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Людмила виконала до дня 
відкриття VIII Всесвітнього 
фестивалю молоді і студен
тів у Хельсінкі.

— таку циф- 
зобов’язанпі 

на цей рік. 
зобов’язання

Коли торік правління кол 
госпу «Україна» Ко.мпаніїв 
ського району запроповува 
ло комсомолці Людмилі Ко

приросту
Для мінераль- 

викорис- 
крейду. 

TeneD 
жи-

П’ятниця, 10 серпня 1962 р

гульним 
лівка
Дою, 
буде

На

БІЛЬШЕ СПОРТСМЕНІВ
ВИЩЕ РЕКОРДИ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

не відмовилася.. По 1800 кі
лограмів молока від кожної 
з 15 первісток
ру назвала в 
молода доярка

Своє річне

ня нам 
тьох 
нар і о 
тика, 
є. Скажу по щирості 
два 
му, 
буд 
дина 
500 
я не йняв віри.

Та. за прикладом дале
ко ходити не довелося: 
моя дружина свого часу 
взялася за великогрупо- 
ве утримання тварин. 
Згодом, за порадою сек
ретаря 
відділку 
.ва ,і я 
ди ж, на 
ва в тому 
часу я. у. бригаді

згодом призвичаївся 
нового діла, втягнув- 
в роботу. До того ж, 
підмогу нам з Ніною 

механізація прийшла:

Віктор ЧЕРНИШОВ, 
свинар третього 
відділку радгоспу 
Олександрійського 

цукрокомбінату, 
ударник комуніс
тичної праці.

черзі взяти групу нетелів 1 
виростити з них корів, вона 

І &■■■■■■■■■■■■■!

парторганізації 
М. П. Соколо- 

переишов ту- 
ферму. Спра- 

що до того 
механі

заторів трактори с т.о м 
’працював/ а коли • пого- 
лів’я у групі, що її до
глядала дружина, чим
далі зростати почало, 
без. трактора ніяк не 
обійтися. . Отож, вже 
другий рік і працюю з 
Ніною разом.
.Я.б хвалькувато^ пере

більшував, коли б ска
зав,’ що з перших днів 
все пішло, як по-писз- 
ному. Минулого • літа, як 
тільки перейшов на 
ферму, навіть розгубив
ся спочатку: група ве
лика, більше як півтися- 
чі голів. »Спробуй без на
вичок отакій юрмі куцо- 
рилих раду дати: і на
годуй вчасно, і у вигуль
них двориках повичищай. 
Та 
ДО 
ся 
на
1

проклали на фермі .во
допровід, на вигульно
му подвір’ї встановили 
більше двох десятків 
самокормушок.

Так що з’яви л и с я 
більш-менш хороші умо
ви для великогрупової 
відгодівлі тварин. На по
чатку нинішнього року 
зважили ми свої можли
вості і вирішили: . відго
дуємо за рік 2000 го
лів свиней загальною 
вагою 1600 центнерів. 
Намір наш парторганіза- 
ція підтримала, схвали
ла. Ну, а коли взялися 
за діло, то, звісна річ, 
відступати від задумано
го ніяк^не 
більше, що 
не схильні 
гонитву за

можна. Тим 
змагання ми 
розуміти як 
_ рекордами. 

Просто на совість труди
мося, стараємося, щоб 
продукція як можна де
шевше обходилася рад
госпу.

Збільшені групи — це, 
перш за все, великий., 
відчутний виграш. Тепер 
ми доглядаємо стільки 
поголів’я, скільки рані
ше було закріплено за 
двома — трьома робіт
никами. У весняно-літню 
пору велику частину 
концентратів замінюємо 
зеленою масою гороху, 
сінним борошном, буря
чинням з висадків. А це 
теж до певної міри поз
начається на собівартос-

деякии час 
фермі ще 

буде зда- 
в експлуатацію но
ві дгодівельний май- 

покатим ви-

С БОГОДНІ велике пожвавлення на міських та кол- 
госпних стадіонах: поправляються бігові доріжки, 

ігрові майданчики, сектори для метання та штовхання 
спортивних снарядів. Тут будуть перекриватися рекор
ди села, району, області... Сюди, в День фізкультурни
ка, прийдуть завтра сотні розрядників, майстрів спорту, 
значкістів, щоб продемонструвати свою справжню силу, 
молодість.

«В людини повинно бути все прекрасним...» — гово
рив А. П. Чехов. А що ж як не фізкультура і спорт 
вливають у м'язи силу і спритність, надають легкості 
рухів, відшліфовують грацію... В цьому легко перекона
тися, коли придивитися ближче до трудових буднів ро- 
бітників-спортсменів. Ось, наприклад, на Кіровоград
ській швейній фабриці працює Таміла Козловська. Зви
чайна собі дівчина, як і багато її подруг. А спробуй з 
нею в роботі позмагатися! Не кожна зможе витримати 
взятий Тамілою темп до кінця зміни. / це — не випад
ково. Дівчина захоплюється парашутним спортом, має 
хороші досягнення. Лише кілька років минуло з того 
дня, коли Таміла вперше переступила поріг аероклубу, 
а недавно її вітали з великою перемогою. Нещодавно 
на республіканських змаганнях спортсменка перевер
шила два світові рекорди. Здавалося б, вершина досяг
нута. Та Т. Козловська не заспокоюється. Продовжує 
тренування з парашутом, оволодіває майстерністю 
спортсмена-пілота.

По-справжньому приємний сюрприз святу підніс і 
майстер спорту СРСР з парашутизму Павло Банніков. 
Він теж перейшов один з рубежів рекорду світу.

Це — небувалі успіхи в історії кіровоградського 
спорту, це — справжнє зачало спортивної путі до вер
шин майстерності. І на цій дорозі Таміла Козловська та 
Павло Банніков не почувають себе самотніми. За ними 
сміливо рушає невгамовно дерзаюча комсомолія. Цього 
року вже важко перелічити наших призерів та чемпіо
нів республіки. Вони виходять на всесоюзну і навіть’на 
міжнародну арени. Це — відрадно. Та все ж по дврх- 
трьох десятках • провідних спортсменів в області не 
можна судити про розквіт великого спорту.

Один у полі не воїн, десятьом — теж нелегко.:. Лише 
масовим фізкультурним походом можна досягти омрія
них висот.

Прикро, що далеко не кожен майстер зможе похвали
тися, що він передає свої вміння і навики молодшому 
поколінню, друзям по роботі. А цього вимагає наш час, 
коли кожна людина повинна бути гармонійно розвине
на як в розумовому, так і в фізичному відношенні.

За майстрами сотні майстрових, *за кожним роз
рядником - тисячі новачків! Хай цей заклик стане 
бойовим девізом всієї спортивної громадськості.

ті. Особливо хочу наго
лосити на значенні міне
ральної підгодівлі. Її у 
нас одержують тварини 
як. підготовчої, так і від- 
годівельної групи. Що 
стосується останніх, то 
можна прямо сказати: 
якщо в раціоні немає 
мінеральних речовин, то 
великого приросту ваги 
не чекай 
мої підгодівлі 
товуємо* сіль, 
деревне вугілля, 
центнер . приросту 
вої ваги\у - нас обходить
ся в’ 48 'карбованців 41 
копійку — на 21 карбо
ванець 59 копійок мен
ше планової. А вироб* 
ництво м’яса неухильно 
йде вгору. З початку ро
ку я з Ніною зняли з 
відгодівлі до 900 голів 
свиней загальною вагою 
більше 700 центнерів. А 
на утриманні перебуває 
ще до півтори • тисячі 
тварин, яких реалізуємо 
до кінця року.

Скажу без перебіль
шення,. що труд наш ви
нагороджується щедро: 
удвох щомісяця по 250— 
350 карбованців зароб
ляємо.

Через 
справи на 
краще підуть 
ний 
вий 
данчик

Тї ЕРШ за все — трохи 
“ арифметики: цифри 
хоч і сухуваті, зате у них 
своя, переконлива мова« 
Наш третій відділок рад
госпу — своєрідний 
комбінат великогрупової 
відгодівлі свиней. В цьо
му році працівники 
ферм мають реалізувати 
державі 2700 центнерів 
м’яса. Причому, відгодів
ля повинна бути приско
реною, а продукція як 
можна дешевшою.

Якими ж шляхами до
сягти таких показників? 
Відповідь на це запитан- 

дає досвід бага- 
славнозвісних сви- 
Та й власна прак- 
навики вже деякі 

ще 
— три роки то- 
коли мені хто-не- 

ь казав, що одна лю- 
порається біля 
700 голів свиней.

двориком. До- 
змиватиметься во- 

та й свиней можна 
купати.
' закінчення хочу 

сказати: ніякої премуд
рості чи якихось «особ
ливих» умов у нас не
має. Просто, треба всім 
серцем уболівати за 
свою справу, механізу
вати працю на фермі, 
створити достаток кор
мів — і відгодівлю сви
ней великими групами 
можна • організувати в 
кожному ’ господарств*. 
То ж, сміливіше беріть
ся за діло, молоді сви
нарі! Дамо країні біль
ше дешевої Д’ясної про
дукції!
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У НОВОУНРАїНСЬНИХ
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На транспортері—зелений потік
1. Три хвилини—50 метрів

НО обидва боки шляху, що, мов стру
на, перетинає лани першої комп

лексної бригади колгоспу імені Енгель
са, буйно зеленіє красуня-кукурудза. 
Триметрової висоти сягає вона. Ідемо 
/«газиком» разом з головою правління 
артілі Р. Г. Васильєвою цим своєрідним 
зеленим коридором, а посівам кукуруд
зи — ні кінця, ні краю...

— Хороший урожай виростили ми н 
цьому році, — говорить Раїса Григорів
на. — Так що зобов’язання — зібрати 
по 50 центнерів зерна кукурудзи і по 
250 центнерів зеленої маси з гектара 
будуть виконані. Зараз поспішаємо заси
лосувати кукурудзу...!.

Чути рокіт тракторів і уривчасте стре
котіння силосних комбайнів. Під’їжд
жаємо до одного з них, вітаємося з 
механізаторами. і

— Ну й жарко у нас, — витираючи 
рукавом спітніле чоло, каже комбайнер 
Іван Осадчий. — Сонце припікає. Земля 
парує після дощу. Того й чекай зливи. 
Л збирати ще не одну сотню гектарів. 
Кожна хвилина дорога.

— Егеж, — підтримує тракторист 
Юзеф П’янковськнй. — Ось простояли 
трй хвилини в чеканні автомашини і 
не пройшли 50 метрів. Ллє ж кожні 50 

метрів — грузовик 
зеленої маси...

— Агрегат пра
цює добре, — зно
ву веде комбайнер.
— Норму перевико
нуємо на 2—3 гектари щодня. Правда, 
могли б дати більше, та трактор у Юзе
фа слабенький. Стебла високі, земля си
рувата, на підвищених швидкостях не 
попрацюєш. Змінити б на потужніший, 
а цей пустити на скиртування.

— Що ж, можна,. — погоджується 
Раїса Григорівна. — Завтра чекайте ін
шого.

Юзеф піддав газу. Темно-зеленим по
током посипалась з транспортера ком
байна подрібнена кукурудза у кузов 
грузовика Костянтина Харченка.

— Давай, Володю, розправляй, наби
вай, як слід, кузов, — гукає шофер на 
Володимира Запорожця.

— Не хвилюйся, менше 25 центнерів 
не буде, — посміхається Володя. — Це 
вже вивірено.

Все далі й далі віддаляється агрегат. 
Хлопці поспішають...

2. Агрегат-скорохід

А В ДРУГІЙ загінці на цьому ж полі 
працював інший агрегат. Тільки-но 

відрулив від нього 
автомобіль Василя 
Коваленка, доверху 
навантажений си
лосною масою, як 
тут же під’їхала 

машина комсомольця Віктора Солодє- 
єва. За ним поспішає трактор Миколи 
Артеменка із саморозвантажувальним 
причепом.

— Жодної години не простоюємо, — 
відповідає комбайнер Олександр Мол- 
дованов. — І не тому, що комбайн но
вий, добре підготувались до збирання. 
Норма на день — 6,5 гектара, даємо 
завжди 8—9 гектарів. Ще тільки друга 
година дня, а позад нас більше 5 гекта
рів скошеної кукурудзи. Комсомольці 
спокою не дають. Звернулися ж із закли
ком до всіх юнаків і дівчат району як
найшвидше засилосувати кукурудзу. Ви
ходить, і нам самим слід поспішати...

3. Комсомольські транспортні 
бригади '

МЧАТЬ і мчать курною дорогою авто
машини. У всіх курс відомий — до 

силосних траншей. Ударно трудяться 
комсомольсько-молодіжні транспортні 
бригади, очолювані активними організа

торами, членами ВЛКСМ Володимиром 
Терезою і Анатолієм Батенком.

Куди не глянь, біля траншей майорять 
на вітрі біленькі хусточки дівчат. Лу
нають команди: «Підрулюй з правого 
боку!», «Тягни сітку, Леоніде!», «Приче
пи — в другу траншею!..». Це Володи
мир Тереза та Анатолій Батенко рзе.ом 
з секретарем комсомольської організації 
Танею Черненко регулюють роботу ав
томобілів і тракторів.

Ніколи навіть води напитись тракто
ристу Леоніду Комару. Одна за одною 
підрулюють автомашини Володимира 
Халявки, Василя, Володимира і Степа
на Коваленків, Андрія Ніколаєнка, Вік
тора Солодєєва, Костянтина Харченка.

Ледве встигає Леонід своїм «ДТ-54» 
стягувати сітки. Зранку між рейсами 
ще й трамбував масу в траншеях, а те
пер транспорту прибавилось — не впо
ратись. На допомогу приїхав тракто
рист Василь Сіноженко і почав «утю
жити» своїм дизелем.

— Ще ніколи так завзято не працю
вала молодь, як в ці дні, — каже Таня 
Черненко. — На комсомольських збо
рах рішили всім колективом включи
тись в силосування і закласти по 25 
тонн соковитого корму на корову та по 
10 тонн консервованих качанів на свино
матку. ’ >

В. БАЛАНДА,.
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«В нашому колгоспі є 4 доїльних 
регати,

імені Петров- 
з’явилася но- 
Перший но- 
«Комсомоль- 
прожектора» зібрав навколо се-

КОЛИ ПРОЖЕКТОР —— з досвіду сільського
І комсомольського штаоу
І------ ----------~-------------------

аг- 
на 

придбання яких витрачено великі кош
ти. А користі від них, як з козла моло
ка. Три агрегати зовсім не включені в 
роботу, а один (бригада № 3) стоїть під 
відкритим небом. Коли світить сонце, — 
він працює, а як піде дощ — мовчить. 
Збитки, шо терпить колгосп від такого 
«використання» техніки, ой, немалі! А 
хто винен?» -

Винні, безумовно, знайшлися. Це — 
механік колгоспу Г. Перевертайло, зоо
технік А. Мажара, заступник бригадира 
комплексної бригади по механізації тру
домістких процесів Г. Проценко та бри
гадир комплексної бригади № З Г. Бе- 
реславський. Винуватців виявили на за
сіданні правління артілі та партзборах. 
Стан справ зразу ж поліпшився — агре
гати запрацювали.

А за кілька днів з’явився новий си
гнал «Комсомольського; прожектора». 
Перепало тепер «на горіхи» бригадирам 
комплексних бригад № І і Яг 2 Г. Лазо- 
ренку та Г. Следю за те. що вони «з хо
лодком в таку гарячу пору ставляться 
до силосування кормів». І що ж. — пря
мо в ціль! Траншеї і силосна башта за 
кілька днів були підготовлені до прий
мання зеленої маси.

Невеличкий загін «Комсомольського 
прожектора», а вирішує великі справи. 
До нього ввійшли бойові юнаки та дів
чата: Григорій Закотін — секретар ком
сомольської організації колгоспу, Ніна 
Козленко— плановик колгоспу, Іван 
Кузьменко — завідуючий клубом та 
Люба Попович — секретар виконкому 
сільської Ради.

На озброєнні комсомольської органі
зації, крім «прожектора», є і сатирична 
газета «Колючка» та фотогазета «Гово
рить комсомольський пост». В цьому ро
ці вже вийшло дев’ять номерів «Колюч-, 
ки». Вона картає безгосподарників, п’я-’ 
ниць, ледарів, бракоробів.

Виноградник заріс бур’яном. Дісталось 
від «Колючки» агроному-садоводу’ Г. За
єць. Зоотехніку Павліні Прусак за те. 
що свині навіть не бачать зеленої маси, 
за витівки «проколючнли» Миколу Коз
ленка. А за Володимира Яцуііа перепа
ло і його батькам:

«Добре дбають мама й татко, 
Щоб росло у них дитятко

сповіщала стіннівка,

І

Без турбот і без труда. 
Як на ниві лобода».

Комсомольська організація артілі ве
де нещадну боротьбу проти безгосподар
ного використання та збереження техні
ки, будівельних матеріалів, захараще
ності складів, робочих місць. Дійовим 
сатиричним засобом тут є фотогазета. 
Ось для прикладу кілька текстовок до 
знімків, які влучно б’ють в ціль.

«Підходити до навісних жаток небез
печно! Можна позбутися життя, заплу
тавшись в троси, або перечепившись че
рез брухт!'(Організатори цього «кладо
вища» бригадири тракторних бригад 
Г. Проценко та Г. Береславський»).

«Задача-загадка. Як пробратись до 
дверей складу, не зламавши ніг? (Зада
чу придумали завскладом М. Білаш та 
механік Г. Перевертайло)».

«Будую барикади в гаражі! Викорис
товую для' цього будматеріали, гранозан, 
гексахлоран, паризьку зелень! (Агроном 

■ колгоспу т. Тороп)».
Чимало хороших справ на рахунку 

комсомольців і молоді артілі! На підхо
ді до села; праворуч від шляху, біля зе
леного кукурудзяного масиву красуєть
ся великий щит: «Комсомольські гекта
ри кукурудзи на зерно. Площа 130 гек
тарів. Урожай з гектара 50 центнерів. 
Ланковий Мирослав Проць». Глянеш на 
то буйнолисту, порівняєш її з іншими 
масивами і від душі радієш за комсо
мольську «королеву». Тут потрудилися 
Мирослав Проць з Василем Береслав- 
ськпм. Це вони тут шедро угноїли грунт, 
зробили точні квадрати, двічі спушили. □ 
міжряддя і знов підживили рослини в 
рядках. По два—три ваговитих качани 
на кожному стеблі. А стебла — два з 
лишком метри сягають!

Пишається первинна організація сво
єю комсомольсько-молодіжною фермою, 
своїми вихованцями-доярка.ми. Та й як 
не гордитися! Адже Ганна Белей, Надя 
Вишневська надоїли вже по дві з лиш
ком тисячі кілограмів молока на фураж
ну .корову, йдуть в числі передових’до
ярок району.

Та не тільки працею славна юнь ком
сомольська, тією працею, що, так би мо-' 
вити, обов’язкова за посадою. В поза-’ 
урочний час скільки справ звершила 
молодь: посадила чотири гектари саду, 
зробила підсадку дерев у парку, побіли
ла приміщення Будинку культури й про
клала сюди водопровід. 4

Відомі в районі юнаки й дівчата кол-
/
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госгіу імені Петровського як і аматори 
сцени, завзяті спортсмени. Дозвілля своє 
проводять культурно: хто на репетиціях 
гуртків художньої самодіяльності, інші 
— грають у волейбол, теніс, тренуються 
зі штангою.

Тож і тягнеться юнь до комсомоль
ського гурту — 26 колгоспників за ко
роткий проміжок часу вступили в ряди 
Ленінського комсомолу.

♦ ♦ ♦

Л? ЧОГО повчитися у комсомольців 
колгоспу імені Петровського. Тому- 

то Петрівський райком комсомолу і ком
сорг обкому ЛКСМУ при Олександрій
ському виробничому колгоспно-радгосп
ному управлінні М. Гайдамака і вирі
шили, що кращою школою навчання во
жаків молоді колгоспів і- радгоспів буде 
саме первинна організація колгоспу іме
ні Петровського.

Один день тривав тут семінар секре
тарів комсомольських організацій кол-

госпів і радгоспів 
та їх бригад і від
ділків, але цей день 
вартий десятьох. 
Учасники семінару 
ознайомилися з ро

ботою комсомольсько-молодіжної ферми, 
клибц бібліотеки, оглянули комсомоль
ські гектари кукурудзи. Секретар пер
винної організації колгоспу Григорій 
Закотін розповів про свій досвід роботи, 
про діяльність с Комсомольського про- 

ЖЄВожаки молоді прослухали ряд допо
відей на комсомольські и спортивні теми 
та лекцію про міжнародне становище. 
На закінчення семінару було влаштова
но показовий вечір Г^а^‘‘?рі
секретар райкому ЛКСМУ^ Г. Кошика 
вручив Почесні грамоти райкому комсо
молу кращим комсомольцям колгоспу 
імені Петровського.

Секретар обкому ЛКСМУ О. Ткачен
ко вручив Петрівському райкому комсо
молу перехідний Червоний вимпел обко
му якого удостоєний район за виконан
ня зобов'язання по вирощенню куку
рудзи на другому етапі боротьби за 
вІ,ожаа- О. ГАЙКО.
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ТАМІЛА КОЗЛОВСЬКА
Робітниця Кіровоградської швейної фабрики, 

рекордсменка світу з парашутного спорту.

до десятинас
Е . К Ц I И

пізнього вечора на стадіо- 
колгоспу. «Комунар» лу-

Не- пусту-

У 

с 

л ° гА-. ні 
мають удари по м’ячу, чуються 
голоси болільників. Не пусту
ють і бігові доріжки, і столикії 
з шахами та шашками. Молодь 
змагається, удосконалює .спор
тивну майстерність.

Є в селі і футбольна коман
да. Футболісти тренуються не 
лише влітку, а й зимою. Прав
да. морозними ранками 
няємо 
шайбу. Одним словом, 
граємо.
спортивну ИИІ 
шує загальний фізичний 
ток кожного Футболіста, 
недарма наша команда ось уже 
третій рік виходить переможни
цею на районних змаганнях 
ДССТ «Колгоспник». Шкода 
тільки, що не в усіх навколиш
ніх селах є футбольні команди, 
з якими можна було б змага
тися. Доводиться викликати ко
лективи з Олександрії та інших 
районів.

Отож працює у нас близько 
десяти секцій. . Кожну з них 
очолює громадський тренер» ін
структор. Змагання судять теж 
громадські ентузіасти.

Г. БРОНСЬКИЙ, 
капітан футбольної коман
ди .колгоспу «Комунар» 
Олександрійського району.

------------ т ми га. 
не м’яча, а звичайну 

хокей 
нашу 

поліп- 
розви
то ж

в
Це підвищує 

майстерність.

_ МИКОЛАЇВСЬКІ,
ПІ ми не тутешні... — та

кими словами зустріла нас 
комендант гуртожитку ~ бу
дівельного 
ня № 136 
ська. — А якщо хочете діз
натися, • як ми 

можна сказати,

у п р а в л і н- 
Н. Г. Горохів-

поживаємо, 
то, можна сказати, живе
мо ми кучеряво, ’.не жаліє
мося...

Бригада будуправління 
№ 136, яку очолив А. То- 
поногов, приїхала в Зна
м’янку на спорудження лі
нії передачі під електричну 
тягу. Будова 
комсомольською 
важна більшість серед ми
колаївських посланців — 
юнаки і дівчата. Розмісти
ли молодих спеціалістів 
в новенькому гуртожитку.

А маленькі, тісні кімнат
ки, де відпочиває після на
пруженого трудового дня 
молодь, мають справді «ку
черявий» 
приклад, 
двадцять, 
замість 
мов би для сміху, прибили 
довгий вузенький рушник. 
На протилежній — чорний 
фетровий капелюх одного із 
мешканців. Чому на стіні? 
Іншого місця для нього не 
знайшлося. В кімнаті живе 
шість чоловік. А керівники 
будуправління «умудрили- 
<я» виділити хлопцям лише 
одну вішалку. Не те, що 
злополучний капелюх, тут 
ніде почепити одяг. Робочі 
спецівки хлопці змушені 
складати під ліжками, під 
столом, де тільки підкаже 
їм фантазія.

В кімнаті 
брано, на 
цигаркових 
Очевидно,

к 
учасників 
збирають 
консервну банку, що стоїть 
посередині брудного стола.

В кутку кімнати — ста- 
резна-престарезна тумбоч
ка — ще одна «реліквія», 
"яку необхідно вже давно 
викинути на звалище. По
ряд з ковбасою, хлібом, 
консервами тут зберігає
ться крем для взуття, оде
колон, нехитрі перукарські 
приладдя.

рейду, ХЛОПЦІ 
їх і кидають в 1і І

оголошена 
— пере- •Ес

I

вигляд. Ось, на- 
кімната • номер 

На одній із стін, 
килимка, хлопці,

Досі немає стола в трид
цятій кімнаті. Вечеряти до
водиться то на підвіконни
ку чи на ліжку, а то, як 
жартома тут говорять, «по- 
козацькому», на підлозі.

Не кращі справи з. по* 
бутом юнаків та дівчат і в 
новозбудованому гурто
житку будівельного управ
ління № 138 (заступник 
начальника будуправління 
т. Батурін) — головної бу
дівельної організації, яка 
веде роботи на комсомоль
ській будові. . В кімнатах 
відсутні графини і стакани 
для води. її тут зберігають 
в... пляшках з-під алко
гольних напоїв. Робітникам

ніде помитися після зміни, 
випрати білизну. Як і в 
гуртожитку будуправління 
Аг 136, одяг тут зберіга
ють під ліжком, або ж, в 
гіршому випадку, в кори
дорі. Люстри в кімнаті теж 
відсутні.

Хочеться сказати кілька 
слів про дозвілля молодих 
спеціалістів. Коли ми запи
тали в електрика Віктора 
Андрюкова, як проводять 
своє дозвілля його товари
ші, він без зупинки проін
формував:

— Граємо в карти, а що 
ж ще робити...

Справді, чим ще займа
тися вечорами, коли керів
ники будуправління разом 
з вихователем Володими
ром Сінокіпом не потурбу
валися навіть, щоб в чер
воний куток регулярно при
носили газети та журнали.

Ось уж четвертий мі
сяць, як мешкають в гурто
житках ентузіасти комсо
мольської будови. На 
жаль, ніхто з членів бюро 
Знам’янського міськкому 
комсомолу по-справжньо
му не поцікавився на місці 
дозвіллям, побутом і дис
ципліною молоді. Комсо
мольські працівники не 
знають дороги в гуртожит
ки, а окремі комсомольці,

обут?
які там мсіпкають, очевид
но. забули, що вони члени 
ВЛКСМ і четвертий місяць 
не стають на облік, не 
сплачують внесків.

Конкретно не займається 
побутом мешканців гурто
житків і комсомольський 
штаб будови, який очолює 
інженер третьої енергоділь- 
ниці т. Пшеничников.

Мине ще кілька тижнів, 
і перший електровоз випро
бує контактну сіть, прокла
дену зусиллями сотень мо
лодих робітників. А нині 
в юнаків і дівчат — відпо
відальний період роботи. 
Отже, потурбуватися про 
їх дозвілля і побут — пер
шочергове завдання не ли
ше керівників будівельних 
управлінь, а й, в першу чер
гу, працівників міськкому 
комсомолу і членів штабу 
ударної будови.

Рейдова бригада: 
Г. АНАНЬЄВ, мон- 

електромон- 
поїзда 

В. БОГУ-

тажник 
тажного 
№ 707;
СЛАВСЬКИЙ, сек
ретар вузлового ко
мітету комсомолу, 
О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Знам’янка.

Л о г
завжди не при- 

підлозі безліч 
недокурків, 

соромлячись

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
10 серпня 1962 р., 2 стор.

Люблю
граніт — за вічність, 
веселку — за красу, 
за щедрість —.землю

. - , Рідну,
за правду — блискавицю, 
за пісню — солов'я,

за

за 
за

я Д
мудрість ---

с е
плин 

часу, 
життя,

Р Ц Я
за вірність

• за працю

1 І і

силу — дух 
іскротворчість ---

крицю.
Люблю 

орла — за мужність, 
за ніжність — голубів,

Чи
я 

Що

не тому 
все це 
серцем

— лебедів, 
— рать 
бджолину...

полюбив, 
задивився 

на Людину?!
Леонід НАРО ДОВИЙ.

ПІДГОТОВКУ до екскурсії 
1 ■ старшокласники Богда
ні вської середньої школи 
почали ще задовго до екза
менів. Старанно розробили 

• маршрут, виявили, хто ба
жає взяти участь. Перед 
кожним була поставлена ви
мога: закінчити навчальний 
рік без «трійок», мати від
мінну поведінку. Ознайоми
ли всіх учасників подорожі з 
історичними . пам’ятниками 
міст і сіл Черкащини в ’ 
яких належало побувати.’ 

Нарешті всі в зборі. Ма
шина вирушає до першого 
пункту призначення — ко
лишньої «Кирплівіси - (тепер 
село Шевченкові. Звідти — 
до с. Буди ще* яке згадуєть
ся в поемі Шевченка «Гай
дамаки». Тут маленький Та
рас служив ко^ачйом у помі
щика Енгельгардта. Далі каш

ВЧИТЕЛЬ
Т РИ РОКИ тому комсомолець 

Анатолій Грозан, новий ме
тодист Будинку піонерів, тіль
ки починав свою діяльність ке
рівника гуртка баяністів. І, тре
ба сказати, ■ охочих тоді було 
мало. Але минув час, і багато 
школярів захопилися музикою, 
навчилися добре грати. Торік 
Анатолій організував піонер
ський ансамбль баяністів. Тепер 
в Аджамці «ібільше двадцяти 
юних виконавців добре володі
ють музичною грамотою, гра
ють навіть складні твори такі, 
наприклад, як «Полонез» Огін- 
ського, «Танець маленьких ле
бедів» Чайковського. Серед кра
щих учнів — четвертокласники 
Толя Счисльонок, Вася Богу- 
ненко, Люда Берестенко, п'яти
класниця Катж Мнхайлюк. Юні 
баяністе В. Сидоренко, О. По-

шлях проліг до Мормнець, 
де народився Тарас Григо
рович. Побували ми і 
в Корсунь-Шевченківському, 
на могилі Т. Г. Шевченка 
під Кановом, а також у 
Кам’янці, Чигирині та ін
ших історичних місцях.

Цілий тиждень тривала 
екскурсія.. Вона дала бага
то корисного для учнів, на
довго залишиться в пам’яті 
все бачене.

З матеріалів, зібраних 
під час подорожі, ми готує
мо стенд і альбом. Всі, хто 
взяв участь в екскурсії» во
сени*, коли почнуться занят
тя В ’ школі, 
ред учнями 
про поїздку.

виступлять не-
3 розповідями V

Г. ПУГАЧ, 
учитель. 

Злам’янський район.

МУЗИКИ
дорога. К. Михайлюк здало 
акомпанують хорові учнів на
шої школи.
. аі,ОІ!нИЙ ВІДДІЛ освіти цього

Сій°Рив при Аджамському 
удинку піонерів півторамісяч

ні курси старших піонервожа- 
тих на громадських началах. 
нпДаЖаТИХ 3 Р|зн** шкіл Кіро- 
ТПЛЕ?^СЬКОГО Району вивчали 

мУ3ики, гру на баяні. 
куп^оИа*СТ^°’ Викладали на 
курсах А. Грозан і режисер Ад- 
А. Шустер. НароА“ого тсатрУ

Піонервожаті не тільки вчи
лися. Вони виступили а концер- 
тгя^и В Аджамці, Високих Бай- 
' ках> на ^абліпо-3нам'янсько- 
МУ Цукрозаводі.

т,_ СИДОРЕНКО.
вчитель.

- **

• •



Освіта ЗНАННЯ — НАШ

КОМПАС У ЖИТТІ

V МИНУЛО-
V МУ на

вчальному році 
працювало 30 
класів, створе
них безпосе
редньо на під
приємствах м. Кіровограда. Йдучи назустріч тим робіт
никам, що працюють позмінно, дирекції шкіл створили 
36 денних класів. Поряд з загальноосвітнім навчанням 
УЧН1 підвищували кваліфщацію за 19 різними професія
ми в галузі електротехніки, будівельної, токарної слю
сарної справи. *

В нашій практиці є немало прикладів міцних зв’з- 
ків Підприємств з школами робітничої молоді. Більш 
як 40 ударників комуністичної праці Кіровоградської 
швейної фабрики є учнями вечірньої школи № 5. Цим 
учбовим закладом за допомогою адміністрації фабри
ки створено 6 змінних класів. Інженери підприємства 
майстерно викладають в школі швейну справу А хіба 
не заслуговує на увагу практика спільного проведення 
учбово-технічних конференцій?

Добру підтримку подають базовій школі № 1 керів
ники заводу «Червона зірка», глибоко цікавиться нав
чанням своїх робітників у 4-й школі партком заводу 
«Сльгоспдеталь». '

Але якби кожне підприємство, кожна організація 
так турбувались про своїх робітників. У місті більше 
шести тисяч молодих людей не мають закінченої вось
мирічної та середньої освіти. І все-таки мало педаго
ги, комсомольські організації, господарники дбають 
про те, щоб вони сіли за парти.

Перш за все, не забезпечується різноманітність форм 
навчання. Адже навіть на таких великих підприємствах, 
як заводи «Більшовик» і «Сільгоспдеталь», панчішна 
фабрика, завод бетонних і залізобетонних виробів не
має жодного змінного класу.

Надзвичайно зручна форма — класи з прискореною 
програмою, коли за два з половиною роки учень вив
чає предмети за 5, 6, 7, і 8 класи. І що ж? Таких кла
сів у місті лише десять. А заочних відділів при шко
лах зовсім немає.

В облрембудтресті більше 240 робітників не мають' 
закінченої середньої освіти і не поступають у школу. 
Може, бажання немає? Ні, причина не в цьому, 
щодавно проведені збори виявили значний потяг 
навчання. Після того в школу було подано десятки 
яв.

Не- 
до 
за-

ус- 
ве-

ТГ О ЛІНИ народної освіти вжито ряд заходів для 
-**■ пішного виконання плану по набору учнів у 
чірні школи. В місті буде створено 50 змінних класів 
при всіх 12 школах робітничої молоді. В кожній школі 
відкриються класи з скороченим строком навчання. 
Затверджено дев’ять заочних відділів при змінних шко
лах. Понад 300 молодих робітників і службовців ді
стануть можливість навчатись екстерном при деяких 
вечірніх і денних школах. Ширше запроваджувати
муться творчі, активні форми викладання: залікова сис
тема, різного виду самостійні роботи, факультативні 
заняття.

Цілком зрозуміло, що намітки плану можуть бути 
виконані лише при безпосередній допомозі керівни-ОДНІ-ВЧИЛИСЬ, ІНІПІ-БАИДИКУВАЛЙ
ТІ РИ Зеленській середній 

школі вже третій рік 
працює консультпункт Ком- 
паніївської середньої заоч
ної школи. В цьому році до 
складання екзаменів на 
атестат зрілості було допу
щено 14 виробничників. їм 
була надана 24-денна від
пустка. Щоденно 
проводили п’яти-і 
динні консультації.

І ось результат 
ливої праці: 
уч ів- заочників 
склали екзамени, 
атестати зрілості, 
ки» і «п’ятірки» 
тах

причіплювач Борис Шабо- 
тін. Замість того, щоб хо
дити на консультації і готу
ватись до екзаменів, ці юна
ки використали відпустку 
на рибну ловлю. Частенько 
їх бачили і біля буфета. Які 
квітки, такі й ягідки: хлопці 
з основних дисциплін одер
жали «двійки» і не 
атестовані. На докори това
ришів і вчителів горе-рибо- 
лови з кривою посмішкою 
відповідають:

— Та якось проживемо. 
Подумаєш...

їх не обходить те, що на 
навчання кожного держава 
даремно затратила кошти. 
Проміняли атестати на ка
расів і не журяться.

О. КОНСТАНТИНОВ, 
завідуючий консульт- 
пунктом.

Компаніївський район.

буливчителі 
шестиго-

наполег- 
дванадцять 

успішно 
одержали 

«Четвір- 
в атеста- 

бригадира - комуніста 
Русина, причіплювача 

комсомольця А. Чернова, 
тракториста М. Руденка.

А двоє залишились ні в 
сих, ні в тих. Це — шофер 
Володимир Юхтаренко і

й? ;аоаопоааооооооааоааоааппаоаааапоаоааоаоааооово^
□

І
 Протягом найближчого десятиріччя здійснити 

обов’язкову середню загальну і політехнічну 
одинадцятирічну освіту для всіх дітей шкільно- У 
го віку і освіту в обсягу 8 класів для тієї части
ни молоді, що зайнята в народному господарстві 
і не має відповідної освіти; в наступному деся
тиріччі буде надана для всіх можливість дістати

< повну середню освіту.
> (3 Програми КПРС).

ків підприємств та установ. За хорошими прикладами 
далеко ходити не треба. На «Сільгоспдеталі» і парт
ком, і завком комсомолу ставлять на порядок денний 
навчання без відриву від виробництва. Випускний ве
чір школи № 4 проводився у клубі підприємства, як 
заводський вечір молоді. Начальники цехів, майстри, 
партгрупорги проводять бесіди про загальноосвітнє 
навчання. А колектив ремонтно-будівельного цеху дав 
слово, що всі робітники матимуть середню освіту. Ве
лику роботу в цьому напрямку ведуть і на «Червоній 
зірці», зокрема в деревообробному, механоскладаль
ному № 2 цехах.

1 тим більше не можна миритись з обурливими фак
тами. Ось вони. На агрегатному заводі 300 робітників 
не мають закінченої освіти, а заяв у школи подано не 
більше двадцяти. Чимало кандидатів на навчання і на 
млинзаводі № 8, та взятися за науку вирішив аж... 
один. Погано з навчанням молодих будівельників, ма
ло заяв надійшло з заводів «Металіст», «Червоний 
дзеркальник», «Хімік».

ДЕЯКІ керівники всіляко ухиляються від копіткої 
справи. Директор заводу «Червоний Жовтень» 

т. Козинець послався на профспілки. Мовляв, це їхня 
справа — займатись вихованням. Моє діло — сторо
на, я тільки за виробництво відповідаю. На цегельному 
заводі № 3, де директором т. Хейсон, вчителі на
віть не мали змоги провести облік неатестованих. Ад
міністраторам полюбилася стереотипна фраза: «Прий
дете іншим разом». Після цих фактів не дивує, що -у 
вечірній школі № 6, в яку в основному записуються 
робітники цих підприємств, торік з 185 учнів до ек-

■ . Г —— S

РУКАМИ МОЛОДИХ
УСТИНІВЦІВ

Т. Бутиріної з'явився спор
тивний майданчик, збудо
ваний комсомольцями. Тут 
є і бігові доріжки, і гімнас
тичне містечко, і баскетболь
ні, волейбольні майданчики 
та майданчик для гри в 
ручний м'яч.

Створення спортивної ба
зи підвищило інтерес учнів 
до спорту. Створені секції 
волейболе, баскетболе, лег
кої атлетики, гімнастики, 
Футбола, шахів та шашок. 
Тільки за один рік школярі 
склали норми на значок 
ГПО І і II ступеню, 45 — 
на значок БГПО, 16 стали 
розрядниками.

Набувши досвід у будів
ництві спортивних споруд, 
шкільний колектив передає 
його іншим. Тепер такі ж 
прекрасні спортивні майдан
чики побудовані учнями Бе
регівської, Седнівської іикіл 
і середньої школи в рад
госпі «Устинівський» та 
багатьох інших.

Будівництво комплексних 
спортивних майданчиків 
розгорнуто і у восьмирічних 
школах. Кращою спорудою 
є майданчик Устинівської 
восьмирічної школи (вчи
тель фізичного виховання 
М. Сорочан.}. Будівництво 
спортивних залів широкого 
профілю розгорнуто в шко
лах району.

В. БУРЛАЧЕНКО, 
секретар Устинівсько- 
го райкому комсомолу.

мріє 
сили 

по-

уТО 3 юнаків не 
спробувати свої 

на футбольному полі, 
стріляти із гвинтівки, вико
нати складні вправи на 
гімнастичному коні? Але 
часто ці бажання залишаю
ться нездійсненними. Фут
больного поля і спортивно
го майданчика в школі не
має, а уроки фізкультури 
проходять нецікаво, в тіс- 

| ному залі, де й побігати, як 
слід, не можна.

Так було у школярів Ус- 
тинівської середньої школи. 
А що, якби самим побуду
вати спортивний зал, май
данчики? — над таким пи
танням замислились комсо
мольці. Тільки з чого поча
ти, як спланувати будівни
цтво, де взяти матеріали?

Звернулися за порадою 
до вчителів. Задум комсо
мольців прийшовся до ду
ші і його винесли на обго
ворення педагогічної ради.

Закипіла робота. Комітет 
комсомолу створив буді
вельні загони із старшоклас
ників, які активно брали 
участь в роботі. В неї ак
тивно , підключилися вчителі 
і батьки. З хвилюванням 
і радістю прийняли спор
тивний зал школярі. От і є 
де займатися спортом взим
ку.

>4 біля школи, де раніше 
була забур'янена галявина, 
під керівництвом вчителів 
фізкультури М. Нагорного і

Юні а
ГІ ЯТЬ днів у Кіровограді 

тривала особисто- 
командна першість області 
з настільного теніса. Коман
дою перемогли тенісисти 
спортивного клубу «Зірка» 
в складі першорозрядників 
Алли Хорольської, Бориса

Сліпака, другорозрядників 
Людмили Кохай, Євгена 
Йолкіна та Віктора Шепе- 
ленка.

На другому місці — 
спортсмени Кремгесбуду. 
Третє місце вибороли

СПОРТИВНИЙ МАЯК 
К 1 Р О Іі О Г РАД Щ И II И 

ЖЕНЯ ВУЗ
-Випускниця Кіровоградського педагогічного 

інституту імені О. С. Пушкіна, чемпіонка Украї
ни з велосипедного спорту.

□ □ □ о
□ □□ 
а□ □ и
□ 
Оа□ а 
а .

заменів залишилось трохи більше сотні, інші відсіялись.
Вчителям іноді доводиться чути щось на зразок 

анекдотів. У відділі кадрів «Облсільелектро» педаго
гам четвертої школи заявили: «Відомостей про освіту 
наших співробітників дати не можемо. Справа секрет
на...». Що можна додати до цього безглуздя?

Щоб школи могли добре працювати, треба їм пода
вати активну допомогу протягом усього навчального 
року. Не можна допустити, щоб класи пустіли з міся
ця в місяць, щоб парти залишались «для меблів». А 
для цього слід не забувати про пільги, навчитись зао
хочувати «вечірників». Вони й так беруть на себе до
сить важке навантаження, поєднуючи навчання з пра
цею. З їх шляху треба прибирати всілякі перепони. 

ГІУ РЕВА, щоб педагоги разом з адміністрацією під- 
приємства, з комсомольськими організаціями роз

робили спільні плани охоплення навчанням всіх, хто 
не має закінченої освіти. При підведенні підсумків зма
гання варто також врахувати, чи виконуються плани 
по вечірній, заочній освіті. Краще слід пропагувати 
в стінних і багатотиражних газетах, по радіо всі форми 
навчання, частіше проводити комсомольські збори з 
цього, питання.

Значна роль належить кл-асам на виробництві. Комі
тети комсомолу повинні настирливіше добиватись при
міщень для таких класів, а то й свої кабінети вечора
ми передавати в розпорядження вчителів. Варто про
водити рейди, як це роблять комсомольці Москви, 
щоб «відвойовувати» кімнати для занять. Слідом за 
міською комісією сприяння роботі шкіл робітничої 
молоді повинні виникнути комісії з участю комсомоль
ських активістів на кожному підприємстві.

Опановуючи основами наук, робітнича молодь швид
ше і краще оволодіє новою технікою, передовими ме
тодами праці, доб’ється нових успіхів у творчій праці.

В. КРИВОШЕЯ, 
завідуючий Кіровоградським міським відділом 
народної освіти.

ТОВ. РИБЛЛЬЧЕНКО ВІДПИСАВСЯ

КОМУНАРА

Про затримку будівництва спального корпусу Олек- 
сандрівської школи-інтернату, про погану якість буді
вельних робіт йшлося у кореспонденції «Об’єктивні» 
причини на пусковому об’єкті», надрукованій в номері 
за 27 липня ц. р. І ось надійшла відповідь керуючого 
облбудтрестом т. Рибальченка. Можна було сподівати
ся, що він повідомить про заходи, вжиті до прискорен
ня будівництва спального корпусу, про ліквідацію прик
рих недоробок, залишених майстрами педагогам і дітям 
на спомин.

Але ж ні, т. Рибальченко відписався. З офіційної від
повіді на критичний виступ газети не можна зробити 
висновку, чи поліпшилось становище на будівництві. 
Невже дітям доведеться-таки на перших порах замість 
затишних спалень тіснитися в різних учбових кабінетах, 
обставити ліжками окремі класні кімнати? А як буде з 
покрівлею утепленого переходу, що протікає, з дверми- 
недотрогами? Даремно шукати відповіді на ці запитан
ня в листі т. Рибальченка.

В передпусковий період школа-інтернат особливо 
гостро потребує уваги з боку працівників райкому ком
сомолу. До початку навчального року залишились бук
вально лічені дні. Та вожаки районної комсомолі! роз
вертаються повільно. Секретар райкому комсомолу 
т. Гресь ніяк не спроможеться вжити дійових заходів і 
повідомити про них редакцію.
— ♦ ♦ »

В «Молодому комунарі» за 20 липня ц. р. був надру
кований лист комсомолки Марії Бондаренко «Якщо го
ворити по щирості...».

Редакція одержала відповідь від завідуючого Улья
новським районним відділом культури В. Улізко. В ній 
сказано; «Лист М. Бондаренко обговорювався членами 
ради Лозоватського сільського клубу. Перевіркою на 
місці виявлено, що в культосвітньому закладі останнім 
часом дійсно не проводились заняття хорового гуртка. 
Основною причиною цьому є відсутність баяніста.

Після виступу газети голова місцевої артілі т. Гон
чарук погодився затвердити посаду баяніста. До керів
ництва гуртками художньої самодіяльності залучена 
громадськість: драматичний колектив очолила вчитель
ка сільської школи Н. Савченко, музичний — вчитель’ 
М. Мітенко, гурток художнього слова — Л. Ротар. 
Фотогуртком керує завідуючий сільським клубом т. Да- 
нїлов. Намічено ряд заходів для поліпшення роботи 
спортивних секцій».

х 
представники міста Зна
м’янки.

Особиста першість зак:н- ; 
милась тріумфом юних, які 
продемонстрували сучасний 
атакуючий стиль гри.

Абсолютним чемпіоном 
серед чоловіків став учень 
10 класу Знам’янської се
редньої школи № 2 Мико
ла Горбуленко. Серед жі- місце серед жінок. На рік 
нок не мала собі рівних 
шістнадцятирічна Алла Хо
рольська.

У парному чоловічому 
розряді переможцями вий-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 10 серпня 1962 р., З стор.

шли М. Горбуленко те
A. Карпенко. Серед 
нок — А. Хорольська
B. Маренко.

В змаганнях брали участь 
і зовсім юні тенісистки та 
тенісисти. Людмила Кохан 
має лише одинадцять ро
ків. Та, незважаючи на це, 
вона виборола четверте

ЖІ-
та

старший від Людмили Єв
ген Йолкін завоював друге 
місце серед чоловіків об
ласті.

С. БОРИСОВ.
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з заступником голови 
і попросив

клубу
його відповісти на

піді
мо

Молодість дерзаюча,
крилата — Що ви можете сказати 

про масовість спортивного 
руху?

— Дедалі на заводі куль
тивується все більше і біль
ше видів спорту. Так, ни
нішня літня спартакіада, 
яка зараз в розпалі, вклю
чає до своєї програми зма
гання з дванадцяти видів 
спорту. Але ми добре пам'я
таємо, що успішне виконан
ня завдання по масовому, 
розвитку фізичної культу
ри немислиме без участі в 
цій роботі широкого гро
мадського активу.

Дещо нами зроблено і в 
цьому напрямку. Змагання 
цілком обслуговуються гро
мадськими кадрами. Але в 
цьому питанні у нас ще чи
мало прогалин. Нам треба 
домогтися того, щоб гро
мадські кадри з різних ви
дів спорту були у кожному 
цеху та відділі і вели по
стійну роботу. Добре пра
цюють голови колективів 
фізкультури першого меха
носкладального цеху Ана
толій Голубєв, відділу го
ловного технолога — Слава 
Товстснко та інші.

Велику допомогу у робо
ті’ фізкультурних колекти-. 
вів надають секретарі ком
сомольських організацій. 
СК.Б — Юрій Ванін, метиз- 
ного цеху — Михайло Сит- 
нік, інструментального це
ху — Віктор Калікулін.

Однак в роботі по роз
витку фізкультури і сперту 
на заводі є недоліки. По
ки що не стала кузнею по 
підготовці молодих спорт
сменів вищих розрядів за
водська дитяча . спортивна 
школа. Не все гаразд з роз
витком виробничої гімнасти
ки і туризму. . ...

Ми добре розуміємо, що 
спортивний клуб — це маяк 
фізкультурного руху і пе
ред ним ставляться великії 
почесні завдання — зробити 
все, щоб фізкультура і спорт, 
були на службі здоров'я 
радянської людини — бу
дівника комунізму. Спорт
смени- червойозорівці;' • зу
стрічаючи своє свято, до
кладуть всіх зусилу, щоб 
гідно виконати завдання 
Комуністичної партії по 
дальшому розвитку фізич
ної культури і спорту.

• • V • •• 4- *

наші 
зай- 

а ве- 
Вихо-1

май- 
Дол-

першого механоскладально
го цеху першорозрядниця з 
велосипедного спорту Ната
лія Пуда, свердлувальниця 
цього ж цеху ударниця ко
муністичної праці першо
розрядниця з кульової 
стрільби Майя Мороз, то
кар енергоцеху велосипе
дист Валерій Смирнов (він 
на Всесоюзній спартакіаді 
клубів зайняв п'яте місце), 
робітник ливарного цеху 
сірого чавуну Дмитро Ан- 
дрояшин, майстер цеху 
верстатобудування і механі
зації стендовик Володимир 
Чебанний та робітниця цьо
го ж цеху призер першості 
спортивних клубів України 
з велосипедного спорту Ві
ра Блажієвська...

— Як виступають спорт
смени клубу на змаганнях?^» Переможцями цієї

— Добре виступають на
ші команди в міських, об
ласних та республіканських 
змаганнях. В змаганнях

першої спар
такіади клубів 
України 
гімнасти

няли четверте місце,
лосипедисти—шосте.
ванка нашого клубу 
стер спорту Тамара 
женко стала абсолютною 
чемпіонкою українських 
клубів із спортивної гім
настики.

Слава про червонозорів- 
ців далеко відома і за ме
жами нашої республіки, во
ни беруть участь у всесо
юзних змаганнях. Однією з 
найсильніиіих серед юних 
із настільного тенісу є ро
бітниця деревообробного 
цеху Валентина Маоенко.

Всю роботу ми перенесли 
в колективи цехів і відді
лів. Проведено зимову спар
такіаду, присвячену XIV 
з'їздові Ленінського комсо
молу.

спар
такіади вийшов дружний 
колектив фізкультури пер
шого механоскладального 
цеху.

230 
ГПО 
строково 
плани по підготовці спорт
сменів першого, другого та 
юнацького розрядів.

Слюсар цеху дослідного 
виробництва Едуард Ор- 
денко виконав норматив 
майстра спорту Радянського 
Союзу із спортивної гім
настики. В рядах завод
ських фізкультурників є чи
мало чемпіонів центральної 
ради «Авангард» і обласно
го центру.

Високих спортивних по
казників добилися ударник 

понад комуністичної праці, токар

«Зір-

значкістів комплексу 
другого ступеню. До

виконано річні

(Спортивний клуб «зірка» при Кіровоградсько- 
му заводі «Червона зірка» — один з найбіль

ших фізкультурних колективів в області. Наш корес
пондент розмовляв 
В. П. Твердоступом 
ряд запитань.

— З якями успіхами 
йшли червонозорівці 
Дня фізкультурника?

— Спортивний клуб
ка» зустрічає свято радян
ської молоді новими успіха
ми у виконанні своїх зобо
в'язань по дальшому роз
витку масовості фізичної 
культури, втіленню її в по
всякденний побут кожної 
сім'ї, кожного червонозорів- 
ця. На заводі налічується 
22 низових колективи фіз
культури в цехах і відділах, 
в яких об'єднано до 2.500 
членів ^товариства «Аван
гард». За сім місяців цього 
року підготовлено

/

0 Ц ОТ ПРИ дні у Він- 
(? * ниці тривала матчо- (
7 ва зустріч збірних , 
7 команд Українського то- 
'■!. вариства мисливців і ри- 
у балок і Російського мис- 
■/ лаоського союзу. 
/ На траншейному стен- 
/) ді у вправі «з місця» пе- 
л ремогла команда наших 
л земляків з розривом в 
(2 25 очок. На круглому 
1 стенді і в комплексному

заліку перемогу здобули 
гості з Російської Феде
рації.

Відмінного успіху до- 0 І 
бився в змаганнях на 0 
круглому стенді слюсар- <2 
інструментальник Кіро- 0- 

Y ровоградського заводу ч 
л «Динамік» першорозряд- V 
л ник Анатолій Смирнов. \ 
л Поразивши 96 мішеней з \ 
л 100 можливих, А. Смир- > 
л нов завоював право на л 
Q присвоєння йому звання л 
Л майстра спорту СРСР. ft 
(1 В останній день 
\ гань А. Смирнов, 
Л був кращим серед 
0 нів команди нашої
\ публіки, вдруге виконав 
0 норму майстра спорту, 

0 розбивши на круглому 
\ стенді 189 тарілочок з 
у 200. можливих. Тренує 

Анатолія Смирнова май
стер спорту Іван Карпо
вич Вільний:

зма- 
який 
чле- 
рео

Слава

©Ö е
26 липня померла люди

на. Сам по собі цей факт 
не міг би служити приво
дом для написання цього 
листа, якби.;. Коли б не це 
«якби», то все, можливо, 
обернулося інакше...

Трохи більше чуйності 
треба було б проявити де
яким людям, трохи більше 
участі, трохи більше відпо
відальності за доручену 
справу — і не з’явилося б 
у лікарняному журналі тра
гічного запису* ч 
' Та розповімо все 

|‘чатку...
Людмила Артишко, 

дцятитрьохрічна 
з села 
ківського 
в Кіровоград на сесію в пе
дагогічний інститут. Під кі
нець свого перебування в 
обласному центрі Людмила 
захворіла. Давав себе знати 
колись перенесений менін- 
гоенцефаліт. Сильні голов
ні болі перешкодили моло
дій вчительці продовжувати 
заняття. На другий день 
хвороби Людмила вже не 
могла вставати. Довелось 
терміново викликати швид
ку допомогу.

Ось тут і 
незрозуміле, 
вкладається 
того життя.

Наведемо 
розмови, що 
телефону з 
швидкої допомоги

спо-

два- 
вчителька 
Маловис-Злинки

району, приїхала

починається те 
що ніяк не 
в норми на-

з д у иі н і с т ь
за два квартали від будин
ку, де жила Людмила).

Але навіщо це було роби
ти?! Хіба не повинна була 
А. Шестакова вислати ма- 

при першій вимозі? 
Звідки ж у лікаря отака 
дивна байдужість до 
долі людини? І хіба слу
жать виправданням її по
яснення про те, що «в місті 
багато «сердечників» і ви
їздити на головні болі вони 
не можуть».

Але продовжимо 
розповідь. Лікар Т. С.,Мар
тинова не знайшла нічого за
грожуючого життю Людми
ли. Можливо, цьому завади
ла неабияка роздратова
ність, зв’язана з викликом, 
роздратованість настільки 
помітна, що послужила те
мою довгих розмов серед 
жильців будинку.. В усяко
му разь порадивши хворій 
кріпитися, а назавтра ви
кликати дільничного лікаря, 
Т. С. Мартинова поїхала. 
Півдня бігав по установам 
міста викликаний телегра
мою чоловік Людмили, Іван 
Артишко, прохаючи, щоб 
жінку обслідували і покла
ли в лікарню. Але все ж та 
сама байдужість ставила 
все нові і нові перешкоди.

В міськздороввідділі до
помогти нічим не могли. В 
інституті теж. Доведений до 
відчаю Іван Артишко по
садив жінку, яка була май
же без пам’яті у таксі і по
віз в обласну лікарню.' І 
знову перепона. На цей 

[раз більш суттєва. Лікар- 
Iневропатолог С. А. Гаври- 
|люк, похапцем оглянувши 
[хвору, заявив: 
[ — У лікарні місць немає...
ІЛікуйте по місцю прожи
вання... 
і І видав довідку 
) Ось 
і Рядки написані холодною 
'рукою: 
[перенесеного менінгоенцефа- 
Іліту... Загострення... Лікува
ли за місцем проживання...»

і свободи. Це зробила і ,, . „
колонізаторів». > На зауваження чоловіка

з села Підвисокого пише, 
що т. Гаврилюк, не звер
таючи уваги на її сердечні 
приступи, назвав її симу
лянткою. Н. А. Гасюк з се
ла Свердликове Новоархан- 
гельського району теж обу
рюється грубим ставленням 
лікаря т. Гаврилюка. Свя- 
тенко Ф. У. запитує, чи мо
же такий грубіян, яй С. А. 
Гаврилюк, взагалі, працю
вати у. радянській лікарні. 
Адміністрація .ж 
лікарні на всі ці справед-

•’ .ливі зауваження обмежу- . 
„ється лише попереджання
ми т. Гаврилюку.

Щопоавда, 
поліклінічним 
С. Р. Горбатов 
більш відверто:

— Знаємо, все 
що поробиш — 
логів не вистачає.

Не будемо вдаватися у 
дальший аналіз роботи 
т. Гаврилюка — це справа 
адміністрації лікарні.

Але факт залишається 
фактом. Людмилі Артишко 
відмовили в допомозі. Що 
сталось далі, легко здога
датися. Людмила не витри
мала дороги додому і по
мерла.

Тисячі чудових лікарів 
працює в радянських лікар
нях. Тисячі людей в білих 
халатах піклуються про на
ших радянських людей, про 
їх здоров’я. Так чому ж се
ред цих тисяч ще зустріча
ються байдужі, черстві лю
ди? Звідки вони? Чим ке
руються у своїх вчинках?

Чим керувалася, напри
клад, головний лікар швид
кої допомоги т. Богополь- 
ська, коли заявила:

— Шестакову ми пока
рати не можемо, бо офіцій
ної скарги не було... Та чо
го це ви досі не можете за
спокоїтися? Скільки можна 
бігати?! 7 -

Все це інакше не назвеш, 
як бездушністю!

в. полонськии, 
наш позаштатний ко
респондент.

ною Микитівною Шестако- 
вою:

— Швидка допомога? Ви
їздіть, будь ласка, скоріше 
на Луначарського, 49... Ду
же погано з приїжджою шину 
вчителькою.

— А що в неї?
— Не знаю. Сильно бо

лить голова...
— На головні болі 

виїжджаємо...
Трубка клацнула 

мовкла. Мабуть, на 
кінці проводу розмовляти 
далі не вважали за потріб
не. Але, можливо, там не 
зрозуміли? Можливо, не так 
розповіли про стан хворої?

Другий діалог був значно 
коротшим:

— Дозвольте пояснити... 
У жінки надзвичайно сильні 
головні болі... Потрібна 
швидка медична допомога!

— Хіба вам не ясно, 
відповіла?
— Але дозвольте... 
Клац! — і мовчання. 
Не будемо вдаватися 

дальші подробиці. Скажемо 
тільки, що дзвонити втретє 
не вдалося — тільки-но там 
впізнали голос 
поклали трубку. Не допоміг 
і дзвінок з міськздороввід- 
ділу. Довелось самостійно 
відправлятися V диспетчер
ську швидкої допомоги, щоб 
умовити надіслати лікаря. 
(Для справедливості пояс
нимо, що приміщення швид 
кої допомоги знаходиться

ми не

і за- 
тому

обласної

завідуючий 
. відділенням 

висловився

знаємо! Та 
невропато-

• >

я

точний діалог 
відбулася по 
диспетчером 

Антоні-

röSalJ
СТАНОВИЩЕ В АЛЖІРІ

11| ЕРЕГОВОРИ, які провадн- 
жж лися в Алжірі в зв’язку 
з політичними незгодами, що 
виникли там між керівниками 
національно-внзватьного руху, 
привели до угоди обох угрупо
вань. Угоди досягнуто в питан
нях, зв’язаних з створенням 
політичного бюро фронту На
ціонального визволення Алжі- 
ру, проведенням виборів націо
нальних установчих зборів і 
скликанням національної ради 
алжірської революції. 7 серп
ня канцелярія тимчасового уря
ду Алжірської республіки опуб
лікувала комюніке. в якому 
говориться, що «повноваження, 
які досі мав Тимчасовий уряд 
Алжірської республіки, віднині 
здійснюються політичним бю
ро».

Відзначаючи досягнення до
мовленості між алжірськими 
лідерами як «позитивний фак
тор», орган Французької ком
партії «Юмаиіте» пише, що 
«прагнення народу поставити 
новий Алжір на певні рейки 
може зробили цю угоду від
правною точкою на шляху до 
майбутнього в умовах незалеж
ності миру < прогресу».

Однак становище в країні все 
ще залишається тяжким. Про. 
тнвники алжірської незалеж-

пості — оасівні і колоніальні 
кола Франції, які підтримува
ли їх, — доклали всіх зусиль, 
щоб створи ги в країні хаос, 
підірвати економіку, перешко
дити республіканському урядо
ві налагодити нормальне жит
тя. В результаті дезорганіза- 

ь ції торговельної сітки в краї
ні відчувається недостача про
дуктів харчування. Особливе 
занепокоєння викликає зростай, 
ня безробіття. За повідомлен
ням газет, в 
ться близько 
безробітних.

ЗАМАХ НА КВАМЕ

В АФРИКАНСЬКІЙ паїїХ Г о її • піксіа її
ло вчинено замах на президен
та цієї
Злочинці кинули бомбу в ма
шину президента, коли він. по
вертаючись з поїздки у Верх
ню Вольту, зупинився в одно
му з прикордонних сіл. щоб 
привітати групу школярів. Пре
зидент лишився цілим і здоро
вим, але були вбиті або пора
нені багато з людей, які його 
оточували.

Ганські газети підкреслюють, 
що замах було вчинено в той 
час, коли Нкрума зробив нові 
кроки з метою зміннніи 
вість африканських країн, 
випадково, вказують

країні 
двох

налічує- 
мільйонів

НКРУМА

І респуб
ліці Гані цими днями бу-

країии Кваме Нкрума.

• •
€Д-
Не 

газети.

що

У

одразу

о г л я ц 
повідомлень 

ТА PC
бомбу було кинуто саме після 
зустрічі Нкрума з президентом 
Верхньої Вольти, на якій імпе
ріалістичну і колоніалістську 
політику західних країн було 
піддано гострій критиці/"

Хоч убивць ще не знайдено, 
газети прямо вказують на ор
ганізаторів злочину: «Ясно од
не, — пише «Івнінг ньюс», — 
рука, яка кинула бомбу, нале
жить ворогові африканської єд
ності 
рука

Повідомлення про замах на ^Людмили, що живуть вони 
життя президента викликало і А „•за 60 кілометрів, т. Гаври

люк анітрохи не реагував.
Незрозуміло! Звідки у 

нього така байдужість, чо
му він не подивився на хво
ру очима людини?! Людини 
з великої літери! Адже 
т. Гаврилюк непоганий спе
ціаліст! Та професіонально
го вміння радянському ліка
реві мало. У нього повинні 

президентові Кваме Ібути ще й інші якості — 
— не можна не роз- |любов до людей, чуйність, 

ЯК НОВИЙ ЗЛОЧИН тих |ГуМанн{сть Саме цих рис, 
(мабуть, занадто мало у С. А. 
(Гаврилюка. Свідчення тому 
(не тільки цей факт, а й за- 
(писи у книжці відділення. 
(А. А. Шевченко, вчителька

президента викликало 
гнів і обурення ганського на
роду. Десятки тисяч ганців ви
йшли на демонстрації і мітин- 

протестуючн проти злочин
ного акту найманців^ імперіа
лізму.

«Спробу вчинити терористич
ний акт щодо Вас. як прези
дента суверенної країни, одно
го з найвизначніших діячів но- 
вої Африки, активного борця 
за мир, — говориться в теле
грамі співчуття, надісланій 
М. С. Хрущовим і Л. І. Бреж
нєвим
Нкрума, — не можна не роз
глядати як новий злочин тих 
сил, які, втрачаючи грунт під 
своїми ногами, всіма засобами 
чинять опір історичним змінам 
в Африці, намагаються пере
шкодити її нездоланному праг
ненню до свободи, незалежнос
ті, до світлого майбутнього».

ги.

вона, ця довідка.

«Остаточне явище

почесні завдання

ТВО редактора 
в. крамаренко.
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МІСТА І L

Кінотеатр ім. Дзержинського. 
«СТРИБОК ----- 
НЮ». Початок:
9 год. ЗО хв. ранку, 
хв., 1 год.,
ЗО хв. дня, 6 год. 15 хв., в^год., 
9 год. 45 хв. вечора. На літ
ньому майданчику «ЛІТАК 
ВІДХОДИТЬ • о 9-ій». Початок 
о 9 . год. вечора.

Кінотеатр «Мир». «ТАХІР ТА 
год. 
год. 
По* 
год.

ЧЕРЕЗ БЕЗОД- 
для дітей о 

11 год. 15 
2 год. 45 хв., 4 год-'

ЗУХРА». Початок о 10 
ранку, 12 год., 2 год., 4 
дня. ' «КВАРТАЛ «МРІЯ», 
чаток о 6 год., 8 год. та 10 
вечора.

Кінотеатр «Сивашсць>. 
«СЕЙМ ВИХОДИТЬ З БЕРЕ
ГІВ». Початок о 10 год. ран
ку, 11 год. 40 хв., З год. 10 хв., 
4 год. 50 хв. дня. 6 год. ЗО хв.»
8 год. 15 хв.» 10 гол. вечора., 
Для дітей о І год. 20 хв. дня. 
«ЧЕТВЕРО ЗА ТЕЧІЄЮ». На 
літньому майданчику «СЕЙМ 
ВИХОДИТЬ З БЕРЕГІВ». По
чаток о 9 год. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». «МИ 
ПОБАЧИМО УВЕСЬ СВІТ», 
«У ЖИГУЛЯХ». «НОВИНИ 
ДНЯ», «ІНОЗЕМНА КІНОХРО
НІКА».
перерви
9 год.

Дсмонструються без 
з 10 год. ранку до 

вечора.

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНЛЧЛРСЬКОГО, 36.
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