсомольців — мо
лодик енергійних Дівчат. Сестри Марія та Міля Леоно-
вець, Галя Перепічай, Ва
лентина Дігтяр та інші. З 
великою енергією взялись 
дівчата за роботу. Але ж з 
перших днів відчули, що їм 
бракує досвіду, знань. Та 
мастрій залишався бадьо
рим. Вирішили на перших

-----0-----Покупці вдячні
ЗАВЖДИ людно у продоволь

чому магазині № 41, що 
міститься 
проспекті. Комсомольсько-моло

діжний 
працює так, Ції 
культурно обслуговувати покуп
ців. І споживачі задоволені. 
Адже заслужену нагороду одер
жали продавці магазину від 
міського комітету комсомолу — 
похвальний 
працю.

Останнім 
творився в 
дать практику учні торгово-ку
лінарної школи. В 
році їх було 50, зараз

Майбутні

по Комуністичному

колектив магазину 
щоб швидко і

лист за хорошу

часом магазин пере
шкоду. Тут прохо-

минулому 
, __І_  — 20 чо

ловік. Майбутні працівники 
прилавку багато хорошого пе
реймуть у своїх старших това
ришів.

...Коли б ви не зайшли до 
парфюмерно-галантерейного ма
газину № 2, вас завжди зустрі
нуть радо і щиро. Порадять, 
що купувати, уважно прислу
хаються до вимог. Справжніми 
майстрами своєї справи можна 
назвати Галю Ковалечко, Свету 
Голенцову, Люду Кравченко, 
Августину Мороз. «Хороші дів
чата працюють в магазинах, 
хороші і щирі» — говорять по
купці.

О. БУР’ЯНСЬКИИ.
м. Кіровоград.

порах зверну- 
І тися по допо

могу до обізна
них людей.

На допомогу прийшли доярки з першої ферми, яка 
має найкращі показники в районі по надоях молока. 
Щотижня до молодих доярок приходили Поліна Валає- 
ва, Тетяна Марущак, Катерина Дубова та інші. Вони 
розповіли, як краще готувати корми до згодування, в 
якому порядку давати їх тваринам, як роздоювати ко- І 
рів, доглядати їх. Молоді тваринники артілі почали від- ' 
відувати навчання в школі передового досвіду, яка бу
ла організована на базі передової ферми артілі.

Щодобові надої молока почали рости і зараз до
сягають 10 літрів від кожної корови. Комсомолки не 
заспокоюються на досягнутому. Хочеться вірити, що 
згодом про молодіжну ферму заговорять в усьому 
районі.

с. Новгородка.
П. БІЛЯКОВ.

■з

БУДЕ ХОРОШЕ ПОПОВНЕННЯ
ПТАФІІ, етажерки, стела- ються. Потім \же біле 
т, ?!>’’ . СТ0-фЬ тумбочки... лотно вогкої деревини 
В цій кімнаті, як у мебльо- різається ножицями на 
аому магазині. Вироби з де- ний формат. Далі 
рева вражають своєю стро- стружку наноситься клейо- 
-----:-------- . ва рЄЧОщІна : комплекту

ють пакети. У спеціальному 
пресі пакети витримуються 
під тиском у 250—-300 ат
мосфер, щоб відбулась по
лімеризація клеїв. Через 
добу вона висушується.

Ми розповіли лише 
основні процеси 
цтва 
ють

по- 
роз- 
пев- 

иа

гою і красивою формою, 
вдалим лакуванням. Ось 
книжковий стелаж. Г-Іого 
стінки за малюнком, кольо
ром дуже схожі на дубові, 
а насправді вони з вільхи. 
Видно, тут доклали вміння 
працьовиті руки.

— Оце і є наше госпо
дарство, — говорить ди
ректор школи Микола Гав
рилович Заволока.

В кутку — купа фанери
— Вона теж виробляєть

ся у нас, 
подар і запрошує 
фанерний цех.

Ознайомившись 
ництвом, спочатку 
віриш, що все 
шкільній майстерні, а 
на заводі.

З ями, наповненої трохи 
буруватою водою, розпаре
ні (а перед цим ретельно 
висушені) березові, грабові, 
вільхові чурки подаються 
на ніж. Тут вони розкрою-

про 
виробни- 

фанери, які здійсню- 
учні старших класів

----- -----------

пояснює гос-
оглянутн

з вироб- 
павіть не 
це — у 

не

\ ГІІОНЕРСЬКА дружина Сазонівської восьмирічної шко- 
’, І 'ли Кіровоградського району першою в області удос-

тоена почесного звання «супутника семирічки». Багато 
корисних справ роблять тут діти. Успішне навчання - 
вони поєднують з працею в саду, на городі, присадиб
ній шкілці, кролефермі.

Учні сьомого класу залюбки доглядають за шкіль
ним садом. Вони вчасно обкопали всі дерева, побіли
ли їх стовбури. Разом з учнями 3—4 класів очистили 
сад від гусені. Багатий урожай фруктів буде винаго
родою для юних натуралістів.

На знімку: учень 7 класу Володя Черепанов вприс
кує яблуні отрутохімікатами.

Фото Олександри ОСТРОВСЬКОЇ. члена 
обласної дитячої туристської станції.

БАЖАНІ ГОСТІ-
КУЛЬТАРМІЙЦІ

УЧАСНИКИ художньої 
самодіяльності Димин- 
ського сільського клубу час

ті гості у трудівників кол
госпних ланів. Тепло зустрі
чають глядачі співака Во
лодимира Шевченка. Попу
лярна пісня «Я люблю те
бе. життя» та твір «Мор
ська душа» зайняли провід
не місце в його репертуарі.

Леонід Сокуренко і Ва
силь Кушніль добре зареко
мендували себе як вико
навці сатиричних і гумори
стичних творів О. Вишні, 
С. Олійника, О. Ковіньки.

Значна заслуга в органі
зації художньої самодіяль
ності належить завідуючо
му клубом Івану Скачку та 
баяністу Григорію Услисто-

фотогуртка
В. СОКУРЕНКО.

Маловисківськпй район.

ПИШУТЬ
БІБЛІОТЕКАРЯ
ЗАМІНЮЮТЬ УЧНІ

Вони ж виготовляють з фа
нери і меблі. Ось як у Пок- 
ровській одинадцятирічній 
трудовій політехнічній 
школі відбувається вироб
ниче навчання. По закін
ченню ного учні вийдуть у 
життя не тільки з хороши
ми трудовими навичками, 
але й з робітничими спеці
альностями.

— Любо глянути, як 
працюють десятикласники 
Микола Комісаров, Василь 
Сіроменко, Микола Бугаен
ко, Люба Матюшинець та 
інші, — розповідає керів
ник виробничого навчання 
М. А. Антоненко. — Вони 
будуть хорошим поповнен
ням рядів молодик будів
ників комунізму.

О. СОРОКОВИЙ, 
секретар Новоархан- 
гельського райкому 
комсомолу.

<Т КОСЬ захворіла заві- 
дуюча Богданівською 

сільською бібліотекою. «І 
що ж, закрили бібліоте
ку? — запитують читачі». 
Ні. В дні хвороби Галину 
Кузьмівну замінили... 
ни гуртка громадських 
ліотекарів.

Такий гурток тут

®-------------------

шко» 
кілька

чле- 
біб-

пра-

АГІТКУЛЬТБРИГАДА 
НА КОЛЕСАХ

1X ЧАСТО можна бачити на
• польовому стані, в літньо

му таборі тваринників, сіль
ському клубі чи сусідній брига
ді. Це члени агіткультбригади 
колгоспу «Україна». Очолює її 
комсомольський вожак Воло
димир Милованов.

Вдало підібрана програма 
концерту — пісні і вірші, сати
ричні куплети завжди добре 
сприймаються глядачами. Теми 
життя і праці своєї бригади 
теж знаходять відображення в 
концертах.

Зараз члени агіткультбригади 
готують нову програму, мірку
ють про те, як весело зустріти 
День радянської молоді.

В. МИРОНОВ.
с. Антонівка
Добровслнчківського району.

цює вже чотири місяці. Но- 
го слухачі — учні Богда^ 
нівської середньої 
ли — прослухали 
лекцій та бесід по бібліо
течній справі, навчилися 
класифікувати, зашифрову
вати та розставляти книги 
на полицях. Вони вже вмі
ло обслуговують читачів. 
Члени гуртка провели дис
пути на теми: «Чи готовий 
ти жити при комунізмі». 
«Людина людині друг, то
вариш і брат», організову-' 
ють бесіди серед піонерів, 
тваринників, у сім’ях пре
старілих КОЛГОСПНИКІВ, об-’ 
слуговують читачів дома.

Особливо до вподоби біб
ліотечна робота Валі Дов
женко, Володимиру Глуш
ку, Людмилі Куліш т* 
Олександрі Ніколенко. • Во
ни з успіхом можуть самос
тійно обслуговувати чита
чів. .

Зараз слухачі гуртка по
повнюють свої знання, про
водять велику роботу пі 
донесенню книги до кожної 
сім’ї.

В. БОГДАНОВА. 
Знам’янський район.

г • 1 ■

МОЛОДИЙ НОМУНАР"
— -ММ-

ПЕРШІ 
ДВІ ТОННИ

КОМСОМОЛЬЦІ і мо- 
I*' лодь Кіровоградсь
кого заводу «Більшо
вик» збирають металевий 
брухт поза територією 

•■підприємства. Днями об
ласній конторі «Вторме
ту» відтранспортовано 
перші дві тонни метало
лому.

3. ФІЛІП’ЄВА, 
Д. СТРУЛЬ, 

М. ОВЧАРЕНКО/ 
робітники заводу 
«Більшовик».

В
та
ків державної торгівлі та споживчої кооперації.

Голова обкому профспілки А. Черненко повідомив 
редакції: «Наведено порядок в літньому театрі і на 
естраді; в таборі повністю укомплектовано штат пра
цівників Спальні корпуси обладнані, забезпечені білиз
ною, працює кухня, їдальня, ізолятор. Зараз в таборі 
відпочиває 250 піонерів і школярів».

* * *
«ПІД чужим прізвищем» — так називалась кореспон- 

денція, вміщена в газеті від 16 березня ц. р. В 
ній йшлося про підлі вчинки Григорія Сиротеііка-Лазу- 
тіна, виконроба Кіровоградської будівельної дільниці 
Одеського БМУ «Холодпромбуду». Як повідомив редак
ції начальник будівельно-монтажного управління «Хо- 
лодпромбуд» т. Вільга, Г. Сиротенко-Лазутіна з робо
ти звільнено.

№ 68 нашої газети вміщена замітка «З мого фото« 
альбома», де йшлося про погану підготовку до лі- 
піонерського табору обкому профспілки працівнн-

ЕЛЕКТРОДВИГУНИ-ЛІЛІПУТИ
ЦЕЙ ЕЛЕКТРОМОТОР за розмірами 

менший за сірникову коробку і ва
жить всього лише 36,5 грама. І тим не 

менш він являє собою двигун, який 
має ті ж складові частини, що і «дорос
лі» електромотори, його вал обертає
ться зі швидкістю 4 тисячі обертів за 
хвилину. Мотор досить сильний; під
ключений через редуктор до маленько
го підйомного крану, він може піднімати 
до 10 кілограмів вантажу.

Електродвигуни-ліліпути у великій 
кількості йдуть на фабрики механічних 
іграшок. їх можна побачити в лабора
торіях радянських вчених і на прилав
ках дитячих магазинів. Недарма Москов
ський завод мікроелектродвигунів, впер
ше освоївши три роки тому новий вид 
виробів, не встигає виконувати заявки 
на мотори-ліліпути. В минулому році 
випущено 500 тисяч двигунів, а в ни
нішньому цифра подвоїться.

_  В дальшому плануємо збільшення 
випуску моторчиків, — заявляє дирек- 
тор заводу Семен Герасимович Фомін.

Директор дістає з1 ящика стола мініа
тюрні електродвигуни і розставляє їх 
поруч з чорнильним приладом. Декілька 
типів їх уже освоїв колектив підприєм
ства. Одні — з металевими корпусами, 
інші' — вилискують м’яким блиском 
пластмаси. Джерелом енергії для кож
ного є звичайна батарейка від кишень
кового фонарика.

Ось моторчик останнього випуску. Він 
працює на напрузі 6 вольт, але потуж-

I It ЧЕКАЄМО ВІД ВАС
іДл УНОВИХ ЛИСТІВ

ність його така велика, що він здатний 
обертати маленький токарний верстат, 
який використовують годинникарі. Прав
да, для цього незручно користуватись 
батарейкою. Зараз завод почав випуска
ти трансформатори, які знижують на
пругу — з 127 вольт до потрібної, і 
одноразово вирівнюють струм на постій
ний.

Ось 
зовсім 
хітний циліндр довжиною трохи більше 
трьох сантиметрів, а діаметром близько 
13 міліметрів. Двигун призначений для 
таких іграшок і моделей, де не потрібна 
потужність, що розвивається моторами 
великих габаритів.

МОТОРЧИКИ з батарейками встанов
люють в дотепно сконструйовані іг

рашки, і вони оживають на радість ма
люків.

... Ось сидить забавна плюшева собач
ка. В передніх лапах у неї палички, а 
спереду музичний інструмент — ксило
фон. Досить натиснути кнопку, і собачка 
починає бити паличками по ксилофону, 
виконуючи невигадливу мелодію. Перед 
нами червоний металевий жук розміром 
з черепаху. З сердитим дзижчанням він 
повзає по долівці. Наткнувшись на пе
решкоду, жук зупиняється, а, блиснув
ши очима-лампочками, повертається на
зад. Так жук може повзати декілька 
годин, тобто поки не зсякне закладений 
в його корпус заряд батарейки. Зовсім, 
як справжні рухаються з допомогою мо- 
торів-маляток іграшковий катер з повіт
ряним гвинтом і мініатюрна автомаши
на «Волга».

А скільки дотепних рухливих моде
лей створено юними техніками, що ку
пують продукцію заводу електродвигу- 
нів-ліліпутів! Тут і моделі літаків, вер-

ще один новий електродвигун — 
малятко. Він являє собою кри-

В СВІТІ НАУКИ 
І ТЕХНІКИ

статів, всюдиходів, автомашин... Завод 
одержує десятки листів із різних міст 
країни.

Саша Попов із Ашхабаду хоче збуду
вати моторний човен і повідомляє, який 
моторчик йому потрібний. Ряд моделей 
спроектував семикласник Веня Семенов 
із Калінінської області. Він просить за
безпечити їх 
для обробки 
рив сибіряк Володя Огнєв. Він також 
звернувся до .
могою. А маленький бакинець Мамед 
Джафаров розрахував, що йому під си
лу побудувати літаючу модель літака. 
1ГІКРОЕЛЕКТРОМОТРИ приваблю- 

ють не тільки хлоп’ят. Ними цікав
ляться науково-дослідні інститути і під
приємства. Вони потрібні в лабораторі
ях, цехах, де використовуються точні 
прилади контролю і запису технологіч
них процесів, для виготовлення моделей, 
майбутніх технологічних установок й ін
ших цілей.

Трест «Львівнафторозвідка» просить 
направити йому мікромоторп, які роз
відники земних надр збираються викори
стати для самозаписуючих установок. 
Для своїх лабораторій хоче застосувати 
їх Томський політехнічний інститут. Кри
ворізький південний гірпнчо-збагачуваль- 
ний комбінат використає їх для осна
щення реєструючих приладів теплового 
контролю. Одне з підприємств, що ви
пускає патефони, запроектувало випуск 
мініатюрних патефонів і прислало заяв
ку на електродвигуни-ліліпути.

М. НІКОЛАЄВ. 
(ТАРС).

електродвигунами. Верстат 
ряду дрібних деталей ство-

робітників заводу за допо-

УУУУТТТТУТТТТТТТТТТУТТТТТУТ^УТТУТТТТТУТ’Г 
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ніс 
ми.

тертххя
комітету немольського 

відають, що біля депо досі 
не споруджено, бодай, во
лейбольного майданчика, 
що команда баскетболістів 
не тренується, бо немає 
спортивної форми, що... 
отих «що» набирається не 
один десяток.

Дивуєшся терпеливості 
молоді, олімпійському спо
коєві комсомольського во
жака Валентина Бідухи. Він 
же, до речі, очолює і ко
лектив фізкультури. В наро
ді кажуть: який командир— 
таке його 
В. Бідуха 
тету про
ла мають приблизне уяв
лення.

— Був у нас член комі
тету Борис Андрущак, — 
говорить технік депо В. Гур
товий. — Він відповідав за 
спорт, він і □ курсі спра
ви... -»

Виходить, що за спорт (і 
то формально) відповіда
ють лише обрані особи, а 
не комітет комсомолу, не 
комсомольська організація 
в цілому. Тут навіть запал 
окремих ентузіастів гасять. 
Нещодавно
Егмонт Саакян вирішив про
вести шаховий турнір. Та з 
цього нічого не вийшло. 
Його навіть ке підтримав 
голова місцевкому і. Я. Ма- 
русенко.

І це, на думку В. Фоки, 
найкращий колектив спор
тивного товариства станції.

Рекорд
НА КІРОВОГРАДЩИНІ 
станція Помічна. Зеле- 
вона чепурними садка- 
виспівує гудками тепло

возів та дзвінкими голоса
ми дівчат і хлопців.

Гаряча молодість, допит
лива. До того ж, ще й тер
пелива. Остання риса заліз
ничників відноситься до 
спортивних буднів станції.

Взяти, наприклад, баскет
бол. Не встигнете ви й по
думати про цю захоплю
ючу гру, як ваші мрії тут же 
затьмарить Іван чи Петро: 
"— На стадіоні ж баскет

больного« майданчика не
має.
- — А волейбольний!

— Є. Але не збирайтеся 
спортивну форму одягати... 
Майданчик у нас єдиний, а 
бажаючих попасувати м’я
ча — сотні.

— А коли я люблю гім
настику!

— Любов вимагає жертв. 
Чарапкайтеся на порхеавілу 
перекладину, доки собі в’я
зи не звернете... У нас із 
громадськими кадрами су
тужно.

Сутужно в Помічній і го
родошникам. І легкоатле
там нелегко. Зате Василь 
Фока (відповідальна особа 
за спортивно-масову робо
ту на станції) досить легко
важно запевняє кожного: ,

— У нас майже все в
ажурі. Навіть каса для про
дажу квитків на футбольні Що вже й казати про інші 
матчі, як лялечка. колективи, коли □ них роз-

Каса є. Стадіончик існує, радників по пальцях пере
лічити можна.

— Є на Кіровоградщині 
станція Помічна. Це те міс
течко, в якому прописано 
спортивну сплячку, в якому 
мешкають майстри-окоза- 
милювачі в особі В. Фоки. 
І як терпить таких керівни-

кін кількатисяч- 
ний загін мо
лодих залізнич
ників)

Кажуть, що 
терпіння невіч

не... А ми в даному ра
зі цього мудрого вислову 
аж ніяк не збагнемо. Тим 
більше, що поширилася 
чутка нібито працівники Но- 
воукраікського райкому 
комсомолу в контакті з 
районною радою спортив
них товариств і організацій 
засіли писати науковий 
трактат: «Рекорд терпіння 
помічнянських фізкультур
ників».

В. ЮР’ЄВ.
Спецкор «Молодого 
комунара».

й військо. А 
і члени комі- 
фізкультурні ді-

комсомолець

САНТ ЯГО,
Днтячий садок № 22, що 

розташований на території З 
сільськогосподарської вистав- і 
ки. !

На знімку: Света !
ШЕВЧЕНКО (зліва) і Ната- < 
ша ТИНЯКОВА. <

Фото В. КОВПАКА. <

А справжнього спорту так 
і немає.

І яка ж ото чемпіонська 
терпеливість у помічнян* 
ських комсомольців! Фор
мально створені секції аж 
ніяк не роблять* погоди на
віть у районному масштабі. 
І чи не для того біля вхо
ду на стадіон споруджено 
приміщення каси, щоб Ва
силь Фока використовував 
її, як трибуну для окозами
лювання. З цього «виду 
спорту» він давно виборов 
звання майстра. Василь, не 
моргнувши й оком, запев
няє, що найкращий колек- 
ти в фізкультури в локомо
тивному депо. Вихваляє йо
го, як перекупка свої това
ри:

— Там і форма є, і секції 
працюють, і розрядники 
ростуть, як гриби після ДО
ЩУ-.

Справді, деповський ко
лектив фізкультури нема* 
лий. Не раз його футболіс
ти виходили переможцями 
на районних змаганнях, ра- 
дувала хорошими успіхами 
І команда шахістів... Були 
кубки, були грамоти. Був 
справжній футбол, волей
бол... Ще й виробнича гім
настика давала себе знати.

І на тобі. Сьогодні пра
цює в депо біля двохсот 
юнаків і дівчат, а робота 
спортивних секцій ледве 
жевріє.

— Ну, а як з гімнасти
кою!

— Яка там гімнастика!— 
запитує нас В. Фока. — Не 
чув про таку.

Напевне, і члени комсо-

АРІКА, 11. (Спец. кор. ТАРС 
. Н. Кнсельов, М. Мержанов і 
А. Стародуб). Фінальний свис
ток пролунав. 25 тисяч гляда
чів. як і на початку матчу, в 
єдиному пориві заспівали ЧІ
ЛІ йськнй гімн. А нам все не ві- 
рилось, що для наших футбо
лістів чемпіонат світу закінчив
ся. що вони завтра вирушать 
у Сант-Яго. але лише проїздом 
додому. Не вірнлось. тому що 
перед цим майже всі 45 хви
лин другого тайму ми бачили, 
як гра йшла о одні ворота, як 
господарем становища була ра
дянська команда.

Змагання почалось на пів
години раніше, ніж звичайно,— 
не заради неділі, а на випа
док додаткового часу при ні
чийному результаті.

Спочатку м’яч майже не за
лишав середини поля. Травні 
обох команд часто втрачали 
його, намагаючись зав’язати 
комбінації. Нарешті Месхі вда
ється його коронний прохід по 
лівому краю. Ейсагуірре від
штовхнув форфарда руками. 
Штрафний закінчився кутовим 
ударом. Подалі: — Понедель
ник зіграв головою, але м’яч 
пройшов повз ворота.

Гостра атака чілійців. Рамі- 
рес прорвався по правому краю 
і послав м’яч у центр штраф
ного майданчика. Яшин відбив 
м’яч у поле.

Темп гри зріс. Тепер гравці 
скупчуються то на одіїій, то на 
другій половині поля.

АЛЕ ПРОЇЗДОМ
На 12-и хвилині Вороній, 

ліквідуючи прорив чілійців, по
рушує правила біля самої лі
нії нашого штрафного майдан
чика. Санчес сильно б’є під 
перекладину. А Яшин навіть не 

Як було прикро 
промах всрота-

прореагував, 
бачити цей 
ря. 1:0.

Наша команда кинулась на

бу-штурм. Кілька кутових, які 
ло призначено після гострих 
проходів по флангах, не дали 
результат}'. А по воротах уда- 

'рів не було — захисники або 
воротар перехоплювали м’яч. 
Радянська команда майже вся 
перейшла на чужу половину по
ля. А тут Ланда раптом дістав 
пас на вихід, і лише біля са
мих воріт його наздогнав Ост- 
ровськлй. Разом з Яшиним во
ни врятували ворота.

На 27-й хвилині рахунок

зрівнявся. Воротар чілійців від
бив удар МамикІна, м’яч від
летів праворуч, до нього рво
нувся Месхі, знову послав м’яч 
у центр, і тут Численно з бли
зької відстані точно пробив по 
воротах. 1:1.

Ми вже полегшено зітхнули, 
перевага нашої команди, що 
виявлялась дедалі сильніше, 
дала свої плоди. Радість була 
недовгою. Менш як через хви
лину м’яч знов опинився в на
ших ворогах. Сталося це так. 
Іванбв володів м’ячем у сере
дині поля, але поки він роз
міркував. кому його передати, 
його опікун Рохас «украв* у 
нього м’яч прямо з-під ніг. І 
дивно — Йому ніхто не пере
шкодив. Він пройшов уперед і 
метрів з 35 сильно вдарив по 
воротах. Яшин запізнився з 
кидком. Пропускати такі м’ячі 
для нього непростимо, і поясни
ти-те, шо сталось, можна'тіль
ки тим. що Яшин у матчі з Ко
лумбія цями втратив впевне
ність у собі.

Залишалась надія, що напад 
зуміє пробити оборону против
ника і переламати гру. Таке 
враження посилилось на почат
ку другого тайму. Рідко буває 
такою несхожою одна полови
на матчу на другу, 
першій мн бачили 
рівних команд. то 
рерви картина різко

Якийсь час штурм був та
ким сильним, що чілійці зму
шені були всією командою від
ступити на свій штрафний май
данчик. Правда, чілійці час від 
часу все ж гостро контратаку
ють.

На 18-й хвилині могла б 
вирішитись доля матчу. Чис
ленно пройшов майже до лице
вої лінії і послав м’яч вздовж 
воріт. Іванов, Понедельник і 
Мамнкін не встигли використа
ти цей сприятливий момент, і 
м’яч став легкою здобиччю во
ротаря Ескутті.

Атаки радянської команди 
тривають. Ось Понедельник 
влучив у штангу, ось його ко.ч-

Якщо в 
боротьбу 

після пе- 
змінилася.

бінацію з Чпсленком і Воро* 
ніким перервав воротар, ось 
противник виграв у повітрі не
безпечну навісну подачу Мес
хі. Тут варто зауважити, що 
більшість промахів була наслід
ком технічного браку, на який 
особливо хибував Мамнкін. Він 
погано обробляв м’яч, часто 
втрачав його і тим самим зри
вав атаки. Не завжди Мамнкін 
розумів і задуми партнерів. Ба« 
гато помилок цього разу допус
кали Понедєльник. Іванов. Чис
ленно. Особливо почувалась пе
ревага суперників у вмінні гра
ти головою.

Останні хвилини проходять 
в дуже нервозній обстановці.

Публіка скандує: «Чілі! Чі* 
Лі! Чілі!» Радянські футболісти 
безперервно атакують. На по
ловину поля суперників «пере
кочували» навіть усі наші за
хисники. Але пізно.

Фінальний свисток судді 
Хорна (Голландія). Чілійці ки
даються один до одного, обій
маються, цілуються. Так закін
чився чвертьфінальний матч» 
який збірна Чілі виграла з ра
хунком 2:1. Тепер у півфіналі 
вона зустрінеться з чемпіоном 
світу — командою Бразілії. Ця 
гра відбудеться в Саят-Яго, а 
не у Вінья-дель-Мар, як намі
чалось раніше. .*

Історія повторюється. Радян
ська команда лишилася за бор
том чемпіонату світа', спіткнув
шись. як і чотири роки тому, 
па тому самому рубежі. 1 зно
ву ваші футболісти програли 
господарям турніру. Підсумок 
маловтішний.

------- ф,-------

ДОСЯГНЕННЯ 
ШТАНГІСТІВ

В Олександрійському місько
му палаці спорту відбулись об
ласні командні змагання з важ
ної атлетики. Перше місце за
воювали спортсмени Олександ
рії, друге — Кіровограда, тре
те — Кіровоградського району.

Олександрійський штангіст 
щонайлегшої ваги Анатолій Гра 
побив три облесних рекорди, які 
до цього належали спортсмено
ві товариства «Колгоспник» з 
Добровеличкіпського району 
Олександру Мусіенку.

Стільки ж рекордів області 
■становив земляк Гри — спорт
смен першої важкої ваги Олег 
Богдаиов,

(Продовження. Поч див. в № 71).

А ЛЕ, здається, я трохи відхилився 
від розповіді. Так от, коли ми зай

няли місця, пілот ше раз окинув нас 
поглядом, зачепив за трос карабіни ви
тяжних вірьовок і скомандував:

— На лебідці, підйом!
— Єсть підйом! — донеслось у від

повідь.
Здригнувши, гондола відірвалась від 

землі і почала плавно підніматися 
ру. Нашій допитливості, не було меж. 
Кожний жадібно намагався' з висоти 
пташиного польоту роздивитися красу 
підмосковної природи. Ось уже будин
ки навколишніх сіл зробилися подібни
ми до маленьких кубиків, а здалеку ку
дись на захід змійкою потягся залізнич
ний ешелон.

і Піднявши голову вгору, я остовпів: 
ваді мною розстелившись казковою, ве
летенською рибою висіла оболонка аеро
стата. Раптом гондола сколихнулася, ми 
в замішанні переглянулись. Це означа
ло, то підйом закінчений. Висота — 
400 метрів.

Аеронавт відкриває дверці:
— Першому приготуватися, — влад

но наказав він.
І ось новачок, набравшись сміливості, 

провалюється у прозору товщу безодні. 
Гондола, звільнившись від вантажу, 
поволі загойдалась. Підходить моя чер
га. Нелегко зайняти вихідне положен
ня для відділення від гондоли. Взяв
шись руками за її краї, я глянув униз 
і завмер від жаху. Інстинктивно від
штовхнувся назад, немов пташка, яка 
ще не вміє літати, не впевнена в пер
шому польоті.

Заколивався. «Стрибати чи не стри
бати?» — пронеслося в голові. Але на
стирлива команда інструктора «Пішов!»

вго-

вивела мене з оціпеніння. Приступок 
гондоли в якусь мить вислизає з-під 
ніг. Мить невагомості, і я, зціпивши зу
би і міцно притиснувши до грудей за
пасний парашут, стрімко зриваюсь вниз.

Здається, падінню не буде кінця-краю, 
та ось раптом якась невидима сила зу
пиняє його і навіть ніби тягне догори. 
Ще мить і я — під білим куполом па
рашута. Він. наче медуза, повис наді
йною.

Перше відчуття — наче я не рухаюсь. 
Довкола гробова тиша. Хочеться крича
ти, співати. Хочеться свиснути так, щоб 
почула мене вся округа. Словом, в цей 
час я відчув невимовний приплив радос
ті. І тільки владний, через рупор, голос 
з землі: «Приготуватися до приземлен
ня!» — обриває захоплення. • Все, що 
здавалось крихітним, стало швидко рбс- 
ти і збільшуватись. Площадка призем
лення швидко наближається. Ось уже 
видно кожну травинку, кожну трі
щинку...

М’який поштовх — земля, рідна зем
ля!..

Шовковий купол зморщився і розсте
лився біля мене. А вітерець, наче хоче 
помірятися зі мною силами, знову наду
ває купол, тягне його за собою. Підбігає 
черговий по площадці, хоче допомогти 
мені. Але я відчуваю титанічну силу — 
подужую вітер. В припливі радості хо
четься обійняти сержанта, міцно при
тиснути його до грудей...
ГГРЕТ1М був бойовий стрибок в тил 

ворога. В ніч на двадцять четверте 
вересня сорок третього року до нас пі
дійшов командир бригади майор Сидор
чук.

— Ну, розвідники, глядіть. Летимо на 
нашу територію, але не забувайте, це 
поки що тил ворога...

(Далі буде).

КАТА РОЗСТРІЛЯНО
З 25 по 29 січня 1902 року в 

м. Гайвороні Кіровоградської 
області військовий трибунал 
Київського військового округу 
у відкритому судовому засі
данні розглянув кримінальну 
справу по обвинуваченню ні
мецько-фашистського ката До- 
рошева М. А.

Запродавшись німецько-фа
шистським загарбникам та ук
раїнським буржуазним націо
налістам, Дорошев чинив страш
ні злочини проти радянських 
людей: по-звірячому знущався 
над арештованими партизана
ми, особисто брав участь в ма
сових розстрілах мирного насе
лення, серед яких було багато 
стариків, жінок і дітей.

Військовий трибунал засудив 
зрадника Батьківщини до смерт
ної кари — розстрілу.
, Вирок виконано.

ПЕНТАГОН
готується
НЬЮ-ЙОРК, (ТАРС). Як по- 

відомляє кореспондент агентства 
АП з Гонолулу, Сполучені Шта
ти Америки оголосили, шо з 
12 червня цьою року зона ядер
них випробувань у районі ост
рова Джонстона тимчасово роз
ширяється для проведення ядер
ного вибуху на великій висотЬ 
Цього заходу, вмазує кореспон
дент, вжито в зв’язку з перед
бачуваною «великою інтенсив
ністю світлового випромінюван
ня під час вибуху, який буде 
проведено вночі».

Посилаючись на заяву пред
ставника об’єднаної групи сяє-- 
ціальиого призначення № 8, 
яка проводить випробування, 
кореспондент вказує, що цей 
вибух, якщо дозволить погоде, 
буде проведено наступного 
тижня на висоті в кілька сот 
кілометрів. Кореспондент вка
зує також, що в результаті вн- 
буху, можливо, буде порушений 
високочастотний радіозв’язок.
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