
Г<ВДОКІЯ Номержицька вже шість років очолює 
ланку кукурудзоводів колгоспу «Путь Ілліча» 

Знам’янськото району. Високими нагородами — ор
деном Леніна та двома медалями відзначила Бать
ківщина трудові діла ланкової. У минулому, мало
сприятливому році кукурудзоводи на чолі з Є. Но- 
мержицькою теж добилися хороших успіхів;

На знімку Євдокія Номержицька (зліва) і Гали
на Грузин. Галина до минулого року постійно пра
цювала в ланці Номержицької і одночасно навчалася 
у вечірній школі. В минулому році колгосп послав 
дівчину нц навчаня в Олександрійське медичне учи
лище. Дівчина не забуває своїх подруг. І зараз, під 
час літніх канікул, вона кожного дня працює в 
ланці, допомагає виростити стоцентнерний урожай з 
гектара на площі 20 гектарів.

Радіють нерозлучні подруги Євдокія Номержицька 
і Галина Грузин: хороша, чудова кукурудза зріє, 
буде про що звітувати перед Вітчизною!

Фото і текст В. ЗЕМНОРІЯ.

ЮНІСТЬ ПРОКУС
ТІО РАДЯНСЬКІЙ ЗЕМЛІ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Рік видання V 
№ 97 (448).

УКЛ1Н, Закарпатської 
області, 14. (РАТАУ). Сьо
годні в палатковому містеч
ку поблизу гірського закар
патського села Уклін закін
чився перший Всесоюзний 
зліт юних туристів-крає^- 
знавців. У святі юності взя
ло участь близько 2 тисяч 
піонерів і школярів країни. 
Почесними гостями юних 
мандрівників були заступ
ник Голови Президії Вер
ховної Ради УРСР С. А. 
Ковпак, секретар ПК 
ВЛКСМ Л. К. Балясна,

cXv ßS.
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Середа, 16 серпня 1961 р.

Рости 
стеблиста чудеснице!
РОЗКІШНА чудесниця 

виросла на ланах кол
госпу імені Дзержпцеького. 

Хороша вона і на комсо
мольських гектарах. Чима
ло прані доклали члени лан
ки Ольги Дубини, щоб ви
плекати стеблисту, качанис
ту. Адже по 60 центнерів 
вирішили взяти з кожного 
гектара на стогектарній ді
лянці.

Буде врожай, буде де н 
зберегти його. Міжколгосп
на будівельна організація 
збудувала дзержинцям зер
носушарку продуктивністю 
10 тонн кукурудзи на добу 
та дві сапетки місткістю на 
2 тисячі центнерів зерна 
кожна.

В числі тих, хто вирішу
ватиме успіх на збиранні 
врожаю, і молодий механі
затор Іван Кравченко. Свій 
комбайн «КУ-2» він вже 
повністю підготував до дру- 

г ,ГИХ жнив.
І. НАЗАРАТІЙ, 

наш позаштатний ко
респондент.

Кіровоградський район.
•з

Всесоюзний рейд 
комсомольських 

організацій
Центральний Комітет 

ВЛКСМ прийняв рішення 
провести з 15 серпня по 15 
вересня всесоюзний рейд 
комсомольських організацій 
по виявленню невстановле- 
ііого і зайвого устаткуван
ня на підприємствах і будо
вах країни.

В рейді візьмуть активну 
участь молоді робітники і 
спеціалісти, загони «легкої 

< кавалерії», рейдові брига
ди, контрольно-комсомоль
ські пости, ініціативні гру
пи і штаби. Підсумки про
веденої роботи буде підби
то ДО 25 вересня.

(ТАРС).

ПЕРЕД НАСТУПОМ
ЇДЕМО полями колгоспу «Радянська Україна» Но- 

зопразького району. Навколо ні на’ мить не вшухає 
гул моторів. Хлібороби закінчили обмолот колосових в 
знаменний день, коли преса опублікувала нову Програ
му Комуністичної партії. До цієї знаменної дати кол
госп продав державі понад план більше двох тисяч 
центнерів високосортної пшениці. Тепер хлібороби за
вершують скиртування соломи, широким фронтом ве- 
путь підготовку грунту до осінньої сівби.

Вдалині видніє і вся плантація механізованої ланки 
Ганни Сулимн. Славно попрацювали комсомольці й мо
лодь: качаниста досягає двох з половиною метрів у ви
соту, на кожному стеблі по 2—4 качани. Міжряддя чис
ті, рівні, і проходиш ними, ніби нескінченним зеленим 
коридором.

— Наша комсомольсько-молодіжна лайка виникла 
давно, — розповідає Ганна Сулима. — і ми захоплю
валися тільки цукровими буряками. А коли вдумалися 
в поради Микити Сергійовича, вирішили взятися за ку
курудзу. Рубіж визначили такий: на площі в 75 гекта
рів виростити зеленої маси по 700—750 центнерів на 
круг та на стогектарній ділянці по 50 центнерів зерна 
з кожного гектара взяти.

Кукурудза справді-таки чудесна. По-господарському 
походили біля неї комсомолки Галя Солов’ям, Марфа 
Ніколаєнко, Люба Івко, Світлана Вовк, словом, всі чле
ни ланки. Тепер у дівчат одна турбота — вчасно, до 
стеблини, до качана зібрати врожай.

Секретар комсомольської організації Володимир Єв- 
сєєнко знайомить нас з розстановкою комсомольців на 
період заготівлі силосу.

Тракторна бригада. Тут, ніби оазис в пустелі, зеленіє 
фруктовий сад, з яблунь звисають важкі плоди. Брига
дир тракторної бригади, один з найстаріших механіза
торів колгоспу, Павло Іванович Фоменко розповідає, як 
механізатори готуються до збирання качанистої.

— Комбайни відремонтовані. Трактористи Стреленка. 
Горбенко, Тимченко та інші вже знають свої маршрути. 
Тракторист Григорій Тимченко своїм «ДТ-54» трамбу
ватиме подрібнену масу в траншеях. Доставлятиметься 
кукурудза автомашинами і тракторами. Працюватимуть 
на транспортуванні Олександр Тимченко та Іван Поло
вий. о

Люди готові до других жнив. Проте з боку правлін
ня артілі відчувається неповороткість. Досі ще не в 
усіх, бригадах вичищено силосні траншеї, не вироблено 
і не затверджено заохочувальної системи оплати праці 
на заготівлі силосу. Це, здається, дрібниці, але й вони 
не повинні затьмарювати радість завершального етапу 
боротьби за врожай чудесниці.

Контрольний пост «Молодого комунара»: 
В. ЄВСЄЄНКО — секретар комсомольської ор
ганізації,: Т. БОНДАР — свинарка, депутат 
районної Ради депутатів трудящих, Г. ФІЛА- 
ТОВ — член корпункту «Молодого комунара». 

ІІовопразькнй район.
--------------------- -----------------------------------

В ланці неспокійних
НОЛИ па

Тамілі
початку року 
запропонували 

очолити ланку кукурудзо
водів, вона відразу погоди
лась. То нічого, що їй усьо
го 18 років: досвід і вмін
ня згодом прийдуть.

...Відразу ж стали виво
зити добрива на планта
цію. Валентина Радченко, 
Таміла Пилявська, Ганна 
Ступачснко та інші з ранку 
допізна були в полі. А по
чалася сівба — не відходи
ли від агрегатів. 1 коли з’я
вилися перші квадрати —• 
лише тоді трохи заспокої
лися. Та не надовго: адже 
посівам потрібен хороший 
догляд.

Робили дівчата все, що 
агротехніка вимагає. Лю-

Жнива... Для шоферів це не менш гаряча пора, ніж 
хліборобів. Тому так невтомно трудиться в ці дні шофер Ново- 
миргородського автопарку Станіслав Поліщук. Він встигає за 
день зробити 8 ходон, перевозячи хліб з колгоспу ім. 12-річчя 
Жовтня до хлібоприймального пункту.

На знімку: Станіслав ПОЛІЩУК.
Фото В. КОВПАКА.

знатна ланкова двічі Герой 
Соціалістичної Праці Г. М. 
Ладані, керівники Закар
патської області.

Учасники зльоту обгово
рили підсумки другої все
союзної експедиції піонерів 
і школярів, присвяченої 
90-річчю з дня народження
B. І. Леніна. Силами юних 
ленінців у школах, палацах 
і будинках піонерів країни 
було створено 25 '»тисяч 
ленінських музеїв, кімнат і 
кутків, 37 тисяч краєзнавчих 
музеїв і кутків.

Табір 
поблизу 
ваного 
нафтопроводу «Дружба». В 
цій величній будові є вклад 
і піонерів України. Вони 
зібрали 50 ешелонів брухту 
для виготовлення труб наф
топроводу.

В урочистій обстановці 
юні мандрівники вручили
C. А. Ковпаку і Г. М. Лада
ні туристські рюкзаки і за
просили їх взяти участь у 
третій всесоюзній експеди
ції піонерів і школярів, яка 
відбувається тепер і при
свячена 40-річчю піонер
ської організації імені В. І. 
Леніна. 12 мільйонів слідо- 
питів-ленінців беруть участь 
в цій експедиції, крокують 
тепер по рідній радянській 
землі. Z

У своєму посланні на ім’я 
славного розвідника космо
су Г. С. Титова учасники 
зльоту пишуть:

«Ми з Вами і ми за Ва
ми! Настане час, і ми вийде
мо на стежку великих від
криттів. Спасибі вам, Юрію 
Гагарін і Германе Титов, за 
те, що нам є кому насліду
вати і є у кого вчитись 
штурму космосу, героїзму, 
відваги, мужності, вірності 
рідній партії, радянському 
народові»-.

Е- ......... 1

кутків.
зльоту 
траси 
трансєвропейського

розміщено 
споруджу-

найпрекрасніїиий, найгрзн- 
діозніший документ — нову 
Програму Комуністичної 
партії.

Від свіїанку і до пів
ночі водять хлопці степові 
кораблі, виконуючи по пів
тори норми на збиранні 
хліба. Па їх рахунку вже є 
по 21)0 гектарів зібриних ко
лосових.

*;

ЗЕЛЕНЕ КОМПАНПВ- 
СБКОГО РАЙОНУ. Для 
комсомольців колгоспу іме
ні Шевченка Володимира 
Бірка і Віктора Бицюри ни
нішні жнива — перший 
трудовий екзамен.

— Аіц дуже раді, — го
ворять хлопці, — що нам 
випала велика честь почи
нати свій трудовий шлях в 
знаменний час, коли наша 
рідна партія дала людству

♦
ПОПЕЛЬНАСТОВЕ, 

ОЛЕКСАНДРІ ИС Ь КОГО 
РАЙОНУ. Міцна дружба 
зв'язує робітників будівель
ного управління № 3 тресту 
«Димитроввуглебуд» з кол
госпниками артілі імені 
Щорса. В цьому році буді
вельники виїздили в колгосп 
для участі в обробітку ку
курудзи, соняшника, город
ніх культур.

Зараз група робітників на § 
чолі з т. Байсаком допома- □ 
гає щорсівцям зби р а т и° 
врожай, скиртувати солому, £ 
пасинкувати кукурудзу. □

— Вітаємо нову Програму □ 
Комуністичної партії, — го- □ 

V у □^□□□□саопсаазсоспаоссппопппасП 
О 

бо глянути тепер на план- □ 
тацпо: -------- " '■ ’
немає, 
статі.
ром і 
на спеку, збереглася воло
га. Це вже заслуга механі
заторів з бригади Василя 
Волинця: регулярно вони 
обробляли посіви.

Милуєшся зеленим морем 
і знаєш уже наперед — ви
сокий урожай буде зібрано 
тут восени. Виконає ланка 
Таміли Ннкифорчук своє 
зобов’язання — збере по 
60 центнерів зерна кача
нистої з гектара.

І. котовський.
Колгосп імені Леніна 
Вільшанського району.

жодної бур’янини 
, рослини високі, ли- 

А під верхнім ша- 
грунту, незважаючи

О. КОНСТАНТИНОВ.

ворить робітник Григорій 
Осетюк. — Ще з більшим 
завзяттям хочеться працю
вати, ділом допомогти своїм 
підшефним. Адже ми спіль
но робимо одну загальну 
справу — будуємо комунізм.

І. СНІГІРЬОВ, 
робітник тресту «Ди- 
митроввуглебуд».

Новосибірська 
ГЕС прийнята 

в експлуатацію
Державна комісія підпи

сала акт про приймання в 
промислову експлуатацію 
Новосибірського гідровузла, 
В нього входять ГЕС по
тужністю 400 тисяч кіловат 
на великій сибірській ріці 
Обі, великі водозливна і 
земляна греблі, трикамер
ний шлюз, водоймище.

Струм станції через об'єд
нану енергосистему подає
ться в Кузбас, на електри
фіковану Транссибірську 
магістраль, на нові підпри
ємства Новосибірського 
економічного району.

ТрООСООПСПСОаООСОааСПООСОСПСаСППОПЕС'ОППОППОСПаПСПООСаССПГ) ’
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Вчасно підготовлений грунт для сівби озимих — основа 
одержання високого врожаю. Ось чому механізатори про. 
топопівського колгоспу імені Леніна Олександрійського 
району прагнуть якнайшвидше впоратися з цією робо
тою. Для цього вони використовують трактори і в ніч
ний час.

На знімку:'тракторнст Микола ПРОКОПЕНКО і при
чіплювач Андрій ВОИТЕНКО орють стерню. їх виробі
ток — 8 — 10 гектарів при нормі 8.

Фото В. КОВПАКА.



«Прошу прийняти 
в ряди славного 
ського комсомолу: 
крокувати пліч-о-пліч з ти
ми, хто сьогодні і завжди 
йде попереду, хто здійснює 
героїчні діла на кожному 
кроні. Буду гідним високого 
звання комсомольця, 
доручення первинної 
нізації виконуватиму 
но і сумлінно...»—так 
в своїй заяві до первинної 
комсомольської організації 
колгоспу імені Куйбишева 
свинар Володимир Зарсв- 
чатський. Юнак добре пра
цює. Він — активіст в усіх 
громадських справах, щи
рий і принциповий това
риш.

Десятки таких заяв над
ходить до первинних орга
нізацій нашого району. На
писані вони різними почер
ками, людьми різних спе
ціальностей. Пишуть їх юна
ки і дівчата, які щойно до
сяглії комсомотьського ві
ку, і ті, які вже по кілька ро
ків самостійно працюють.

Останнім часом первинні' 
організації району значно 

• пожвавили свою роботу, 
стали працювати більш 
■конкретно, авторитет їх 
значно зріс. І цілком зако
номірне і зрозуміле праг
нення багатьох молодих 
людей ' бути в комсомолі. 
Найбільше вступаючих до 
лав ВЛКСМ там, де кож
ному юнаку і дівчині мо
жуть знайти справу до ду
ші, де комсомольці живуть 
цікаво, весело і змістовно, 
де вершать вони значимі 
справи. Комсомольська сі
м’я в колгоспі «Зоря», де 
добре налагоджена робота 
в комсомольських групах і 
бригадних організаціях, ро
сте з місяця в місяць. За 
півроку тут прийнято до 
лав ВЛКСМ 17 чоловік. В 
первинній організації кол-

ПРИЙНЯТИ МЕНЕ Напередодні зльотузустрічі
ДО КОМСОМОЛУ...“

■ " д
мене

Ленін-
Хочу

. Всі 
орга- 
вчас- 
пише

госпу імені Куйбишева до 
комсомолу в цьому році 
вступило вже 16 юнаків і 
дівчат. А всього протягом 
першого півріччя первинни
ми організаціями району 
прийнято до лав ВЛКСМ 
367 чоловік (на 50 більше, 
ніж за той же період ми
нулого року). Серед ново
прийнятих — великий за
гін трудівників, які добре 
зарекомендували себе у 
колгоспному виробництві. 
Це — телятник колгоспу 
«Комінтерн» Андрій Жиж
ко. причіплювач з артілі 
імені Енгельса Олександр 
Малишев.

Всі новоприйняті разом 
з комсомольським квитком 
одержали і перші комсо
мольські доручення, текст 
яких записується на спе
ціальних листівках. Дору
чення даються різні — по 
розповсюдженню літерату- • 
рн і преси, посадці дерев, 
проведенню бесід 1 т. д. 
При цьому враховуються 
нахили і здібності кожного.

• Учневі дев’ятого класу Но- 
вомиргородської 
школи Михайлу Барченко- ) 
ву, який любить гру в го- ( 
родки, доручили, наприклад, < 
спорудити городошний май- ( 
данчик. . (

Секретарі первинних ком- < 
сомольських організацій < 
знають; що кожен ново- ( 
прийнятий одержав у рай- < 
комі ЛКСМУ перше дору- 5 
чепня, довідуються Про те, ( 
що повинен зробити той ЧИ ( 
інший член ВЛКСМ. Про ( 
виконання перших комсо- ? 
мольських доручень секре- ( 
тарі регулярно інформують ( 
працівників райкому ( 
ЛКСМУ. (

Т. КОРОПЕНКО, (
завідуюча загальним )

відділом Новомирго- /
родського райкому /
комсомолу. с

середньої

X 
X
♦
X 
X
X

Багато великих господарських і політичних пра- 
цівників, діячів науки, літератури і мистецтва, воє
начальників дала країні Кіровоградська комсомоль
ська організація. Вихованцями її є академік, міністр 
освіти УРСР /. Білодід, професор Г. Вовченко, про
фесор В. Круть, професор М. Варламов, секретар 
Черкаського обкому партії С. Стеценко, маріиал 
авіації В. Судець, генерал-полковник, командуючий 
Київьким військовим округом, двічі Герой Радян
ського Союзу П. Кошовий, генерал-полковник !. Чух- 
но та багато інших. На зліт прибудуть письменники 
Сава Голованівський і Євгеній Поповкін, директори, 
головні інженери, провідні конструктори деяких про
мислових підприємств країни, працівники сільського 
господарства, вчителі. Всі вони в свій час входили 
до складу комсомольських осередків на Кіровоград- 
щині.

Ветерани комсомолу побувають в районних цент
рах і селах області, де були прийняті до лав комсо
молу. В обласному центрі вони покладуть вінки, жи
ві квіти до підніжжя пам'ятника В. І. Леніну — за
сновникові і організаторові Комуністичної партії І 
Радянської держави, геніальному вождю пролетар
ської революції.

ДО 19 серпня в Кіровоград з’їдуться з усі^кінців 
Радянського Союзу ветерани комсомолу. Вони 

зберуться, щоб згадати роки буремні, зустрітися 
з молоддю, розповісти їй про героїчне минуле, про 
славні діла юнаків і дівчат двадцятих-тридцятих 
років. Ветерани комсомолу передадуть естафету 
комсомольцям иіестидесятих років.

Те, про що мріяли ленінці в роки революції, нині 
стає дійсністю. «Вже нинішнє покоління людей жити
ме при комунізмі!»—урочисто проголошує партія. Ве
лична програма будівництва комуністичного суспіль
ства, підготовка до XXII з’їзду КПРС, роль комсо
молу в реалізації завдань, поставлених партією, — 
ось про що йтиме мова на зльоті-зустрічі.

На зліт запрошені представники районних і Кіро
воградської міської комсомольських організацій — 
передовики промислових підприємств, колгоспів і рад
госпів області. Вони зустрінуться з своїми старшими 
товаришами, які організовували комсомол на Кіро- 
воградщині, зі зброєю в руках відстоювали завою
вання Жовтня, відбудовували зруйновані війною 
промислові підприємства. Масова культурно-виховна 
і політична робота серед молоді, боротьба за суціль
ну ліквідацію неписьменності — такі бойові справа 
мають на своєму рахунку юні ленінці тих років.

В тридцяті роки на заклик партії наші земляки- 
комсомольці вирушали на новобудови першої п’яти
річки, на господарську і радянську роботу, на робіт- 
факи і у воєнні училища.

С. РАЗУМОВСЬКИИ.
На знімку: група ветеранів комсомолу Кіровоградщння. 

Зліва направо: Є. Поповкін, В. Нєжний, Б. Лев, Г. Вовчен
ко, І. Дудник, І. Чернявський. А. Ромащенко.

ТРАДИЦІЙНА ВИСТАВКА КВІТІВ
«Квіти — Це щастя, це любов, це мир!» — ці слова чи

таємо ми п книзі відгуків відвідувачів традиційної вис
тавки квітів.

На протязі трьох днів в затишний куточок на ролі ву
лиць Калініна та Шевченка невпинним потоком йшли 
відвідувачі. І кожний, хто тут побував, виніс приємне 
почуття задоволення.

В багатотисячній гамі кольорів особливу увагу привер
тає стенд квітів комбінату по благоустрою міста. 1 як 
не замацуватись ніжними гладіолусами, розкішними 
фікусами, стрункими різнобарвними айстрами та лапа
тими жоржинами. Тут важко вибрати кращий букет. Всі 
вони красиві, всі вони приваблюють.

А для дітей найбільшою радістю є макет «Червона ша
почка», вміло зроблений з чорнобривців та айстр 
квітникарямц-аматорами Є. Я. Вареник, Є. І. Корнієнко. 
Не з меншою зацікавленістю зупиняються тут і дорос
лі.

Тісним кільцем оточила група відвідувачів стенд кві
тів заводу «Червона зірка». Ось старанно зроблений 
вмілими трудовими руками макет мільйонної сівалки. А 
поруч — клишоногий улюбленець малят — ведмедик, 
який зручно вмостився на макеті земної кулі і міцно 
тримає у' руках модель космічного корабля-супуткика.

Та найбільше сподобався відвідувачам портрет В. І. 
Леніна, зроблений з низькорослих килимкових квітів. 
Про це свідчать записи в книзі відгуків:

«Найбільша вдача виставки — Ілліч. Портрет зробле
ний чудово! Група студентів».

Нам залишається тільки побажати всім учасникам 
цьогорічної виставки, щоб ніколи не знали втоми їх 
вмілі, працьовиті' руки, щоб наше місто перетворилось 
у квітучий сад.

На знімку: малята біля макету «Червона
Фото В.

t 
і

ІІ

шапочка».
КОВПАКА.

5
Z

«МОЛОДИЙ комунар» 16 серпня 1961 р., 2 стор.
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ОМУ не 
доводи

лося чути 
голосу цих 
легковажних птахів? Лунко 
проноситься в лісі їх кукан
ня. І, напевно, кожному ві
домо, що ці провісники літ
ньої пори—найбезтурботні- 
ші і пайбезсердечніші з усік 
птахів. Вони підкладають 
свої яєчка в чужі гнізда, щоб 
інші пернаті зігрівали їх теп
лом свого тіла, виховували і 
годували безпомічних сірих 
пташенят доти, доки вони 
не вирушать у свій перший

Огляд листів-відгуків на кореспонденцію
е» пя ta єн — •

„Жінка з кам'яним серцем“ 
і? Лунко самостійний політ. А їх відповідальності за її мер- Т. Хс 
їх кукан- батьки, між тим, безтурбот- зенні вчинки. типа ,

но кують, перелітаючи з гіл
ки на гілку, з дерева на 
дерево.

В народі таврують гань
бою людців, подібних до 
легковажних зозуль. Діти 
—наше майбутнє, наша на
дія. І якщо трапляються 
поодинокі «матері», які за
ради егоїстичних, індивіду
альних інтересів знущають
ся над своєю дочкою чи 

Ценном, залишають їх на- 
| призволяще, таким «мате- 
і рям» немає і не може бу- 
♦ти ніякого прощення. їх 

вчинки не сумісні з елемен
тарною людською мораллю. 
1 цілком закономірно, -що 
кореспонденція «Жінка з 
кам’яним серцем», опублі
кована в нашій газеті 19 
липня ц. р., викликала таку 
бурхливу реакцію громад
ськості.

Люди різного віку, різ
них професій висловлюють 
своє глибоке занепокоєння 
про дальшу долю прикуто
го хворобою до ліжка 13- 
річного Саші Дорогова, 
таврують ганьбою його ма
тір — то вифранчену жін
ку, у якої не лишилося і 
натяку на материнські по
чуття.

Майже щодня серед чер
гової редакційної пошти 
з’являються листи з приво
ду опублікованої кореспон
денції. В кожному з них—. 

.глибоке обурення, клопотан
ня перед адміністративними 
(органами, громадськими ор

ганізаціями про притягнен
ня Степаниди Дорогової до

зенні вчинки.
«Ми, жінки-робітниці при

міського радгоспу «Зо
ря», суворо засуджуємо по
ведінку С. Дорогової, обу
рені її жорстоким ставлен
ням до своїх дітей. Як мог
ла ця жінка працювати 
медсестрою? Адже це така 
професія, яка вимагає особ
ливої чуйності, найгуман- 
нішого ставлення до кожної 
людини, тим більше до сво
їх дітей. Ми вимагаємо 
розшукати цю жінку, яка 
втратила моральне право 
зватися матір’ю, і покарати 
її з усією суворістю радян
ських законів. Л. Куро- 
п’ятник, О. Миронюк, 
Н. Шереметьєва, 3. Аніско- 
ва та інші».

Не можна без хвилюван
ня читати ці живі людські 
документи, пройняті рішу
чим протестом проти деспо
тичного ставлення С. Доро
гової до своїх дітей. «Я 25 
років працюю акушеркою в 
залізничній лікарні, — пише 
в листі до редакції Т. Хо- 
м’яченко з м. Знам'янки. — 
У мене двоє дітей. їх ви
ховання вважаю одним з

•------. обов’язків
і вкрай обурена 

ставленням
ди- 
на- 

що в наш час

найважливіших 
у житті і 
варварським чавлеї 
С. Дорогової до своєї 
тини. Я не можу собі
віть уявити, 
серед медичних працівників 
ще трапляються такі черст
ві душі. Жінка, яка ніве
чить життя своєї дитини, 
заслуговує позбавлення по
чесного і гордого звання 
матері. Я переконана, що 
вся громадськість засудить

негідний вчинок 
С. Дорогової».

З думками, 
висловлен ими 

Т. Хом’яченко, перегукує
ться схвильований лист гру
пи службовців деревооброб
ного цеху заводу «Червона 
зірка» А. Лободи, Г. Соку- 
ренко, Т. Коваленко та ін
ших. До глибини душі обу< 
рені моральним розбійни
цтвом С. Дорогової жінкн- 
матері, працівниці Кірово
градської швейної фабрика 
тт. Авксентьева, Добич, Ук
рупни, Шевчук, Ткаченко. 
«Ми просимо судові орга
ни, — пишуть вони, — СУ* 
воро покарати С. дорогову 
за її аморальні вчинки».

Не можна без трепетного 
хвилювання читати лист 
Т. Макаровської, працівник 

Кіровоградської кондитер* 
ської фабрики. аМати! Яке 
Це горде і високе звання. 
Я молода мати. У мене 6 
чотирирічний син. Я люб*» 
його і дорожу ним. Дітй 
Для них хочеться відДатИ 
все. Так хто ж дав прз®0 
с. Дороговій чинити таяе 
свавілля, знущатися 
сином? Я глибоко перекона
на, що ця жінка в св01 
сліпій злобі до дитини 
втратила будь-які лк>ДсьК*' 
а тим більше материне9*1 
почуття, і вона повинна Ї’У' 
ти покарана. Я як 
вимагаю цього!».

В багатьох листах 
словлюється занепокоєна 
тим, як могла С. Дорогое^ 
Ця душевно спустошена 
Дина з деспотичними 
вами, працювати на блв,в<

(Закінчення на 4-й crop-)*

мат«

ви-



ДУМКИ, 
що її дуть 
від серця

НАШ ТРУД— 
»ТОБІ, ВІТЧИЗНО!!

ПЕРШИМ ХЛОПЕЦЬ 
ІII А С Е .1

Ганна Михайлівна
ЩЕГОЛ ЬОВА, 

медсестра зубопротезної 
поліклініки.

і — У мене четверо ді--4 
і тей і внучка. Старша, 
г Лариса, працює май- 
і стром в облспоживспілці. 
І Людмила закінчила де- 

-*■ І сятирічку і трудиться у
> комбінаті побутового об- :
< служування. Микола, вчи- • 
г Ться в п’ятому класі, а ■ 
І Тетянка ще ходить у ди-
I “тячий садок. Дуже рада,
< що моїх старших дітей
І поважають на вироб- 
| ництві.
$ Які кожна мати, я ба- 
І жаю щастя всім дітям. 
І В ' проекті Програми 
| КПРС яскраво виражене 
і стремління нашого наро- 
£ ду до миру в усьому сві-

>

І 
і
І 
і

ті. Ми, матері, цілком »І5 'і
і.

іІ і

і схвалюємо миролюбну 
і політику партії і звертає- 
| мось до матерів, жінок 
| усього світу:
і — Єдиним фронтом
> відвернемо загрозу нової 
(війни! Дітям потрібне 

щастя!

НЕМАЛО трудових подви
гів, патріотичних почи

нань народилось протягом 
останнього часу в цехах за-, 
воду «Червона зірка». Але 
в ці дні могутня хвиля тру
дового ентузіазму досягла 
небаченої висоти. Та це й 
природно: ознайомившись з 
проектом Програми КПРС— 
конкретним, зримим планом 
будівництва комунізму, ді
знавшись про історичний 
політ Германа Титова, сьо
годні ми вже не можемо за
лишатись на рівні вчораш
ніх показників.

Настрій 
нозорівців добре передав 
бригадир 
молодіжної 
трозварник 
виступивши 
бітників заводу.

— Ми безмежно горді, що 
першими з людей побували 
у космосі наші сучасники, 
вихованці комсомолу, — ка
же він. — Побудова кому
нізму і підкорення космо
су — це завдання нашого 
покоління. Ми готові відда
ти для цього весь вогонь 
наших гарячих сердець. По
слухавши 7 серпня виступ 
Микити Сергійовича по ра
діо і телебаченню, члени 
нашої бригади намітили 
для себе новий рубіж — 
кожної зміни давати не 
менш 150 процентів норми 
і вибороти до 17 жовтня 
звання комуністичної брига
ди імені XXII з’їзду КПРС.

Слова Микити Сергійо
вича Хрущова дають робіт
никам трудове натхнення. 
Свій вклад у зміцнення еко
номічної і оборонної могут
ності Батьківщини вносить

молодих черво-

комсомольсько- 
бригадн елек- 
Борис Козак, 
на мітингу ре

і молода робітнича зміна — 
комсомольці. .

Переможцем змагання 
серед формувальників ли
варного цеху сірОго чавуну 
стала бригада Володимира 
Каблукова, у якої при від
мінній якості найвищі по
казники — 140—150 про
центів. Трудового рекорду 
домоглася бригада кому
ністичної праці Олександра 
Ірохольського з третього 
механоскладального цеху. 
Комсомольці цієї бригади 
виконують по дві норми за 
зміну.

Такі ж показники мають 
молодий 
другого 
го цеху 
слюсар 
складального Юрій Савчен
ко, токар Зоя Степаненко.

Хороші трудові досягнен
ня і в комсомольця Анато
лія Дишлового, слюсаря 
другого механоскладально
го цеху. Анатолій першим 
наслідував почин молодих 
москвичів по боротьбі за 
відмінну якість продукції. 
Бездоганною якістю вико
нання робіт А. Дишловий 
вже здобув право працюва
ти без контролера. Його 
приклад наслідують молоді 
робітники як механоскла
дальних, так і інших цехів 
заводу. Всі їх зусилля спря
мовані до того, щоб маши
ни, на яких красуватиметь
ся червона зірка, були най
якіснішими.

електрозварник з 
механоскладально- 

Петро Коверга, 
першого механо-

м. влох, 
секретаря 

комсомолу
заступник
комітету 
заводу «Червона зір
ка».
____________________

КОМУНІЗМ

О АПО, ще з шкільних ро-
* ків, мріяв Петро Ко- 
рольчук 
те, . як, 
кермом, 
госпний ___ ____ _
робота не могла дати 
такого
ні праця твариннику, ні 
причіплювача, хоч останнє 
вже було значно ближче 
до мети. Хотілося само
стійно осідлати сталевого 
коня, відчути покірність 
його.

Петро попросив • голову 
артілі імені Карла Маркса 
направити його на навчан
ня в Інгулецьке училище 
-------•—.т Зважили на

про трактор, 
сидітиме за 
підніматиме 
лан. Ніяка

Про 
його 
кол- 
інша 
йому 

з а до в о л е її п я:
твариннику,

механізації. Зважили 
прохання юнака.

Вже рік минув відтоді, 
як Петро повернувся в рід
ний колгосп і працює трак
тористом у тій бригаді, де 
раніше був причіплювачем. 
Хоч з деякими побоюван
нями, — молодий ще, мов
ляв, — але призначив йо-

го бригадир напарником 
до кращого в артілі трак
ториста Михайла Штань- 
ка.

їх «ДТ-54» виробив най
більшу кількість 
оранки, і за весь 
жодного огріха, 
зауваження від бригадира.

Успіх першого року са
мостійної праці окрилив 
молодого механізатора. В 
цьому році Петро вже має 
біля 500 гектарів умовної 
оранки.

Знають П. Корольчука 
на селі не лише як хоро
шого механізатора. Актив
ний учасник хорового та 
драматичного гуртків при 
клубі,' організатор і капі
тан волейбольної команди, 
кращий дружинник, він в 
усьому — приклад для сіль
ської молоді.

І. ШЕВЧЕНКО, 
юнкор.

Устиііівськшї район.

ДУМКИ, 
що йдуть 
від серця

умовної 
час — 

жодного

S
і Олександр

ПЕТРУШКОВ,
>

>
*»
-

і

Це зачаровує мас
ЕВИМОВНО
дні переживає наша 

Батьківщина. Нова Програ
ма Комуністичної партії, 
другий, тривалий політ ра
дянської людини — космо
навта Германа Титова нав
коло землі — все це зача
ровує нас, надихає на нові 
трудові звершення в ім’я 
побудови комунізму.

Велике пожвавлення за
раз у нас на фермі, колек
тив якої бореться за зван
ня ферми комуністичної ■

я хвилюючі праці. Я вже надоїла від 
кожної корови з початку 
року до 2 тисяч літрів мо
лока при зобов’язанні 2500. 
Успішно виконують свої 
зобов’язання і мої колеги 
по роботі Анатолій Коваль, 
Надія Чумак та інші. Всі 
наші тваринники прагнуть 
виконати свої зобов’язання 
у жовтні — до дня відкрит
тя XXII з’їзду КПРС.

М. ГУСАЇМ, 
доярка колгоспу «Друж
ба» Долинського району.

--------- &

СУСПІЛЬСТВО
ТРУДОЛЮБИВИХ

Надія Федорівна 
СТАШУК,

внителька історії Кірово
градської середньої шко

ли № II.

— Виховувати і готу
вати свідомих і високо
освічених людей, здатних 
як до фізичної, так і до 
розумової праці, актив
них діячів у різних галу
зях громадського і дер
жавного життя, в галузі 
науки і культури — таке 
завдання ставить перед 
радянським учителем но
ва Програма партії.

Вже тепер на кожному 
кроці ми бачимо прикла- ~ 
ди такого виховання. Ще | 
кращих результатів до- і 
б’ємося ми тоді, коли » 
господарські організації £ 
конкретніше, дієвіше до- | 
помагатимуть педагогам І 
у трудовому вихованні і 
школярів. І

Саме в школі кожен } 
учень мусить одержати | 
організаторські навички. | 
Цього добитись можна | 
лише шляхом ширшого | 
розвитку самодіяльності > 
піонерської та комсо- | 
польської організацій. »

і
і з
і

І

«...В передній із дівчат 
скульптор впізнав Меланію. 
Так ось яка вона, справж
ня! Щось майже величне 
було зараз в її постаті, в 
погляді, в рухах Не йшла, 
а ніби напливала із золо
того духмяного моря, гор
до випроставшись, легко і 
ритмічно подзвонюючи у 
свої золоті літаври. Захоп
лена роботою, вона, видно, 
зовсім не помічала скульпто
ра, їй було не до нього, в 
неї була своя творчість. 
Обличчя натхненно розшарі
лося і, освітившись якимись 
новими думками, стало мов
би тоншим, інтелектуальні- 
шим, багатшим, в ньому 
з’явилася скла нових неспо
діваних відтінків. Де взя
лися і врода, і характер, і 
чиста, ідеальна чарівність 
ліній!»

Так Олесь Гончар в опо
віданні «Соняшники» зма
льовує образ ланкової Ме- 
ланії Чобітько — людини 
вільної, закоханої безмеж
но в працю на благо сус
пільства. Це одна з тих, 
кого ми звемо зараз «мая
ками».

Що ж то за сила, яка під
німає людину, робить її 
красивішою, інтелекту а льні- 
шою, натхненною? Ця сила 
— самовіддана праця, яка 
народжується в комуністич
ному змаганні.

«Праця створила люди
ну, — писав у свій час Ен
гельс. — Тільки завдяки 
праці... людська рука досяг
ла того високого ступеня 
досконалості, на якому вона 
змогла, неначе силою чарів, 
викликати до життя карти
ни Рафасля, статуї Тор- 
вальдсена, музику Пегані
ні...»

Саме завдяки праці люд- 1 
ство добивається прогресу. 
Все в суспільстві створено 1 
руками і розумом сотень ’ 
мільйонів трудящих мас. 
Але протягом тисяч років 
рабовласницький лад, фео

далізм і капіталізм души
ли, пригнічували народну 
ініціативу. Панівні класи 
зробили працю важким, не
нависним тягарем для тру
дящих. Ми тепер вже тіль
ки з книжок знаємо, в яких 
умовах жили раби Єгипту, 
Греції і Риму, яким було 
становище кріпаків Росії.

Та історія не стоїть на 
місці. Жовтневі вітри 1917 
року змели на звалище істо
рії тих, хто віками пив з 
народу кров, задарма кори
стувався благами, створени
ми руками трудящих. Звіль
нені революцією народи 
прийняли до влади, присту
пили до будівництва ново
го укладу - — соціалізму, 
при якому немає гніту і ек
сплуатації, а праця стала 
справою честі, доблесті і 
геройства В умовах соціа
лістичного ладу користу
ються всенародною поша
ною інженер і робітник, 
колгоспник і вчений, вчи
тель і письменник.

Ллє ще вищого ступеня 
розвитку досягає праця при 
комунізмі.

Перші паростки комуніс
тичної праці народжуються 
вже в умовах соціалізму. 
Зразком комуністичного 
ставлення до праці назвав 
В І. Ленін суботники, що 
вперше виникли в нашій 
країні в 1919 році. Чим же 
характеризується комуніс
тична праця? В своєму тво
рі «Великий почин» Ленін 
підкреслював, що це — без
оплатна праця на 
суспільства, праця 
одержання певних 
тів, не обумовлена 
певними нормами, а добро
вільна праця без розрахун
ку на винагороду, звичка 
трудитися на загальну ко
ристь. Праця в даному ви
падку стає першою життє
вою потребою людини.

При комунізмі, як і при 
будь-якому іншому сусяіль-

користь 
не для 
продук- 
наперед

йому ладі, всі цінності 
створюватиме людина. То
му, як би не розвивалася 
іехніка, зокрема автомати
ка, які б перемоги не здобу
вала наука, трудитися по
винен буде кожний. Суспіль
ство вимагатиме, як і за
раз, при соціалізмі, від кож
ного за здібностями

Ллє праця при комунізмі 
має ряд істотних особливо
стей. Перш за все, вона ве
де до розвитку всіх здібно
стей, стає більш продуктив
ною. Все більше «розумних» 
автоматів-помічників мати
ме людина, а тому вона бу
де працювати не більше 
20—25 робочих годин на 
тиждень, а решту часу ви
трачатиме для навчання, 
для захоплення мистецтвом, 
для змістовного відпочин
ку. Якщо в соціалістичному 
суспільстві вирішальне зна
чення має матеріальна за
інтересованість, то при ко
мунізмі її місце займають 
моральні фактори, бо тільки 
людину праці будуть ціни
ти і поважати. І, нарешті, 
комуністична праця стане 
добровільною, стане внут
рішньою потребою людини, 
приноситиме їй справжнє 
щастя.

Як відомо, комуністичне 
ставлення до праці не ви
никає в один прекрасний 
день. Воно поступово виро
стає з соціалізму, є законо
мірним продовженням всьо
го кращого, що виникає на 
першій стадії комуністично
го суспільства. Наш сьогод
нішній день, період розгор
нутого будівництва комуніз
му, період, основні завдан
ня якого накреслені XX[ 
з’їздом КПРС, дає безліч 
зразків комуністичної пра
ці. Можна назвати імена 
В. Гаганової і М. Мамая, 
О. Кольчика і О. Гіталова, 
Л. Лукашевського і М. Сав- 
чеико. Великий загін будів
ників комунізму трудиться 
на Кіровоградщииі, серед

них немало «маяків», відо- з 
мих на всю республіку. ;

Ярослав Чиж на одному < 
з Пленумів ЦК КПРС го- ' 
ворив, що обов’язково нав
читься водити трактора 
«Свинареві це он як потріб
но. Щоб сам все Міг зро
бити». Ланка кукурудзо- 
вода із Знам’янського ра
йону Євдокії Номержиці- 
кої підхопила що ідею. «Без 
знання машини ми труди
мося лише кілька місяців 
на рік, — говорила Євдо- 
кія. — А коли станемо і 
трактористками «по суміс
ництву», працюватимемо 
цілий рік. Як робітники на 
заводах».

Ось тільки деякі з числен
них прикладів комуністич
ного ставлення до праці, 
коли в основі лежить піклу
вання про долю всього сус
пільства. Всі ми знаємо іме
на Ф. Косянчука, Л. Лука
шевського і Г. Бардіної. Це 
вони в перших рядах тору
ють шлях в комуністичне 
завтра.

Безумовно, в нашому сус
пільстві можна ше зустріти 
різних Едді і Понн, які з 
трепетом душевним хапаю
ться за поношене заморське 
ганчір’я, роблять дріб’язко
вий «бізнес» на пластинках 
із джазами і не виявляють 
особливого бажання пра
цею заробити бодай копій
ку. Але не ці поодинокі ти
пи характеризують наш 
час.

Радянський народ з кож
ним днем добивається все ■ 
більших успіхів, і це змуше
ні визнавати навіть запеклі 
вороги. Кожна така пере
мога перекопує наших дру
зів, що ми йдемо єдино пра
вильним шляхом до постав
леної мети, що ми прийде
мо до перемоги комуністпч- 

/ ної праці. .
А. ГОРДІЄНКО.

м. Кіровоград. :

? комсомолець, слюсар- з. 
| інструментальник заводу £ 

«Сільгоспдеталь», > 
| абітурієнт денного від- > 
? ділу філіалу Харківсько- £ 
5 го політехнічного інсти- * 
| ТУТУ- І

| — Комунізм сам по со- і
І бі не прийде. Його треба > 
5 наближати трудом кож- > 
| ному на своєму посту, с 
| Мене особливо схвалю- |
> вали такі розділи Про-> 
І грами, як моральний ко- €
► декс будівника кому- |
> містичного суспільства. |
► Багато було спірних пи- >
► тань щодо людини ко- |
і муністичного завтрр. По- | 
; ва Програма дає чітку. ї 
? переконливу відповідь на | 
£ них. |
► Я поставив перед со- > 
£ бою мету здобути в най- | 
; ближчий час вищу освіту. | 
£ Це не данина моді. | 
? Просто відчуваю вну- | 
Е трішню потребу поглиб- | 
; лювати свої знання. Та- ?
> ка основна заповідь на- |
> шої бригади комуністич- >
► ної праці, в якій я труд- >
> жуся. .. |

1

*♦ .
♦ІЛюда ЖИВИЦЬКА, 

піонерка Кіровоградської 
середньої школи № 6.

— Я і мої друзі щас
ливі, раді без краю. Ми 
пишаємося радянськими 
піонерами космосу Юрі
єм Гагаріним і Германом 
Татовим, від душі заздри
мо їм. Подвиги цих ге
роїв — приклад беззавіт- 
ного служіння нашій лю
бимій Батьківщині, рід
ній Комуністичній партії.

Дуже хочеться швид
ше підрости. Адже ми 
обов’язково полетимо то
ді у захоплюючі подоро

жі жі до нових, незвіданих 
> планет, до далеких зірок. 5 
| Будемо настирливо | 
5 вчитися, щоб стати гід- | 
І ними учасниками косміч- £ 
| ної естафета. Станемо і 
5 космонавтами/ >

і

і
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
1G серпня 1961 р., З сюр.



Громадськість засуджує
НАД горами Кавказу височіє красень-Ельбрус. Пого 

видно з усіх вершин Кавказького хребта, з палуб 
пароплавів, які пересікають Чорне море. Ного голубу
ватими вершинами милуються пасажири поїздів, що 
йдуть по магістралях Північного Кавказу. Силует горн 
на фоні голубої емалі прикрашає значок «Альпинист 
СССР».

В долинах гірських річок в Баксанській ущелині, яка 
бере свій початок біля підніжжя Ельбруса, розташовані 
альпіністош! табори і туристські бази. Цей район є 
центром альпінізму і туризму Великого Кавказу.

ЕЛЬБРУС — класична вулканічна гора. На його ве
ликому конусі, насипаному під час багаточисельних 

вивержень, немов би записана історія вулкана, і її ус
пішно читають геологи по пластах'лави, попелу, вулка
нічного туфу. Він виник в кінці третинного періоду, но
го зародження зв’язане з підйомом Кавказького хребта. 
Виверження, очевидно, нагадували добре вивчену ді
яльність сучасного Везувія. Земля здригалась від потуж
них підземних вибухів. Г!о схилах гори неслись потоки 
попільної грязюки, змітаючи на шляху рослинність, ка
міння. Кожне виверження закінчувалось виходом роз
жареної лави, яка швидко застигала на поверхні.

Шари попелу? лави, каміння, нагромаджуючись, роз
ширювали схили вулкана, збільшували його висоту. 
Вулкан володів колосальною силою, його попіл знахо
дять в районі м. Нальчика, на схилах грри Машук під 
П’ятигорськом, який віддалений майже на 90 кіло
метрів.

ДІЯЛЬНІСТЬ Ельбруса тривала в льодовикову епо
ху четвертинного періоду. В моменти наступу льо

дів його схили неодноразово вкривались міцним льодо
вим панциром, який при чергових виверженнях пере
творювався в руйнівні потоки води. В південно-західній 
частині горн збереглись рештки найбільш древнього 
кратера. З цього району беруть тепер початок льодо
вики, які живлять водою ріку Баксаи і притоки Кубані. 

І в останні роки гора іноді буває центром невеликих 
землетрусів, які розповсюджуються в межах Передкав- 
крззя. Подекуди на схилах з її тріщин виходять сірча
ні гази.

Наукове вивчення Ельбруса російськими дослідника
ми почалось на початку XIX віку. В 1813 р. академік 
Вишневський визначив місце розташування і висоту 
вершини. Російська наукова експедиція відвідала Ель
брус в ліпші 1829 року. Загін зупинився біля північного 
підніжжя на висоті 2400 метрів над різнем моря. Пер
шим зійшов на вершину провідник кабардинець Кіллар. 
Вчені щиро вітали і поздоровляли горця.

Учасники експедиції на висоті 4800 метрів на камін
нях висікли георгіївський хрест і цифри «1829».

У НАШІ дві сходження на вершини Ельбруса стали 
звичайним явищем. Сотні, тисячі спортсменів, що 

приїздять в альпіністські табори, зарубіжні альпіністи 
здійснюють багатоденні походи на льодовики і сніги 
гори. Потім штурмують її вершини — західну (5633 ме
три) і східну (5595 метрів).

Мене небагато часу, і Ельбрус стане доступний всім. 
Зараз біля підніжжя гори проводяться підготовчі робо
ти до і торудженвя канатної пасажирської дорогії до 
«Приюту одинадцяти». Протяжність повітряної траси — 
7 кілометрів. Туристи, альпіністи, екскурсанти зможуть 
здійснити мандрівку повітрям над недоступними людині 
ущелинами і проваллями, над каскадами гірських рік і 
водоспадів, над сніговими і крижаними полями.

На галявині Азау, з якої будуть підійматись паса
жири, намічено побудувати готель. На одній з проміж
них станцій повітряної дороги — «Старий кругозір» бу
де туристська база, найбільш високогірна в цій частині 
Кавказу. Біля підніжжя гори побудують магазини, 
їдальні, пансіонати.

...Могутнім шаром льоду і вічного снігу вкриті вер
шини древнього вулкану Ельбруса. Загальна площа йо
го зледеніння становить 144 квадратних кілометри. На 
Ельбрусі 22 льодовики. Товщина льодового покрову 
найбільшого з них Уллу-Кама досягає шістдесяти 
п’яти метрів. *

Огляд листів - відгуків на кореспонденцію 
„Жінка з кам’яним серцем“ 

(Закінчення).

родпому поприщі — у ме
дичному закладі де так 
особливо потрібні гуман
ність, людяність, чуйність. 
Ось один з багатьох таких 
листів. Наводимо його пов
ністю. «Шановна редакціє! 
Колектив третьої міської 
лікарні заслухав і обгово
рив кореспонденцію «Жін
ка з кам’яним серцем»... 
Немає слів, якими можна 
було б висловити обурення 
нашого колективу поведін
кою Дорогових. Вони наро
дилися і виросли в радян
ський час, держава дала їм 
освіту, вони стали медични
ми працівниками. Як могло 
трапитися, що вони дійшли 
до такої мерзенності? Ко
лектив лікарні засуджує 
негідну поведінку Дорого- 
вих і вимагає суворого по-

карання як матері Саші, 
так і батька.

Факти, про які йдеться у 
кореспонденції, свідчать про 
те, що нашим громадським 
організаціям треба тактов
но, але глибше вникати в 
життя кожної сім’ї, зазда
легідь присікати і викорі
нювати прояви страшних 
пережитків минулого».

Міщанські замашки, праг
нення жити лише для себе, 
для благополуччя своєї 
власної персони — ось що 
привело С. Дорогову до 
втрати священних материн
ських почуттів.

У соціальному відношен
ні міщанство в нашій краї
ні давно мертве, бо зни
щена ного економічна осно
ва — приватна власність. 
Але іноді, подібно упирю з 
темних стародавніх легенд,

воно, мертве, хапає живих. 
Наївно думати, що міщан
ство в наші дні збереглося 
лише в образах балакучих 
кумась і розв'язних 
ДИХ ЛЮДеЙ 3 
зачісками. Ні! 
ство, набагато хитріше, різ
номанітніше,
Воно ще може породжува
ти людські драми, де за
тьмарюється світле дитин
ство, панує деспотизм і сва
вілля.

Ллє, незважаючи на гнів
ний осуд громадськості, 
Дорогови з маніячною упер
тістю не хочуть зрозуміти, 
що вони заражені міщан
ською психологією. Після 
опублікування кореспонден
ції, вони почали оббивати 
пороги різних інстанцій, по 
всіх вертикалях і горизон
талях пишуть спростуваи-

с моло- 
тарзанячимн 

Воно, міщан-

страшніше.

ня, скаржаться, що на них 
звели наклеп...

Марні потуги! Під тиском 
неснростовани.х доказів су- 

.сідів-очевидців про нечува- 
ну в наш час трагедію Саші 
вщент розлітаються «аргу
менти» С. Дорогової, спра
вою якої тепер займається 
прокуратура.

Як складеться дальша до
ля хворого Саші, покаже 
час. Ллє незалежно від то-1 
го. зможе чи ні С. Дорого- 
ва знайти в собі материн
ські почуття, вона повинна 
назавжди запам’ятати, що 
в нашому найгуманнішому 
у світі суспільстві, високе 
звання матері несумісне із 
знущанням над дитиною. 
1 за проявлений деспотизм 
треба відповісти перед сво
єю совістю, перед 
Цього вимагає 
ськість.

людьми, 
громад-

А. ЧИЖЕВИЧ, 
мор. ТАРС.

Бригади сприяння діють

______ _____ ____ _____ _____ _ со- 
ціал [стичного міста в промисловому районі поблизу 

Остравн — розпочалось 12 років тому. Спочатку спо
руджувалось близько 300 квартир щороку, тепер — 1600. 
За останні п’ять років населення міста збільшилось на 
26 тисяч чоловік. Тут споруджені дві лікарні, нісім се
редніх шкіл, 14 дитячих садків. Будинок культури.

Гірники складають близько 00 процентів населення. 
Тут живуть також металурги, будівельники, працівники 
транспорту. Місто Гавиржов — місто молоді. Середній 
вік жителів 23 роки.

На знімку: штукатур Сватоплук Грубець зі своєю ДРУ" 
жнного і .дитиною біля дому, в якому вони живуть.

Фото В. ШВОРЧИКА.

НАПМОЛОДШЕ МІСТО ЧЕХОСЛОВАЧЧИНН

БУДІВНИЦТВО міста Гавиржоп — наймолодшого 
ціал[стичного міста в промислової

<

-л

8_/ омсомольці і молодь
■ * Кіровоградського райо
ну взяли на себе зобоз’язан- 
ня повністю забезпечити по
жежну безпеку тваринниць
ких приміщень та хлібних 
масивів. Для цього органі
зовано бригади сприяння 
пожежної охорони, які ре-

НАБАГА ТО ВИЩЕ ГОЛОВИ
ПРИСЛІВ’Я «Вище голови 
’ " не стрибнеш» давно втра

тило прямий зміст. Талановиті 
легкоатлети залишили йому ли
ше друге, алегоричне значення. 
Воин стрибають зараз не тільки 
«вище голови», але н набагато 
вище неї. Найяскравіший при
клад цього — наш чудовий ат
лет Валерій Брумель. При рості 
] метр 85 сантиметрів він подо, 
лав висоту 2 метри 24 санти
метри. Свій спортивний подвиг 
він здійснив у неділю 16 липня 
1061 року на Центральному ста
діоні імені В. І. Леніна в 
Москві, під час третього матчу 
легкоатлетів СРСР і США.

Цей день назавжди увійде в 
історію світового спорту, як 
день видатного, не баченого до 
цього людського звершення.

Вони виступали вчотирьох — 
двоє американських спортсме
нів — Р. Евант і Д. >змас і 
двоє наших — Р. Шавлакадіе і 
В. Брумель. Всі — «зірки». Ша. 
влакадзе — олімпійський чем
піон, Евант — чемпіон США, 
Брумель — світовий рекордсмен, 
Томас — ексрекордсмен світу. 
Але вчотирьох вони почали ли
ше іборотьбу, опісля — троє 
зійшли. Залишився лише однії— 
Валерій Брумель.

Все це було потім. А спочат
ку... Спочатку була 
2 метри. її замовили 
Евант і Шавлакад.зе. 
пропустив першу висоту, 
розпочав змагання лише з 2 мет
рів 5 сантиметрів. Зате тепер 
Томас відмовився від спроб.

внеога 
Томас, 

Брумель 
Він

Вони залишаються втрьох. 
Та пройде ще небагато часу, і 
з них залишиться лише двоє — 
Томас і Брумель. Ті двоє, зу
стрічей яких чекали жадібно, з 
нетерпінням.

1 вони залишилися вдвох.
2 метри 19 сантиметрів. Перша

спроба Томаса. Вона невдала. 
Брумель зразу ж долає цю ви-., 
соту. З другої спроби бере її і і 
Томас. ;

Боротьба триває. 'Вона йде; 
швидко. Наступна висота — вже; 
2 метри 24 сантиметри. Той, хто; 
подолає її, стане рекордсменом; 
світу, господарем найбільш ва_; 
гомого спортивного титула. ;

Але підкорити таку вершину; 
нелегко. 1 не лише тому, що; 
вона значно висока, а й тому,; 
що проти цього — природа. Над; 
стадіоном пішов дощ. I перед; 
черговою спробою Томас, крім ; 
тренувального костюма, який! 
зберігає тепло в м'язах, накидає; 
ще й плаща.

Стрибок Томаса — невдача.; 
Стрибає Брумель — здається, є’.; 
Але и останню мить, коли на; 
трибунах почалися радісні вн-ї 
гуки і аплодисменти, планка 5 
впала. •

Тс ж повторилося і при ДРУ-Ї 
тих спробах. Томас не взяв ви-; 
соту, а Брумель знову збив ° 
планку. °

Третя спроба американця зпо-ї 
ву не увінчалася успіхом. А Бру-» 
мель? Легко, красиво, впевнено!! 
злітає над планкою і, не зірвав-; 
ши її, опускається на подушку; 
опилок. € світовий рекорд! ?

Глядачі аплодують радянсько
му атлету, який здійснив справ
жній спортивний подвиг. Вій 
підняв світовий рекорд стриб
ків у висоту на небачену висо
ту — до 2 метрів 24 сантиметрів.

Чи стеля це? Напевне, ні, бо 
ДужеВалерій сподівається 

швидко подолати П.
...................... ••—з

ФУТБОЛ

гулярио повніші робити пе
ревірку протипожежного 
стану житлових будівель, 
тваринницьких ферм тощо. 
Найбільш активними поміч
никами органів, , пожежної 
безпеки Є НІП^ЗЦІІЖИК з кол
госпу імені Щорса, Микола 
Чмихун з колгоспу імені 
Свердлова та багато інших 
молодих ентузіастів.

В. ШАБЛІЙ.

Зустріч футболістів «Зір
ки» з командою майстрів 
класу «А» «Кайратом» при
вернула увагу багатьох лю
бителів футбола.

Гості виставили на поле 
свій основний склад коман
ди. З перших же хвилин гри 
господарі поля захоплюють 
ініціативу. На 6 хвилині во
ротар алмаатинців Водоп’я- 
нов бере сильний м’яч, по
сланий Б. Петровим. А че
рез 7 хвилин той же Петров 
відкриває рахунок. Лише 
наприкінці другого тайму 
центральному захисникові 
алмаатинців Степанову вда
ється зрівняти рахунок. Ні
чийний результат так і не 
змінився до кінця гри.

В. МАЛЬДОВ.

Л ЗОІ.ПО—место буде...66
ГАТО змін сталося в 
колгоспі імені Карла 

Маркса за останні роки. З 
розеитком багатогалузевого 
господарства артілі зросли і 
матеріальні потреби трудів
ників села. Із старих хатин 
колгоспники переходять у 
світлі стандартні будинки, 
вкриті шифером або залі
зом. Тепер село перебудова
но, стало маленьким' містеч
ком: виросли нові вулиці, 
які розширили околиці Сед- 
нівки.

В кожну сім'ю прийшов 
достаток. В центрі села, на 
видному місці виріс кол
госпний Будинок культури— 
прикраса села. Просторий 
зал на 450 місць, кімнати 
для гурткової роботи само
діяльності, зал для танців, 
ігор, бібліотека.

В кожній бригаді буде 
своє вогнище культури. 
Так, в цьому році вже від
крився новий клуб у третій 
рільничій бригаді, розгорну
те спорудження клубу в 
четвертій рільничій бригаді 
села Новокиївки. Тут культ
освітній заклад матиме кра
сивий зал на 150 місць, біб-
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Передовики повітряних трас
ІТОВИХ перемог у своїй 
** почесній праці дома
гаються працівники Кірово
градського аеропорту. Сум
лінно виконують вони пла
ни по перевозці пасажирів, 
вантажів, пошти, опиленню 
й обприскуванню посівів.

В числі передовиків—мо
лодь, комсомольці. Це пі
лоти тт. Гречихин, Блінов, 
Воробйов, Єрмаков, авіаме-

ханіки тт. ,Гришин, Дани
лов. Кожен з цих молодих 
авіаторів на 120 — 130 про
центів виконав план першо
го півріччя, має значну еко
номію авіабензину, мастила. 
За досягнуті успіхи у соціа
лістичному змаганні ці то
вариші занесені на Дошку 
пошани,

Г. БЕЛЕНОК, 
авіатехнік.

НАША АДРЕСА

•*ч..

м. КІРОВОГРАД, пул. ЛУНАНАЙСЬКОГО 30 
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ліотеку і кімнату для робо- 
ти гуртків.

Широким потоком вхо
дить культура в сьогоднішнє 
життя сільської молоді. Вже 
давно віджили свій вік «п'я
тачки», де проводилось гу
ляння. Тепер молодь йде в 
клуб, бібліотеку, щоб відпо
чити, послухати лекцію.

Крім спорудження сіль
ських вогнищ культури, 
правління колгоспу виріши
ло збудувати школу на те
риторії четвертої рільуичоь 
бригади в с. Новокиївці, 
Вже закладається фунда
мент, кипить напружена ро
бота. Велику допомогу арті
лі у здійсненні планів три- 
річки культури подають 
комсомольці, яких тут налі
чується більше 70 чоловік.

Пройде два—три роки, і 
колгоспні села стануть при
вітними, красивими, невпіз
нанними.
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КІНОТЕАТР «МИР». Для ді
тей — «Ніч перед різдвом». 
Початок о 10 год. ранку. «По
вернення». Початок о 12, 2, 4 
год. дня, 6, 8, 9 год. 45 хв. ве
чора.

КІНОТЕАТР ІМ. ДЗЕРЖИ НА
СЬКОГО. Для дітей «Сашко»- 
Початок о 9 год. ЗО хв. та •' 
год. 15 хв. ранку. «Кам'яні го
ризонти». Початок о 1. 2 год« 
45 хп„ 4 год. ЗО хв. дня, 6 гоД- 
15 хв., 8, 9 год. 45 хв. вечора-

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА» Хро
нікальний фільм «Коли цвітс 
сокура». Демонструється з 10 
год. ранку до 9 год. вечора- 
Художній фільм «Дуель». По
чаток о 9 год. ЗО хв. вечора.

КІНОТЕАТР «СНВЛШЕЦЬ»- 
Для дітей — «Десять кроків Д® 
Сходу». Початок о 10, 11 год- 
ЗО хв. ранку, ] год., 2 год. ЗО 
хв. дня. «Лісова пісня». Поча
ток о 4, 6, 8, 10 год. вечора. Па 
літньому майданчику. «Важке 
щастя». Початок о 8 год. ЗО хв« 
вечора.


