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пролетарі всіх країн, єднайтеся!/

Комсомольцю! Зібрати урожай до колоска, до зернини—твій обов’язок!
У КОЖНОМУ з трьох 

збиреяьно-тракспорт- 
ник загонів колгоспу «Ук
раїна» с агетвагснчмии. І 
ось ми в одному з них. На 
стінах — стенди із соціа
лістичними зобов’язання
ми механізаторів, умова
ми соціалістичного зма
гання. Привертають увагу 
екран показників трудо
вого суперництва ком
байнерів і жаткарів, яс
краві плакати із громад- 
сько-лолітмчними замли- 
нами. € І свіжі газети та 
журнали.

Поряд
хто вийде в загінку
Тут під час перепочинку 

механізатори мають мож
ливість прослухати виступ 
лектора чи спеціаліста, 
провести паліті'нфорААацію. 
До речі, кожна п’ятниця 
для жниварів — день по- 
літінформуввння. Висту
пають перед механізато
рами аг.татори-комуністи 
М. М. Дубинський, А. П. 
їжаксєсьний, П. Л. Пути- 
шин, М. В. ₽отарєв та ін
ші.
ш!~іід час збирання уро- 

•Яію механізатори зна
йомляться також із ціка
вими, спеціально для них 
підготовленими виступа
ми агітбригади.

У цей же період актив
но працює і кінолектсрій. 
В ньому демонструються 
фільми на сільськогоспо
дарські теми. Під час зби
ральної кампанії первин
на організація товариства 
«Знання» проводить на
уково-практичну конфе
ренцію на тему «Соціаліс
тичне змагання — впливо
вий засіб підвищення тру
дової і політичної актив
ності», готує для всіх зби
рально-транспортних за
гонів вечори запитань і 

відповідей на сільсько* 
господарську тематику, е 
також вечір-зустріч з пе
редовиками виробництЕа 
і ветеранами праці,

Е напружені жнивні дні 
зусилля всіх працівників 
ідеологічного йнтиву гос
подарства спрямовані на 
забезпечення успішної хо
ди соціалістичного зма
гання серед жаткарів, 
комбайнерів, водіїв. Орга
нізація змагання ретельно 
продумана заздалегідь. 
Приміром, всі комбайнери 
мають своєрідні трудові

І

з тим,

паспорти на пору збирання 
зернових. Тут є показники 
якості роботи комбайне
рів, комбайкогс агрегата, 
пам’ятка про умови соціа
лістичного змагання та 
оплату праці на збиранні 
ранніх зернових. Підсум
ки соціалістичного зма
гання між екіпажами зби
ральних агрегстів І водія
ми підбиваються щодня. 
Колгоспники про них мо
жуть дізнатися із щоден
ного бюлетеня. На честь 
переможця змагання під
німають прапор трудової 
СЛсБИ перед будинком 
механізатора І біля авто- 
гаража. Сім’ям трудівни
ків від імен] правління 
надсипаються листи-по- 
ДЯки.

У ножному збирально- 
транспортному загоні гос
подарства поряд Із поста
ми народного контролю 
діють пости «Комсомоль
ського прожектора»; ор
ганізовано чергування не 
току, у місцях збирання 
зернових І кормових куль
тур членів парткому, прав
ління колгоспу, депутат
ського посте, профкому, 
комітету комсомолу. У 

агітпункті центрального 
колгоспного тону постійно 
чергують члени ідеологіч
ного активу — керуючий 
другим відділком комуніст 
М. Т. Коеєлєнко, члени 
комітету комсомолу бри
гадир другої тракторної 
В. П. Черненко, агроном 
/А. і. Годунков, бібліоте
кар В. /А. Полева, заві
дуючий клубом О. Д. Лит
виненко.

Окремо хочеться сказа
ти про роботу груп I пос
тів народного контролю 
та «КП» на жнивах. Перед 

ЖНИВА: ІДЕОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

початком збиральної кам
панії дозорці провели на
раду. Кожен одержав зав
дання з урахуванням кого 
основної роботи. Вже 
проведено перевірку ста
ну ГОТОВНОСТІ току, ВЗГСЕС- 
го господарства, склад
ських приміщень, хід 
приймання зерна, наяв
ність необхідної докумен
тації для первинного с>Є- 
піку урожаю тощо. Пі'д 
контролем — забезпече
ність збирально-транспорт
них загонів необхідним ін
вентарем, готовність доріг 
до перевезення НСЕОГО 
врожаю, схоронність зер
на на току і при переве
зенні на автомашинах. 
Результати перевірок ши
роко ЕИСЕІТЛЮЮТЬСЯ у ЯИС- 
тіеках, спецвипусках «Ком
сомольського прожекте
ра».

Координує всю цю ро
боту в масштабах госпо
дарства штаб ідеологіч
ного забезпечення жнив.

Я. БУДНИЦЬКА, 
громадський корес
пондент «Молодого 
номукара».

ПРЕС-ЦЕНТР 
ПОВІДОМЛЯЄ

ГАИВОРОНСЬКИИ РА
ЙОН. На збиранні вро
жаю в районі працює 16 
комсомольсько • молодіж
них збврально-транспорт- 
них екіпажів. Першість 
серед них утримує екіпаж 
комсомольця Олександра 
Лозового з колгоспу 
«Іскра». За сім днів віл 
комбайном СК-6 намоло
тив майже 3 тисячі цент

Механізатора колгоспу імені Нарла Маркса Новоунраінсьнсго району Воло
димира КУШНІРОВА, у якого зараз гаряча пора — жнива, рішенням обкому 
ЛНСМУ занесено на обласну Дошку, пошани.

Фото В. ГРИБА.

нерів зерна. Членам екіпа
жу вручено грамоти рай
кому комсомолу.

СВІТЛОВОДСЬКЙЙ РА
ЙОН. У соціалістичному 
змаганні комсомольсько- 
молодіжних збиральних 
екіпажів району лідирують 
комсомольці Михайло Ко
роль та Сергій Сміян з 
колгоспу «Дружба». Від 
їхнього «Колоса» вже по
ступило па тік майже 3 ти
сячі центнерів зерна.

ГОЛОВАНІВСЬКИИ РА
ЙОН. Цьогорічні випуск
ники Лебедянської серед
ньої школи Олег Мака- 
ринський, Юрій Мицюк і 
Сергій Левін поповнили 
механізаторський колек
тив місцевого колгоспу 
імені Котовського. Зараз 
вони сумлінно працюють 
помічниками комбайпе- 

рів, разом зі старшими то
варишами прагнуть швид
ко і якісно зібрати вро
жай. Всього па жнивах у 
колгоспі зайнято 16 ком
сомольців.

Першість у соціалістич
ному змаганні серед ком- 
сомольсько - молодіжних 
комбайнових екіпажів ра
йону утримують брати 
Василь і Михайло Задої з 
колгоспу імені Чкалова, 
які вже намолотили понад 
З тисячі центнерів зерна.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
РАЙОН. Впевнено ліди
рує у соціалістичному 
змаганні комбайнерів ра
йону комсомолець Микола 
Руденко з колгоспу «По
беда». Від його комбайна 
надійшло на тік майже 
5 тисяч центнерів зерна.

(ґ

Крізь серце пустоти не пропусти
Кожен із комсомольських працівників, активістів повинен щодня запитувати 

себе, чи відповідає його сьогоднішній рівень свідомості, рівень прантичних ДІЙ 
тому, чого чекає від нас молодь, чого вимагає від нас життя. Перебудова комсо
мольської роботи — наша з вами конкретна І важлива справа. Продовжуємо роз
мову, розпочату на виїзному засіданні редколегії в Оленсандрівсьному районі 
(«МК» іе 67).

У комсомол я вступила у лютому цьо
го року, працюючи на заводі. Як же 
шкільні роки, спитаєте, подальша робо
та — ке було нагоди? Переконання не 
було.

До чого тане однровення? Цілком під
тримую думну, висловлену під час виїз. 
ного засідання редколегії в Оленсандрів- 
ському районі про виключно якісний 
прийом у номсомол. Проте, чому підтри
мую? Сама так думаю. Перебудову о ком
сомолі потрібно почати з прийому. Лиш 
за переконанням, тільки свідомо, твердо 
знаючи, чого я вступаю в номсомол — 
такими мають бути вимоги до нього.

Мені теж можна було з натовпом од- 
^«-■лплеників і заповнити анкети, завчити 
Ж./утні вимоги, і мати нвиток — тая 
Г інисто і Обов'язково було це у нас у 
школі. Не «хотіла іти найпростішим шля
хом- бачила, що мої ровеснини у 14 ро- 
нів свідомо прилучаються до формаліз
му То була не комсомольська робота, 
моли секр®т5Р бачився зі своїми підлег- 
пими лиш на звітах І виборах, причому, 
по різні бони трибуни...

А сьогодні? Скажу відверто: сумно за 
свій колектив. Він уже став моїм, на за
воді працюю більше року, освоїлась. 
Але чи прижилась? Чи багато тих, хто 
прижився? Як молодий виробничник, у 
першу чергу. Не кажу вже гро спілчан
ську активність...

Проте, повторюю, сьогодні я вже зна
ла, для чого вступаю в комсомол. Лиш 
тут зрозуміла, скоріш, відчула — варто 
подати голос. Відчуваю, що поважають 
(старша за переважну більшість комсо
мольців, маю сім’ю, сеої переконання), 
але тут же натикаюсь на байдужість, 
пасивність. Контингент, як підказують 
подекуди, не той? Люди, гадаю, всюди 
непрості.

Можна було б задля першого разу 
(у пресі ще не виступала) обмежитися

ПЕРЕБУДОВА: ТВОЯ ПОЗИЦІЯ

якимось одним питанням. А як замовча
ти інші?

У нас, мабуть, полоса невезінь 
пішла: знову внески лихоманить, затиш
шя, бродіння. У червні організацію очо
лив Ігор Коваленко. Видно, прагне змін 
на краще, але ж вони можливі лиш 
спільно, коли й самі комсомольці поба
жають. Зібралися, відверто поговорили 
про ті ж внески. Ігор щиро доводив, що 
все — дозвілля, побут, лад усередині 
організації — прямо залежить від небай- 
дужості кожного. Чи зрозуміли, чи пові
рили новому комсоргу? Я його заступ
ник, але якихось нових слів додати не 
спромоглась. Серцем відчуваю — хо
чуть зрозуміти, а в ечах — ні вогника...

Досвіду обмаль. У роботі з людьми. 
Мабуть, так. Щоб знати, чим запалити 
скептика, а яку цукерку дати горлану — 
треба пройти рубіж ЇХНЬОГО сприйман
ня, подолати бар'єр пустоти. Власної 
незаспоноєності. Цього, бачу, бракувало 
Людмилі Єрган, колишньому комсоргу. 
«Хочете? Гаразд. Ке хочете? То й добро». 
Менше мороки? А треба, щоб більше! Ду
же погано, що ні в ного спитати ради, як 
бути. Усюди лиш чекають виконання 
с п о є ч а с н ого звіту. Була на пепшому за 

час роботи заступником комсорга Дні 
сенрс-таря в Ленінському райкомі 
ЛНСМУ. Розумію, що заворгу й інструк
торам ніян вдовольнити силу-силенну 
питань комсомольських працівників з 
первинних, але де ж шукати поради, як 
но в рідному райкомі? Тим паче, почат- 
нуючому працівнику. Гребують, що ми 
малесенькі, увага есе до «ГІдросили» і їй 
відповідним за величиною? Ясно, проб
лем у нас, маленьких, у снільнись разів 
менше гідросиліосьних, але дилетанство 
викорінюємо й ми. Власними засобами, 
як бачите, не зовсім вдалими. А хтось же 
напевне минув безболісно той горбон, об 
який ми спіткнулися! Чом би іншому но 
розказати? Уже чую аргументи, що то 
буде опікунством, де ж ініціативність І 
так далі. Що ж. правильно. Теоретично. 
На ділі ж, знаю, краще йти вперед, аніж 
принципово повторювати вже кимось 
сказане. Ні?

/Аогла б заховатися за «залізний» ар
гумент, що то есє суєтне, головне — 
робота і так далі. Я швачка, еін слюсар 
чи токар — але то наші функції. А не до
ручення, погляди. Як ще мушу кликати 
за собою Юрка Паскаля, Миколу Фа
деева, Галину Берановську? Хай не обра
жаються неувагою де їхніх персон ос
танні, неназван! спілчани. Не перебіль
шу, скажу — далеко нам до співрозумін- 
ня. А як же на нього розраховуєш! 
Знаєте про це, пасивні?

Н. ВАСИЛЬЄВА, 
заступник секретаря комітету ком
сомолу кіровоградського заводу 
«Червоний Жовтень».
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ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ
Згадуються одні жнива. 

Виростили справді такий 

багатий урожай, що ма

шини не встигали возити 

зерно з поля на токи. То

ді кожна година й хвили- 

на на вагу золота. Та зі 

збиранням запізнювалися.

Керуючий відділком 
скрушно розводив рука
ми:

— Ви подивіться, хто у 
нас на комбайнах. Майже 
всі пенсіонери. Ветерани, 
яким за шістдесят. А їм 
важко витримати таку 
напругу!

Є вже тепер молодь і 
на тракторах, і комбайнах, 
і у тваринництві. З числа 
тих, хто після закінчення 
середньої школи, після 
служби в Радянській Армії 
тзердо вирішили залиши
тися у рідному селі. А ни
ні — із числа тих, хто ки
нув село, та знову повер
нувся до нього... Про них 
наша розповідь.

і. —

\ Василь ЖАНТАЛАЙ

Недалеко за горішньою 
□улицею не змовкає гул 
тракторів, бульдозеріз, 
великих важких самоски
дів. Там почато будівни- 
цтзо стазу з дзеркалом на 
52 гектари. Води його за
повнять глибокий і широ
кий яр.

Насипають, нагортають 
високу дамбу, завозять 
камінь, залізобетонні пли
ти, розчищають дно від 
очерету, осоки, верболо
зу, верб, вільхи...

У щоденному вирі ро
біт і самоскид Василя 
Жанталая, високого і ру
сявого хлопця. Василь два 
роки тому позернузся із 
міста, живе у новому бу
динку, його дружина тру
диться на тваринницькій 
фермі.

Розпозідає В. Жанталай:
— Наші батьки хліборо

би... Але ми відірвались 
від рідних домівок, від 
звичного життя... Ніби й 
непогано влаштузались. 
Дружина на заводі, а я а 
таксомоторному парку, 
їздив по місту, іноді від
возив пасажиріз і в неда

лекі села... І вірите — що
разу якийсь тягар лягаз 
нз серце. Бачив, як сіяли 
і жнивували, як у селах 
все змінюється на краще, 
йде будівництво, а робота 
в молоді захоплююча, все 
цікавіша... Бачу, що й з 
очах моєї дружини но раз 
з’ялялась зажура. Якось 
відверто зізналась, що 
все тут є, та немає їй ро
боти до душі. Ніхто її в ко
лективі не зобиджає, вчи
ли її й професії, майстер
ності, добра. Але змалку 
вона звикла до іншого... 
Тож вирішили переїхати 
відразу до батьків, а зго
дом нам колгосп будинок 
дав на виплату. Дружину 
на фермі влаштували, а 
мені оцей самоскид до
ручили... До цього часу 
возив я будівельні мате
ріали для молодіжного 
кафе, що споруджується в 
центрі села біля річки. І 
для індивідуальних забу
довників. Мої однолітки 
зводять котеджі з білої 
силікатної цегли. Лише в 
цьому році чимало моло
дих сімей справлять но
восілля. А он там, де лі
сок акацій — колгоспні 
збори постановили спору
дити колгоспний будинок 
відпочинку. Там буде й 
водна станція з пляжем, 
човни з білосніжними ві
трилами.

2. —

Анатолій КРАСИЛИЧ

Анатолій низького зрос
ту з напрочуд голубими 
очима. Змалку закоханий 
у музику й степ. За своє 
життя він не написав жод
ного поетичного рядка, 
але поезія, пісня — його 
стихія, без них він не сту
пить ні кроку. У будинку 
культури- він займає по
саду масовика. До нього 
так і горнеться молодь. 
Крім цього, у нього золо
ті руки. Техніка спорює
ться йому у всьому. Тож 
у час жнив за згодою 
правління він залишав 
свою посаду і сідав за 
кермо комбайна, збираю
чи ранні зернові. А після 
них йшла кукурудза, со
няшники, гречка, трави, 
цукрові буряки...

— Отам, у полі, на ком
байні, і у колі моїх культ
армійців я бачив, що по
трібен людям, що музика 
й пісня, веселий жарт, 
дотепна гумореска полег-
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шуюгь людям працю на 
фермі, в бригаді, на ді
лянці, — говорить Анато
лій. — Отам було моє 
місце в житті. Тепер ба
гато говорять про прес
тижність професії. Мій 
батько тракторист, на за
служеному відпочинку. 
Тож рід наш хлібороб
ський.

3. —

Анатолій 
ГРИМАЛОЗСЬКИЙ

Дівчата, дівчата, чорно
бривки, білявки, синьоокі 
і з терновими очима. Кра
са наша, любов наша...

Та як не згадати сумної 
статистики і недавніх і те
перішніх часів. Відлітаєте 
в місто найперші ви, най
більше ви, бо для хлопців 
у колгоспах є робота, є 
місце і на автомашинах, 
на тракторах, в будівель
них бригадах, а ви у поле, 
на ферми йдете неохоче...

Втомлений і запороше
ний Анатолій вертався із 
нічної зміни, з оранки на 
своєму тракторі і радо го
ворив:

— Єй сьогодні півтори 
норми!

А недавно до його бу
диночка прибула автома
шина, навантажили реча
ми, і він з дружиною і ма
лим дитям відбув. До, зда
валось, нових доріг, нової 
захоплюючої романтики, 
до праці на заводі.

Тільки чому ж тоді у 
очах Анатолія були сум і 
печаль? Чому він не зво
див очей з берегів степо
вої річечки, верб, очере
ту? Чому довго дивився на 
високий стовп, де на ко
лесі змостили гніздо ле
леки?

Правда, сюди, в село, до 
своїх батьків, він наїздив 
часто.

— У місті ми мали квар
тиру, добру зарплату, ці
каву роботу, я на заводі, 
а дружина у незеличкій 
дитячій бібліотеці. Отак 
трудились, жили, і хтозна, 
хто з нас перший почав 
ту розмову. Я про поле, де 
мої однолітки вирощують 
всяку пашницю. А вона... 
Якщо казати правду, влас
не з неї й почався наш 
переїзд. Я її не звинува
чував... Я повністю згоден 
з тим, що тепер у селі 
юнак знаходить цікаву ро
боту — на тракторі чи 
комбайні, водієм автома
шини, будівельником,

пі14 
зв'язківцем... А дівчина? 
Донедавна для неї — ку
ди не кинь — непродуктив
на, одноманітна праця. 
Одиниці з них влаштову
вались у лікарні, нз пош
ті, в дитсадку. Хто піде на 
ферму, де все ще вручну? 
Хто піде в поле, де лише 
балачки про нову техно
логію, про індустріальні 
методи, а проривай не по 
одному, а по десятку 
гектарів? І дівчата зали
шали село... А за ними ки
дали село й хлопці.

Та ось тепер настали, 
настають хороші зміни. На 
фермах впроваджується 
двозмінна робота, механі
зація трудомістких робіт. 
Приємно й цікаво бути 
майстром механічного до
їння. І з полі значно лег
ше. Є обов’язкові вихідні, 
відкриваються будинки 
побуту, свої місцеві під
приємства, поліпшуються 
побутові умови. Я скажу 
вам про прості речі, без 
яких неможливе й життя. 
От хоч би хліб. Попробуй 
спечи його — день на те 
йде. А тепер у продукто
ві магазини зазозять його 
— білий і чорний, булки і 
калачі. Або піч, дроза, 
плита. Зготуй страву — 
півдня немає. А тепер 
всюди газ, газові плити... 
Повертався я з села, роз
повідав про все те дружи
ні, бачу, що й вона вже 
розкаюється, бо знаю ж, 
що й вона любила село. 
Отак минула зима і якось 
вона й каже мені:

— Краще було б, якби 
ми повернулись в село...

Мене агітувати довго не 
довелося... Повернулися... 
Я.а тракторну бригаду, а 
їй в комсомольському ко
мітеті доручили бібліоте
ку. Буває на фермах, в 
ленінських кімнатах, у 
тракторних бригадах влаш
товує читацькі конферен
ції... Ми обоє у вирі жит
тя...

м. СТОЯН.
с. Панчезе, 
Новомиргородський 
район.
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Більше 15 тисяч центнерів риби виловлюють щороку 
в акваторії Кременчуцького водосховища працівники 
соітловодсьного радгоспу імені Петровсьмого. Бригада 
Івана Михайловича Шевченка виконала піврічне завдан
ня достроково, на місяць раніше, доставивши до столу 
трудящих міста і села майже 50 центнерів продукції 
понад план.

На знімку: Михайло ПАЗЛЮЧЕНКО, член бригадих^де«- 
«Ось такі судаки водяться в нашому Кременчуцькому 
мор'”' Фото І. ДЕМЧУКА.

НА ЗМІНУ 4 ЗБЛИЗЬКА
В азтобусі голосно роз

мовляли. Це були в основ
ному молоді дівчата з різ
них районів області. Вони 
збирались їхати на зміну 
своїм, товаришам, які пра
цюють в Іванківському ра
йоні, селі Сукачі, на спо
рудженні селища для пе
реселення потерпілих від 
чорнобильської аваріі.

Перший заступник голо
ви облспоживспілки В. П. 
Гребенюк говорив схви
льовано, він давав наста
нови працівникам громад
ського харчування.

Слухали ці настанови 
комсомолки Людмила 
Бортко зі своїми подруга
ми з Бобринецького ком
бінату громадського хар
чування. Ульянівських хар
човиків найбільше, їх від
правилось семеро на чо
лі з М. І. Гринчишиною — 
завідуючою виробництвом 
місцевого ресторану, п’я
теро працівниць з Голо- 
□анівського району, по 
одній — двоє з Доброве- 
личкіаки, Маловисківсько- 
го і Кіровоградського ра
йонів, усього 23 жінки.

Очолював групу від’їжд
жаючих заступник дирек
тора комбінату громад
ського харчування з Ма
лої Виски Л. О. Чутьєв.

— Зміна приїхала, — го
лосно прозвучало в їдаль

ні.
Раді дівчата, що скоро 

повернуться додому. Та 
деякі і не збираються. 
Здружились тут і виріши
ли залишитися на наступ
ні строки . комсомолка 
К. Слюсаренко і Н. Коваль
ська з Голованівської рай- 
споживспілки, головний 
бухгалтер В. І. Третьякова, 
завскладами Ф. М. Вой
тюк та Г. П. Доброволь- 
ська.

Завідуюча виробництзом 
М. В. Бондаренко відзна
чила хорошу роботу до
свідченої кухарки В. М. 
Уманської, яка була на
правлена Долинським 
харчокомбінатом, куха^чу 
перших страв С. В.
ник з Олександрівськаго 
комбінату, комсомолку 
Л. Бердник.

Про труднощі, які їм 
довелося подолати, щоб в 
короткі строки налагодити 
харчування будівельників 
не згадузав ніхто. Буді
вельники БМУ облспожив
спілки, під керівництвом 
начальника В. В. Попова в 
короткі строки закінчили 
будувати їдальню, в якій 
харчується більше 500 чо
ловік.

Нова зміна комсомоль
сько-молодіжної бригади 
приступила до роботи.

Р. ЛЕОН1ДОВ.

КОМСОМОЛОМ ВИХОВАНІ -
ЇТ,Т ОГО коротке, але яскраве життя 

завжди хвилюватиме й притягувати
ме до себе молодих, завжди кликатиме 
їх на подвиг в ім'я Вітчизни. І скільки б 
ми не взнавали про нього нового, скіль
ки б книг не прочитали, скільки б філь
мів не подивилися, не слабнутиме у нас 
прагнення знову й знову повертатися до 
його переживзнь і думок, до буденних 
фактів його життя і до його подзигу. 
Повертатися з метою взяти для себе як 
часточку животворного вогню, його 
мужності, доброти, благородної відда
ності комсомольській справі, щоб пере
дати їх іншим, молодшим, які прийдуть 
за нами.

Народився Олег Кошовий 60 років то
му у м. Прилуках на Чернігівщині. Ве-' 
лику роль у його вихованні, формуван
ні його характеру відіграла сім’я, у ран
ньому дитинстві Олег заслуховувався 
оповіданнями свого дідуся про красу та 
могутність рідної української землі, про 
«і славне минуле. Хлопцева бабуся В. В. 
Коростнльова, член партії більшовиків 
з 1927 року, чимало зробила для форму
вання класової свідомості онука, опові
даючи про тяжку долю бідняків до рево
люції. Вона, як і дідусь, учила його 
любити труд, а про людей судити в пер
шу чергу по їхніх ділах, по їхній роботі. 
Від батька вперше почув Олег про Київ
ську Русь, монголо-татарську навалу, 
возз’єднання, про славні сторінки історії 
Запорозької Січі — повість М. В. Гоголя 
«Тарас Бульба» батько не раз перепові- 

аз синові... Багато уваги вихованню
нцових не змогла подолати

ХЛОПЧИНУ НАРЕКЛИ
ли навчився читати й писати, у школі 
вчився добре. До Краснодона сім’я пере
їхала у 1940 році, коли хлопцеві йшов 
чотирнадцятий рік. Олег швидко подру
жився з новими однокласниками а мі
ській середній школі № 1 імені О. М. 
Горьного. Скоро його, завдяки товарись
кому характерові, добре взнали у мі
ських бібліотеках, будинну піоцерів та 
шнолярів. Навколо нього завжди гурту
валися ровесники. Вони обговорювали 
книги, сперечалися про кінофільми, ор
ганізовували трудові походи на підпри
ємства, ділилися своїми проблемами.

Коли Олег закінчив семирічку, йому 
йшов п’ятнадцятий рік. Та на вигляд 
хлопцеві можна було дати всі сімнад
цять — він був високого зросту, добре 
розвиненим фізично. У той час він най
більше захоплювався героями кіностріч
ки «Чапаєв». Та, як згадує мама О. М. 
Кошова, «найближчим його серцю й 
розуму був комісар Дмитро Фурманов».

Фашисти прийшли в Краснодон у лип
ні 1942 року. А вже у вересні вони учи
нили жахливу розправу над 32 шахтаря- 
ми-комунісгами. Зв’язаних колючим дро
том, їх серед ночі вивезли в парк, за
штовхали у глибокий рів і закопали жи
вими. Ця трагедія приголомшила красно- 
донців. Вразливий Олег сказав тоді ма
тері: «Скільни житиму, стільки й не за
буду цього! До самої смерті!».

бо- 
сьо-

висним ворогом. Почалася історія 
ротьби «Молодої гвардії», відома 
годні усьому світові. Одним із керівни
ків і організаторів ко/лсомольського 
підпілля стаз, поряд з комуністами, учо
рашній школяр Олег Кошовий, а нині, 
у пору лихоліття — комісар Кашук. Пер
ше засідання «Молодої гвардії» відбу
лося ЗО вересня 1942-року на квартирі 
Олега Кошового. Вів це засідання, за 
завданням секретаря Краснодонського 
підпільного райкому партії Ф. П. Люти- 
кова, молодий комуніст Євген Мошков. 
Пізніше командир «Молодої гвардії» 
Іван Туркенич у своєму звіті про роботу 
організації напише: «Молода гвардія» 
ще тільки створювалась. Для керів
ництва всією роботою було обрано 
штаб. Олег Кошовий, душа й натхненник 
всієї справи, був призначений коміса
ром. Іван Земнухов — відповідальним 
за розвідку й конспірацію. Третякевич і 
Лівашов — членами штабу...». Всі моло
догвардійці поклялися у вірності Бать
ківщині.
Л ПІР підпілля ворогові наростав з 

кожним днем. Підпільники друкува

на шахтах і промислових підприємствах, 
знищували ворожі машини і склади, по
повнюючи заодно свій арсенал зброї. 
Зони зуміли звільнити близько 100 ра
дянських військовополонених. А в день 
25-ї річниці Великого Жовтня розвіша
ли по всьому місті червоні прапори.

Організація зростала чисельно. Якщо 
в жовтні у ній було 35 чоловік, то в лис
топаді — вдвоє більша, а в грудні — 92 
чоловіки. Штаб вирішив тих із них. хто 
ще не став комсомольцем, прийняти у 
члени Спілки. З підпільній друнарні ви
готовили тимчасові комсомольські по
свідчення і за підписом комісара Кашука 
(підпільна кличка Олега Кошового) вру
чили новобранцям Ленінського комсо
молу.

В боротьбі з ворогом мужніли юні 
підпільники. Вони готувалися захопити 
місто до приходу радянських військ. 
Було розроблено план операції, але 
підла зрада завадила її виконанню^їо- 
чалися арешти. Багато молодогварЗІЖціз 
потрапило до фашистської катівні. Штаб 
вирішив: усім, хто ще лишався на волі, 
негайно залишити місто й пробиватися 
до лінії фронту. Група Опега Кошового 
у складі Валі Борц, Сергія Тюленіна, Ні-
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ЧЕКАННІ 
«ЧАРОДІЇВ»

На короспондянціто під 
такою назвою, що з’явила
ся в «Молодому комунарі» 
22 травня цього року, ре
дакція отримала відповідь 
головного інженера кірово
градського виробничого 
Об'єднання по сівалках 
«'Червона зірка» А. П. Мун
тяна. Ось що він повідомив: 
«Газета публікацією статті 
«У чеканні «чародіїв» по
рушила дуже актуальне пи
тання — оснащення вироб
ництва високопродуктив
ним обладнанням та підго
товка кваліфікованих кад
рів для роботи на такому 
'.обладнанні. Статтю обгово
рено з участю головного 

. інженера та його заступ
ників, головного техноло
га, головного механіка, го
ловного енергетика. на
чальника відділу техніч
ної освіти; розроблено 
конкретні заходи по ви
правленню наявних недо- 

^^ГІІКІО.
ІНа сьогодні на заводі 

«Червона зірка» діє 20 оди
ниць обладнання з число
вим програмним управлін
ням (ЧПУ). 12 з цієї кіль
кості — у механоскладаль
ному цеху № 3. До кінця 
нинішнього року планує
ться спровадити у вироб
ництво ще 15 таких вер- 
іітатів. Згідно з положен
ням про запуск верстатів 
З ЧПУ із врахуванням їх 
гарантійного обслугову
вання налагодження об

фОТОЗВИНУВАЧЕННЯ

Ось тан зберігаються бі
ля магазину № 17 місько
го об'єднання «Продтова
ри» у Кіровограді лотни

КОМІСАРОМ
дон. Тут вирішили вириватися з міста 
поодинці.

О. М. Кошоза згадує: «Останній раз 
бачила Олега 11 січня 1943 року, змуче
ного. хворого, обмороженого... Боляче 
було мені дивитися на сина. Передчува
ло моє материнське серце — бути біді».

О. Кошового схопила неподалік м. Ро- 
веньки польова жандармерія. При об
шукові у нього знайшли пістолет, чисті 
бланки тимчасових комсомольських по
свідчень, печатку «Молодої гвардії» й 
КОМСОМОЛиСЬКИЙ квиток. Лиш тоді геста
півці взнали, хто такий комісар Кашук, 
Його жорстоко катували, та звірства 
не зломили, волю комсомольця. Яз до
питах він тримався гордо і мужньо, зне
важаючи езоїх катів. Історія зберегла 
Свідчення ОДНОГО з ворогів — команди
ра взводу жандармів: «Коли привезе
них побавили на край зарані викопаної 
ями 'ЛіГ'ОЗий підняв голозу і, звертаю
чись ДРУГИХ, хто стояв поряд, голосно 
вигукнув: «Смерті дивитися грямо в 
очі?».

Його рос стріляли разом з бойовими 
товаришам-'1 Любою Шевцовою, Семеном 
Остапенком. Віктором Суботіним, Дмит
ром Ьгурцовим. Мати комісара разом з

чому лісі пошматоване катами тіло сина. 
Він не дожив до приходу радянських 
військ всього лише один тиждень. Здій
мається у Гримучому лісі мармурова 
брила, обнесена залізним ланцюгом. На 
ній — слова Юліуса Фучіка: «...Але і 
мертві ми будемо коїти в частці вашого 
великого щастя: адже ми склали у нього 
наше життя...».

Сотні експонатів музею «Молода гвар
дія» в Краснодоні розповідають сучас
никам про діяльність комсомольського 
підпілля. Серед них — безліч листів, які 
почали надходити на батьківщину моло
догвардійців ще до переможного траз- 
ня 1945 року. Та є тут і зовсім недавні 
листи. Ось один з них, який співробітни
ки музею одержали напередодні 40-річ- 
чя Великої Перемоги, адресований ма
тері героя: «З ім’ям вашого сина на 
устах льотчики нашого полку громили 
ворога в роки Великої Вітчизняної війни 
І нині, через багато років, ми вшано
вуємо пам’ять Олега. Воно — як прапор 
над нашим комсомольським строєм».

Л. ЄРОХ1НА, 
науковий співробітник музею 
«Молода гвардія».

" ■ ■ ■ .

ладнання проводять спе
ціальні пусконалагоджу
вальні організації. Кірово
градські підприємства, зо
крема, підпорядковані
Одеському центру техніч
ного обслуговування, без 
участі якого налагоджен
ня й ремонт устаткування 
протягом гарантійного
строку заборонені.

На підприємстві на мо
мент запуску верстатів з 
ЧПУ була організована ро
бота по підготовці кадрів 
програмістів, електронни- 
нів, наладчиків; сьогодні 
загалом працює близько 
40 спеціалістів по обслу
говуванню верстатів з 
ЧПУ та роботизованих 
комплексів, більшість се
ред яких — молодь. Бага
то з них училися при ін
ституті підвищення квалі
фікації м. Ростова, стажу
валися на заводах-виго- 
товлювачах верстатів з 
ЧПУ у містах Стерлитамак, 
Воронеж, Смоленськ, Луб
ни. Одеса; навчання опе
раторів для роботи на та
ких верстатах проводиться 
також безпосередньо на 
заводі під час монтажу 
обладнання.

Нині з числа робітників 
МСЦ 3 (бригади О. Я. 
Теплюка та Г. І. Менши
кова) створено дві на
вчальні групи операторів. 
Заняття проводяться у Це
ху щодня в неробочий для 
кожної зміни час.

У травні—червні цього 
року, зокрема, механічна 
дільниця по обробці алю
мінієвого корпусу сівалки 
СУПН-8, завдяки впровад
женню верстатів з ЧПУ. 
забезпечила виконання ви
робничого плану меншою 
на 8 осіб кількістю пра
цюючих з підвищеною 
більш як на ЗО процентів 
продуктивністю праці.

Впровадження й вико
ристання обладнання з 
ЧПУ та підготовка кадрів 
для їх обслуговування 
контролюється службами 
головного інженера під
приємства».

з-під хліба. Но під відкри
тим небом, ало ж і пилюка 
сюди заноситься, і коти 
можуть переночувати чи 
пси.

Сподіваємось, що керів
ництво магазину (завідую
ча О. N. (гнатьсва) знайде

«ЗНАК
БРАКОРОБА 
ПРИСВОЄНО»
6 трави« цього року та

кої «честі» удостоїлися 
ряд підприємств за випуск 
товарів народного спожи
ванії«, у тому числі й 
Олександрійський електро
механічний завод за ви
пуск електроміксерів «Ін
гул». З цього приводу ре
дакції відповів директор 
заводу В. М. Саєнко:

«Зробивши аналіз по
вернутих заводу електро
міксерів на гарантійний 
ремонт, установлено, що 
70 процентів виробів ви
ходять з ладу через пору
шення покупцями правил 
інструкції по експлуатації 
приладу (він призначений 
для збивання коктейлів і 
прохолодних напоїв, а не, 
скажімо, масляних кремів 
чи інших в’язких речо
вин).

Проте, звичайно, вихо
дять з ладу міксери і через 
виробничі дефекти. З ме
тою підвищення якості і 
надійності приладу сьо
годні вирішується ряд кон
кретних заходів по зміні 
технології виготовлення та 
поліпшення постачання за
воду якісної сировини. 
Конструкторами запропо
новано естетичні ший зов
нішній вигляд корпусу 
приладу».

спосіб нанривати лотки — 
адже як сваряться завжди 
продавці, якщо покупець 
ненароком бере хліб руна
ми: негігієнічно, антисані
тарно... В даному випадку 
коментарі зайві.

Фото В. ГРИБА.

«Здрастуйте, дорога Ні
но Василівно. З мого лис
та Ви одразу здогадає
тесь, звідки пишу... Тіль
ки тепер я можу по- 
справжньому оцінити, як 
багато Ви нам дали, коли 
вчили справжній дружбі, 
чесності, готовності при
йти на допомогу товари
шу. Без цього у нас на 
службі неможливо ступи
ти кроку. Пам’ятаєте, Ви 
якось сказали, що най
більше не позажаєте неор
ганізованих людей. Тепер 
я розумію, що Ви мали 
на увазі. Дисципліну, якій 

СТО ДОРІГ -- ОДНА ТВОЯ

Раз і на се життя
ачили нас щодня. Як же 
тут необхідні дисципліно
ваність, зібраність, витри
валість. Словом, все те, до 
чого Ви нас привчали. 
Спасибі Вам велике. 8и 
для мене, наче друга ма
ти».

Ніна Василівна глянула 
на зворотну адресу. По
льова пошта... Ігнатишин 
Валентин. Ну як же зона 
може не пам’ятати цього 
розбишакуватого гарного 
хлопця, який дивився на 
своїх ровесників трохи 
зверхньо і вважався ліде
ром у своїй групі. Нема
ло прикрощів на перших 
порах завдав цей Ігнати
шин їй, вихователю гур
тожитку. Не раз і на два 
мала з ним серйозну роз
мову.

Можливо, так би й не 
вдалося підібрати ключик 
до характеру і до серця 
зарозумілого хлопчини, 
якби не випадок.

Група була на екскурсії 
в Полтаві. Вже зібралися 
їхати додому, а Валентин 
десь пропав. Зрозуміло, 
що найбільше хвилювала
ся вона, керівник групи.

— Ми підемо його шу
кати, — заявили хлопці.

— Ніхто нікуди не пі
де, — тзердо сказала Ні
на Василізна. А сама лад
на була бігти будь-куди, 
аби тільки знайшовся Ва
лентин.

Він прийшов через 20 
хвилин після того, як мав 
від'їхати автобус. Одразу 
ж хлопці накинулися з 
докорами. А Валентин 
байдуже махнув рукою, 
мовляв, відчепіться, і всіз- 
ся на місце. Тоді Ніна Ва
силівна підійшла до нього 
і, не приховуючи почут. 
тів, сказала:

— Встань! І попроси ви
бачення у товаришів. І за
пам’ятай: неорганізова
ність губить людей. Це 
одна з найгірших рис.

— То я ж тільки в ма
газин, за сувеніром, — 
промовив глухо Вален
тин. — Ось, для вас...

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
НЕДІЛЯ, 20 ЛИПНЯ 

д ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Рит

мічна гімнастика. 0.10 — До
кументальний телефільм. 
0 20 — 29-іі тираж «Спорт- 
лото». 0.30 — Будильник. 
10.00 — Служу Радянсько
му Союзу! 11.00 — Ранкова 
пошта. її..30 — Клуб манд
рівників. 12.30 — Сільська 
година. 13.30 — Ігри доброї 
волі. Волейбол. Чоловіки. 
Фінал. 14.20 — Дитячий гу
мористичний кіножурнал 
«Єралаш». 14..30 — Докумен
тальний телефільм «Життя 
на Землі». (Англія). 5 серія. 
15.25 — Новини, 15.30 —
Фільм-вистава Державного 
Малого театру Союзі' РСР 
«Одруження Бальзамінова» 
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Мультфільми. 
10.05 — «Ану. дівчата!». Зу
стріч дівчат м. Шевченка 
Мангишлакської області Ка
захської РСР. 21.00 — «Час -.

Хлопець простяг Ніні 
Василівні брелок.

— Проси вибачення у 
товаришів, — ще раз по
вторила вихователька. — 
А сувенір залиш на па
м’ять, щоб не забував: 
друзів підводити не мож
на. Бо ніколи не матимеш 
довіри.

...Ніна Василівна покла
ла листа □ конверт. За
мислилась. Значить, пам’я
тає Валентин її слова. 
Значить, не марно еони 
пройшли для нього. Та й 
хіба одного його доводи
лося вчити організованос

ті, тактовності, культури 
поведінки. Вчити життя.

Науку Ніни Василівни 
Ткач пройшли сотні ви
пускників Олександрій
ського середнього проф
техучилища № 7. Не кож
ного вона пам'ятає, та ко
жен з них ось уже скільки 
років пам'ятає її. Пишуть 
колишні вихованці з різ
них куточкіз Радянського 
Союзу. Саша Брусник — 
з Заполяр’я, Володимир 
Переведенцев — з Моск
ви.

До речі, Болодя при
йшов у свій час з учили
ще за порадою старшого 
брата Віктора. Якось Вітя 
сказав Ніні Василівні, що 
в нього є брат, який «ду
же важкий». «Добре було 
б, якби його взяли в учи
лище, бо інакше, хгозна, 
що з нього буде».

— Так привези його 
сюди, — порадила Ніна 
Василівна Вікто—1'. коли 
той їхав на вихідний до
дому.

— Не поїде. От якби ви 
поїхали зі мною...

І вона поїхала. Як зна
йшла спеціальну мову з 
«дуже важким» Володею, 
відомо тільки їй одній. А 
тепер Володимир Пере
веденцев відмінник Ра
дянської Армії. Коли при
їжджав у відпустку до 
батьків, наступного дня 
взяв квиток на автобус і 
примчав в Олександрію 
до Ніни Василівни. Запро
сила в гуртожиток. По
просила виступити перед 
учнями. Він виступав, а
вона по-материнськи ми-
лувалася ним.

Скільки раз отак нахли- 
нало за неї оце почуття 
радості, гордості і щас
тя, коли її колишні вихо
ванці приїздили відвіда- 
ти стіни рідного учили
ща, звідки почали свій 
шлях у самостійне життя. 
Це тут вони ставали ро
бітниками. Тут Ніна Васи
лівна навчала їх бути 
людьми, не ляпатися 
труднощів, не черствіти 
душею. Екскурсії, подо- 

баскетболу. Чоловіки. Фінал. 
Під час перерви — підсум 
новий щоденник Ігор доброї 
волі.
А ут

10.00 — Новини. 10.10 — 
Ритмічна гімнастика. 10.40 
—Для дітей. Художній фільм 
«Варвара краса — довга ко
са-. 12.00 Сьогодні — 
День металурга. Горизонти 
Кривбасу. ЇЗ.ОО — Доброго 
вам здоров'я. Відповіді на 
листи телеглядачів. 13.30— 
М. Лесков. «Марнртратиик». 
Вистави. Під час перерви — 
Повніш 15.35 — Село і лю
ди. 16.00 — Слава солдат
ська. 17.00 — Натруєнії кі
нозал 18 00 — Впстугіас Ле
нінградський диксиленд. 
18.30 — Актуальна камера 
19.00 — Футбол: «Динамо» 
(Київ) — «Чорноморець». 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час«. 21 45 —
«Друзі хороші мої'- Кон
цертна програма. 22.25 —
Новини. 22,45 — Світ поезії 
Поль Верлен.
Д ЦТ (її програма)____ 

рожі по рідному краю, 
культпоходи на концерти, 
в кіно — ніщо не обходи» 
лося без неї.

Не обходиться і зараз, 
А тільки тепер у Ніни Ва
силівни дівочі групи. Аж 
сім... Це півтораста дів
чаток. Півтораста різник 
характерів. Півтораста 
дивних світів. Безліч за
хоплень. Ще більша без
ліч запитань. Такий вік у 
її вихованок, коли одне 
запитання набігає на ін
ше. 1 всі проблемні. Не
давно, наприклад, Іра Ло» 
зоза, голова ради гурто» 

житку, спитала Ніну Ва
силівну, чи правда, копи 
людина закохується, то 
починає писати вірші. Ну, 
що їй сказати? Запросила 
вихователь у гості до уче
ниць місцевих поетів. А 
дізчата після кожного вір
ша цікавляться, як він 
народизся. Засипали за
питаннями гостей.

Побачили дівчатка на 
Ніні Василівні чудове в’я
зане плаття.

— Невже самі вив'яза
ли?

— А іо якже? Сама.
— Назчіть.
Принесла журнали, різ

ні зразки по в'язанню. Те
пер організувався цілий 
гурток юних в’язальниць. 
Додалося у Ніни Васи
лівни турбот. Але які не 
це радісні турботи.

Певно, довго пам'ята
тимуть після училища свою 
виховательку Оля ГІаз- 
ловська, Наташа Хруль. 
На було у дівчаток міцної 
дружби з дисципліною. А 
зараз вони взірець у всьо
му. Ніна Василівна навчи
ла їх всюди встигати і на
віть слідкувати за своєю 
зовнішністю. А ще навчи
ла робити маленькі від
криття у звичайних речах.

Ось такими ж старанни
ми, майстерними на всі 
руки виховала Ніна Васи
лівна і своїх дочок. Зараз 
вони вчаться в інститутах. 
Ірина в Харкові, а Тетяна 
в Полтаві.

Олександрійське СПГУ 
№ 7 існує 13 років. І стіль
ки ж часу працює тут ви
хователем Ніна Василівна 
Ткач. Чимало її колишніх 
колег поміняли роботу на 
більш спокійну. А вона, 
як зазжди, вся в турбо
тах, вся в думках про сво
їх вихоаанціз. Бо вона на
лежить до тих людей, хто 
не зраджує своїй мрії, 
хто обирає свій шлях у 
життя раз і назавжди. 
Професія вихователя для 
неї — це її покликання, її 
пісня, її щаслиза доля.

8. ІКОЛЕСНИКОЗ.
м. Олександрія.

— Па сцені — донецькі ме
талурги. Концерт самодіяль
них колективів Донецько
го металургійного заводу 
їм. В. 1. Леніна. 9.30 — Ро
сійська мова. 10.00 — Про
грама Горьковської студії 
телебачення. 11.15 — Чем
піонат світу з баскетболу. 
Чоловіки. Матч за 3-є місце. 
11.55 — «Дзеркало сцени». 
Театральний огляд. 13.15 — 
«Фелікс Дзержнпський». На
уково-популярний фільм. 
13.35 — Світ і молодь. 14.10
— Телефільм «Дачні історії». 
2 серія. «Дерева ;>озпусг1ащ-' 
ться». 15.05 — Ігри доброї 
волі. Веслування академічне. 
16.00 — «У нашому домі». 
Естрадна вистава. 17.30 — 
Розповідають наші корес
понденти. 18.00 — Із скарб
ниці світової музичної куль
тури. М Римський Корсаков. 
Романси виконує народна 
артистка СРСР І. Архшіова. 
18.45 — (гри доброї .полі. 
Важка атлетика, Дзюдо. 
20.00 — Вечірнії казка 20.13
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УВАГА, КОНКУРС!НА МАЛОМУ СТАДІОНІ

шш

«ФУТБОЛЬНИЙ МАРАФОН»

ПРИЙМАЄ
ЗАЛІК

13 липня в республіці почався Тиждень плавця. Най
більш масові старти відбупаються на відкритих водой
мищах. Тисячі юних спортсменів, які нині відпочивають 
у піонерських таборах, складають нормативи ГПО з пла
вання. Цілими бригадами стартували минулої неділі ро
бітники ‘заводу чистих металів, колективу фізкультури 
«Чайка» з м. Світловодська. А школярі Гайворона зібра
лись на березі Південного Бугу, де обладнано кілька на
плавних басейнів. За програмою комплексу ГПО змага
лися юнаки та дівчата обласного центру, які нині пере
бувають у таборах праці і відпочинку. Наша розповідь 
про старти учнів Кіровоградської СШ № Є, котрі нині 
працюють в колгоспі «Україна» Кіровоградського району-

І

ВІЙСЬКОВО-
ПРИКЛАДНЕ 

БАГАТОБОРСТВО

Є кандидатський
норматив!

Цей фінальний турнір 
чемпіонату республіки з 
військово-прикладного ба
гатоборства серед дтсаафів- 
ців 1060 року народження 
відбувся в Чернігові. До 
складу збірної нашої об
ласті входили учні кірово
градського машинобудів
ного технікуму Віктор Ка- 
пустін, Світлана КоробоЕа, 
старшокласники з Світло- 
водська Геннадій Мельник, 
Оксана Брижатна та Ігор 
Солтанюк з Гайворона.

Найбільш вдало на цих 
змаганнях виступив Віктор 
Капустін. Двохісілометрова 
дистанція: біг. стрільба, ме
тання гранати. Один з 
кращих багатоборців ГПО 
з спортклубу «Машинобу
дівник», з яким я трену
вався на спортбазах Кіро
вограда та Світловодська. 
фінішує другим з резуль
татом 7 хвилин 8 секунд. 
Є норматив кандидата в 
майстри спортуЬ

Залікові очки принесли 
команді й інші дтсаафівці, 
які склали екзамен з фі
зичної та військово-техніч
ної підготовки, постійно 
підвищують свою майстер
ність у групах ГПО. техніч
них гуртках дтсаафівських 
клубів оборонного това
риства.

О. ГЛУЩЕККС, 
робітний кіровоград
ського рЄМОКТНС-/А€- 
ханічкого заЕсду Іме
ні В. К. Таратути,

ТАБІР розкинувся па 
вигірку за срібним 

плесом колгоспного ста
ву. Принадні дерев’яні бу
диночки табірного міс
течка, мов писанки. Над 
штабним — прилиться пра
пор, піднятий під час рай
кової лінійки. Щойно се
микласники повернулися' 
з бурякового поля. Вми
лись, персодяглись, пообі
дали. І вже «мертва го-1 
дипа» — спати. Та не до 
сну школярам — як спаде 
спека, всі зберуться па“ 
спортмайданчику. Рихту
ються...

...А в штабному буди
ночку комісар табору 
старша піонервожата де
сятирічки Світлана Ткач 
уточнює списки учасників 
змагань. Кожен з них уже 
брав участь у різноманіт
них турнірах — за шахів
ницями, в метанні м’ячи
ка, підтягуванні ва пере
кладині. А тепер — крос.

Дистанція нелегка — з 
вигірка у видолинок, бе
регом ставу, стежкою по
під лісосмугу, па степову 
дорогу. 80 семикласників, 
які ударно попрацювали 
в полі, на птахофермі, 
одягли спортивну форму. 
І на старт...

Вчитель фізкультури 
Г. М. Дрюков дає завдан
ня громадським фізоргам 
Руслалу Коваленку та 
Ірині Фортуні, котрі Б 
День бігуна викопали роз
рядні нормативи ва сприн
терських дистанціях:

— Підкажіть своїм — 
хан не дуже рвуться впе
ред, треба вміло розподі
лити сили на всіх етапах. 
Перемагати передусім тре- 
бз всією бригадою, тобто 
класом. А один не виру
чить.

Побігли... Довга вервеч
ка юних спортсменів пс-

тяглась берегом ставу. Лі
дирував Руслан Коваленко. 
За ним — весь його 7-Б. 
Ніхто з легкоатлетів не зі
йшов з визначеного шля
ху. В тому, що всі склали 
залік на кросовій дистан
ції, заслуга фізкультурних 
активістів, які перед цим 
превели легноатлс-тичні 
поєдинки на призи героїв- 
гАолодогвардійців, зарахо
ваних в колектив кожної 
бригади. Неабиякий гарт 
здобули хлопці І дівчата, 
готуючись до спортивного 
свята, яке відбулось у день 
відкриття ігор доброї волн 
Після тих стартів Геннадій 
Михайлович прспів спор
тивну вікторину, розповів 
школярам про кайсильні- 
ших олімпійців світу, пе
реможців Ігор доброї волі. 
Були ще й «Веселі стар
ти», «Старти надій», трива
ли змагання футболістів І 
гандболістів, волейболіс
тів, тенісистів.

Недільний день,
кожного будиночка з’яви
лись різнобарвні емблеми. 
Випущено - «блискавки». 
Загони шикувались для 
участі в святі Нептуна. На 
правому фланзі — спорт- 
смени-розрядннкп Анато
лій Сироватко, Світлана 
Заїка, їх однолітки з 7-Г, 
спортивного класу, який 
спеціалізується в ДЮСШ 
облепорткомітету під ке
рівництвом тренера з пла
вання II. Є. Табалової. Це 
вовн допомогли тим, хто 
ледь-ледь умів триматись

І
І

па воді. Плавали па тре- і 
кувальних дошках, надув-В 
них камерах, м'ячах. іі 

Учні 7-Г пірнали у воду 
(біля берега обладнано 
спеціальний басейн, де не 
так уже й глибоко, де во
дяний майданчик обнесе
ний канатом з маленьки
ми буями), /лов дельфіни, 
показували зразки в швид
кості, майстерності з різ
них стилів плавання.

Виходив з води дід Неп
тун. Ного зелена борода 
спливала у вирі, він підні
мав над головою свій 
царський жезл, вітаючи 
переможців. Хлопчики 
пливли за м'ячами, обру
чами, змагались, хто дов
ше може пробути під во
дою. Всім було весело, 
всім цікаво. Ігри на воді 
тривали кілька годин.

...Вечірній збір біля 
флагштоку на лінійку. На
чальник табору Л. П. Кор
нійчук відзначила тих, хто 
ударно попрацював У по
лі, хто був застрільником 
під час спортивних по
єдинків. Учитель фізкуль
тури підкреслив:

— Тепер у нас всі знач
ківці ГПО, всі вміють пла
вати, добре бігають, стри
бають.

— І, головне, що всі здо
рові, — додала начальник 
санпоста Ольга Яновська, 
медсестра десятирічки, 
котра щодня таксис разом 
з семикласниками — в 
степу, на спортмайданчи
ках, під час походів турис
тичними стежками. Здо
рові, бадьорі, завзяті. Ні
хто з школярів за час та
бірної зміни не 
вався пілюлями, не 
студився. Бо здобув 
абиякий гарт " 
десантах.

Бо навколо така краса! 
І сонце. І Еода. І чисте-чис- 
те повітря. То — найкращі 
ліки, мов елекепр бадьо
рості і здоров'я. Ветерани 
Великої Вітчизняної, сол
датські вдови, яким допо
магали семикласники (те
пер уже восьмикласники) 
поратись у господарстві, 
па городах, назвали табір
не містечко райським ку
точком на. землі. Відкри
ваючи дітям сторінки сво
го завидного життя, вони 
зраділо дивились па щас
ливих хлопчиків і дівча
ток. голубили їх своїми 
ласкавими поглядами.

— Добре, шо мир па цій 
землі, діти! Добре, ш.о ви 
не цураєтесь праці! Від 
неї — всі блага.

М. ВІНЦЕВИЙ.
с. Соколівсьне, 
Кіровоградського 
району.

корясту- 
про- 

не- 
у трудових

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЕВ'ЯТОГО ТУРУ
1. У енладі кіровоградської «Зірни» після завершенням^! 

своїх виступів у київському «Динамо» грали чотири фут^^І 
Солісти — Віктор Фомін (I960), Віталій Дрсвецький І; 
(1967), Віктор Кащей (1973-1974) та Юрій Ковальов (1983). |

2. За даними газети «Советсний спорт», вміщеними у -1 
квітні, два стадіони-стотисячники має столиця Мексіни 
місто Мехіко — стадіон «Ацтека» вміщує 108 500 гляда
чів, а стадіон «Сьюдад Унівсрсітаріа» — 100 000.

3. До складу юнацької збірної СРСР у 1967 році запро
шувався Володимир Веремеєв. Енклик також із юнацької 
збірної надійшов і на Анатолія Письменного, але той був 
гравцем дублюючого складу «Зірки».

4. Донецький «Шахтар» незмінно стає володарем Нуб- 
на СРСР, якщо забиває перший гол у перші 25 хвилин 
гри. Так сталося у фіналах 1961, 1962, 1980 та 1983 рр.

5. Першою командою вищої ліги, яка завітала до Кіро
вограда, стала команда «Крила Рад» з Куйбишевз. 13 лис
топада 1949 року відбувся матч між «Трантором» (Кіро
воград) і «Крилами Рад», яний завершився внічию — 0:0.

Переможцем дев’ятого туру став Є. Беліченко, що 
дозволило йому наздогнати одноосібного лідера О. Кала
на. Нині d активі двох лідерів по 124 очка. Далі учасни
ки розташувалися таким чином: С. Мірошниченко — 113 
очок, Д. Найденко — 108, В. Єднай — 106, В. Резнічен- 
ко — 94, І. ЛІакаренко — 94, Є. Ілісіценко — 91, І. Ва- 
склепко — 91, М. Горовий — 89.

Сьогодні «Футбольний марафон» запрошує своїх учас
ників до останнього туру, який і визначить остаточний 
розподіл місць. Нагадаємо, що переможців чекають 
призи редакції. За перше місце — спеціальний приз, за 
друге та третє — бібліотечки «Все про футбол». Ба
жаємо успішного фінішу, футбольні знавці!

ЗАПИТАННЯ ДЕСЯТОГО ТУРУ
1. 22 травня 1936 року відбувся перший матч першого 

чемпіонату СРСР з футболу («Динамо», Ленінград — «Ло
комотив». Москва). Пригадайте, хто у цьому матчі зро
бив символічний удар по м’ячу. (5 очок).

2. Хто з гравців кіровоградської »Зірки» першим здо
був право на, звання «Майстер спорту СРСР»? За що са
ме? (5 очок).

3. У 1961 році кіровоградська «Зірка» виграла «Рубі
новий Кубок» найрезультативнішої команди нашої рес
публіки (73 гола). Пригадайте прізвища трьох нападаю
чих, які внесли найбільший внесок У цей показник. До
дамо. що ці форварди забили відповідно 18, 17 та 12 го
лів. (5 очок).

4 Хто з футболістів має найбільшу колекцію жетонів 
першої Ліги? Скільки золотих, срібних та бронзових? 
(5 очок). „

5. З яким футбольним клубом радянські команди най
частіше зустрічалися в європейських кубкових турнірах? 
Скільки разів? (5 очок).

Термін надсилання відповідей на запитання десятого 
туру — 27 липня за поштовим штемпелем.

Біля

І
І «ПОДІЛЛЯ»

15 липня в Хмельницькому кіровоград
ська «Зіркая зустрічалася з місцевим 

І «Поділля/?.», Цей матч закінчився пере-

«ЗІРКА»-4:1
могою господарів поля — 4:1. М’яч у 
Борота «Поділля» забив Л. ФедороЕ.

20 липня «Зірка» приймає на своєму 
стадіоні вінницьку «Ниву».

старшимДесятки висококласних самбістів виховав 
тренер облради «Колдса» Леонід Медведев.

На знімку: Л. Г/.ЕДВЕДЄБ під час тренування 8 
групою початкової підготовки юних самбістів.

Фото М. ХОРЕНЖЕННА.

РО Сергія Уточкіка відомий письмен* 
нин Юрій Нагібін писав:

«Він прожив ЕСЬОГО сорок' років, цей 
не маючий земних та повітряних пере
шкод веселий рудий одесит, людина ки
пучої енергії, безперервного пошуку, 
виняткової відваги. Сергій Уточкін — це 
ім’я на початку нашого сторіччя було 
одним з иайпрпулярніших: фантастични
ми оповіданнями про його рекорди, що 
півні подвигам, були заповнені сторінки 
газет. Він був одним із тих видатних та 
прекрасних російських диваків, яких ми 
з вдячним та тремтячи^ серцем відкри
ваємо для себе у творах Лескова і Пла
тонова.

Велосипедист і мотогонщик, яхтсмен і 
автомобіліст, повітроплавець 1 авіатор, 
журналіст 1 конструктор аеропланів...

Яким би із цих видів спорту но зай
мався Уточкін. він майже не знав пора
зок. Протягом двадцяти років ім'я сла
ветного спринтера-велосипедиста лунало 
па треках та циклодромах Росії і за кор
доном, він ставав володарем Інтернаціо
нальних трофеїв, перемагаючи визнаних 
європейських чемпіонів».

Уточкін взагалі мав Си стати першим 
російським льотчиком. У 1909 році один 
Із одеських- банкірів запропонував йому 
навчатися в шнолі Фармана. Згідно з 
контрактом, фінансист сплачував близь
ко 70 тисяч, купував аероплан, наймав 
механіка. Але за цією ж домовленістю 
пілот мав не тільки заробляти гроші 
своєму господарю, він взагалі перехо
див у його повне розпорядження. Навіть 
заради аероплана Уточкін не підписав 
такий нентрант на конче кабальних умо-

«Молодой коммунар» • 
орган Кировоградского 
областного комитета
ЖСМ Украины.

Пи украинском нз ы і re

Чотири польоти Сергія Уточкіна
вах. Замість нього в льотну школу по
їхав Михайло Єфімов, який вже у бе
резні 1910 рону повернувся до Одеси 
одним з перших авіаторів країни.

Сергій Уточній мав численних друзів, 
які допомагали йому. 15 березня 
рону (всього через тиждень ■ 
зсвих польотів Єфімова) він 
нявся в небо на аероплані 
купленому на зібрані гроші, 
міну від Єфімова Уточнім не 
кордоном, він став першим 
льотчикогл-самоучкою.

Та багатії Одеси не хотіли вибачати 
Уточніну непокірності — вони чинять 
йому різні перешкоди. Авіатор змуше
ний покинути місто. Він будує власний 
аероплан за типом «Фармана» і починає 
турне по Росії. Сімдесят п’ять років то
му, в квітні 1911-го, наше місто облеті
ли оголошення такого змісту:

«До польотів С. I. Уточніна.
26 квітня на іподромі скакового то

вариства Відбудуться польоти відомого 
спортсмена Сергія Уточкіна, Політ Уточ
ніна в Єлисаветграді є за кількістю 
здійснених авіатором — сімдесят четвер
тий. У нинішньому році С. Уточкін здійс
нив між іншим польоти в Каїрі, над Ні
лом, в Смірні, Афінах, над Середземним 
морем. Наводимо програму майбутнього 
польоту: підйом та спуск аероплана у 
вибраному авіатором місці, фігурний

1910 
після пона- 
ЕГ.ерше ПІД- 
«Фарман-4», 
Але на від- 
навчався за 
російським
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ЗІ6050. МПС,

м. Кіровоград,

вул. Лукачарсьного, 36.

політ, спуск із зупинкою двигуна па еє- 
ликій швидкості, досвід метання з аер<?- 
плану листів у вибраному місці та по
льоти з пасажирами. Літає С. Уточкін на 
аероплані «Фарман», збудованому ним 
самим в Одесі — двигун системи «Гном» 
(50 сил)».

У той час в місті тільки й говорили 
про Уточні на. Вже з самого ранку усі 
шляхи, які вели до імпровізованого аеро
дрому, заповнили екіпажі та повозки. 
Кінна поліція, посилені наряди городо
вих із труднощами підтримували 
док.

Єлисаветградсьна газета -Голос 
тоді писала:

•«З ранку під керівництвом С. і. 
піна, механіка Телнча та конструктора 
Нам, кілька солдатів дванадцятого са
перного батальйону, надісланих у розпо
рядження авіатора, зайнялися збиран
ням аероплану. Аероплан, ще без двигу
на було вивезено на середину іподрому, 
де почали збирати прилади.

Тут же притулилася рота солдатів, 
яким один із офіцерів пояснював прин
цип обладнання та польоту «Фармана», 
а також апаратів інших систем.

Вітер у 15 метрів, який з’явився з са
мого ранку, викликав у когось сумніви в 
можливості здійснити польоти з пасажи
рами. Та авіатор відповів, що підніме- 
ться вгору при будь-якій погоді».

поря-

Юга»

Уточ-

І все ж політ в Єлисавстграді Уточній 
був змушений перенести на два дні. ПрИ 
установці пропелера була пошкоджена 
шайба, і цю деталь замовили заводу Ель- 
ворті.

28 квітня іподром був знову перепов
нений:

«З посмішкою Уточній запрошував
шого пасажира інженера Б. ШилоЬЯро- 
го, навколо якого збираються знайомі. 
Жартома прощаються... Авіатор та паса
жир на апараті. Уточкін рухає рукою, 1 
солдати, які тримали крила аероплана, 
Швидко відскакують у сторони. Птах зри
вається догори».

Але найкрасивішим був останній політ 
Уточніна, коли він, піднявшись на висо
ту 300 метрів, несподівано вимкнув дви
гун і почав падати ениз.

Як відзначає газета «.Голос Юга», «ча
рівність цього польоту вилилася в бурх
ливі привітання».

Тая, сімдесят п’ять років тому у наше- 
м) місті був видатний льотчик Сергій 
Уточній, якого називали «академіком 
спорту».

р-
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