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1 заклик: партія 
говорить «треба» 

— комсомол відповідає «єсть!». Так було завжди.
Нині знову партія говорить «треба». Необхідно круто 

підняти тваринництво, щоб одержувати у великій кіль
кості дешеве молоко і м’ясо. З цією метою недавно 
прийнято постанову про підвищення закупочних цін на’ 
м’ясо і тваринне масло. .

Але підвищення закупочних цін — це ще не оста
точне розв’язання проблеми. Дешеві корми і механі
зація — ось шляхи одержання достатку м’яса й мо
лока. Звернення Центрального Комітету Комуністич
ної партії Радянського Союзу і Ради Міністрів СРСР, 
до колгоспників і колгоспниць, робітників і робітниць 
радгоспів, керівників колгоспів і радгоспів, вчених і 
спеціалістів сільського господарства, працівників вироб-- 
ничих колгоспно-радгоспних управлінь, до партійних 
і комсомольських організацій, до комуністів і комсо
мольців колгоспів і радгоспів, до всіх трудівників села 
закликає різко підвищити продуктивність праці в кол
госпах і радгоспах, забепечити тваринництво дешевими 
й поживними кормами, стати на шлях механізації усіх 
трудомістких робіт на фермах, повсюдно запровадити 
досвід передових господарств.

Комсомол вбачає своє бойове завдання у здійснен
ні цих накреслень державного значення. - Молоді тру
дівники ферм ділом відповідають на слово партії, ста
ють в ряди поборників механізації і передового дос-. 
віду господарювання. . ’

Так, усі первинні комсомольські організації Компані- 
ївського району зараз пліч-о-пліч з партійними борють- 
ся за те, щоб механізувати кожне тваринницьке примі
щення, при кожній фермі мати доїльний.зал. Такі зали 
добудовуються до типових приміщень молочно—товар
них ферм. В колгоспах імені Леніна, імені Кірова, іме
ні Дзержинського вони вже є. Механізується доїння і 
роздача кормів у колгоспі імені Свердлова. В ар
тілі «Дружба» цього ж району завдяки запроваджен
ню «ялинки» доярка-комсомолка Ліда Удовенко з успі
хом обслуговує 100 корів.

Пр. 120 корів доять за допомогою цієї ж системи 
! комсомолки Г. Савронь і Г. П’ятова з колгоспу ім. 

Дзержинського Кіровоградського району.
Дві комсомольсько-молодіжні ферми колгоспу імені 

Калініна Новгородківського району, на яких теж нещо
давно запроваджено механізоване доїння, впевнено 
вийшли у число перших по району, стали маяками для 
інших. - г • .

Щоб побільше виробляти дешевого м’яса, знову ж, 
насамперед, треба дбати про механізацію, впроваджу
вати групове утримання худоби. Працюючи за цим 
прогресивним методом, свинарки-комсомолки з рад
госпу «Більшовик» Ніна Соловйова, Сіма Таборова іа 
їх подруги домагаються все кращих показників.

За таке ударне завдання, як виробництво м’яса, по
винен братися сільський комсомол. І братись так 
дружно, як, приміром, у колгоспі «По шляху Леніна» 
Голованівського району, де всю свиноферму обслуго
вує Молодь. Вона ж займається відгодівлею молодня
ка великої рогатої худоби.

Слова Звернення стосуються і тебе, молодий куку- 
рудзоводе. Без твоєї наполегливої праці не буде зер
на, не буде соковитого силосу — отже, й достатку у 
м’ясі й молоці.

Тваринництво в ці дні є переднім краєм. Вирушай 
же туди, комсомоліє!

СЕІЧЕЧНІ ЗУПІ’І’ІІ В РУМУНІЇ
БУХАРЕСТ, 19. (ТАРС]. 

Сьогодні радянська партій
но-урядова делегація на чо
лі з М. С. Хрущовим була в 
гостях у колективу Буха
рестського заводу «Грівіца 
Рошіє» (Червона Грівіца). 
Деле г а ц і ю супроводили 
Г. Георгіу-Деж, І. Г. Мау
рер, Н. Чаушеску, Г. Апос
тол та інші офіціальні осо
би.

Біля заводського двора 
радянських гостей сердечно 
зустрічали робітники і ро
бітниці, інженерно-технічний 
персонал. В адміністратив
ному будинку відбулась 
дружня розмова з керівни
ками заводу. М. С. Хрущов 
цікавився роботою колекти
ву, заробітною платою ро
бітників/ питав яку продук
цію випускає «Грівіца Ро
шіє».

Потім радянська делега
ція і румунські товариші 
оглянули вагоноремонтний і

механічний цехи. Глава ра
дянської делегації розмов
ляв з робітниками, розпи
тував їх про технічний 
процес.

Після огляду підприєм
ства М. С. Хрущов вручив 
колективу заводу 
ки.

В просторому 
прикрашеному 
монтному цеху відбувся мі
тинг, в якому взяли участь 
понад десять тисяч робіт
ників і робітниць «Грівіца 
Рошіє».

На мітингу з промовами 
виступили тепло зустрінуті 
присутніми Г. Георгіу-Деж і 
М. С. Хрущов. їхні виступи 
часто переривались бурхли
вою овацією.

Мітинг на «Грівіца Ро
шіє» вилився в яскраву де
монстрацію вічної і неру
шимої румуно-радянської 
дружби.

подарун-

святково 
вагоноре-

Село ЧАКУ, Бухарестська область, 19 червня. (ТАРС)’. 
Сьогодні в другій половині дня очолювана М. С. Хру
щовим радянська партійно-урядова делегація і керівни
ки партії та уряду РНР, які її супроводять, відвідали 
науково-дослідний інститут зернових і технічних куль
тур у Фундуля.

В супроводі директора інституту . Н. Жосана М. С. 
Хрущов і члени радянської делегації оглянули дослідні 
поля інституту. Глава радянської делегації цікавився 
посівами кукурудзи та інших культур, розпитував про 
врожаї, давав цінні поради. В інституті відбулась роз
мова з ного керівниками, під час якої М. С. Хрущов 
поділився враженнями від огляду великого дослідного 
господарства.

Потім радянська делегація поїхала в колективне сіль
ське господарство села Чаку. На всьому шляху їх за
хоплено зустрічали тисячі селян навколишніх сіл.

М. С. Хрущов оглянув господарство колсільгоспу, в 
тому числі птахоферму і тваринницьку ферму.

Після закінчення огляду на місцевому стадіоні відбув
ся мітинг, на якому були присутні понад ЗО тисяч ко
лективістів із села Чаку та інших навколишніх сіл.

Присутні палко зустріли виступ на мітингу Г. Георгіу- 
Деж.

Потім виступив глава радянської делегації М. С. Хру
щов. його промова супроводилась бурхливими оплес
ками. криками «ура» і вигуками на честь румуно-радян
ської дружби.
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БУХАРЕСТ. 20. (ТАРС). 

Агентство Аджерпрес пере
дає:

Сьогодні вранці радян
ська партійно-урядова де
легація на чолі з Першим 
секретарем ЦК КПРС і 
Головою Ради Міністрів 
СРСР М. С. Хрущовим ви
їхала в поїздку по країні.

Разом з радянськими гос
тями виїхали перший сек
ретар ЦК РРП Георге Ге
оргіу-Деж. голова Ради Мі
ністрів 1. Г. Маурер, члени 
Політбюро ЦК РРП Г. Апо
стол і Н. Чаушеску, голова 
Держплану Г. Гастон Ма
рій. міністр закордонних 
справ К. Менеску і інші 
офіціальні особи.

Механізатори артілі 
імені Богдана Хмель
ницького Ульяновського 
району виборюють висо
кі врожаї кукурудзи. На 
кожному з 700 гектарів 
вони зобов’язалися одер
жати по 56 центнерів 
качанистої. Кукурудзо- 
води старанно догляда
ють посіви — прополо
ли і прорвали рослини. 
От і зараз трактористи 
проводять рихлення між
рядь кукурудзи.

На знімку: агре
гат Архипа БАРСЬКО- 
ГО на плантації.

Впорає мося за сім днів Горох—культура механізаторів

Ніколи ще колгоспи 
нашого району не виро
щували горох на таких 
великих площах, а отже, 
і збирання . його досі 
не було особливою про
блемою. А в нинішньо
му році нам необхідно 
зібрати 1858 гектарів 
гороху. І зібрати швид- 
но, а це значить — тіль
ки механізовано. Щоб
не висипалось зерно, 
збирання слід починати 
вже тоді, коли у повній 
стиглості знаходиться не 
більше ЗО процентів го
роху, а решта — ще у 
молочно-восковій. Отже, 
жнива незабаром.

Як же ми до них під-
готувались, що вже 
зроблено? Виходячи з 
того, що горох збирати 
будемо лише механізо
вано, насамперед, по- 
дбали про збиральні ма
шини. Для цієї мети ви
рішили переобладнати 
косарки. Так як це роб
лять наші сусіди з Чер
каської області. По дос
від до них послали сво
їх спеціалістів — інже
нерів 3 усіх трьох райо
нів Долинського терито
ріального виробничого 
управління.

В Смілянському відді
ленні «Сільгосптехніка» 
наші інженери навчились 
пристосовувати косарку 
до збирання гороху. Для 
цього варто лише об
ладнати їх спеціальними 
ліфтерами, виготовлени
ми з 14-міліметрової 
пруткової сталі. Ліфтери

кріпляться на амортиза
ції, і тому можуть підби
рати покоси при будь- 
якому рельєфі.

Із Смілої привезені 
ескізи для виготовлен
ня такого пристосуван
ня, а також зразок йо
го. За цим зразком ви
готовлені й інші у май
стерні нашого відділення 
«Сільгосптехніка». Спра-

тальнику С. Ольховсько-

Ми бжє переобладнали 
таким чином 10 косарок 
марки «КСХ-2,1». Крім 
того, одержали й нову 
техніку — 12 косарок, три 
жатки «ЖБА-3,5». Так що, 
згідно наших підрахунків, 
техніки повинно вистачи
ти — на кожен збираль-

тракторист Григорій 
Дрига з колгоспу «Про
грес» вже чудово на
вчився працювати з пе
реобладнаною косар
кою. В своїй артілі він 
зобов’язався зібрати 100 
гектарів гороху.

Непоганий врожай цін
ної культури виростили 
у кожному колгоспі. 
Сподіваємось, що наші

в‘< цю доручили комсо
мольцеві Миколі Гонча- 
ру — одному з кращих 
робітників майстерні. На 
токарних верстатах за
готовки для ліфтерів ро
били Віктор Воловий та 
Леонід Ковбаса. А мон
тажні роботи доручили 
слюсареві - інстру м е н-

ний агрегат припадає 49 
гектарів гороху.

Одночасно подбали й 
про кадри. Проводяться 
семінари з колгоспними 
трактористами, які коси
тимуть горох. Треба ска
зати, що це переважно 
молодь — гаряча, пра
цьовита і кмітлива. Так,

механізатори зуміють зі
брати його без втрат.

К. ТКАЧЕНКО, 
керуючий Долин- 
ським відділенням 
«Сільгосптехніки».

На знімку: слюсар-ін- 
струментальник Сергій ОЛЬ- 
ХОВСЬКИЙ переобладнує 
косарку для збирання го

роху.

ТІЛЬНИ МАШИНАМИ
БЕРЕГОВЕ, Закарпатської області. (РАТАУ). Гос

подарства Берегівського виробничого колгоспно-рад
госпного управління одержали велику партію сіноко
сарок з пристосуваннями для збирання гороху. Але цих 
механізмів не досить, щоб косовицю провести протягом 
6—7 днів. Механізатори вирішили використати і сіно
косарки «КСХ-2,1», обладнавши їх стеблопідйомника- 
ми, які виготовляє Берегівський авторемонтний завод.

Цепні вдосконалення
БОБРИНЕЦЬ, Кіровоградської області. На полях 

артілі імені XX з'їзду КПРС закінчено випробування 
оригінальної вдосконаленої лафетної жатки «ЖР-4,9» 
для збирання гороху. На пропозицію комбайнера Героя 
Соціалістичної Праці В. Ю. Бойка на жатці встановле
но ексцентричні мотовила, а стандартний ріжучий апа
рат запінено двома косами — руховою і наглухо за
кріпленою. Такий ріжучий апарат може пропускати в 
2 — 3 рази більше маси, ніж раніше. Денний виробіток 
агрегату доведено до 35 — 40 гектарів, що в два з лиш
ком рази більше від звичайної норми для жатки 
«ЖР-4,9».

п О ч
СІМФ Е Р О П О Л Ь, 19. 

(РАТАУ). Механізатори 
радгоспу «Береговий» Єв
паторійського району одни
ми з перших в області ви
вели агрегати на збирання 
гороху роздільним способом. 
З перших годин роботи во
ни взяли темп, який дасть 
можливість скосити всю 
площу за 4 дні.

У Криму розгортається 
також збирання озимого яч
меню. Іван Павленко, Гри
горій Тодкачов, Федір Тов- 
черічка з радгоспу «Семи- 
сотка» Ленінського району

Л Л И!
О^ошують лафетною жаткою 
по 25—27 гектарів ячменю 
на день.

* * *
ДОНЕЦЬК. 19. (РАТАУ). 

Цього літа жнива в доне
цьких степах почались на 
полях гороху. Механізатори 
сільгоспартілей «Прогрес» і 
«Шлях до комунізму», рад
госпу імені Дзержинського 
Першотравневого району 
скосили на звал перші де
сятки гектарів. У цьому ро
ці всі господарства області 
збиратимуть бобові розділь
ним способом.



43 верстати

ОЛЕНІ 
іТпіїпIlVin

простоюють!

Йде взаємоперевірка виконання зобов'язань

Наші зауваження

Освітлювати пильним 
променем «комсомольського 
прожектора* виробничі ре
зерви — ця чудова ідея, ки
нута комсомольцями Моск
ви. Києва й Ленінграда, по
лонила і нас. Бо чи ж мало 
резервів є на «Червоній зір
ці»? А у нашому другому 
механоскладальному цеху 
чи не найбільше.

Незабаром після того, як 
комсомольці цеху прочита
ли про створення таких 
ударних загонів, виник він 
І у нас. «Комсомольський 
прожектор» цеху очолив 
ударник комуністичної пра
ці Анатолій Яровий.

І ось загін вирушає у 
рейд. Незвичною для ро
бочого часу тишею зустрі
чає нас механічна дільниця. 
Більшість верстатів не пра
цює. Рахуємо їх. Виявляє
ться аж 43!

На наше стурбоване пи
тання «Чому ж стоять вер
стати?» головний технолог 
заводу тов. Водовозов від
повідає:

•— Немає завантаження, 
немає плану...

Про це ми сигналізували і 
через заводську газету 
«Червона зірка». Справи по- і 
кн що не змінилися. І нам 
би хотілося, щоб знали про 
це керівники Черкаського 
радиаргоспу. Хай вони і 
врахують при плануванні і 
наші 43 бездіяльні верстати, і

Щоправда, деякі механіз
ми простоюють і з вини на
ших же, заводських пра
цівників. Наприклад, вер
тикально-протяжний вер
стат. Два роки вже стоїть 
він без дії, а інструменталь
ний цех (начальник тов. 
Підіпригора) все виготов
ляє оснастку для нього...

Резерви криються й в ін- ' 
шому. Була у нас хдроша ’ 
пропозиція: перевести діль- : 
ницю складання сошників і 
на двозмінну роботу. А це б ’ 
вивільнило декількох робіт- ■ 
ників. підвищило б продук- ! 
тивність праці. Розглянути 
пропозицію обіцяли до 1-го 
червня. Строк минув давно. 
На це варто звернути увагу 
комісії, яка узагальнює і 
пропозиції виробничників по , 
використанню внутрішніх : 
резервів. Є у нас така ко-

мїсія і очолює її начальник 
цеху т. Бортков, але не зай
мається вона практичними 
виробничими питаннями.

Нам хотілося б, щоб всі 
на заводі, а особливо керів
ні наші товариші, незва
жаючи на вік, за резерви 
боролись по-комсомольськи.

НАШ КОЛЕКТИВ
НИЙ КОРЕСПОН
ДЕНТ — загін «ком
сомольського прожек
тора» другого меха
носкладального цеху 
заводу «Червона зір
ка».

Рейдова бригада комсо
мольської організації кол
госпу імені Кірова, прибув
ши до своїх суперників по 
змаганню — комсомольців 
артілі імені Димитрова, роз
почала роботу з перевірки 
стану посівів кукурудзи на 
комсомольських гектарах.

Спочатку ми відвідали 
агрегат Миколи Воркути, 
який зобов’язався вирости
ти 166 гектарів кукурудзи з 
врожайністю 70 центнерів з 
гектара. Та про це ми дові
далися з розповіді, а не з 
щитів, які б повинні стоя
ти біля ділянки. . Квадрати 
на площі одержались точні. 
Але у гніздах

суперникам
- від од- членів ВЛКСМ, але комсо-

В тако-
і на всіх 
догляда-

кількість рослин - 
нієї до чотирьох, 
му ж стані посіви 
450 гектарах, які 
ють комсомольці.

Поцікавились ми і тим, 
чи подумали тут завчасно 
про збирання качанистої, 
чи підготували техніку. За
вітали у тракторну бригаду 
№ 2, яку очолює Леонід 
Стоноженко. Нерадиво ве
дуть тут механізатори своє 
господарство — сівалки, 
якими сіяли весною куку
рудзу, кинуті на призволя
йте у бур’янах, деякі части- 

не однакова ни біля них вже поржавіли.
Стоять тут три комбайни 

і збирати
муть кукурудзу на силос. 
Вони закріплені за молоди
ми комбайнерами, але їх 
господарі — Григорій Боро- 
дін і Павло Миколаєнко — 
ще не приступали до ремон
ту машин, навіть не 
тили їх після роботи 
нулому сезоні.

Невідремонтовані 
комбайни «КУ-2». 
вони не на підставках, від 
чого псується колісна рези
на. Дивує така байдужість 
до соціалістичної власності. 

| У цій бригаді працює 7

• J • * Г'
< «СК-2,6», якими
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очис- 
в ми

Т р И 
Стоять

мольської групи не створе
но. Це — великий промах 
секретаря комітету Віктора 
Кнрилова.

Механізаторам цієї брига
ди варто б повчитись у сво
їх сусідів — трактористів 
бригади № 1. Тут у повній 
готовності до збирання сто
ять три комбайни «Херсо
нець». Всі інші машини теж 
відремонтовані, змащеиі, 
стоять на підставках. В по
льовому стані систематично 
випускається польовка, пра
цює пересувна бібліотечка. 
Про це вже подбала пропа
гандист Надія Дідковська.

При підведенні підсумків 
перевірки член нашої рей
дової бригади, секретар 
комсомольської організації 
колгоспу імені Кірова Адам 
Коротченко поділився досві
дом організації роботи се
ред молодих механізаторів 
свого колгоспу, розповів як 
організовано соціалістичне 
змагання у них.

На прощання застерегли 
ми димитровців: якщо ке 
виправите найближчим ча
сом своїх недоліків — не 
бачити вам першості у зма
ганні. ,

Живуть хороші починання :
Кожен хороший почин знаходить палку підтримку в і 

комсомольців нашого заводу. Так, 135 членів ВЛКСМ 
вже виконують змінні завдання за 6 годин. А 80 — за 
5 годин. 85 молодих робітників склали особисті плани і 
вкладу в побудову комунізму і успішно виконують їх..

З’явився у нас нещодавно і свій «комсомольський і 
прожектор». Днями він провів рейд по перевірці мате
ріалів у заводських кладових. Виявлено було запаси 
непотрібних для заводу фарфорових трубок, фасонного 
алюмінію і катодної міді. Реалізація цих матеріалів по- і 
верне підприємству понад три тисячі п’ятсот карбован
ців.

Пильні промені прожектора продовжують пошуки ре- ; 
зервів.

В. ХАЗАН, 
секретар комітету ЛКСМУ Олександрійського 
механічного заводу.

--------0_...... . ......... - ~

Рейдова бригада: М. МЕЛЬНИЧЕНКО — механізатор 
колгоспу імені Кірова Компаніївського району, А. 
РОТЧЕНКО — секретар комсомольської організації 
госпу, В. САФРОНОВА — член «комсомольського 
жектора» колгоспу, Г. ТОРЖЕВСЬКИЙ — секретар 
паніїаського РК ЛКСМУ, В. БУРЛАКА — комсорг обко
му ЛКСМУ Кіровоградського територіально-внробннчог« 
управління.

ко-
аоя-
про-

Ком-

ЛИШЕ рік минув відтоді, як демобілізувався 
з Радянської Армії і працює на Новогеор- 
гіївському заводі залізобетонних виробів Ми

кола Третяк. За цей період комсомолець успіш
но оволодів професією електрозварника. За
раз він — один з кращих робітників заводу, 
змінні норми виконує на 140—150 процентів.

На знімку: Микола ТРЕТЯК.
Фото А. ШУЛІ МОВА.

КОМСОМОЛЬСЬКА 
КОМПЛЕКСНА
Темнозелений «Т-3» А? 2623 повільно 

заходить в депо. Ось гальмові колодки 
міцно притислись до масивних чавун
них коліс, і тепловоз плавно зупинився. 
По графіку йому необхідно було стати 
на періодичний ремонт. Групії комсо- 
мдЛьсько-молодіжної комплексної зміни 
вже чекали на нього з інструментом в 
руках. ■ '

— Ну, хлопці, за роботу! — наказав 
чорнявий хлопчина і по східцях швидко 
піднявся в машину. За старшим слюса
рем Віктором Пістолет овим один за од
ним Піднімаються слюсирі-дизелісти Ва
силь Клименко і Володимир Боженко.

Хлопці, не роздумуючи, приступають 
до розборки. В процесі огляду виявляє
ться, що двигун має осьовий розбіг ро
бочих валів повітродувки і на двох 
верхніх поршнях поламані кільця. Це 
вже вимагало додаткового ремонту, на 
який потрібно було б витратити не мен
ше ІЗ — 20 годин.

Молоді ремонтники були членами ком
сомольсько-молодіжної комплексної змі
ни — єдиної в усьому депо, а вже це 
одне зобов'язувало чимось відрізнятись 
від інших. / відзначились: такий вели
кий обсяг роботи закінчили за 12 годин.

І так щоденно. Завдяки злагодже
ності і чіткості у роботі груп дизелістів, 
автоматників, електриків, зміна щоденно 
перевиконує завдання. Лише за мину
лий місяць на ремонті кожного тепло
воза було заощаджено по чотири го
дини.

Нещодавно члени молодіжної зміни 
слюсарі Юрій Ні гегородцев і Борис 
Лагода виступили з цінною ініціати
вою. Вони вирішили працювати без 
приймальників. В недалекому майбутньо
му кожна група цієї зміни перейде на 
здачу відремонтованих вузлів без конт
ролера.

М. ГАЛИЧЕНКО, 
наш позаштатний кореспондент.

Станція Помічна,

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
22 червня 1962 р. 2 crop. '

3. ДЕПЕША
_І>И хотіли бачити Володимира Ди- 
** віна? — перепитала зав. секто

ром обліку райкому комсомолу Люба 
Саченко. — Сьогодні навряд чи пощас
тить. Він з другим секретарем Бурла- 
ченком по колгоспах поїхали. 1 якщо ви 
навіть машиною, то, напевне, не знайде
те їх Вірніше, не наздоженете. А втім... 
можете спробувати, якщо не віриться.

Спробували. Ми знали й раніше, що 
чекати і наздоганяти — гірше немає ні
чого. А тепер ми переконувались спочат
ку в тому, що наздоганяти В. Дивіна 
надзвичайно важко, потім, що даремно 
ми не послухались застережень Л. Са
ченко. І, нарешті, зрозуміли, що наздо
гнати райкомівський мотоцикл взагалі 
неможливо.

Ми заїжджали в колгоспи по марш
руту, яким рухались секретарі райкому 
комсомолу (нам ного повідомила Люба 
Саченко). І майже всюди нам доводи
лось чути одну й ту ж відповідь:

— Були. Бачили їх у полі біля трак
торів. Дивились як ідуть робот, з ме
ханізаторами трохи говорили. Годину то
му десь поїхали...

Трохи говорили... А то ще можна 
зробити в короткочасний візит у кол
госп? Хай навіть по годині бували сек
ретарі в кожній з первинних організа
цій. Всерівно детально розібратись в 
якому-небудь питанні комсомольської 
роботи вони не могли. А про ділове ви
рішення справи, про конкретну допомогу 
і мови не може бути. Тільки її ТОГО, ЩО 
на наступній конференції не посміють 
кинути докір, що в такій-то організації 
«не бачили секретарів».

І вже тоді на сумні роздуми про 
стиль роботи райкому наводили зустрі
чі з комсомольськими активістами, з сек
ретарями первинних організацій.

КОЛГОСП імені Ватутіна. Невелика 
комсомольська організація тут — 

всього 38 чоловік. Хвалитися особливо 
нічим. В кінці березня на бюро райкоме 
комсомолу слухалось питання про стан 
роботи в цій організації. Була постано- 
на з багатьма пунктами: організацію 
змагання поліпшити, ріст рядів забез-

печити, поліпшити 
зміст занять в по- 
літгуртку.... Були й 
більш конкретні 
пункти: до 1 квіт
ня поновити наочну агітацію (нага
даємо, що бюро було 29 березня). 
Дурниця, не знання справи чи, вза
галі, заради формальності приймала
ся ця постанова? Не знаємо. Хотілося, 
щоб працівники райкому ЛКСМУ пояс
нили, як це можна так раптово понови
ти наочну агітацію.

Що ж змінилося тут після бюро рай
кому комсомолу?

— Мало що, — щиро признається 
секретар первинної організації Алла 
Скриль. Прийняли кілька чоловік в ком
сомол. А то кукурудзою трохи займа
лись. Оце й усе.

— Як працівники райкому ЛКСМУ 
допомагають вам, секретарям первинних 
організацій, в проведенні роботи з мо
лоддю? — запитуємо у А. Скриль.

— Можна сказати, що ніяк, — відпові
дає Алла. — Якось ще торік приїжджав 
Бурлаченко на один день. Доповідь 
на зборах про підсумки роботи ХХП 
з’їзду КПРС робив. Та оце за два дні 
перед засіданям бюро зав. сектором об
ліку день побула. Вона готувала мате
ріали.

А. Скриль згадує «давні добрі часи», 
коли одного разу колишній секретар Ма
рія Дема аж вісім днів пробула в кол
госпі.

— Отоді дійсно допомогла. В усі 
куточки заглянула, всім поцікавилась. 
А потім разом зі мною взялась за нала
годження роботи. Конкретною, діловою 
була та допомога. Якби так допома
гали...

Т Д.У ГЬ комсомольські збори в колгос
пі імені Щорса. Довгенько чекати 

довелося їх. З горем пополам зібралось 
трохи більш як половина комсомольців. 
Вирішили починати.

Секретар комсомольської організації 
зоотехнік Віктор Паценко за трибуною 
монотонно читає собі доповідь. Так, 
собі. Присутні в залі скоро втомлюють
ся і не слухають. По залу ходять, грю
кають дверима. А В. Паценко щедро 
сипле цифрами. Називає пуди й центне

СТИЛІ-
ри одержаної кукурудзи, молока та м'я
са по області, по району, по окремих пе
редових господарствах. Називає зобов’я
зання, характеризує їх виконання, потім 
ставить завдання. І знову-таки в мас
штабах республіки, області, району. Про 
свій колгосп здебільшого скромно про
мовчує. Сорок п’ять хвилин тривала до
повідь. Про багато речей в ній говори
лось. І ні слова про те, як же комсо
мольська організація виконує свої зобо
в’язання, як працюють окремі юнаки і 
дівчата, на чому потрібно зосередити зу
силля молоді найближчим часом.

Зрозуміло, що така суха, не конкрет
на доповідь не викликала серед комсо
мольців бажання посперечатися, обго
ворити її.

Другим на порядку денному стояло 
питання про прийом до лав ВЛКСМ. 
Нам сказали, що прийматимуть десять 
юнаків і дівчат, а на збори з’явилося 
лише двоє.

Ось до столу президії виходить бая
ніст колгоспного Буднику культури 
Іван Зотіков. Коротко розповідає авто
біографію. Потім йому задають кілька 
запитань по Статуту ВЛКСМ. Вичерп
ну відповідь на них він дати не може. 
Дівчата запитують чи й надалі його до» 
ведеться умовляти, щоб заграв яку- 
небудь річ на танцях, зауважують, ЩО 
він чомусь не прагне організувати дійсно 
масову художню самодіяльність. І. Зо
тіков виправдовується, відповідає зна
хабніло.

Комсомольці вносять цілком вірну про
позицію: тов. Зотікова в комсомол поки
що не приймати, хай Статут ще уваж
ніше почитає, хай роботу поліпшить. І 
більшість голосує за це.

Раптом підхоплюється присутній на 
зборах інструктор райкому ЛКСМУ 
Анатолій Паливода.

— Я не розумію, чому ви відмовляє
те товаришеві в прийомі, — говорить 
він. — Невже Зотіков така погана лю
дина, яка недостойна бути в комсомо
лі? Молодий, працює...
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(Фотохроніка ТАРС). |

Володимир & __
КУЛИКОВСЬКИЙ АКАЦІЯ

В грозову ніч у мене під вікном 
Скрипить стара акація од вітру. 
Мені ввійшло у звичку -_

перед сном 
Послухати мелодію нехитру. 
Журливий скрип, як материнський пл 
Завжди вертає в спогадах крилатих 
У ночі ті, коли гучний сурмач 
Підняв полки з окопів кострубатих 
І засвистів пронизливий свинець, 
Незнанні далі гримнули громами, 
Спіткну сся раптом на бігу боєць 
і обхопив акацію руками. 
За мить пішов, хоч болю гострота 
В коліно все вразливіше вдаряла, 
Не взнавши, що акація ота 
Трьом кулям шлях до серця перетяла, 
Не бачив, як по борознах кори 
Стікала соком кров її прозора 
1 як, піднявши віття догори, 
Заплакала акація сувора.
Я клястися готовий хоч кому 
Словами правди, що в душі відлиті: —. 
Від щастя, від найбільшого па світі 
Заплакала акація в пітьму!

ЧЕРВНЕВИЙ СВІТАНОК
Червневий світанок бурю 

приніс на мою біду. 
Повивертала з корінням 

дерева в моїм, саду, 
Зірвала зелені шалі, 

забрала між хмари їх. 
Щоб потім жбурнуть безсило 

на перехрестях доріг.
Далеко помчала буря 

шуміти в краю другім 
І тільки доносився звідти 

притихлий тривожний грім. 
Па свіжих, дзвінких калюжах 

весело йде дітвора 
І що їй до того грому 

під бризками серебра: — 
Не бачить вона, не знає, 
чому це біля воріт 
Стурбовано в грім далекий 

вслухається інвалід...

Ровенська область. Мо
лоді колгоспники сіль
госпартілі «Світанок» 
Клеванського району на 
відпочинку.

Фото А. Платонова.

ВІДПОЧИНОК УЧИІВ ?ргааніТул
У'ЖЕ другий рік. при Хрущовському 

Будинку піонерів та школярів пра
цює клуб старшокласників. Своє дозвіл
ля тут проводять учні 8—10 класів мі
ських шкіл. Рада клубу організувала 
спортивно-туристську, технічну, літера
турно-мистецьку секції, склала план, в 
якому передбачено цікаві вечори, бесіди, 
ігри, розучування бальних танців, зустрі
чі з передовиками виробництва, походи 
по рідному краю.

Щосереди на вогник клубу збирають
ся учні старших класів. Вдало був орга
нізований вечір, присвячений тижню ди
тячої літератури. В день роковин польо
ту першого в світі космонавта Юрія Га- 
гс.ріна рада клубу теж провела змістов
ний тематичний вечір. А нещодавно всі 
з-радістю зустріли другий номер усного 
журналу «Юність». Активну участь у 
його випуску взяли голова ради Алла 
Бсєва та її заступник Микола Сердитов. 
Вони вивчали побажання учнів, збирали 
запитання. З бесідою про скромність ра
дянської молоді виступила директор Бу-

•ь

ЛИСІ З КОМЕНТАРЯМИ

ділку піонерів О. К. Алдошина. Про до
сягнення радянських спортсменів розпо
вів тренер Хрущовської дитячої спорт
школа Ю. А. Ленцов. Вчителі історії 
Л. І. Винокурова та Д. Ф. Артеменко^ 
прочитали лекції про історію героїчної 
Куби і про боротьбу алжірського народу 
за свою незалежність.

Вже є замовлення й на наступні номе
ри усного журналу. Восьмикласники 
иіколи-інтернату Л® 2 хочуть послухати 
розповідь «Рідне місто через 20 років», 
а учні десятого класу Хрущовської шко
ли № 2 просять провести бесіди про му
зику, живопис, про нові досягнення в 
галузі медицини. Треба сподіватися, що 
редколегія журналу задовольнить всі ці 
побажання.

Рада клубу спланувала роботу на літо. 
Попереду—вечір, присвячений закінчен
ню навчального року, десятиденний похід 
туристів-старшокласників, цікаві зустрі
чі з передовиками сільського господар
ства.

м. Хрущов. І. КАРАНТ.

ТИХЕ ЖИТТЯ“
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

На очах розвалюється наша бригадна комсомольська 
організація. З вересня минулого року, коли секретарем 
обрали Надію Гнибіденко, справи пішли вкрай погано. 
Лише одні збори відбулися за цей час, та й то не при
йшло більш як половина комсомольців. Членські внески 
Надія не збирає, про прийом до лав ВЛКСМ мало тур
бується.

Секретар загальноколгоспного комітету ЛКСМУ Ма
рія Рудінська на все це дивиться крізь пальці, ніколи 
й не навідається сюди, посилаючись на свою зайнятість. 
Ніби немає кому організувати юнаків і дівчат на бойо
ві справи. Протягом року не зібрались бодай на один 
недільник. У клубі сцену вже павуки обснували. Не чу
ти репетицій, не видно концертів. А кому ж, як не ком
сомольцям, оживити гуртки художньої самодіяльності. 
Тільки заспівувача, завзятого вожака треба молоді.

Організація налічує десь близько півтора десятка 
членів ВЛКСМ (точнішу цифру і сама Надія не зможе 
назвати, тому що дехто не здав облікової картки в 
райком комсомолу, а кілька давно вже перестали пла
тити внески і з’являтися на збори). Та не чути голосу 
комсомольців, не видно наслідків їх діяльності. Кожний 
сам по собі. Тож хіба це не обурить?

О. МУНТЯН, 
комсомолець.

ДВА НАСЛІДКИ

сказав він, — як

його товариші сказали: попрацюй кра
ще, Статут почитай і ми приймемо. Що 
тут не зрозуміло?

Ми розуміли й А. Паливоду: райком 
«горить» по росту рядів, треба прийма
ти. Але ж не приймати не підготовле
них. І дивно, ЩО інструктор нав’язує 
зборам свою невірну думку, настоює на 
тому, щоб І. Зотікова прийняти до лав 
ВЛКСМ. В ту мить А. Пиливода, певно, 
не подумав, якого удару він завдає по 
авторитету комсомольської організації, 
як він похитав віру юнаків і дівчат у 
силу колективної думки, і, нарешті, що 
він штовхає на порушення Статуту 
ВЛКСМ.

Коли поверталися в Устинівку, ми 
запитали у А. Паливоди як готувалися 
ці збори.

— Дуже просто,
завжди. Приїхав я в колгосп, домовився 
з секретареїМ про день проведення, по 
обіцяв дістати доповідь і поїхав. Допо
відь я йому передав з райкому, а от він 
не зумів її як слід прочитати...

Звичайно, при такій, з дозволу ска
зати, підготовці збори краще й не про
йдуть. Адже комітет їх не готував. Біль
ше того, дехто з членів комітету дізна
лися про збори за годину до початку. 

Перший секретар райкому лксму 
Володимир Дивїн з задоволенням 

потирає руки.
- Завтра у нас бюро, - говорить 

він. _ Вискочимо з ростом. Це вже той 
но. За нашою просьбою секретарям п р 
тійних організацій телеграму «ад'™али’ 
щоб привезли всіх, хто прийняти« Д 
комсомолу В первинних організаціях... 
Секретарі їхатимуть на семінар і при- 

ЙЄВоанці ми знову зустрілися з Дивіним. 
Він неоново бігав по кабінетах, вигля
дав у вікно чи не йде лавина юнаків і 
дівчат до райкому. Аде ні, не видно. На

він.
но.

Колгосп «Україна» 
Новоархангельського району.

- - Ви
1 І Сьогодні

І ські збори у бригаді, — при 
першій зустрічі заявив 
Олександр, автор листа. — 
І ось недавно, з неділю то
му. збори були.

Разом з Надією Гнибі
денко почав пригадувати 
подробиці. Доповідь роби
ла член комітету Міля Гри- 
діна. А голос у неї, вияв- 

--------- . щляється. не ораторський, 
в який бюро займається прийомом. Про щВідбубніла, мало турбую

чись про те, чи слухають 
її. та й сіла. Питання яке? 
Обговорення матеріалів бе
резневого Пленуму 
КПРС. Виступати 
доповідача ніхто не 
тів. Все ніби було 
Шкода тільки, 
прикладу з колгоспу, з ра
йону не навела Міля. А так 
нічого доповідь. Друге пи
тання — прийом у комсо
мол. Чотирьох у той вечір...

• «»

приїхали вчасно, 
у нас комсомоль-

бюро з’явилося 
всього кілька 
чоловік. Масо
вого паломни
цтва до р а й-

кому ЛКСМУ не відбулося. Депеша і 
на цей раз не допомогла.

* * *

А НАВІЩО ота депеша? В більшості 
комітетів ЛКСМУ встановлено день,

цей день знають в усіх первинних орга- 
нізаціях і без особливих повідомлень 
юнаки і дівчата з’являються на бюро.

Але це в тих комітетах, де робота ве
деться планомірно, послідовно, цілеспря
мовано і, найголовніше, конкретно. Там 
і ряди комсомольські ростуть з місяця в 
місяць і зобов’язання виконуються. Там 
немає гастролерства, яке е найвиразні
шою рисою стилю роботи працівників 
Устинівського райкому комсомолу. Гаст
ролерство, непослідовність, поверхова 
робота в первинних організаціях призво
дять до того, що і з ростом рядів не все 
гаразд і зобов’язання провалюються. 
Ряди комсомольські ростуть не рівно
мірно. Всього ж за п’ять місяців цього 
року тут прийнято 217 чоловік. Зокрема 
в травні 
конано 
молоді 
Скрутно 
ней.

Масово-політична робота ведеться не 
планомірно. Комсомольські пропагандис
ти і агітатори виступають перед молод
дю дуже рідко. Та й зміст цих виступів 
збіднений, як правило, дуже загальний, 
відірваний від життя первинних органі
зацій. До комсомольських груп, бригад
них організацій у райкомівців взагалі 
руки не доходять — заїдають поточні 
справи, господарські питання. Про будь- 
яку індивідуальну роботу і говорити ні
чого.

І ніякі депеші тут не допоможуть. 
Треба по-справжньому братися за спра
ву. І починати слід з налагодження ро
боти в первинних організаціях — кузні 
всіх успіхів і перемог^ МАРЧЕНКО>

в. МАЛИНОВСЬКИЙ, 
спецкори «Молодого комунара». 

Устинівський район.

— 38. На десять процентів ви- 
зобов’язання по направленню 
на роботу в тваринництво, 
в Устинівці і з відгодівлею сви-

ЦК 
після 
захо- 
ясно.

жодного

Навіть секретарю органі
зації важко розповісти де
тальніше 
[зробили 
'впливу на роботу, пройшли 
безслідно. Зате тепер може 
Надія сказати: після вибор
них двічі збирались комсо
мольці. А користі? На по
передніх зборах, тих. що 
взимку проводила Марія 
Рудінська. телятники брали 
зобов’язання. Хто нині дбає 
про дотримання слова? І 
Микола Мунтян, і Вален
тин Стримбіцький, і Анато
лій Яковенко — всі троє 
вже не працюють на фермі. 
Зобов’язання повисли У 
повітрі.

Що в першу чергу ком
сомольська організація від
повідає за стан художньої 
самодіяльності, знає кожен 
активіст. Але в шостій 
бригаді колгоспу «Україна» 
вважають інакше. Тому що
неділі один і той же «ма
совий захід» — танці. Кіно
фільми «крутять» так, ніби 
механіки взялись будь-що

про збори, 
вони

Не
значного

намотані на бобіну нерви 
глядачів: то обриви, то зву
ку немає, то раптом зобра
ження перекидаються дого
ри ногами. Концерти трап
ляються раз-два на рік — 
тільки на великі святд.

— Комсомольці хоч тро
хи допомагають вам? — 
запитали ми у Миколи Си
доренка, завідуючого клу
бом.

— Ні... Та що вони мо
жуть

Зневірився Микола. Чи 
не тому байдуже махнув 
рукою, коли Надія запро
понувала: «Пиши заяву. У 
комсо.мол приймемо». Чи 
не з цієї причини він ладен 
перший кинути репліку під 
час дебатів на зборах, роз
смішити хлопців жартом під 
час чийогось виступу? А 
хлопець же непоганий, 
скромний. Залюбки вчив ро
весників і молодших за се
бе грати на акордеоні. Ні
коли не дасть спуску хулі
ганам.

«Пиши заяву...» Чи так, 
V наказовій формі, зверта
ються до неспілкової моло
ді? Ні. треба, щоб у них 
самих виникало бажання 
влитися у бойову, дієздатну 
організацію. Дійсно, нічого 
не-'Зміниться від того, що 
Миколі вручать комсомоль
ський квиток. Збори бува
ють вряди-годи, та й то на 
них обговорюються тільки 
події всесоюзного масшта
бу. Політгурток не працює, 
про доручення тут і не чу
ли давно.

Довго тривала наша роз
мова з Надією, Олександ
ром. Миколою. Потроху 
підходили комсомольці. Де
хто з них уже знав про те, 
що сьогодні збори, перепи
тували. чия персональна 
справа розглядатиметься. 
Інші просто завітали до 
клубу, йдучи з поля. Не бу
ло тільки «автоматично ви
булих». Та й марно їх че
кати. Анатолій Мірошни
ченко чотири роки тому за
сунув подалі квиток. А Раї- 
са Богушевська ще біль
ший «пасивний» стаж має. 
І що найбільше обурюєі 
обох у свій час обирали 
секретарями комсомольської 
організації. Яку ж треба 
мати совість, щоб зовсім 
втратити відповідальність 
за діла своїх товаришів, на
бути холодної байдужості?

Ця байдужість у душах 
багатьох, як іржа, роз’їдає 
організацію. Забувають во
ни лозунг комсомолі!: «Я 
за все відповідаю». Надія 
Гнибіденко не може, та на
віть і не прагне протистоя
ти цьому процесу. Вона лю
бить діточок, яких навчає в 
початкових класах, 1 вони 
відповідають їй щирою по
вагою. Колгоспні справи 
молоду вчительку мало об
ходять.

’• ••

• •• >

дружи
не скла-

скажеш,

теж байдуже

А що ж старші товариші, 
комуністи. комсомольські 
активісти колгоспу? Чому 
вони не втрутяться, не.до
поможуть комсомольцям 
відчути себе хазяями орга
нізації? І втручаються’ і 
«оживляють», але... своє
рідно. Наприклад, про по
рядок денний зборів, яких 
ми безуспішно чекали цілий 
вечір. Надія дізналася з 
записки секретаря колгосп
ної парторганізації т. Олій
ника. Кілька слів на папір
ці: «Збери комсомольців 
Справа Назарова...»

— А чому він став «ге
роєм дня»? — поцікавились 
ми.

— Виганяє дружину з 
дому. Зовсім мало й пожи
ли. Здається, батьки про
ти. — непевно відповідає 
Надія.

Звідки їй знати докладні
ше? Ні з Назаровим не го
ворила. ні з його 
ною. Своєї думки 
ла.

— Що ти йому
якщо прийде він? — звер
тається О. Мунтян до сек
ретаря.

— Ай справді... Та поба
чимо...

Хлопці, які зібралися на
вколо нас.
здвигують плечима. Хто ж 
виступатиме на зборах, хі
ба дадуть зрозуміти моло
дому негіднику, що він не 
має морального права роз
валювати сім’ю?

Отак поговорили поміж 
собою та й розійшлися. Не 
приїхав т. Олійник, не «зво
див» з’явитися Назаров. І 
треба нагадати, що кожний 
отакий зрив відкладається 
у свідомості кожного ком
сомольця неприємним тяга
рем. Ось чому й хвилюєть
ся. обурюється Олександр 
Мунтян. Треба активізува
ти роботу організації, про
понує він. А залежить це в 
першу чергу від самих ком
сомольців. Від того ж Олек
сандра. від трудолюбивого 
і ретельного Анатолія Яко- 
венка. Від дисципліновано
го і активного Олександра 
Гельмана, про якого V селі 
й слова поганого ніхто не 
скаже, від молодого кому
ніста Сергія Яременка, що' 
був раніше комсомольським 
секретарем. Від них в пер
шу чергу залежить. А до
помогти їм все ж треба. 
Не няньок приставити, а 
розбудити ініціативу, запал 
комсомольський. Чуєте, пра
цівники Новоа рхангельсько- 

райкому комсомолу?

О. ДУЧЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

го

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
22 червня 1962 р„ З стор.
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небувалий розмах
Комюніке

Міжнародного
Постійної комісії 
підготовчого комітету 

В Хельсінкі відбулось за
сідання Постійної комісії 
Міжнародного підготовчого 
комітету VIII Всесвітнього 
фестивалю молоді і студен
тів за мир і дружбу. Обго- 
зорювалось питання про те, 
як в різних країнах готую
ться до фестивалю, який 
відбудеться з 28 липня по 
6 серпня в столиці Фінлян
дії.

Постійна комісія з почут
тям задоволення констатує

небувилий розмах підготовки до цієї нової зустрічі 
юності земної кулі В 73 країнах створені Національні 
комітети фестивалю. Встановлені контакти з молодіж
ними і студентськими організаціями 117 країн.

VIII Всесвітній фестиваль молоді буде найважливі
шим, єдиним в своєму роді міроприємством в історії 
міжнародного молодіжного руху. Молоде покоління 
прагне до миру, знайомства один з одним, взаєморозу
міння. Фестиваль буде найкрупнішою маніфестацією 
співробітництва політичних, релігійних, ідеологічних і 
культурних сил найрізноманітнішого, характеру і на
прямку.

Комісія вітає
І як ф і'

63 національних і релігійних союзи студентів з 84, 
тепер налічуються.

В Азії і Африці Америці і Європі під прапором фес
тивалю об'єднуються широкі маси юнаків і дівчат —

той факт, що в фестивалі 
повноправні

візьмуть 
члени або спостерігачі 

, які

тивалю об'єднуються широкі маси 
спортсменів і артистів, молодих трудящих, студентів. 
Він користується підтримкою молодіжних і студент
ських організацій, які, не дивлячись на різні переко
нання, чесно, з ентузіазмом співробітничають в справі 
успішного проведення фестивалю в Хельсінкі.

Комісія висловлює задоволення з приводу хорошої під
готовки до фестивалю в Фінляндії, а також того спів
чуття і тієї підтримки, якими він користується серед 
населення, профспілкових і спортивних організацій мо
лоді країни, з приводу співдружності, встановленої з 
фінськими властями.

(ТАР С).

З ПЕРШОГО 
НОМЕРА

«Молодий комунар» на 
швейній фабриці користує
ться широкою популярніс
тю. Про це свідчить хоч би 
те, що більшість передплат
ників одержують газету з 
першого її номера. Це ком
сомольці цеху № 1 Галина 
Котєва, Ліза Бокатенко. 
Галина Туз, Ольга Масли
на з третього цеху та бага
то інших. Дівчата з цеху 
№ 1 особливо цікавляться 
газетою. Вони вже перед
платили 40 примірників.

М. ПІЩАНЕЦЬКА,
юнкор.

м. Кіровоград.

Вийти переможцем 
конкурсу!

Галя Крамар, рахівник 
артілг «Жовтнева перемо
га». активний громадський 
уповноважений по розпов
сюдженню друкованих ви
дань, вона вже реалізувала 
на вісімнадцять карбован
ців літератури.

Зараз дівчина розповсюд
жує обласну молодіжну га
зету. Па її рахунку—близь, 
ко 60 примірників «Молодо
го комунара».’ ' Як і інші 
громадські розповсюджува
чі. комсомолка прагне вий
ти переможцем в конкурсі, 
оголошеному обласною мо
лодіжною газетою.

М. ГАЙДАМАКА.
Петрівський район.
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Юні динамівці 
на другому місці

Першу гру другого кола 
чемпіонату України з фут
бола серед юнацьких 
команд майстрів кірово
градські динамівці провели 
у Вінниці з місцевим «Ло
комотивом».

Зустріч розпочалася ата
ками дииамівців. На сьомій 
хвилині півзахисник кірово
градців Олександр Шадур- 
ський відкриває рахунок. 
Через три хвилини дпнамі- 
вець Анатолій Брайченко 
забиває другий м’яч у во
рота залізничників. Атаки 
кіровоградців не стихають. 
До кінця першої половини 
правий півсередній дина- 
мівців Віктор Петров те 
тричі примушує господарів 
поля розпочинати гру з 
центра поля. На відпочинок 
команди йдуть з рахунком 
5:0/ на користь «Динамо».

В другій половині захис
ник
Андрющенко забиває м’яч 
V свої ворота. Другий гол 
у ворота кіровоградців за
били залізничники. Матч 
виграли динамівці з рахун
ком — 5:2. * 1

Футболісти «Динамо» ма
ють «сім 
друге
Лідером зони є чемпіон ми
нулого року команда юна
ків класу «А» «Динамо» — 
Київ.

Наступна гра відбудеться 
у неділю 24^ червня. Госпо
дарі поля: зустрінуться з 
олександрійським «Шахта
рем».

кіровоградців Іван

очків і займають 
місце у своїй зоні.

I Чудовий настрій у спортсмена Кіровоградського мор- 
І ського клубу Валентина ГОРБЕНКА: підводне плаван- 

І ня проведено на відмінно!

Фото В. Ковпака. I. РОДІ II.

у НАШІЙ школі

з
8 гуртку учні
знання основ наук, одержаних в школі,*: вчаться читати 
схеми, обробляти метал, дерево, пластмасу, паяти, ко- 

недоторканностії РистУватись різними вимірювальними приладами, кон- 
прем’єр-мініст- ■ стРУювети ’ виготовляти приймачі та налагоджувати їх. 
Жоржа Бідо,! За невеликий проміжок часу зроблено багато корис-

органи■

і працює 
радіогурток, створений 

ініціативи самих учнів, 
закріплюють і <

ф У Болгарії почались 
підготовчі роботи по будів
ництву другої електростан
ції енергетичного комплексу 
«Маріца—Схід». Потуж
ність нової ТЕЦ становити
ме 600 тисяч кіловат. Вона 
буде оснащена найновіши
ми радянськими машинами 
і агрегатами.

ф Розроблено перспек
тивний план освоєння поль
ського вугільного басейну в 
районі Рибніка. Всього тут 
буде створено 25 великих 
шахт, які щороку зможуть 
давати 54 мільйони тонн 
коксівного вугілля.

ф 25 американських про
фесорів права опублікували 
спільну заяву, в якій за
суджують рішення верхов
ного суду США підтвердити 
горезвісний закон Маккаре- 
на. На основі цього закону 
уряд Сполучених Штатів 
добивається тепер ув’язнен- 

є'1 --------------

ня в тюрму керівників Ко-" 
моністичної партії. ■

Ф Французькі 
прокуратури звернулися дої
Національних зборів 
просьбою позбавити парла-2 
ментської 
колишнього 
ра Франції 
що. як відомо, очолив «сек-2 них справ. Так. в школі і в спальнях зроблена радіо- 
ретну озброєну організа-2 
цію» (ОАС). 2

В

ф У Західній Німеччині ; 
не припиняються судові» 
репресії 
забороненої у ФРН Кому-; 
ністичної партії Німеччини.; 
За «нелегальну політичну;

Зв гуртку, уже тепер стають у пригоді в повсякденному 
житті учнів. Ось який цікавий випадок трапився нещо
давно. Школа купила пральну машину з електричним 
реверсом. Встановили її і попробували пустити в дію. 
Включили... але реверс не спрацьовує, мотор крутить
ся тільки в один бік. Електрик школи не зміг розібра
тись в чому справа. Тоді прийшли на допомогу гурт
ківці. За декілька гадин вони по схемі поремонтува- 
ли і опробували електричний реверс, що був непра
вильно зібраний на заводі. І тепер машина працює.

і . і

Д ВІЗЬМІТЬ в читальному залі бібліотеки папку «Про 
нашу4 школу». Тут ви знайдете вирізки з газет, де 

вміщені щиросердечні подяки педагогічному колекти
ву школи-інтернату, який навчив дітей розумітися в 
радіосправі. Адже на їхньому рахунку не один відре
монтований приймач мешканців нашого містечка. 
Хлопці говорять: «У нас хоч зараз, відкривай майстер
ню по ремонту радіоприймачів та електропобутових 
приладів».

В цьому році дирекція школи організувала конкурс 
на краще виготовлення саморобних конструкцій. Це • 

і • участь: у. техніч- • 
самостійно і акуратно виго- 

Так, юні кіномеханіки
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проводка. В спеціальній кімнаті обладнано шкільний 
радіовузол. Тут встановлений сітковий та акумулятор- 
ний- радіовузли. Для запису та демонстрування радіо
світлової газети у нас є магнітофон «МАГ-59». Тут же 
знаходяться телевізор та радіола. Весь технічний на
гляд за устаткуванням - радіовузла ведеться гуртківця- 
ми. Тепер в школі регулярно випускається радіо- та 
радіосвітлова газета «Тжачок». Гуртківці- також забез
печили освітлення ялинки та залу, де проводився но
ворічний вечір. А скільки приладів виготовили радіо
любителі, що використовуються не тільки на заняттях 
радіогуртка, а й на уроках фізики. я Ж Я ,

Не тільки в цьому полягає робота радіолюбителів. 
Основне, чим захоплюються гуртківці — це вивчення 
роботи схем та виготовлення діючих приймачів. Так, 
учні 9 класу Борис Нога, Анатолій Накельський/ Василь 
Студенко, Василь Ступак та інші самостійно виготовили

■ декілька приймачів — від найпростішого детекторного 
Усі ломи ир-чябя ■ АО супергетеродинного. Зараз у Бориса Ноги працює 
’■ ‘ і радіола з приймачем супергетеродинного типу по про-

2 мисловій схемі «Дніпро-58». Та юнак не заспокоюєть-
• □□□□□□□□□□□□ООООО’ЮСГО
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на спартакіаді школярі Но- § 
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продовжують досить слаб- ° 
ко культивуватися такі ви- 
\ди спорту, як плавання, § ~ 
\гребля, кульова стрільба. З § 
\плавання, наприклад, жод- 
\на учениця 
\ залікові, '' 
кращі справи й з кульовою 
стрільбою.

Спортсмени шкіл Онуф- 
піївського, Устинівського, 
Новоархангельського та 
Хмелівського районів посі
ли на спартакіаді останні 
місця. Як і завжди, заві
дуючі районними відділами 
народної освіти згаданих 
районів не турбуються про 
фізичний розвиток дітей.

В. ЗВЕРЖХОВСЬКИЙ, 
головний суддя спар
такіади школярів об
ласті.

судові ■
проти незаконно*

За «нелегальну політичну; 
. діяльність» суд у Кобленці; 

засудив чотирьох комуніс-; 
тів до різних строків ТЮ-; 
ремного ув’язнення. ;

ф На Філіппінах знову ■ 
вибухнула епідемія пара-2 
холери. За останні сім днів 2 
V Манільську інфекційну 2 
лікарню було доставлено 35". 
хворих 
ром померли.

Ф НЬЮ-ЙОРК. 19 черв-їс” на Цьому. Уже тепер 
ня. (ТАРС). На автомобіль-; він зайнятий виготовленням 
них заводах Форда триває; окремих блоків любитель- 
страйк 50 тисяч робітників. 2ського телевізора. Ана^лій 
За повідомленням 
ства АП. 
страйку вже 
складальних заводів.

Страйкарі вимагають 
ліпшенвя умов праці.

агент- і Накельський закінчує нала- 
о результаті ■ годжувати шестиламповий 
зупинено 16" трьохдиапазонний суперге- 

■ теродин.
по- ■ Практичні навички та тео- 

2 ретичні знання, набуті в

Секту
ХАРКІВ. Тут закінчився суд над ке

рівниками і активними учасниками ре
акційної секти п'ятдесятників. ?ка діяла 
& Харкові.

На лаві підсудних " керівник секти 
М. М. Козелько, яким кілька років тому 
повернувся з тюрми, де відбував пока
рання за тяжкий злочин, проповідники 
Г. В. Зінченко, М. Т. Рубашка, І. П. 
Гаркавий, Ф. М. Чубенко, М. Т. Дур
тан.

Попереднім розслідуванням і в ході 
процесу встановлено, що діяльність цієї 
релігійної секти була зв’язана із запо
діянням тяжкої шкоди здоров'ю грома
дян, з посяганням на їх громадянські 
права і примушуванням до відмови від 
громадської діяльності і виконання гро
мадських обов’язків.

Суд повністю зірвав маску лицемір
ства з «слуг божих», які зухвало і без
соромно калічили людей в моральному 
і фізичному відношенні. Викрита секта 
належить до категорії містичних, бузу
вірських релігійних течій.

На суді стало відомо, що жертвами 
сектантів стали, наприклад, Ірина Зін-

ІЗ ЗАЛУ СУДУ

О

бузувірів викрито

Перш'сть вибороли 
кіровоградці

П'ять днів тривала спар
такіада школярів області. 
В результаті напружених 
поєдинків перше загально
командне місце • вибороли 
юні спортсмени Кіровогра
да. Друге і трете місця від
повідно зайняли • олександ- 
рійці і новогеоргіївці. Доб
ре зарекомендували себе

теж заохочує, учнів не тільки брати 
них гуртках, а й старанно, 
товляти той чи інший вироб. 
зняли і змонтували кінозбірник про нашу школу.

Подвійну зигзагоподібну телевізійну антену дально- 
го прийому виготовили радіолюбителі Студенко і Наг 
кельський. Тепер учні кожного вечора можуть диви
тись телевізійні передачі з Києва, Одеси, Херсона, Ми
колаєва. Та й моделісти не відстають від інших. Вони 
закінчують чудову модель атомного криголама «Ленин».

Є чим зайнятись і учням 5—7 класів. З першими по
гожими днями в небо піднялись виготовлені ними пла- 

виго-

ченко. Анастасія Рубльова. Анастасія 
Павленко. Світлана Ржевська, що за
хворіли на тяжкі психічні недуги.

Страшну картину згубного впливу 
сектантів на дітей розкрили свідкн — 
вчителі харківської школи № 39, де 
вчаться діти обвинуваченого Рубашки.

Під тиском неспростовних доказів ке
рівники секти змушені були визнати 
свою вину в злочинних діях.

Присутні на процесі із задоволенням 
сприйняли вирок суду, за яким Козель- 
ко М. М. засуджений до 5 років позбав
лення свободи у виправно-трудовій ко
лонії суворого режиму з конфіскацією 
всього майна і засланням після відбут
тя покарання на 5 років. Рубашка М. Т. 
і Гаркавий І. П. засуджені до трьох ро
ків позбавлення волі кожний, — Зінчен- 
ко Г. В. і Дуртан М. Т. — до 1,5 року 
позбавлення волі кожний. Чубенко 
Ф. М., який визнав свою шкідливу діяль
ність як проповідника, заявив про вихід 
з секти, засуджений до умовної міри 
покарання з випробувальним строком 
протягом трьох років.

воукраїнського та 
ионського районів,.

Змагання показали,
на КіровоградщиНі все ще

не вклалася в 
нормативи. Не

нери і кордові моделі літаків, діти займаються 
товленням моделей ракет.

Р ОБОТА в технічних гуртках викликала великий
■ ; рес до такик наук,' як математика і фізика.
Сілівейстров, Ступак та Накельський слабо знали ці 
предмети, а .то навіть і чдвійки» одержували. Зараз 
вони вчаться на «5».

Майже всі; гуртківці брали участь у районній і об
ласній олімпіадах юних фізиків і математиків.
- Після закінчення шкрли, з атестатом в руках, наші, 
вихованці знайдуть собі місце в трудовому житті, ста
нуть активними будівниками комунізму.

•

лаборант Добровеличківської школи-інтернату.
* 
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