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СПОРТИВНИХ 
СЮРПРИЗІВ

Ґ'їСЬ і настало літо. Воно 
хлюпнуло на масну 

землю своїм гарячим про
мінням і спинилося на кві
тучих лугах, на безмежних 
просторах степів. Перші по
дихи спеки так і манять до 
річки, так і хочеться кину
тися на груди тугих хвиль 
і пливти, пливти, загрібаю
чи дужими руками терп
ку воду. Чудова пора для лова районної ради 
плавців! і

На 
опускаються під воду аква
лангісти, під обвітреними 
парусами виходять на річ
ку юні моряки, з шаленою 
швидкістю летять сміливі 
скутеристи. А в районі Но- 
вомиколаївки, де широким 
рукавом звивається Інгул,— 
справжнє привілля для тре- 
нувані! на каное та байдар
ках. Молодий тренер Євген 
Репняк докладає немало 
зусиль, щоб цей вид спорту 
вийшов на широку арену 
республіки.

А хто з голів колективів 
фізкультури добровільного 
товариства «Колгоспник» 
може сміливо заявити: у нас 
є хороша команда плавців! 
Важкувате питання. Хоч і 
вирішити його можна досить 
легко. Адже майже кожна 
сільськогосподарська артіль 
має хороші водоймища, є в 
селах здібні юнаки і дівча
та, які можуть без відпочин
ку подолати по кілька кі
лометрів водних доріжок. 
Ось якраз навколо них і 
слід згуртовувати секції 
плавання, при їх допомо
зі і потрібно організовувати 
показові запливи зма-

гання. Особливо це стосує
ться таких «водних» райо
нів, як Повогеоргіївський, 
Онуфріївський, Ульянов
ський, Вільшанський та ряд 
інших.

Літня пора сприяє куль
тивуванню всіх видів спор
ту. і

Цю просту істину добре 
зрозуміли новоукраїнці. Го- 

* ;• спор
тивного товариства «Кол
госпник» Василь Долінов- 
ський ще з зими спланував 
свою роботу на лИній пе
ріод. Глибоко продумані за
ходи дали свої чудові пло
ди: в районі немає жодного 
низового колективу фізкуль
тури, де б не було бодай 
невеличкого спортивного 
майданчика. А волейбольні 
сітки біліють у кожній ви
робничій бригаді.
/СПОРТИВНІ споруди — 

запорука успіхів колек
тивів фізкультури. І ось, 
будь ласка, вже в новому 
сезоні в Новоукраїнському 
районі з'явився новий за
гін — 500 розрядників. А 
здібний громадський ін
структор району Альберт 
Масол виконав норму май
стра спорту СРСР з класич
ної боротьби.

З Новоукраїнським райо
ном межує Рівненський. 
Добрі сусіди! Здавалося, б, 
між ними повинна точитися 
справжня боротьба за пер
шість, взаємна виручка і до
помога. Але нічого подібно
го в даному разі сказати 
не можна. Чому б, скажімо,- 
Василю Доліновському не 
побувати в Рівному, подати

практичну допомогу голові 
районної ради Петру Хому- 
тенку, який майже усунувся 
від своїх прямих обов'яз
ків? Цим і викликана кіль
карічна сплячка в колекти
вах фізкультури. Лише вря
ди-годи на районний ста
діон виходять футболісти. 
За ними, певно, працівники 
райкому комсомолу і не ба
чать тих великих прогалин 
у фізкультурно-масовій ро
боті, що аж ніяк не йдуть 
на користь молоді.

Недалеко відкотилися від 
рівнянців і такі райони, як 
З нам' енський, Новопразь- 
кий, Новомиргородський, 
Вільшанський. Навіть у Бо- 
бринецькому районі, де ще 
зовсім нещодавно були свої 
хороші традиції, згортаю
ться знамена спортивної 
слави. Яка ж тут може бути 
мова про хід обласної спар
такіади сільської молоді? 
Складається враження, що 
про неї у деяких районах 
просто забули, або ж прово
дять ці заходи лише заради 
чергової «галочки» у діло
вих паперах.
Г*АРЯЧИИ спортивний се- 

■* зон повинен будити 
творчу думку фізкультурних 
вожаків, кликати до нових 
звершень. Адже' в наш час 
кожне стремління стає дійс

ністю. Лише вперті трену
вання принесли успіх кіро- 
воградці Валентині Сіро- 
хвостовій. Вона стала чем
піонкою України в стрільбі 
з дрібнокаліберного пістоле
та. Абсолютною чемпіонкою 
республіки серед спортив
них клубів товариства

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

\ йПКСАг

Ціна 2 нон

тінистому Сугоклеї

А ново-
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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ.

пройдемося до Палацу

і ІС.’1Я закінчення десятирічки Галина Вишня стала 
токарем в Новоукраїнському відділенні «Сільгосп

техніка». Зараз вона працює в нещодавно відкритому, 
цеху по реставрації плунжерних пар наливних насосів 
до тракторів «КДП-35» і «ДТ-54». На звітно-виборних 
зборах в минулому роні комсомольці відділення обрали 
Галину своїм вожаком.

На знімку: Галина Вишня.

«Авангард» стала і гімнаст
ка Тамара Довженко. Це— 
чудові сюрпризи спортивно
го літа!

Порадували кіровоградців 
своїми виступами на рес
публіканських змаганнях і 
шашкіст Михайло Контро- 
барський та рапірист Ва
силь Литвиненко. Обидва 
спортсмени стали теж при
зерами України, 
українці Георгій Ковален
ко, Клавдія Олексієва та 
багато інших юнаків і дів
чат вперше в своєму житті 
одержали класифікаційні 
квитки розрядників.

Приємні вісті! А скільки 
ще їх обіцяє спортивне лі
то! Та йтимуть вони лише 
звідти, де вирує свіжий 
струмінь дерзань, де ком
сомольські і спортивні во
жаки розуміють, що спорт 
— не просто якась розвага, 
а цілеспрямований ком
плекс на силу, красу, здо
ров'я.

Настав час, коли кожен 
виробничник, кожен тренер, 
кожен громадський інструк
тор повинні взяти всі мож
ливі сюрпризи у гарячого 
літа.
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Фото В. Ковпака.

1. Місто приморське. 1965 р
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ШВИДКОХІДНИЙ сріблястий трамвай на підводних 
крилах — «Метеор» розвернувся проти хвилі 

і стрімголов мчить у напрямі гавані. Захоплююча 
подорож по Кременчуцькому морю закінчена.

За кормою лишилися понад двісті кілометрів 
шляху ПО' широкій, не на жарт сердитій у негоду 
і привітно ласкавій у штиль водній гладі. Важко навіть 
ріння рук людських. _

Перед вами неозора панорама порту. Вздовж берега, де колись було старе русло

Л Поглянь на цей знімок,
І друже! Звивиста вулиця з 

приземкуватими, підсліпу
ватими хатинами, замшілі 
солом'яні стріхи, рідкі де* 
ревця обабіч шляху. Так
ще в 1956 році вигляділо 

І подніпрянське село Табури- * • I А.ще, в яке вже тоді поступо
во почали вростати кварта
ли багатоповерхових будин
ків селища будівників гідро
вузла.

Минули роки, і з села 
ни Табурищанському мисі 
виросло' чудове місто су
часного типу. Про нього 
ви багато чули, читали в 
газетах. Та й самі бува
ли там. Та, напевне, мало 
кому з вас відоме велике 
майбутнє цих місць. А во
но велике, захоплююче і не
забаром стане реальністю.

І Ми сміливо заглядаємо впе- 
> ред, бо знаємо, що наміче- 
' ні партією плани завжди 
| .успішно перетворюються в 
і дійсність, ближчою стає за- 
' повітна мета — комунізм. 
| Такий закон нашого життя. 
І Давайте ж сьогодні, дру

зі вирушимо з вами у 
мандрівку по майбутньому 
Придніпров'ю, туди, де в 
середині п'ятдесятих років 
кипіла юність комсомоль
ська- Отже, подорожуємо 

( ми в місто Хрущов 1965 ро
ку, ■ звідки веде репортаж.

• наш спеціальний кореспон-
. дент В. Крамаренко.

*

» ська- шле,
І ми в місто Хрущов 1965 ро-
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І РЕПОРТАЖ І
□ з 1965 року |

повірити, що море — це тво-

Дніпра, тягнуться вантажні причали. Біля них — са
мохідні баржі, судна озерного і морського типу.

А ось і річковий вокзал з високою причальною 
стінкою. Тут вже й спомину немає про дерев’яний 
дебаркадер, в якому ще в 1962 році тулилися 
служби причалу.

«Морські ворота» міста справляють приємне вра
ження. Зал чекання, кімната для пасажирів з діть
ми, перукарня, кіоски, веранди для відпочинку на 
свіжому повітрі.

На привокзальну площу, обрамлену з усіх боків 
стрункими рядами дерев Приморського бульвару, 
разом з нами вийшов невисокий на зріст пасажир 
з твердим поглядом лагідних очей. Це — Степан 
Олизько, колишній бригадир комплексної комсо
мольсько-молодіжної бригади на будівництві Кре
менчуцької ГЕС. Він — бувалий гідробудівник. Після 
Кременчуцького споруджував Київський гідровузол. 
А тепер вирішив зробити туристську поїздку по 
Дніпру, оглянути намисто морів-водосховищ, побу
вати там,, де залишив хороший спомин про діла рук 
своїх. Його очі випромінювали радість.

— З чого ж почнемо нашу мандрівку по місту?-—

і

•X А*.

. 'Л 

? ■ ■■

■ХІА-

ivX*

• • _ • • *

**

. І <• І.
1'АК БУЛО І

запитав 
культури. Тут ми з бригадою ще в п’ятдесят сьомо
му перші наріжні цеглини поклали...

Облицьований білим інкерманським каменем Па
лац культури імені В. І. Леніна вражає кожного 
своєю монументальністю — це одна з кращих бу
дівель міста. Стрункий світлий силует її увінчаний 
барвистою покрівлею. Все тут радує зір: і зал для 
глядачів на 600 місць, і просторий кінозал.

—Яка краса!— не приховує свого захоплення 
Степан, оглядаючи з балкону Палацу безкрайні дні
провські далі з отарами хмар у піднебессі. — Аж 
не віритьця, що все це ми створили за якихось 
кілька років. ...

В пам’яті кадрового гідробудівника, як у калейдо
скопі проносяться події, дати. Колись, в далекому 
1955 році він прибув сюди з своїми товаришами. 
Жили в бараках — місто тільки починало тіснити 
село Табурище. Як тільки наступала весна чи осінь, 
докучливі дощі розмивали шляхи, а влітку над ми
сом проносилися сувої піщаної куряви.

За старою звичкою ми з Степаном хотіли йти 
до автобусної зупинки. Але по центральній магі
стралі вже курсують безшумні світлі тролейбуси.

— Поїдемо на ГЕС, — пропонує наш супутник, 
їдемо проспектом імені В. І. Леніна — централь

ною магістраллю міста. Як підросли тут пірамідаль
ні тополі! Де колись був пустир, і лікарняне містеч
ко стояло тут як острівець в морі, розкинулися 
квартали нових три- і чотириповерхових будинків. 
Все тут споруджено на віки, з урахуванням життє
вих зручностей трудової людини. Ми приємно вра
жені новими, оформленими зі смаком вітринами 
магазинів, кафе, ресторану, ательє.

Вулиці широкі, по обох боках кожної з них про
лягли зелені тіняві алеї, повітря напоєне пахощами 

рясних квітів. Пішоходи 
йдуть немов по коридору 
буяння цвіту і зелені. Фа
сади будівель виблискують 
білизною. На одному з бу
динків табличка 
явленні запаху
нити по телефону...» 
це? Ми не новачки у 
му місті — починали 
будувати, але про газ 
йшли
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НАЙМОЛОДШИЙ
V СІМ’Ї механізаторів 

колгоспу ім. Карла 
Маркса Устинівського ра
йону Микола Сафонов — 
наймолодший. Лише в цьо
му році закінчив сімнадця
тирічний юнак курси трак
тористів і сів за кермо вві
реного йому «КДП-35».
“ Ще коли готували техніку 
до польових робіт, Микола, 
як то кажуть, днював й но
чував біля свого трактора. 
А в дні сівби качанистої 
незмінно перевиконував 
норми.

Серед неозорої КОЛГОСПНОЇ 
плантації двісті гектарів за
кріплені за ним. їх він за
сіяв і доглядає. Вже 
проборонував площу, 
му числі один раз 
появи сходів.

Нещодавно сталася 
ка радість у тракториста — 
його прийняли до лав 
ВЛКСМ. Тепер Миколі ні 
в якому разі не можна осо
ромитися 
одержить по 50 центнерів 
зерна кукурудзи з кожного 
гектара, як зобов’язався.

Ю. СКЛЯРЕНКО.

тричі 
в то- 
після

вели-

він напевне

-

«При ви- 
газу дзво- 

Що 
цьо- 
його 
тоді

тільки чутки.
Тут і дивуватися
— вносить ясність
з пасажирів. — Газ

ні-
І
і

чого,
один
для побутових потреб міс
то почало одержувати з 
Миргородського родовища 
на Полтавщині. І

І
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£ЛІПТИЧНІ днища Олександрійський механічний за
вод поставляє для багатьох підприємств Радян

ського Союзу. Але про них ми ще поговоримо окремо. 
А спершу — про ті головні дільниці і цехи заводу, які 
безпосередньо обслуговують вугільні розрізи Олексан
дрійського гірничорудного комбінату.

Є на заводі цех гірничотранспортного устаткування. 
Тут, чи не вперше в шахтарському місті, народився 
комсомольський рух за максимальне завантаження тех
ніки, економне використання робочого часу. Промінь 
«комсомольського прожектора», спрямований комітетом 
комсомолу на головні ділянки роботи, виявляв слабі 
місця у виробничих процесах. Молоді робітники не 
тільки контролювали. Власним прикладом, вже вкотре, 
доводили, що час можна обігнати на виконанні будь- 
якого замовлення. На підприємстві всім ще пам'ятний 
неекономічний і довготривалий процес свердлування 
матрицетримачів. За пропозицією молодого робітника 
Івана Коваля .глибоке свердлування одного матрице- 
тримача виконується тепер не на свердлильному вер
статі, а на токарному, і не за дві робочих зміни, а за 
5—6 годин.

В цеху гірничотранспортного обладнання за пропози
цією членів «комсомольського прожектора» В. Нагор
ного, А. Сорочана, А. Іванченка, В. Вадченка та інших, 
інженерно-технічні працівники заводу стали уваж
ніше ставитись до подання заявок. Тепер однотип
ні деталі групуються і виготовляються на одному вер
статі. Завдяки такій організації праці на п'яти верста
тах щомісяця економиться до 100 робочих годин. Це 
дозволяє додатково завантажити чотирнадцять верста
тів в одну зміну.

Та не завжди виявлені комсомольцями резерви ста
ють на службу виробництву. А все йде від інженерно- 
технічних працівників Олександрійського вугільного 
гірничорудного комбінату. Тут, ось уже скільки часу, 
не складено точного графіку ремонту гірничих машин. 
Вони демонтуються і потрапляють в -ремонт лише то
ді, коли остаточно виходять з ладу.

Бувають і такі випадки: з комбінату дзвонять на ме
ханічний завод і вимагають терміново вислати на Ба- 
лахівський вуглерозріз бригаду слюсарів і котельників 
для ремонту екскаватора «ЕШ-4140». Спеціалісти 
їздять. А там здивовано розводять руками:

— Навіщо приїхали?..
І з іронією додають, що, машина, мовляв, ще не 

сипалась...
Два тижні їздить бригада за 25 кілометрів і ні з

вертає назад. Опісля ж, коли агрегат справді «розси
пається» (а це нерідко трапляється в нічні зміни), зно
ву тривожні дзвінки на завод: «виїздіть, допоможіть»... 
1 як наслідок: штурмівщина, неякісний ремонт.

Комбінат не складає точного, графіку ремонту гірни
чих машин, а завод, виконуючи роботи підприємств- 
замовників, не має можливості завчасно провести попе
редню підготовку до ремонту обладнання. Дивно, що 
головний механік гірничорудного комбінату т. Гурза, до 
недавнього часу директор Олександрійського механічно
го заводу, спокійно дивиться на ці неподобства.

Таке, з дозволу сказати, планування викликає спра
ведливе невдоволення і у робітників механічного цеху. 
Ось уже котрий місяць цех не «дотягує» до встанов
леного плану по основних виробничих показниках. 
Можливо тут неекономно .витрачають робочі години, 
ігнорують передові, методи праці? ]

Зовсім ні. Рейди і «комсомольського прожектора», на-

ви-

роз

ним

ь

ВНУТРІШНІ 
РЕЗЕРВИ 
на слуягбу 
вироіініщтву:

••1

2. ТУТ КИПІЛА
ЮНІСТЬ
КОМСОМОЛЬСЬКА

І РЕПОРТАЖ І 
§ з 1965 року □

ші розмови з робітниками цеху показали, що в гірничо
рудному комбінаті не обізнані з верстатним парком цеху 
і заводу, не враховують, як він завантажується. Тому 
дуже часто окремі верстати годинами стоять без діла, 
а інші.— не встигають виконувати замовлення.

Так, до недавнього часу надмірно були, завантажені 
карусельні верстати, а простоювали стругальні. Тепер — 
навпаки.

На початку травня три високопродуктивні верстати 
«ДИП-500» максимально не завантажувались. Зараз на 
два-три дні токарі одержали роботу. Але яке замов

лення вони будуть виконувати опісля — ніхто не може 
сказати. Навіть начальник виробничого відділу заводу 
т. Малюченко і головний інженер т. Му сіл. От і вихо
дить, що тільки в механічному цеху кожного дня гу
биться 9—10 верстатогодин. А за цей втрачений час, 
як підрахував старший майстер т. Терновський, цех міг 
би дати щомісяця продукції принаймні на 5 тисяч кар
бованців.

Тепер повернемось до пресової дільниці заводу. Для 
виготовлення еліптичних днищ підприємствам-замовни- 
кам завод одержує метал товщиною 10—22 міліметри. 
Сам процес виготовлення днищ нескладний. Але від 
того, що робітники кожного разу під метал різного діа
метру і товщини встановлюють іншу матрицю (а її ва
га близько двох тонн), втрачається дві дорогоцінних 
години. На жаль, те, як надходять заявки на завод з 
інших підприємств, мало турбує керівників гірничоруд
ного комбінату.

Адміністрація заводу і керівництво комбінату мало 
прислухаються до зауважень штабу «комсомольського 
прожектора», очолюваного слюсарем т. Алещенком. А 
шкода. Адже всі ділові пропозиції штабу спрямовані 
тільки на краще. ,ч

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ,
м. Олександрія. спецкор «Молодого комунара».

Т РОЛЕЙБУС наближає.
* ться до ГЕС. Степан 
Олизько стає якимсь зі
браним, помітно хвилює
ться.- Його настрій нам 
цілком зрозумілий. Ко
го з нас не тягне туди, 
де пройшли кращі роки 
молодості. Хочеться по
бачити знайомі місця. І 
хоч1 за багато років ва
шої відсутності вони ста
ли іншими, настирливо 
шукаєш в них пам'ятні 
обриси і без кінця зга
дуєш.

...Вісім років тому тут, 
у глибокій скельній уще
лині, Степан Олизько і 
його бригада зводили 
стіни камери шлюзу і 
підхідних каналів. Тут йо
му знайомий кожний 
блок, кожна розшивка. 
Скільки безсонних днів 
І ночей лишилося поза- 
дуі Екскаватори вгриза
лися в скелю, цілодобо
во гурчали в котловані 
багатотонні самоскиди, 
глухо падав на дно бло
ків бетон, у сплетінні ар
матури палахкотіло по
лум’я електрозварки.

І ось 6 вересня 1959 
’ року через судоходну - 
магістраль були поопу-

в камері 
кораблі з 

заліз- 
полтав-

рожеві 
червневого 

Навіки впряг-

будинку 
€ на що 

пропо-

щені перші каравани су
ден! А тепер безупин
ним потоком 
шлюзуються
кременчуцькою 
ною рудою і 
ською нафтою. Від змі
їстої стрічки ріки не ли
шилося й спомину. На 
поостір моря виходять 
самохідні баржі з щебе
нем і залізобетонними 
конструкціями для бу
дівництва Канівської ГЕС 
— останнього потужного 
гідровузла Дніпровсько
го каскаду.

— Хорошу згадку про 
себе залишили тут, — 
ніби підсумовує Степан, 
вдивляючись в 
присмерки 
вечора. —-
ли Дніпро в роботу!

Десь на дамбі аван
порту засвітилися перші 
гірлянди вогнів, що вка
зують шлях судам. Бе
реги шлюзу строгими 
зубчастими рядами об
ступили тополі.

— Ходімо до 
ГЕС, там теж 
подивитися, — 
нуємо ми.

Світла будівля станції 
велична. Тут все побудо
вано тепер на дистан
ційному управлінні. Зни
зу доноситься при
глушений шум турбін. 
12 агрегатів потужністю 
625 тисяч кіловат дають 
за рік майже стільки 
.електроенергії, скільки 
всі гідростанції царської 
Росії в 1913 році. Струм, 
якого вироблено вже 
більше 5 мільярдів кіло
ват-годин, йде на Київ, 
Харків, Кіровоград, За
поріжжя... І якщо ви хо
чете дізнатися, як управ
ляється енергетична си
стема, то для цього тре
ба їхати в Москву. Так, 
так, не дивуйтеся, в 
Москву. Там при Держ- 
плані СРСР створене го
ловне енергетичне уп-

- — • _
І
1 равління. Воно здійснює
■ оперативне диспетчер- 
( ське керівництво всіма 

4* •Два стилі—два наслідки-
!
і
І

і
І__ ІІ • ’ ••

1. НАРОДЖЕННЯ АВТОРИТЕТУ
• — Ми ___
Женя. — Ми не їздили з усіма посту
пати.

— Це не біда. В академію не хочете, 
в інший вуз вступите. Було б бажання... 
Ну, а живете ж як, як працюєте?

— Помаленьку... _
— От і маєш. Помаленьку. Он подру

ги ваші живуть здорово, на високому 
градусі. А ви — помаленьку... Чи може 
вам не до вподоби таке життя?

Однокласниці живуть єдиним колекти- 
вом-класом, всі вони працюють поруч, 
разом відпочивають. Разом нещодавно 
їздили складати екзамени в сільськогос
подарську академію. Вступили. А зараз 
всі збираються на установчу сесію в 
Київ. Всюди і в усьому — разом. Ко
жен крок в житті — разом. От тільки 
Жені й Світлани немає з ними...

Мовчать дівчата. В розмову вступа
ють інструктор територіального виробни
чого колгоспно-радгоспного управління 
Едуард Снігур, інструктори райкому.

Мовчать дівчата. Можливо, вони зля
калися труднощів. Для кого секрет, що 
праця на наших фермах ще важкувата. 
Доглянути групу нетелів, виростити з 
них корів. Без вихідних, без підміни 
важко. Але їх подруги працюють. А при
йшли б Світлана і Женя — було б ко
го й підмінною поставити, з’явилися б 
вихідні, які так потрібні заочникам ака
демії.

Мовчать дівчата.
Щоправда, і з кормами не все до ла- 

. ду, та й з оплатою негаразд. Мало за
робляють дівчата. А їм, вчорашнім ви
пускникам, і одягнутись потрібно доб
ре і... Та врешті-решт гроші кожному 
потрібні.

А* •> • •

НАС двоє; Він — секретар Новомнрго- 
родського райкому комсомолу Бо

рис Капустянський і я. Говоримо... Про 
різне.’ Про кукурудзу і /кадри секретарів. 
Про прийом до комсомолу і внески. .

Раптом двері прочиняються: .
— Можна?
Входять троє дівчат. Інструктор рай

кому Неля Поліщук і двоє незнайомих. 
Погляди переводимо на Нелю.

— Ці дівчатка з-класу, який працює 
на фермі, — пояснює Неля. — Тільки 
вони пішли від подруг своїх. В садово- 
городню бригаду...

Все стає зрозумілим. Це ті двоє, про 
яких йчора на молочно-товарній, фермі 
колгоспу імені Чкалова розповідали дів
чата. «Наш клас був надзвичайним, на
прочуд дружним. І хлопці, й дівчата 
просто чудові! Сила! Вирішили після за
кінчення школи піти працювати на фер
му. Пішли! Працюємо. Майже рік. 
Хлопці, щоправда, зрозумівши, що тут 
грають вони не першу скрипку, попроси
лись у тракторну бригаду. А ми всі тут... 
От тільки Світлана Грушова і Женя 
Гернич. Зрадили... мрію. Втекли в сад. 
Навіть не порадившись, не поговорив
ши з нами».

• Ми тільки 
ра з Нелею 
дих доярок, 
щі. Але...

Тиша в кабінеті. Якась гнітюча, не
приємна. Борис підводиться з-за столу. 
Робить крок — другий.

— Та чого не ви такі похмурі сього-

' «МОЛОДИЙ КОМУНАР»
15 червня 1962 р., 2 стор.

дні? Настрій якийсь у вас... 
Незрозумілий. В академію 
скоро їдете?

не їдемо, — видавлює з себе

що про них говорили. Вчо- 
Полішук побували у моло- 
Враження що не є найкра-

Заговорили дівчата: мало заробляють 
на фермі.

Борис Капустянський уточнює скільки. 
Тут же порадились, як практично можна 
підвищити заробітки. Встановити тверду

- гарантовану оплату! І відразу ж Борис 
дзвонить у райвиконком, радиться як 
бути, домовляється, коли і де відбуде
ться розмова з головою артілі.

— Напевне підтримають нас, — гово
рить Борис.

Пожвавішали дівчата. Загомоніли.
— Хіба не однаково де працювати?— 

запитала Світлана. — Хіба обов’язково 
на фермі? Ми ж не пішли з колгоспу...

Вірно. Але ж справжній комсомолець 
йде туди, де потрібніш! його руки. Он 
молоді робітники їдуть на село. Бо по
трібніш! вони там. Сама собою заходить 
велика розмова про місце в житті.

Місце в житті... Де воно? І погляд
- звертається до наших сучасників. Люд

мила Музика, Катя Захаренко. Дівчата- 
однокласниці з ферми колгоспу імені 
Чкалова.

Говорять всі — працівники райкому, 
Світлана і Женя...

Місце в житті...
Борис в задумі ходить по кабінету. 

Мовчить. Насуплені брови, стиснуті гу
би. Думає.

Вулицею прямує юнак. Проходить повз 
вікно, привітно піднімає руку. Всміхає
ться. Борис відповідає легким кивком 
голови.

Юнак за вікном — Аркадій Ятел, звар
ник з відділення «Сільгосптехніки». Не
приємним було знайомство з ним. Від
булося воно на засіданні бюро.

Любив хлопець в чарчину заглянути. 
Намалювали його в стінгазеті. Прийшов 

. Аркадій до Будинку культури напідпит
ку, глянув на свій «образ», і самолюб
ство заїло. Хотів газету зірвати. Не да-

ли! Мало бійки не зчинив. Потрапив у 
міліцію. Обіцяли 15 діб.

Викликали на бюро. Хоч і не комсо
молець він. Батька теж запросили. Роз
каявся Аркаді» гірко в своїй легковаж
ності, пообіцяв не пити. Дав слово ак
тивно допомагати в роботі народної дру
жини. Тепер навіть очолює дружину. І, 
певно, чимало зусиль довелося докласти 
йому та його новим товаришам, щоб 
викоріняти хуліганство. Зараз про бійки 
в Новомиргороді не чути.

Неприємних знайомств у цьому ка
бінеті мав Борис немало. Є в Новомир
городі двоє товаришів — Василь Кос
тенко і Марк Сміхович. Довгий час хлоп
ці ніде не працювали. Пиячили та ху
ліганили. Працівники райкому побува
ли у їх рідних і "знайомих, з’ясували 
детально як живуть хлопці. Потім за
просили в райком.

В. Костенко, який уже мав судимість, 
переступивши поріг, запитав членів 
бюро:

— Чого ви мене викликали?
Пояснили, що буде розмова про його 

моральне обличчя.
— І все? — 

Тоді до побачення.
Але «побачення» продовжувалось. І 

до тих пір, поки Костенку не дали зро; 
зуміти всю нікудишність його ЖИТТЯ, 
поки той сам не відчув, що далі так 
жнти=не можна.

Після того бюро хлопці влаштувались 
на роботу. Пияцтво відійшло в минуле. 
Нічого поганого про них не чути. *’

Анатолія Казанцева і Валерія Саєнка 
теж здружила горілка. Не працювали, 
турбот ніяких не мали. Якось А. Казан
цев посварився з пасажирами в авто^)“ 
сі, нагрубив людям на зупинці. Під033 
руку на дідуся. До цього Казанцев Д01' 
чі притягувався до відповідальності ЗА 
дрібне хуліганство. Тепер його вчи«»0*

здивувався хлопець. —

*
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Ця. Тут він родився, ходив 
у школу, 
сомол. а 
10 класів 
«Десь 
тися», 
чани, 
часу,

поступив у ком- 
ПІСЛЯ : 
виїхав 
роботу 
гадали 

Пройшло 
місяців шість

закінчення 
із села, 
або вчи- 
односель- 
небагато 

не

Дорогий Федько!
УІ 1*0 НАШОГО неробу 

І дармоїда, який живе 
* с. Бандурове Олексан- 
дрівського району, ми дав
но хотіли написати. Та нас 
трохи затримала твоя поя
ва на сторінках газети.

При першому знайомстві, 
шановний Федьку, ти гово
рив: «Коли спіткнеться лю
дина, їй би підсобить вста
ли, І піде вона собі рів
ненько-рівнісінько аж до 
нашої спільної мети».

Дуже вірно сказано. А 
от ми, признаємось тобі, 
Федьку, пробували наслі
дувати твою пораду, але не 
вийшло. Вирішили просити 
твоєї допомоги. Адже ти 
обіцяв сатирою бичувати 
неробів і дармоїдів, хуліга
нів і т. д.

В нашому селі Бандуро- 
вому живе молодий, здоро
вий хлопець Микола Лиси-

більше, Микола повернувся 
назад, одягнений за остан
ньою модою.

Спочатку -всі думали, що 
в нього якісь канікули чи 
відпустка, але ж ні... Ми
нає місяць—два, проходить 
цілий рік, а Микола все 
«відпочиває». Не працює ні
де, п’є горілку. Де весілля, 
або якась інша випивка— 
Микола там, хоч його ніх
то і не запрошує. П’яний 
приходить до клубу, заво
дить бійку, лихословить. 
Своєю аморальною поведін
кою впливає на нестійку 
молодь.

Миколу неодноразово по-

переджав групкомс о р г 
О. Педорич.

— А я у вас на обліку 
не стою. — заявляє Мико
ла. — Тому не крутіть ме
ні голови.

Дізнались у райкомі 
ЛКСМУ, що Микола дійс
но уже вісім місяців не 
стоїть ніде на обліку. Спро
бували вплинути на нього 
адміністративно.

За його хуліганські вчин
ки у клубі Олександрійське 
відділення міліції притягну
ло його до відповідальності. 
І що ж? Відсидів Микола 
десять діб, заплатив штраф 
і знову дома. Знову та ж 

сама картина:, 
сон, горілка і 
шукання всіля
ких пригод. Що 
дівчата не хо

чуть дружити з ним, це не 
біда. Микола переметнувся 
до жінок, вчиняє 
деяких сім’ях.

Просимо тебе, 
запитати Миколу, 
ще думає він таким жит
тям жити?
працівників міліції поцікав
ся: чи довго вони будуть 
панькатися з дармоїдом і 
хуліганом.

Від імені групи моло
ді с. Бандурове Олек- 
сандрівського району, 

клубом
М. КОЛЯДА.

розлад у

Федько, 
чи довго

А заодно і в

©•

МАТЕРІАЛІ під заго- 
* ловком «Микола на 
шиї» в «Молодому комуна
рі» за 13 травня ц. р. під
давався різкій критиці Ми
кола Пугач з радгоспу «Чер
вона зірка» Бобринецького 
району, який ніде не пра
цював, дармоїдствував.

Ми поцікавилися, чи ста
лися які зміни у Миколино
му житті після виступу га
зети, і зв’язалися по теле
фону з дирекцією радгоспу. 
Як нам повідомили, Микола 
Пугач з 24 травня працює у 
радгоспі.

Факти, викладені в замітці «Скільки оселедців у боч
ці» (1 квітня ці Р-), підтвердились. Приміщення Ганнів- 
ського клубу пристосоване і має лише 80 місць. Насе
лення Ганнівки— 3800 чоловік. І хоч кіноустановка 
працює тут з повним навантаженням — три сеанси в 
день, — все ж тгснота в. клубі відчувається.

За грубе поводження з відвідувачами завклубом 
т. Чижмака з роботи звільнено.

Одночасно з цим райвідділ культури відмічає, що че
рез байдужість директора радгоспу «П’ятихатський» 
т. Підберезного ’ зволікається будівництво' нового клу
бу. Ще в 1960 році закладено фундамент, є будівельні 
матеріали, виділено 10 тисяч карбованців, але т. Підбе
резник ніяк не спроможеться виділити бригаду для спо
рудження клубу.

, ; Г. ШИШКІН,
завідуючий Петрівським райвідділом культури.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Ми сподіваємося, що т. Ііідбе- 
резний врешті-решт повідомить редакції, що він 
робить для закінчення будівництва клубу.

■ —■

підлягав під статтю кримінального ко
дексу. Але райкомівці вирішили зробити 
ще одну спробу. Розмова на бюро була 
надзвичайно суворою.

І раптом двері кабінету відчиняються. 
Ввалюється «друг» В- Саєико.

— Я його знаю, — випалює він. — 
Хороший товариш. Беру на поруки...

Попросили Казанцева вийти в сусід
ню кімнату. Почалася розмова з Саєн- 
ком. Все пригадали йому тоді:- і мате
рині сльози, і ображених людей, і ко
жен крок його дармоїдського життя... 
Якраз перед цим і мати листа написала 
в райком з проханням допомогти їй у 
вихованні сина. «Жарко» було Саєнко- 
ві. І він, і Казанцев щиро, сердечно ви
знали свою провину перед людьми.

Оголосили хлопцям по догані. Влаш
тували на роботу. Дуже дякували раи- 
комівцям працівники реалбази хлібопро
дуктів за таких старанних працівників.

А незабаром в райком прийшов дру
гий лист від матері Саєнка. Нерівні лі
тери, прості слова в ньому. «Дякую вам. 
Мій син наче вдруге народився. Дуже 
приємно мені тепер, що є ком}' і потур
буватися про мене і допомогти, і дров 
нарубає, і води принесе, і приємне сло
во скаже. Ласкавий став і добрим...».

Забажали хлопці і професію здобути, 
механізаторами стати. Райком комсомо
лу направив їх в училище механізації. 
Нещодавно звідти, з Саратовської о 
'ласті прийшов лист від дирекції учили
ща. В ньому — подяка за ви хованії я 
А. Казанцева і В. Саєнка. Вони.і * 
ся добре і в громадському житті актив 
ну участь беруть.

> ’Різні люди, різні характери- По-різ- 
* йому і збочували вони в житті. І якими 

б шляхами не довелося йти до сердець 
людських, якими б методами комс™°;^;

І ського впливу не Діяти — важливо одне, 
вивести людину на правильний шлях, 
допомогти знайти їй

Ось хоч би подруга Світлани и Же 
„і _ Віра Петрова. Схибила, було. Ко
ли однокласники вже приступили до ро
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боти на фермі, вона раптом відмови
лась йти працювати. Чому? Незрозуміло’. 
Викликали в райком. Причину з’ясува
ти так і не вдалося. Почали допитува
тись, дівчина розплакалась: На цьому й 
скінчилось тоді.

Згодом зібрались порадитись як бути. 
Виключити з комсомолу? Ніколи не піз
но. Вирішили все ж дізнатись справж
ню причину, так би мовити, діагноз вста-, 
новити. Оголосили «похід» за Віру Пет
рову. В нього включилися всі працівни
ки райкому. Секретарі Б. Капустянський 
і М. Пашолок, інструктори Віктор Ли
сенко, Едуард Снігур, зав. сектором об
ліку Тамара Коваленко. Побували вдо
ма у Віри, зустрічались з її сусідами, 
розмовляли з однокласницями. Поступо
во все прояснилось.

Зібралося бюро. Віра спочатку повела 
себе грубо («А що я важка матері?»). 
Райкомівці розмовляли з нею спокійно, 
тактовно. Щоправда, часом не могли 
стриматись, щоб говорити спокійно. Ко
жен гаряче, переконливо доводив, що 
Віра поступає неправильно, радив як 
бути. Довгою, різнотемною була розмо
ва. Нарешті Віра сама призналася: ма
ти не дозволяє йти працювати. І напи
сала заяву з проханням послати на фер
му колгоспу імені Чкалова. Але «працю
вати піду за згодою матері».

Після бюро Неля Поліщук і Едуард 
Снігур разом з головою колгоспу імені 
XXI з’їзду КПРС т. Удальцовнм поїха
ли на ферму, де мати Віри працює сви
наркою. «Здалася» і вона.

Тепер В. Петрова працює разом з од
нокласницями. Доглядає групу корів. 
Роботою Віри не можуть нахвалитися: 
на совість працює дівчина.

— Ось що я вам скажу, — заговорив 
Б. Капустянський. — Люда Музика піс
ля школи дояркою стала. Робила на 
совість. Герой праці, депутат Верховної 
Ради СРСР тепер. Вчиться заочно. А 
через кілька років з неї першокласний 
спеціаліст вийде. Ось вам і місце в жит
ті. Воно не раз назавжди встановлене. 
Життя наше таке...

Олена ЖУРЛИВАШР УТВЕРДИТИ
НАВІК...

Гей, рушаймо в путь- 
дорогу,

Пломеніє небокрай, 
Візьмем сонце на підмогу, 
Та покличем урожай.
І роди, колгоспна ниво, 
Повні засіки пшениць. 
Щоб рясніло буйне жниво 
І до ніг лягало ниць.
А навколо сад квітучий, 

Безліч сонячних споруд, 
Будівник прийшов 

могучий, — 
Бригадир у нього — труд. 
Глянь, на фабриках, 

заводах 
Розгоряються вогні, 
Люд робочий весь

в походах, 
Скрізь видзвонюють пісні.

. Мирна праця, рідні люди— 
Сильна, здружена сім’я. 
Повні щастя наші груди, 

Мрія розум окриля.
З надр глибинних, із забоїв 
Чорне золото пливе, 
Труд шахтарський,

труд героїв 
В творчих звершеннях 

живе.
Візьмем сонце на підмогу, 
Щоб міцніти рік у рік...
Гей, рушаймо в пить- 

дорогу,
Мир утвердити навік.

----- 0------

Для новонароджених
ДОЛИНСЬКЕ. Правління 

колгоспу імені Леніна за
провадило безкоштовну ви
дачу дитячого приданого 
кожному новонародженому 
в селі. На це виділено спе
ціальні кошти з громад
ського бюджету. В ниніш
ньому році такі подарунки 
вже вручено десяткам сімей 
колгоспників.

І РЕПОРТАЖ І

□ з 1965 року 1

3. Пустирі

ОВСІМ стемніло, коли ми залишили гідростан- 
цію. Куди поїдемо далі? Мабуть, в готель, де

вас зустрінуть немов у рідній сім’ї, приготують 
ванну, чисту білизну, а працівниця бюро добрих 
послуг запропонує квитки на останній кіносеанс у 
Палаці культури.

... Наступного дня ми продовжували подорож по 
місту. Як багато перетворень сталося тут за якихось 

•три—п’ять років! За смугою міста на західній час
тині нагірного району виростають чотири нових жи
лих масиви, створюється спеціальна промислова зо
на. На морському узбережжі, немов гриби після 
дощу, піднялися ажурні дев’ятиповерхові будинки 
баштового типу.

А скільки тут шкіл, дитячих садків і ясел, клубів, 
кінотеатрів, просторих магазинів, світлих їдалень і 
кафе! Описати їх неможливо — все це треба поба
чити самому. Масштаби будівництва такі, що й за 
тиждень всього оглянути немислимо. 1

— Пригадую, як ще в п’ятдесят сьомому році,— 
говорить С. Олизько, — слухав я лекцію про май
бутнє міста Хрущова. Щиро кажучи, іноді навіть 
не вірилося — занадто вже багато передбачалося 
зробити. Тепер бачу, що плани ці — не безплідна 
мрія.

Так, багато з того, що було □ проектах Харків
ського філіалу «Діпроміста» стало зримою реали- і 
ністю. В районі гідровузла виріс цілий комплекс під
приємств Дніпровської бази будівельної індустрії, 
в тому числі один з найбільших в Європі завод збір
ного залізобетону, велике кар'єрне господарство, 
лісокомбінати... Вдень і вночі відправляються звідси 
у різні кінці країни состави й баржі з залізобетон
ними конструкціями, щебенем, лісоматеріалами для 
будівництва нових споруд Дніпровського каскаду.

Розвиток першої черги міста сучасного типу вже 
закінчився, а перспективи забудови ще більше роз
ширилися. За проектом передбачено у найближчі 
15—20 років здати під заселення ще, принаймні, пів- 
мільйона квадратних метрів жилої площі.

Вже зараз вимальовуються обриси центрів жилих 
масивів. Вздовж морського узбережжя виростають 
парк культури і відпочинку, готель, клуб, ресторан, 
стадіон на три тисячі місць, багато танцверанд з’я
вилося у лісопарках. Навіть старожили вже позабу
вали, якими були колишні закутки Табурища з їх 
химерними назвами — Батівка, Городок, Полівка, 
Раківка. Від цих сіл й спомину не лишилося. І

Корпуси промислових підприємств ізольовані від 
міста широкими смугами соснових борів — зеле
ним заслоном, що очищає повітря. /

і

І виникла велика розмова про те, як 
міняється у нас праця колгоспника, як 
механізми приходять на допомогу люди
ні. Розмова про романтику праці, про 
покликання. І тоді Світлана заговорила 
а якоюсь, очевидно їй одній зрозумілою 
теплотою про техніку.

— Це ж прекрасно! — вирвалось у 
Бориса. І почав розповідати про пер
спективи механізації праці в тваринни
цтві, про те, що робиться І буде зроб
лено в цьому напрямку в колгоспі іме
ні Чкалова. Потім запропонував.

— А влітку давай разом поїдемо в 
політехнічний інститут. Я складатиму 
курсові екзамени, а ти вступні...

...Усміхнені підвелися дівчата. Яки
мись серйознішими, ніби дорослішими 
стали за кілька годин.

— Зараз йдемо на ферму! — заявили 
вони.

І лише тоді, коли за ними зачинились 
двері, я подумав: який великий, який 
значимий зміст у цих словах. Вчора мо
лоді доярки говорили про підмінних, 
про повернення на ферму Світлани й 
Жені. А через годину—півтори дівчата 
прийдуть на ферму. Зустрінуться з свої
ми подругами, обрадують їх тим, що 
знову працюватимуть поруч. Хотілось

про це сказати Борисові. Але він якраз 
розмовляв з Н. Поліщук, яка привела 
дівчат в райком.

— Я вже подумав чи не трапилось 
чого з тобою, — говорив Б. Капустян
ський. — Знаю, що нікуди не поїхала. 
Робочий день почався...

— А я о шостій ранку пішла шукати 
дівчат. Не можна було відкладати спра
ву. Комсомольці ж просили..'.

— Тобі ж про це ніхто не говорив.
— Вірно. Але ж наш обов’язок по

ступити саме так.
ж ж ж ’ • •

Послідовність в роботі та ініціатива, 
увага до кожної молодої людини, — 
найхарактерніші риси стилю роботи 
працівників Новомиргородського райко
му комсомолу. Вони — не гості в пер
винних організаціях. Вони — добрі, вір
ні, вимогливі друзі. Але про це — в на
ступному листі.

В. МАЛИНОВСЬКИИ, 
спецкор «Молодого комунара».

Новомиргородський район.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
15 червня 1962 р., З стор.



(Продовження. Поч. див. в №№ 71, 72).

НЕ ЛАМАЙТЕ
тов. ГОЛОВКО!

ДРОВ,

В темну непроглядну осінню ніч тран
спортні літаки, під командуванням Героя 
Радянського Союзу Валентини Гризоду- 
бової, піднімаються в повітря і беруть 
курс на захід. Пролітаючн над лінією 
фронту, що тягнеться вздовж лівого бе
рега Дніпра, вони набирають належну 
висоту і наближаються до мети. В ілю
мінатори видно, як спалахують розриви 
зенітних снарядів; виявляється, ворог 
відкрив загороджувальний вогонь. Нас 
охоплює хвилювання. Раптом — сирена: 
«Приготуватися до стрибка».

— Ну, хлопці, бажаю вам успіху!» — 
вигукнув штурман і відкрив дверцята. У 
вантажну кабіну зі свистом увірвався 
холодний, мокрий вітер.

Пілот збавляє оберти двигунів. Вид
но, як із вихлопних патрубків вирива
ються яскраво-червоні язики полум’я.

— Пішов!
Навантажені боєприпасами і продо

вольством, тяжко ступаючи по підлозі, 
підходимо до дверей і один за одним з 
широко розкритими 
стрімголов вниз.

В обличчя вдаряє 
ного повітря. Ривок, 
ряві. Першим, що 
збоку темніла звивиста стрічка Дніпра. 
А попереду і праворуч, наче багаття, го
ріли українські села. Десь збоку захли
нався ворожий кулемет. За завданням 
ми повинні були приземлитися і, за 
будь-яку ціну, не допустити 
до переправи, 
мости.

Приземлився 
швидко закопав 
стрілка, але хто 
зуміти важко. _ ____  __ _
іволги. Це був сигнал, по якому десант
ники нашої групи повинні були зібрати
ся докупи. Вранці, коли почали сходи
тись, я зустрів зовсім незнайомих мені 
людей, і тільки за паролем міг визначи
ти, що це свої. Зібрались ми в Черка
ському лісі. Незабаром до нас прибув 
зв’язківець партизанського загону і спо
вістив, що в селі Свидовок хазяйнує ка
ральний загін гітлерівців.

Лейтенанту Рнчику було доручено 
відразу ж підібрати десять розвідників 
і пробратися в розташування ворога. Ми 
йшли, обережно розгортаючи мокрі гіл
ки дерев і насторожено прислухаючись 
до кожного шарудіння, кожного потрі
скування в лісі. Невдовзі на узліссі ви
ткнулись ледве помітні в ранковому ту
мані силуети хат. На околиці села, бі
ля млина, стояв вантажений лантухами

очима кидаємося

туга хвиля холод- 
і я повисаю в тем- 
кн нулось у вічі —

блокувати
противника 
залізницю,

чагарнику,
Чую, псре-

в якомусь 
парашут.

і звідки стріляє — зро- 
Раптом почувся плач

«Бюссінг». На крилі і підніжці його си
діли фріцн. Вовн їли і весело реготали, 
не підозрюючи небезпеки.

— Хальт, хенде хох! — стиха наказав 
Соловков.

Вони, замурзані борошном, приголом
шені несподіванкою, підняли руки. Ти
хо, без жодного пострілу, зв’язали їх, 
заткнули ім роти і вкинули в кузов. 
Шофера посадили за кермо, щоб він 
їхав, куди буде наказано. Дизель заре
вів і машина, перевалюючись з боку на 
бік. понеслася до лісу.

Фашисти, помітивши, що «Бюссінг» 
рухається не 'за маршрутом, відкрили 
шалений вогонь. БілобрисиГі шофер, тор
каючись скронею холодного дула пісто
лета, щосили витискував важіль газу.

В цій перестрілці загинуло двоє на
ших молодих десантників, але як їх пріз
вища — так і до цього часу не знаю, 
бо хлопці були не з нашої роти. «Язи
ки» і автомашину передали партизанам. 
І хоч нам здавалось, що перший пащ 
трофей був незначним, народні месники 
на деякий час були забезпечені хлібом 
та важливими для них відомостями.

А в цей час за переправу через Дніп
ро йшли жорстокі бої. Наші десантники 
діяли великими і малими групами: зри
вали мости, пускали під укіс залізничні 
ешелони, палили склади з боєприпасами. 
Дії фашистів були буквально паралізо
вані в районі Черкас, Таганча, Канева.

Можна було розповісти ще й про те, 
як ми зробили засаду великому загоно
ві ворога в районі села Дубівки, звідки 
жоден гітлерівець не вийшов живим... 
Та хіба мало було серйозних і небезпеч
них операцій в ті гарячі дні і ночі? Про 
це коротко не розкажеш. Додам тільки, 
що наші десантники діяли сміливо, рап
тово, наводячи жах і паніку в розташу
ванні гітлерівців.

Згодом наша група виконала завдан
ня. Дніпро форсували. Столиця Украї
ни — Київ була звільнена, і ми, не до
рахувавшись багатьох товаришів, повер
талися на свою базу — в Киржач.

(Далі буде).

Дннамівці втрачають очни
ПОЗАВЧОРА кіровоградські дннамівці не 
’ • порадували любителів футбола злагодже
ною і чіткою грою. Приймаючи київських ар
мійців, господарі поля виступили явно 
своїх можливостей.

У першому таймі гості, граючи за 
сильним вітром, більшу частину матчу 
ли на половині поля кіровоградців.
жодній з команд не вдалося відкрити раху
нок. Багато болільників сподівалося, що ста
новище зміниться, коли команди поміняються 
воротами. На жаль, цього не сталося. І в 

другому таймі домінували ар- 
_мійці, хоч дннамівці теж мали 
"7 можливість домогтися резуль
тату. Гра закінчилася внічию.
І Якщо в попередній зустрічі з 
' рівнянським «Колгоспником», 
яку динамівці провели з вели
ким піднесенням, важко було 
виділити кращих гравців, то 
тепер це можна сказати, ма
буть. лише про Ю. Горожанкі- 
на. Дуже погано позавчора ви
ступили Ю. Калашніков, Є. Чер
касов, В. Барило.

Дорога редакціє! Молодь 
нашого колгоспу любить 
спорт і займається ним про
тягом цілого року. Неабияка 
заслуга в цьому комсомоль
ського комітету та правлін
ня артілі. Але'чогось подіб
ного аж ніяк не можна ска
зати про спортивних керів
ників району тт. Даценка та 
Головка.

А справа ось, в чому. Не
щодавно відбулася районна 
спартакіада товариства 
«Колгоспник». Ця подія до
сить вразила нас. На зма
гання ми виставили команду 
колгоспників. Дише два

учасники були учнями місце
вої школи.

Після впертих поєдинків 
ми вибороли друге місце. 
Перше місце і кубок завою
вали учні Березовобалків- 
ської середньої школи, які 
захищали честь колгоспу 
«Пам'ять Леніна». Запитує
ться: що ж це таке? Спар
такіада школярів, чи спар
такіада колгоспної молоді? 
Тим більше, поруч з учня
ми виступав і вчитель фі
зичного виховання В. Пасту- 
иіенко. Він, в основному, і 
«витягнув» команду, учнів 
на перше місце. Де ж були

колгоспники артілі «Пам'ять 
Леніна»? Це аж ніяк не за
цікавило ні т. Головка, ні 
т Даценка.

Не поцікавилися прове
денням спартакіади і пра
цівники райкому комсомолу, 
їх, бачте, хвилює лише фут
бол, їм ніколи розбиратися, 
наскільки було об'єктивним 
суддійство на інших зма
ганнях. /1 варто було б. Ад
же голова районної ради 
Союзу спортивних товариств 
і організацій «ламає дрова» 
не вперше.

В. ДОВГАНЕНКО, В. БА
ЛАНДА, М. ЛИСАК — 
учасники спартакіади кол
госпної молоді Вільшан- 
ського району.

■»піні акшлмііі піп іітп ■ й ігашіїаи іь і«п

Дтіітитіш ітіт 11 п і пі і і и ні її п шш

о ЗА КЛІТКОВИМИ 
ДОШКАМИ— 
ВЧИТЕЛІ

нижче

доснть 
прове- 
Однак

----

Т 4. Слід у серці 
’ МГ И ЩЕ ДОВГО ходили по місту, милувалис 
Я А* ППММАЛиАІ/Х імі и.. , '-я його

принадною красою, безкрайньою просторінню. 
Вийшли на берег, де за рядами прибережних осо
корів плескотіло, задивившись у зоряне небо, дзер
кальне Кременчуцьке море. Його плес огортала 
промита дощами прозора синява. За рікою, обі
цяючи рясний урожай, грали зірниці.

Само по собі пригадалися славні етапи ударної 
комсомольської будови: затоплення котловану ГЕС 
і перекриття Дніпра, укладка першого кубометра 
бетону і пуск першого агрегату. Скільки героїчних 
трудових подвигів звершили в ті пам’ятні роки мон
тажники Дмитро Коваленко і Василь Харитонов, 
бригади Івана Будника і Михайла Карпова, Григорія 
Вірича і Миколи Баканова, Івана Лукаша і Василя 
Фірсакова. Та хіба перелічиш всіх 18 тисяч гвар
дійців семирічки, які в рекордні строки звели оцю 
залізобетонну твердиню на Дніпрі, створили чудо
ве місто-сад.

— Що й казати, непосидюща у нас професія, 
кочова, але хороший слід у серцях людей залишає
мо після себе, 
Олизько. — За це й люблю я своє 
душею.

Він ще довго говорив про те, яка 
честь для людини — зводити нові міста 
ції, підкорювати природу і опісля бачити плоди 
своєї праці, яка йде на благо народу. Скільки зроб
лено, скільки задумів, що здавалися мрією, вже 
здійснено!

З усього було видно, що йому трохи журно роз
лучатися з колишньою будовою, якій віддав стіль
ки сердечної теплоти, енергії, сил. Та довкола ви
рує таке бурхливе життя, що, здається, не охопиш в 
думках. А будівельники потрібні всюди. Можна по
їхати в будь-який куточок країни, куди покличе те
бе серце, і там засвічувати нові сузір’я комуністич
ного майбуття.

в глибокій задумі мовив 
діло

Степан 
всією

великаЦе
і гідростан-

Так називається новий художній 
фільм, поставлений кіностудією 

«Мосфільм». Герої цієї веселої життєстверджуючої кар
тини — молодь, а тема її — готовність радянської лю
дини прийти на допомогу тому, хто потрапив у біду.

О
Молдавська кіностудія випустила 
фільм «Людина йде за сонцем».

«ЗВІЛЬНЕННЯ 
НА БЕРЕГ»

в

«ЛЮДИНА ЙДЕ
ЗА СОНЦЕМ»

Це — поетична новела про маленького хлопчика, який 
вирішив, йдучи за сонцем, обійти земну кулю. Правда, 
подорож маленького героя тривала лише добу й обме
жилась рідним містом, але як багрто він побачив нового 
і цікавого. Лому відкрився великий, прекрасний і склад
ний світ.

О
Громадський перегляд цієї карти
ни, поставленої кінематографіста-

«ДОКТОР
З БОТЕНОВА»

ми Німецької Демократичної Республіки, відбувся цими 
днями в Москві. У фільмі порушено важливу проблему 
відповідальності людини за доручену їй справу, її обо
в'язку перед суспільством. Цю тему розкрито на при
кладі життя молодого лікаря, який покинув клініку в 
Берліні і поїхав працювати в один з сільських коопера
тивів.

©
В цьому фільмі наші китайські 
друзі воскрешають події недав-

«ТРИ
ПОКОЛІННЯ»

нього минулого. В ньому розповідається про те, як неза
баром після визволення Шанхая Народно-визвольною 
армією Китаю від чанкайиіістів робітники відбудовува
ли металургійний завод. Перед глядачами проходять 
епізоди справжнього трудового подвигу. Одна з голов
них ідей картини 
праці.

— формування характеру в процесі

О
Про життя і навчання молодих по
сланців Куби в українських учили-

«ПІСНЯ
ДРУЖБИ» ____ _________ ___

щах механізації сільського господарства, про дружбу 
кубинської і радянської молоді розповідає цей фільм, 
створений на громадських засадах комсомольцями Укра
їнської студії хронікально-документальних фільмів. 
Текст фільму перекладено також на іспанську мову. 
Кінофільм «Пісня дружби» — подарунок української мо
лоді кубинським друзям.

На Кременчуцькому 
морі.

Фото А. ШУЛІМОВА.

Кіровограді закінчили
ся змагання з шахів серед 
учителів області. Перше міс- 
це зайняла команда облас
ного центру. Друге і третє 
відповідно посіли спортсме
ни Ульяновки і Нової Пра-.
ги.

Слід відзначити резуль
тат кіровоградки Марії Гі- 
тельман, яка набрала сім 
очок з семи можливих.

Г. ДУБІВКА, 
суддя змагань.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

і

Кінотеатр «Мир». Широко
екранний фільм «СИГНАЛ НАД 
МІСТОМ».
ранку, 12. 2
8 та 10 год.

Кінотеатр _______ ._ .
літньому майданчику «СВІДОК 
ОБВИНУВАЧЕННЯ». Початок 
о 9 год. 20 хв. печора.

Кінотеатр ім. Дзержннського. 
Для дітей «НА ПОЧАТКУ ВІ
КУ». Початок о 9 год. ЗО хв. 
ранку. «БЕЗПРИДАННИЦЯ». 
Початок об Н год. 15 хв. ран
ку, 1 год., 2 год. 45 хв., 4 год. 
ЗО хв. дня. 6 год. 15 хв., 8 ^од.,
9 год. 45 хв. вечора. На літньо
му майданчику — «БЕЗМОВНІ. 
СЛІДИ». Початок о 9 год. 
15 хв. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Доку
ментальний фільм «ЗА РАМ
ПОЮ — АМЕРИКА». Демон
струється без перерви з 10 год. 
ранку до 9 год. вечора. Худож
ній . фільм «ПЛАНЕТА БУР» 
Початок о 9 год. ЗО хв. вечора.

Початок о 10 год. 
та о 4 год. дня, 6, 
вечора.

«Сивашсць». Па
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Училище ГОТУЄ: 
штукатурів, мулярів, теслярів, малярів, столярів.

СТРОК НАВЧАННЯ
Учні забезпечуються 

харчуванням.
Приймаються юнаки 

родження.
ГУРТОЖИТКОМ УЧНІ
Вступаючі до училища

менти:
заяву, автобіографію, паспорт, свідоцтво про 

ження, 4 фотокартки, свідоцтво про закінчення 8 
та характеристику з школи.

ДОКУМЕНТИ приймаються ДО 1 СЕРПНЯ 
1962 РОКУ.

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ — 1 ВЕРЕСНЯ 1962 РОКУ. 
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м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУ НАЧАРСЬКОГО, 36.
Телефони: редактора — 56-12, відповідального секретаря 

50-14, відділів — 50-24.
Газета виходить у середу, п’ятницю 1 неділю.

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова.
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