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Комсомолець Анатолій Пройдаков нинішньої осені 
вперше сів за штурвал комбайна «ККХ-5». Та він в 
артілі імені Кірова Компаніївського району вже здобув 
звання кращого комбайнера. На його рахунку вже е 
76 гектарів зібраної кукурудзи.

На знімку: Анатолій ПРОЙДАКОВ.
Фото В. Ковпака.

МОЛОДІ КОМБАЙНЕРИ 
І ВОДІЇ АВТОМАШИН!

♦ Йде вирішальна боротьба за виконання 
комсомольських зобов’язань у третьому 

році семирічки!
ТРОЇМО ЗУСИЛЛЯ НА ЗБИРАННІ КАЧАНИСТОЇ!

других жнив
530 центнерів качанис

тої надійшло з колгоспу 
імені XX з'їзду КПРС 
Петрівського району на 
зсипний пристанційний 
пункт.

В цьому першому успі
хові немалий вклад і 
молодого комбайнера 
Сергія Гевеля. Своїм 
«КУ-2» він збирає що
дня по 7 — 8 гектарів 
кукурудзи при нормі 3,8 
гектара. Та не тільки 
високого виробітку до
бивається комбайнер. 
Сергій бореться за від
мінну якість роботи. Та
ких показників Сергію 
Гевелю вдається досягти 
завдяки тісній взаємодії 
з трактористом Олек
сандром Маньком. Олек
сандр водить свого ста
левого коня тільки на 
підвищених швидкостях.

Швидко транспортує 
качани від комбайна на 
тік молодий шофер Олек
сандр Кульшенко. З йо
го вини комбайн ніколи 
не простоює.

Комсомольські дозори 
пильно охороняють вро
жай. Вони кожної ночі 
об’їжджають плантації 
качанистої, щоб жоден 
качан не потрапив до 
рук крадіїв.

Є. ПАСЛАВСЬКА, 
юнкор.

Колгосп імені XX 
з’їзду КПРС Пет
рівського району.
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НА СЛОВАХ, ЯК НА
ІЛІ?

Е день, не два провела Тетяна Ков- 
“ танюк із своєю ланкою на кукуруд
зяній плантації. Не зчулися, як весна, а 
там і літо промайнули. Дбали про вро
жай, як тільки могли, кожну рослину 
плекали. І хоч який добрим дозрівав у 
полі врожай, жінки дещо хвилювалися.

— А чи ж буде по шістдесят центне
рів? — запитували деякі.

Та ланкова була впевнена в успіхові: 
— Буде. Не пропаде праця марно.
І ось вона прийшла, щедра, багата,— 

третя осінь славної семирічки. Урожай 
королеви полів дозрів хороший не лише 
на площі Тетяни Ковтанюк, а й на ін
ших ділянках артілі імені «Правди».

Всі були впевнені, що й збиратимуть 
качанисту як слід.

— Аякже, — запевняли керівники ар
тілі. — Все передбачено, все зроблено: і 
бригада спеціальна створена, і план ро
біт складений. Та й механізми в поряд
ку...

Нарешті прийшов час виводити куку
рудзозбиральні комбайни на поле. Петро 
Кравцов, як тільки одержав 
ження, зразу ж з тракторис
том Сергієм Козішкуртом 
вивів свій «КУ-2А» на ку
курудзяну плантацію.

— Стривайте! — заметуши
лися в правлінні колгоспу.
— А хто ж працюватиме 
на другому комбайні? Ад
же другий комбайнер по
їхав на цілину...

Після довгих роздумів бу
ло вирішено доручити агре
гат Григорію Баньков- 
ському.

«Тепер все гаразд, — з по
легшенням зітхнули брига
дири рільничих бригад

розпоряд-
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Виклик приймаємо
з д і с т ю

і викладачів ордена Леніна

Р а
Колектив студентів

Львівського Державного університету імені І. Фран
ка, який працює на збиранні врожаю в Новгород- 
ківському та Хмелівському районах, ознайомився із 
зверненням студентів і викладачів ордена Леніна 
Київського Державного університету імені Т. Г. 
Шевченка.

Ми з радістю приймаємо виклик на змагання за 
гідну зустріч XXII з’їзду КП України І XXII з’їзду 
КПРС і зобов’язуємося з честю виконати умови зма
гання, викладені у зверненні киян.

Від імені студентів і викладачів ЛДУ:
А. БРАГІНЕЦЬ, 

проректор Львівського Державного універ
ситету.

А. ЯРТИСЬ, 
виконуючий обов’язки голови профкому.

В. ПРОКОПЕНКО, 
секретар комітету ЛКСМУ.

Сергія Ге веля
★

ЦИМБАЛАХ
тт. Бойко та Сліпенчук. — На наших 
площах кукурудзу зберуть, напевне, 
вчасно».

Однак, в перші дні роботи комбайнів 
на колгоспний тік качанів надійшло ду
же мало.

Невже щось трапилося з комбайнами? 
Ні, аварій поки що немає. Виявилось, 
що вся біда в транспорті. До комбайно
вих агрегатів надіслали лише п’ять під
від, які не встигають відвозити качани 
навіть від одного комбайна.

— А де ж ваші автомашини? — за
питуємо у обліковця другої рільничої 
бригади Петра Християнська.

— Три поїхали за будівельними мате
ріалами, а дві поламані.

Не все гаразд в артілі і з сапетками 
та кукурудзосушарками. Та й про охо
рону врожаю не подбали. Комсомоль
ська ж організація теж виявилася не на 
висоті. Польових дозорів не створила, 
що не виключає можливості розкрадан
ня врожаю.

М. ШЕВЧУК, 
керівник корпункту «Молодого 
комунара».

Колгосп імені «Правды» 
Ульяновського району.

„ПД“—надійний вартовий 
чудесниці

ОСЬ уже два тижні минуло з того дня, як іванго- 
родці з подивом перепитували один одного:

— А хто це з червоними пов’язками по селу хо- ° 
дать? о

Так було спочатку. Тепер всі в Івангороді знають, ° 
що хлопці і дівчатка, які носять червоні пов'язки з д 
написом «ПД», — це піонерський дозор вирощеного 
урожаю.

Діти з великою готовністю сприйняли доручення 
комсомолу — стати надійним стражем королеви 
полів.

У графік чергування на ділянках кукурудзи вклю
чили всіх піонерів та кращих комсомольців школи.

Запам’ятався перший деиь дозору. Ранком — лі
нійка біля школи. В дозор призначили найкращих 
учнів школи. Потім кожен «осідлав» велосипед — і 
лише закуріло за селом.

Того ж дня секретар парторганізації артілі вирі
шив перевірити пильність школярів. Тільки-но ви
їхав він у першу просіку, коли позаду суворий 
оклик:

— Ей, дядьку, вам що. тут треба? — вимогливо 
запитав Віктор Цимбал.

Не дрімали і на другій та третій просіках.
Задоволений надійною охороною, секретар 

тійної організації похвалив школярів за невсипущу 
варту на кукурудзяних плантаціях.

Н. БРАЙКІВСЬКА, 
старша піонервожата Івангородської середньої 
школи Олександрівського району.

пар-

У ЗМАГАННІ НА 
Анатолія Пройдакова!
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В праці дружніємо
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й • ОМсОМОЛЬЦЕБІ Петру Рощенку випала висока 
*• честь — збирати щедрий врожай качанистої в рід
ному колгоспі імені Свердлова Новопразького району. 
За штурвал «КУ-2А» юнак став уперше, І хоч спочатку 
ще не все ладилося, та Петро не падав духом, а на
стирливо розкривав «секрети» збирання. І діло пішло 
гаразд. Тепер комсомолець не тільки виконує, а й пе
ревиконує змінні норми виробітку.

На знімку: Петро РОЩЕНКО.
Фото Б. ТКАЧЕНКА.
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УСЬОГО кілька днів тому 
я дивився на своїх од

нокурсників з групи і диву
вався: «Чому вони всі 
мовчазні, байдужі?»

І ось ми виїхзли в 
госп ДОПОМОГИ! зібрати 
жай кукурудзи. Праця, 
посередність обстановки від
разу змінили поведінку лю
дей. Де взялись і привітність, 
і взаємодопомога в роботі, 
і молодечий запал. В артілі 
імені XXI з’їзду КПРС Ком
паніївського району, де ми 
працюємо, кукурудза вроди
ла на славу. Наша група з 
перших же днів показала 
своє вміння: не даремно 
майже всі студенти групи в 
інститут прийшли з вироб
ництва. 103,5 центнера — 
ось наш результат за пер
ший день роботи. Підсумки 
показали, що з чотирьох 
студентських груп, які пра-

такі

кол* 
вро- 
без-

цюють в одному колгоспі, 
ми йдемо попереду.

Буває, що дехто і відста
не в роботі, та наші передо
вики Галя Нетнс, Люба Та
бунець, Галя Борса завжди 
першими приходять на до
помогу.

З кожним днем стає 
дружнішою наша студент
ська сім’я. Тепер ми готує
мо в селі літературний ве
чір, присвячений XXII з’їз
дові партії, допомагаємо 
бібліотекареві оформляти 
плакати, випускаємо «боно
ві листки». Студенти групи 
подають також допомогу в 
роботі гуртків художньої 
самодіяльності сільського 
клубу, виступають з бесіда
ми перед колгоспниками.

л. ЛИПА, 
студент І курсу філо
логічного факультету 
Кіровоградського пед
інституту.



Випробування на вірність У бандурівських 
старшокласників

\і ТРАВНІ випускники 
Ново миргородської се

редньої школи № 4 одно
стайно заявили через газе
ту: «Розставання не буде. 
Всім класом ідемо в кол
госп!»

Минуло три місяці. За 
’винятком чотирьох чоловік, 
весь клас працює в колгоспі 
імені Чкалова. Поки що 
юнаки і дівчата трудяться 
не на фермі. Вона добудо
вується і до початку стій
лового періоду буде гото
ва. Майбутні тваринники 
зайняті заготівлею 
для зимівлі худоби, 
на хлопців працює 
никами трактористів 
байнерів.

Але й за цей короткий 
час випускники та їх колиш
ній класний керівник Лео
нід Маркович Чорноіван 
вже пересвідчилися. що 
минулі три місяці стали 
першим справжнім випро
буванням на вірність сло
ву. на трудову зрілість.

В цьому першому випро
буванні сімнадцятирічні 
постійно бачать перед со
бою взірець витримки, по
слідовності. яким є Леонід 
Маркович. Иого трудовий 
стаж наближається до вихо
ду на пенсію, та вчитель ра
зом зі своїми вихованцями 
пішов працювати в колгосп. 
Чисті у своїх стремліннях, 
але недосвідчені, вони часом 
підпадали під вплив обива
тельських «порад»: мовляв, 
було б тобі самому добре, 
«праця існує для грошей»... 
Тож зрозуміло, як потрібна 
юним у хвилини сумнівів 
підтримка старшого, досвід
ченого порадника, в чиї 
слова віриш до кінця. Пе
ред початком роботи в кол
госпі вчитель майже в 
кожного побував вдома, по
цікавився, як настрій, чи є 
готовність до вступу у са
мостійне життя.

І "все ж, коли пішли пра
цювати в артіль, клас не 
дораховував сімох. Хлопці 
й дівчата хвилювалися: «Як 
же так? Адже домовилися 
всі разом. Ні, вони повинні 
бути з нами!»

пошлемо до 
Так, Леоніде

після роботи

кормів 
части- 
поміч- 
і ком-

шеренгу на

Марковичу І

Наді Долот 
складнішим.

Швач- 
поставили

Одна з сімох — Женя 
Гернич виїхала з села ще в 
липні. Навіть з комсомоль
ського обліку знялася. Хто- 

зна. які плани заволоділи 
тоді нею. Та ось в один з 
літніх днів, під час обідньої 
перерви на току несподіва
но хтось повідомив: «Женя 
вдома».

— Давайте 
неї делегацію! 
Марковичу?..

Того ж дня
відправились до Жені до
дому. А вже на третій ра
нок Леонід Маркович, йду
чи в бригаду, ще здаля при
мітив струнку 
току.

— Леоніде 
Женя з нами!

Повернення 
було дещо
«Ніякого колгоспу! 
кою будеш!» 
їй ультиматум батьки.

Та ось стривожені відсут
ністю кількох своїх одно
класників, молоді колгосп
ники зібралися на раду в 
райкомі комсомолу. Покли
кали на збори всіх до одно
го. Спершу напружено мов
чали. соромлячись за своїх 
слабкодухих товаришів. І 
раптом, мов від поштовху, 
зашуміли:

— Це безсовісно! Наві
що було говорити?!

— Тихіше! А ферми не
має ше теж!..

Правда, відносно ферми 
зорієнтувалися швидко. 
Дізнавшись, що на збопах 
присутній працівник райко
му партії т. Юпашевський, 
тут же заручилися його 
обіцянкою — допомогти 
колгоспові придбати ліс для 
покрівлі фермського при
міщення.

Надя Долот не виправдо
вувалася.

— Я прийду завтра, — 
відповіла коротко.

Свого слова вона дотри
мала. Та радість друзів бу
ла неповною. По засмуче
ному обличчю дівчини вони 
бачили, що в душі її від: 
бувається якийсь двобій. 
Здогадки товаришів справ
дилися: Надю батьки не

пускали до колективу, а 
вона втекла. Кілька разів 
переконував тоді Леонід 
Маркевич батьків. Врешті- 
решт 
тися.

Та 
клас 
Чорної. Комсорг, вона од
нією з перших подала ідею 
йти разом у колгосп. А ко
ли дійшло до діла, залиши
лась осторонь. «Хай би во
на відверто сказала, хай би 
не обіцяла»- — обурюються 
однокласники. І їх обурен
ня зрозуміле: адже Катери
ні вірили як ватажкові й 
товаришеві. А вона подала
ся до брата десь, здається, 
під Москву, 
стої роботи», 
ста робота» визначає 
тоту людини. У цих 
надцяти, що розваптажують 
сьогодні машини з силосом

довслося їм погоди-

ніколи не простить 
дезертирства Каті

шукати 
Та не

«чи- 
«чи- 
чис- 
сім-

і сидять за 
кермом тракто
ра, обвітрені 
обличчя, за
грубілі руки і 
робоча одежда

в машинному маслі. Та са
ме таких називають в наро
ді чистою юністю, надійною 
зміною.

Багато проблем уже по
стало перед молодим попов
ненням колгоспних трудів
ників. Коли піти у міс
цевий зоотехнікум, виклада
чі якого пообіцяли давати 
консультації майбутнім тва
ринникам? Та й за повто
рення пора братися. Адже 
всі хочуть готуватися до 
вступу у технікуми та вузи.

Вирішаться одні, 
путь 
нях, _ .
щах, може, й не помічати
муть 
поступово ставатимуть во
ни схожими на тих, чиїм 
життям зовсім недавно за
хоплювалися, писали про 
них у шкільних творах.А. НІКОЛАЄВА.

поста
нові проблеми. В буд- 
в суперечках і радо-

юнаки та дівчата, як

УРОЧИСТИМ був поча
ток навчального року в 

Бандурівській середній шко
лі. Струнка шеренга учнів. 
Вітер полоще червоні пра
пори і біле покривало нав
коло пам’ятника. Та ось 
воно спадає — і поглядам 
присутніх відкривається об
раз дорогого Ілліча. По
груддя вождя установлено 
на постаменті двометрової 
висоти. Скульптуру придба
но в Одеських скульптур
них майстернях за кошти, 
які школярі заробили в 
своєму колгоспі. Вони до
глядали в саду дерева, ви
полювали в міжряддях бу
р’яни, знищували гусінь, до
помагали членам садо-го- 
родньої бригади збирати 
дозрілі плоди.

Настали будні. Ще й пер-

ПРОПАГУЄМО
історичний документ

НАШУ районну бібліоте
ку для дорослих відві

дують в більшості молоді 
читачі — допитливі стар
шокласники, робі пінки з
підприємств, колгоспники 
приміських сільгоспартілей. 
Тому й культурно-масова 
робота в основному розра
хована на ці категорії лю
дей.

В ці дні в кожному 
культосвітньому закладі пер
шими в планах роботи за- 
>исані заходи по пропаган
ді проекту Програми 
КПРС. Велику увагу цьому 
питанню надаємо й ми. В 
першу чергу обладнали від
повідну наочну агітацію. В 
читальному залі є бібліо
течний плакат «За світ без 
воєн». Тут же й книжкова 
виставка під загальним за
головком «Комунізм ство
рює на землі мир, свободу 
і рівність». Література ви
ставлена різноманітна: тво
ри класиків марксизму-ле- 
нінізму, публіцистичні бро
шури, художні твори. Біб
ліотечні працівники підго
тували спеціальну папку, 
в якій підшиваються виріз
ки — найважливіші статті 
ро проекту Програми КПРС. 
Особливо часто вдаються 
до цієї збірки-папки наші 
найактивніші читачі — агі
татори. Дійсно, Ці матеріа
ли допомагають добре під
готуватись до бесіди, про
вести її кваліфіковано, зі 
рванням справи.

В абонементному відді-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
22 вересня 1961 Р-, 2 стор.

УСЬОГО два роки тому | 
Євгенія Пономаренко | 

закінчила десятирічку. То- <; 
ді ж і набрала групу корів 
для догляду. А через рік $ 
уже раділа своїм успіхам: 
надоїла від кожної з них 
по 3100 літрів молока.

Хороші показники має Єв- $ 
генія і тепер. Вже одержа- < 

.но більше як цо 2 тисячі $ 
’літрів молока від корови. s

— До дня відкриття XXII s 
з’їзду партії надою ше по | 
G00, виконаю річне зобов’я- | 
зання. — твердо пообіцяла 
дівчина. s

На знімку: доярка прото- s 
попівської артілі імені Ле- s 
ніна Олександрійського ра- > 
ііону Євгенія Пономаренко. > 

Фото В. КОВПАКА.

ший місяць навчання пе 
закінчився, а про діла шко
лярів в селі йде добра сла
ва. Недавно вийшли 13 хлоп
ців і дівчат з десятого кла
су на плантацію кукурудзи. 
Вишмаганий вітрами, до 
блиску укочений шинами 
автомашин шлях. А обабіч 
зелене море. Перше стебло 
доручили зрізати Катерині 
івзшук. Вина очолює шкіль
ну ланку.

Поруч з Катериною її по
други — Ганна Пильна і 
Валентина Логаи. Так по
ряд працювали вони вліт
ку, так і урожай збира
ють. Згодом їм вийшли на 
допомогу учні 8—9 класів. 
За два дні школярі зібрали 
22 гектари кукурудзи, зв’я
зали в снопи і склали в сус- 
лони.

Попередні підрахунки по
казують, що учні дотримали 
слова: буде по 60 центнерів 
сухого зерна з кожного гек
тара.

Що не день, то новина, 
З міста Одеси в подару
нок школярам зв'язківці 
передали 10 старих телефон
них апаратів. Можна буде 
обладнати власну телефон
ну станцію. Тоді буде зв’я
зок з майстернями, тепли
цею.

Сповненим наснаги жит
тям живуть у пі дні бан- 
дурівські школярі.М. СІВАК.

Гайворонський район.
-----0-----

Покупці літератури

!
ленні, де працює комсо
молка Тамара Мариніна, на 
стінах є бібліотечні плака
ти на морально-етичні те
ми. Кожний з них на кон
кретних прикладах пропа
гує принципи морального 
кодексу будівника кому
нізму. А книжкова вистав
ка на цю тему не простоя
ла й двох днів: попит на 
виставлену літературу був 
такий, що довелось все роз
дати читачам.

Як тільки в пресі був 
опублікований проект Про
грами КПРС, завідуюча чи
тальним залом Марія Брин- 
зова провела голосні чит
ки цього історичного доку
менту. Згодом відбулись і 
співбесіди з молоддю, яка 
збиралася в читальному за
лі.

Зараз ми разом з праців
никами районного Будин

ку культури і вчителями 
готуємо тематичний вечір 
на тему: «Програма партії— 
наша кровна справа». Вчи
телька Л. І. Яценко готує 
невелику доповідь. Виступ
лять також декілька това
ришів, а потім учасники 
художньої самодіяльності 
дадуть концерт.

Ми прагнемо до того, щоб 
кожний трудізник добре 
знав програму дальшого 
розвитку нашого суспіль
ства, щоб ще з більшою си
лою боровся за її здійснен
ня.

О. БЕРДИЧЕВСЬКА, 
завідуюча Новоукраін- 

ською районною біб- 
,1 ліотекою для дорос

лих.

І і

Г ЮРО обкомі/ ЛКСМУ та правління облспожив- ф 
спілки прийняли рішення про проведення з 10 і 

вересня по 10 листопада ц. р. двомісячника по про- 4 
паганді і розповсюдженню літератури, присвяченого і 
наступним з’їздам КПРС і КП України. і

Друкуючи сьогодні матеріал рейдової бригади, ре- г 
дакція звертається до своїх читачів: дорогі друзі, г 
пишіть нам про те, як проходить місячник по пропа- г 
ганді книги в ваших селах і містах, які недоліки є т 
в цій роботі, що заважає зустрічі читача з книгою, д 
Чекаємо ваших пропозицій, зауважень.

Потрібне втручання

В культмазі с. Вільшан
ки завжди людно. Особливо 
приваблює покупців книж
ковий відділ. Вибір літера
тури тут дуже багатий. Хо
чеш художню — одержуй, 
наукову — будь ласка. 
Можнц. укомплектувати для 
себе і бібліотечку. В цьому 
вам допоможуть комсомол
ки — завідуюча магазином 
Галина Цибульська і про
давець Юлія Цимбалюк.

Ось заходить високий, за
смаглий юнак.

— Що у вас є по сільсько
господарських машинах?

— Ви, очевидно, механі
затор? — запитує в нього 
Г. Цибульська — Для вас 
ми підібрали спеціальну лі
тературу.

/ вона подає «Бібліотеч
ку для механізатора», яку 
укомплектували дбайливі 
руки продавців.

•------------------- -—

■
02156830

задоволені
Крім цієї бібліотечки, ком

сомолки підібрали необхід
ну літературу для доярок, 
свинарок, для спеціалістів 
сільського господарства. 
Все це дуже дешево, зруч
но — трудящі охоче купу
ють книги.

Вже більше двох років 
працюють в культмазі Юлія 
і Галина. За хорошу робо
ту, ввічливість і старання 
заслужили вони шану жи
телів с. Вільшанки. В ни
нішньому році продавці бо
рються за звання магазину 
комуністичної праці. Про 
те, що комсомолки обов’яз
ково завоюють це високе 
звання, говорять показники 
їх роботи. Щомісяця Юлія 
і Галина виконують план 
продажу товарів на 120— 
130 процентів. Г. БЕВЗ, товарознавець по книгах Вільшанської ран- споживспілкн.

— Як справи з продажем 
художньої літератури? — 
перепитав завідуючий Ган- 
нівським сільським магази
ном Іван Перехрест, коли 
ми звернулися до нього з 
таким запитанням. — Ця 
справа, по-перше, пущена 
на самоплив. Конкретно. 
За минулий місяць наш 
магазин продав художньої 
літератури на 236 карбо
ванців. Багато це чи мало? 
Звичайно, мало. Цю цифру 
можна було б сміливо до
вести, принаймні, до 800 
карбованців. Але не відомо, 
яку літературу завозити. А 
брати для продажу все, що 
під руку потрапить, — 
рисковано. Щиро кажучи, 
ми, працівники торгівлі, пе
реслідуємо і комерційну 
мету — план є план. От 
якби комсомольці і молодь 
розпитали людей, які вони 
хочуть придбати книги, ми 
змогли б зробити замов
лення на цю літературу. 
Тоді, звичайно, не припа
датимуть пилом книги по 
кілька років, як це нерідко 
буває тепер.

На території сільської 
Ради працює ще три крам
ниці. В них можна побачи
ти на полицях і під ними 
все що завгодно. Тільки 
ніколи тут ніхто ще не ба

чив книг. Ніякої роботи по 
розповсюдженню літерату
ри серед колгоспників не 
ведеться. А що ж тоді 
роблять комсомольці арті
лі?

— Ми брали зобов’язан
ня продати художньої лі
тератури серед населення, 
здається, на 40 карбован
ців, — говорить член комі
тету комсомолу артілі іме
ні Кірова Зіна Аристин- 
ська. — Ніякої роботи не 
проводили, і мені не відомо, 
як ідуть справи. Запитайте 
краще Любу Перехрест. 
Вона відповідальна за то 
ділянку. Може, щось знає...

— Поки що не продано 
літератури на жодну копій
ку, — пояснює Люба... — 
Та й хто її купуватиме?..

Хто її купуватиме? Ану 
візьміть книги, сходіть на 
ферми, ланки, бригади, в 
сім'ю колгоспника. І у вас 
запитають літературу про 
бджільництво і рослинни
цтво, садівництво і тварин
ництво, книги з питань до
моводства і кібернетики, 
про проблеми міжпланет
них польотів і проникнення 
в надра землі. У вас попро
сять нові твори улюблених 
письменників. Хай у вас на 
той день не буде тієї чи 
іншої книги. Візьміть це

собі на замітку, постарай
тесь дістати і вручити за
мовникові. І вам будуть 
тільки вдячні за цю турбо
ту, а книгу обов’язково 
прочитають. Зробіть тільки 
перший крок, і тоді не по
ставатиме перед вами пи
тання: «Хто купуватиме?».

Адже тільки в комсо
мольській організації біль
ше 80 чоловік. Якби нехай 
навіть кожний другий роз
повсюдив літератури хоч 
на один карбованець, на
віть тоді комсомольська 
організація виконала б своє 
зобов’язання. Та поки що в 
комітеті комсомолу пред
метної розмови на цю тему 
не відбулося. Треба споді
ватися, що комітет комсо
молу у контакті з праців
никами прилавку, бібліоте
ки, піонерською організа
цією, активом допоможе 
трудівникам села придбати 
більше цікавих і різних 
книг. В. НОСЕНКО, ланкова,X О. ТЕЛІС,обліковець рільничої бригади,О. КУЗЬМЕНКО, позаштатний кореспондент «Молодого комунара».
Новоархангельський район.

г ПРОМЕНІ.., 
ПІДВИЩУЮТЬ 

УРОЖАЙ
Опромінювання насіння < 

зернових культур ультрафіо- < 
летовими променями знач- < 
но підвищує врожайність. < 
Цей факт встановлено чис- { 
ленними дослідами, проведе- \ 
ними на великих площах У. ■ 
колгоспах, радгоспах і на- 
уково-дослідних інститутах 
різних зон країни. у

> Виявлено, що передпосівне ■ 
■ опромінювання насіння під- ,
' вищуе енергію проростання , 

рослин, схожість і скорочує , 
строк вегетації.

> За даними
, дослідів, урожайність коло- 
, совнх хлібів збільшується 
. на 12 процентів, кукурудзи

> на зерно — на 15 і на си-
> лос — на 20 процентів.
? Для проведення в госпо-
> дарствах передпосівного оп- 
, ромінювання насіння співро- 
, бітники Запорізького філіа-

лу Всесоюзного науково- 
дослідного інституту елек- 

. ‘ трнф:нації сільського госпо- 
• ’ дарства (ВІЕСГ’а) створили 

' установку. Вона складаєть
ся з транспортера, кожуха 

з ртутно-кварцовими лампа
ми, щита керування. Г. 
дуктивність її — 1—1,5 тон
ни насіння за годину.

Прибуток, одержаний віл 
збільшення врожайності за 
рахунок опромінювання на
сіння, в перший же рік в 
кілька раз окупає затрати 
на придбання й експлуата
цію установки.

чотирирічних { ІЙНІСТЬ коло-

Про- ?



■

■

■

КИЇВ. Десять місяців то- 
, на північ від столиці 
країни почалося споруд

ження п’ятого ступеня Дні
провського каскаду електро
станцій — Київської-комсо- 
мольської ГЕС. За цей час 
вирито котловани під гід
ростанцію і судноплавний 
шлюз, намито огороджу- 
вальні перемички і частину 
правобережної греблі.

lia знімках: (вгорі) пере
дові будівники, члени ком- „ 
плекспої бригади комун іс-и
тнчної праці (зліва напра- 5 
во): Федір Панченко, Ва- ■ 
лентнн Євсєев, Микола Ko- S 
тельников, Богдан Павлів і ■ 
Василь Єршов; (зліва) в і 
порту будівництва Київської ■

лювана ним бригада успіш
но бореться за звання кому
ністичної. І по показни
ках — 120—130 процентів 
норми, і по злагодженості, 
здруженості немає рівної їй 
у «Міжколгоспбуді».

— Хороша у нас професія, 
бо радість вона людям при
носить, — говорить Михай- 

I. РОМАНЕНКО.

за-

що

ним

вони—будівельники
* ут ЗАЛІ, де зібрався дру- 

V гий зліт ударників ко
муністичної праці Новомнр- 
городського району, сиділи 
і молоді, і вже літні трудів
ники.

і коли розпочалось най
урочистіше — вручення По
чесних грамот, — на сцену 
здебільшого піднімалась мо
лодь.

Називають прізвище Ми
хайла Савчука, бригадира 
мулярів з «Міжколгоспбу
ду». До столу підходить се
реднього зросту юнак. У від
повідь на поздоровлення він 
говорить: «Спасибі. Це 
слуга всієї бригади».

Дійсно, заслуга всього ко
лективу мулярів в тому, 
в колгоспах ім. Карла Марк
са, ім. Куйбишева, ім. 
Свердлова та інших вирос
ли добротні тваринницькі 
приміщення, зерносховища 
та інші споруди. Але ж Ми
хайлова роль — тут чи не 
найперша. Бо керував людь
ми вміло, чуйно, до кожно
го мав підхід.

Ось слідом за
у*  одержує Почесну грамоту 

член бригади Анатолій Ар
теменко. В роботі з ним не 
кожен зрівняється, і голов
не — навчає хлопець інших 
будівельній справі. А чи ж 
давно було, коли Анатолій 
цеглини до цеглини не міг 
покласти? Терпляче на
вчав Михайло новачка і 
справжнього будівельника 
виховав. Цієї весни прий
шов у бригаду Леонід Ту
ник, але вже став кваліфі
кованим муляром. Бо у кож
ного тут таке стремління — 
передати товаришеві свій 
досвід.

•) І. Дубинський, Г. Шев
чук. «Червоне козацтво». 
Київ, Держп о л і т в и д а в 
УРСР 1961 р.

ристується повагою на заводі «Червона зірка», 
отакий хуліган і крадій?

С. С. Листопадов ніяковіє 1 причину пояснює 
розпливчасто:

— Знаєте, недогляділи, попустили...
Легко сказати «недогляділи». А що' ж буде з

са в майбутньому, коли мати і надалі виправдовуватиме 
сумнівні витівки свого «улюбленця»?

Цад цим пора вже замислитися громадським органі
заціям заводу. Треба врешті-решт допомогти поставити 
хлопця на вірний шлях, бо, як видно, поблажливість 
батьків до свого сина може скінчитися дуже плачевно.

МОЖЛИВО, про цей сумний факт не слід було б І 
писати, якби він був єдиним в своєму роді. Та в 

Кіровограді є ще випадки, коли підлітки при мовчазно
му потуранні батьків і громадськості починають, зда
валося б, від невинних витівок, а кінчають криміналь
ними злочинами. / .

...Миколі Недосєйкіну всього 12 років. Та він теж 
встиг «відзначитися». Не один раз вже побував у дитя
чій кімнаті міського відділення міліції: то він викрав 
гроші з кіоску, то грав у карти, а то просто розгнуздано 
хуліганив.

Та коли послухаєш його матір, Віру Іванівну Черт
кову, то з її слів виходить, що Микола — взірець по
кірності і слухняності. Втративши рівновагу, жаліслива 
матуся на всі лади старається довести, що на її сина 
звели наклеп, що в усьому винна перш за все школа.

Де ж тут щирість? Адже факти говорять за те, що 
М. Недосєйкіну педагогічний колектив і учні школи 
№ 8, в якій вчиться хлопчик, приділили надзвичайно ба
гато уваги. Неодноразово приходила додому класний 
керівник Поліна Григорівна Сахарова, відвідували й 
товариші. А піонери з приводу поведінки Миколи на
віть збір загону провели у дворі. Бували вдома і спів
працівники його матері з першої міської лікарні. Але 
ніщо не допомогло, бо Віра Іванівна абсолютно не зай
мається вихованням своєї дитини, помилково вважаю
чи, що це справа кого завгодно, тільки не її особисто.

(Закінчення на 4-й стор.).

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 22 вересня 1961 р„ 3 стор.

Прийшов до будівельни
ків Михайло Савчук три ро
ки тому, відразу ж після 
демобілізації з Радянської 
Армії. Правда, не відразу 
бригадиром, а простим ро
бітником.

Настав час, коли голова 
ради «Міжколгоспбуду» І. А. 
Титенков сказав йому:

— Вирішили ми, що пора 
тобі доручати бригаду. 
Справишся?

— Що ж, — відповів Сав
чук. — Був я в армії сер
жантом, здається, непога
ним. Думаю, що не розучив
ся ще організовувати людей. 

Він справді виявився чу
довим організатором. Очо-

ЗАМИСЛИВСЯ голова
сільгоспартілі «Шляхом 

Леніна» О. О. Дідур. Хоро
ші думи турбують його. 
Невпізнанним стало село за 
останні роки. А скільки ще 
попереду справі Треба збу
дувати нову школу, дитячий 
садок...

Омелян Олегович підій
шов до вікна, вдивляється 
в темноту осінньої ночі. Мо
лодь йде до клубу. Подив
ляться новий кінофільм, по
тім розпочнуться репетиції 
гуртків. До речі, вже час 
побудувати новий клуб.

В двері хтось постукав.
— Будь ласка, — запро

сив голова.
— Викликали, Омеляне 

Олеговичу? — переступив
ши поріг, запитав Дмитро 
Грум.

— Так, викликав. І ось в 
якій справі. Ти, напевне, зна
єш, що Омелько йде на пен
сію. 37 років віддав куль
турно-масовій роботі. Має 
старий право відпочити. Хо
четься тебе призначити за
відуючим клубом. Знання у 
тебе є...

...Взявся Дмитро за робо
ту впевнено. Не чекав, поки 
молодь прийде на репети
цію, а, взявши баяна у ру
ки, йшов на ферму і там, в 
червоному кутку під час пе
репочинку, проводив занят
тя з доярками.

Відвідавши тваринників, 
молодий завідуючий поспі
шає далі: треба побувати 
на току, поговорити з людь
ми про новини, які відбува
ються в країні, організувати

МЕБЛЬОВИКИ 
ВЧАТЬСЯ
юнаків і 

закінчили
дені на фабриці з участю 
адміністрації і дали свої 
наслідки — Черкасов і Тка
ченко успішно закінчили де
сятий клас.

До послуг учнівської мо
лоді на фабриці створено 
бібліотеку, книжковий фонд 
якої становить 2500 примір
ників художньої та суспіль
но-політичної літератури. 
Тут же читальний зал, чер
воний куток.

При такому чуйному пік
луванні просто совість не 
дозволяє погано вчитись. 
Тож не дивно, що з ЗО з 
лишком робітників фабрики, 
які мають середню освіту, 
12 одержали атестати зрі
лості в минулому році.

Група старшокласників 
денної школи проходить на 
фабриці виробниче навчан
ня, яке проводить інженер 
Г. Кравець. Учні знайомля
ться з новою технікою, тех
нологією виробництва.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ.
м. Хрущов.

у ВЕСТИБЮЛІ Хрущов- 
ської середньої школи 

робітничої молоді № 3 на 
видному місці Дошка по
шани. Серед багатьох знім
ків — портрет Івана Криш- 
тальова, колишнього робіт
ника, а нині директора меб- 
льової фабрики. Сівши за 
шкільну парту вже в зріло
му віці, він успішно перехо
див з класу в клас, а нині 
вчиться в інсти
туті.

Потяг до
знань харак
терний для всьо
го колективу 
фабрики. Багато 
дівчат або вже
вечірню школу без відриву 
від виробництва, або ж 
вчаться в ній. Дирекція, 
партійна, профспілкова та 
комсомольська організації 
Хрущовської мебльової фаб
рики створюють всі умови 
для того, щоб робітнича мо
лодь підвищувала свій за
гальноосвітній рівень. «Ве- 
чірннки» переведені в пер
шу зміну. Виділена спеціаль
на автомашина для підвозу 
учнів до школи. Адміністра
ція та громадськість під
приємства систематично від
відують засідання педаго
гічних рад, учнівські збори, 
вечори молоді.

Був такий випадок. Геор
гій Черкасов і Микола Тка- 
ченко погано відвідували 
заняття, мали незадовільні 
оцінки. На допомогу вчите
лям прийшли товариші з 
виробництва. Спеціальне за
сідання педради та комсо
мольські збори були гірове-

Дмитро йде до людей

виступ агіткультбригади.
Велику роботу проводять 

сільські культармійці тепер, 
в період збирання врожаю.

Коли був опублікований 
проект Програми КПРС, 
для Дмитра настала особ
ливо гаряча пора. Органі
зовував читки' цього істо
ричного документу, прово
див бесіди.

І все-таки був невдоволе- 
ний: хотілось донести слово 
партії в більш широкій і до
хідливій формі.

— Гнате Полікарпови- 
чу, — звернувся він якось 
до секретаря колгоспної

Тільки,

групи

кол-

партійної організації Г. Бой
ка. — Оце задумав усний 
журнал провести. 
як краще зробити це, не 
знаю.

— Що ж, давай зберемо 
раду клубу, обміркуємо.

Незабаром з допомогою 
членів лекторської 
актив клубу провів усний 
журнал.

А через кілька днів 
госпники одержали запро
шення відвідати тематичний 
вечір «Яким буде наш кол
госп в 1965 році».

Справді чудовим стане 
село через 4—5 років. Та
ким його зроблять скромні 
і працьовиті трудівники кол
госпних ланів. Свою частку 
праці вносить в цю справу і 
завідуючий клубом Дмитро 
Трум.

Б. МИКОЛАЄНКО, 
старший методист об
ласного Будинку на
родної творчості.

Гайворонський район.

З

Т X НЕ захоплюють ні 
піонерські справи, ні 

навчання в школі, ні мрії 
про майбутнє. Зв’язавшись 
з сумнівними дружками, ці 
хлопчаки вступають на хиб
ний шлях. І хто ж винен у 
цьому? Громадськість? Шко
ла? Батьки?

...Борисові Листопадову — 15 років. Рослий, фізич
но розвинений — від нього аж пашить здоров’ям. Та 
всю свою юнацьку енергію цей хлопець спрямовує не в 
те русло. Бориса вже знають майже всі міліціонери міс
та: на протязі п’яти років цей малолітній бешкетник не
одноразово затримувався за різні неблагонадійні вчин
ки. Спочатку це були ніби і невинні витівки. Та Борис 
чимдалі нахабнішав і став врешті-решт закоренілим 
правопорушником. За хуліганські походеньки його за
тримували і в кінотеатрах міста, і в парку відпочинку, 
а згодом він вдався і до крадіжок. Разом з дружками 
Борис викрав з магазину лічильну машину, а наприкін
ці серпня потягнув з гастроному сімнадцять пляшок ви
на.

— Не сімнадцять, а тринадцять, — зі щирим обурен
ням уточнює Анастасія Володимирівна, мати Бориса.— 
І, взагалі, я не розумію, навіщо затівати все це? Ну, за
сперечалися хлоп’ята між собою, мовляв, хто насмілить
ся взяги вино з 
спритність. ДІТИ 
ються...

Таке цинічне 
свідомо потурає 
більш, ніж дивовижно. Чимдалі стає зрозумілішим, що 
вона немало винна в тому, що її «ненаглядне чадо» 
фактично стало злочинцем.

Трохи відвертіше пояснює все, що трапилося, батько 
— Степан Степанович Листопадов.

— Що було, то було — викрав Борис машинку і ви
но теж... Та хіба ж він сам на це пішов? Були там стар
ші хлопці, вони й підбили його. Тепер Борис працює — 
я його на завод влаштував, і в машинобудівному техні
кумі на вечірньому відділенні вчиться. Так що за сина 
тепер, напевне, нічого поганого сказати не можна.

— Та ви у будь-кого з сусідів запитайте, — втруча
ється Анастасія Володимирівна. — Ніхто вам нічого по
ганого про нього не скаже...

Але виходить якраз навпаки. Недобра слава про 
хлопця ходить не лише на вулиці Дзержинського, де 
він проживає. Його злочинні витівки добре відомі на 
Кущівці і на Новомиколаївці та в інших кінцях міста.

Як же могло трапитися, що в загалом непоганій 
сім’ї, глава якої — чесна, працьовита людина, що ко-

;і розбещені підлітки

магазина. От Борик і довіз усім свою 
е дітьми — до чого тільки не додума-

визнання 
ганебним

не в міру ніжної матері, яка 
злочинам свого сина, звучить

ЧЕРВОНЕКОЗАЦТВО
їІД таким заголовкам 

вийшла в світ книга ав
торів: колишнього команди
ра одного з червонокозачих 
полків І. Дубинського та 
наукового співробітника ін
ституту історії Академії на
ук У PCP Г. Шевчука*).

Ця книга — історично- 
документальна розповідь 
про те, як з невеличкого за
гону Червоне козацтво ви
росло у кінний корпус імені 
Всеукраїнського Централь
ного Комітету і ЦК ЛКСМУ.

...Україна палала. Поча
лися запеклі бої з петлюрів
ською і денікінською наво
лоччю. За завданням біль
шовицької партії і особисто 
В. І. Леніна прибув у Хар
ків член ВЦВК Віталій 
Примаков.

25 грудня 19І7 року на 
Україні була проголошена 
Радянська влада. Через три 
дні група молодих бійців на 
чолі з В. Примаковим таєм
но пробралась у Московські 
казарми — націоналістичне 
кубло так званого «вільно
го козацтва», що його фор
мував Петлюра з офіцер
ства, студентів, куркулів. 
Спираючись на революційно 
настроєних солдатів, юна
ки організовують повстання 
і, обеззброївши полк, ство
рюють перший загін Черво
ного козацтва з української 
бідноти. І пішла по Україні 
слава про сміливих черво
них козаків — грозу контр
революції.

Героїчний корпус бачив 
під своїми прапорами поряд 

\з українцями хоробру мо
лодь Москви й Рязані, Ку
бані й Дону, Латвії й Есто
нії, Башкирії й Кавказу. 
Безмежна відданість партії 
і народу, люта ненависть 
до класових ворогів, бойове 
братерство і високий дух 
пролетарського інтернаціо
налізму забезпечували не
змінний успіх грізній зброї

червонокозацьких полків. 
Відбивши у петлюрівців під 
Полтавою коней, червоні ко
заки поспішили на допомо
гу повсталим арсенальцям, 
громили гайдамаків під Киє
вом, вели криваву боротьбу 
під Бахмачем і Полтавою. 
Вони крушили гетьманців 
та петлюрівців і гнали їх до 
Шепетівки й Острога.

В квітні 1920 року, коли 
було покінчено з Врангелем 
під Перекопом, червоні ко
заки вирушають на захід і 
на полях Поділля, на бере
гах Бугу, Золотої Липи і в 
долинах Карпат громлять 
найманців Антанти, відбірні 
легіони у блакитних фран
цузьких мундирах — вій
ська Пілсудського і банди 
Петлюри. Веде червону ка
валерію 23-річний Віталій 
Маркович Примаков, який 
вже член більшовицької 
партії з весни 1914 року. Від 
Перекопа — у район Хміль
ника, потім до Синяви 
йдуть червоні козаки мар
шем і на своєму шляху змі
тають махновців та іншу 
білогвардійську наволоч. 
Блискавичний Проскурів- 
ський рейд на штаб і тили, 
що були розтягнуті до Чор
ного Острова 6-ї білополь- 
ської армії генерала Роме
ра, відіграв величезну роль 
у визволенні української 
землі від Буга до берегів 
Збруча. За цю операцію до 
прапора червоних козаків 
М. І. Калінін власноручно 
прикріпив бойовий орден..

Велика заслуга авторів 
у тому, що вони відтворили 
хвилюючі сторінки героїчно
го минулого, вписані черво- 
нокозацькими клинками в 
золоту книгу боротьби за 
владу Рад.

Я. ТИЩЕНКО, 
колишній червоний 
козак, майор запасу.

Е

Жалісливі батьки
росте

надто

Бори-



Слідами одного листа

ЧОМ У Ж ТА К 
ТРАПИЛОСЬ?

Лист надійшов з села Дельфінового Ульяновського 
району. Написав його майстер по пошнву взуття Леонід 
Ткаченко. «В минулому році я закінчив курси по підго
товці майстрів-взуттєвиків. Одержав призначення в 
своє рідне село Дельфінове. Згодом тут була відкрита 
філія Ульяновського побутового комбінату, де я став 
працювати. Спочатку необхідний матеріал для пошиву 
взуття одержував регулярно. Надходило чимало за
мовлень. Та незабаром керівники побутового комбінату, 
мабуть, забули про існування філії. З квітня сировину 
я не одержую зовсім, а тому і не виконую плану, а 
звідси і заробітна плата у мене мізерна».

На прохання редакції перевіркою листа займався ко
респондентський пункт «Молодого комунара» в Улья
новському районі. Ось що він повідомив:

Жалісливі батьжн чнм-небудь цьому зарадити. 
Тоді працівники дитячої 
кімнати (завідуючий т. Ду- 
діловський) направили дів

чину до Львівської дитячої виховної колонії. І ось че- А 
рез два роки дівчцна повернулася. Зараз її не пізнати: 
працює на мебльовій фабриці, вчиться у дев’ятому кла
сі вечірньої школи. А у вільний час чергує в кінотеат
рах міста, допомагає слідкувати за порядком.

і розбещені підлітки

Цього разу Леонід по
вернувся додому раніше 
звичайного. Марійка, дру
жина його, трохи було- й 
збентежилась: чи не трапи
лось, бува, щось недоб
ре?... Але, помітивши на 
обличчі чоловіка приємну 
посмішку, заспокоїлась.

— Трапилось щось хоро
ше? — запитала вона.

Леонід підійшов до дру
жини і, легко опустивши на 
її плече руку, промовив:

— Закінчив... курси за
кінчив. Тепер маю розряд. 
Залишилося лише призна
чення одержати.

Гаятись не став. Наступ
ного дня пішов до директо
ра Ульяновського побутово
го 'комбінату т. Поліщука.

— В Дельфінове тебе на
правимо, — сказав той. — 
Ти інвалід. Легше буде 
працювати в рідному селі... 
Отже, відкривай там філію 
по ремонту старого, та по
шиву нового взуття.

Невдовзі Леонід Ткачен
ко почав працювати.

Раділи мешканці села. 
Ще б пак! Тепер можна 
буде замовити чоботи чи 
туфлі, і не їхати за цим в 
райцентр... Чимало, добрих 
сподівань було й у молодо
го майстра.

Про хорошу роботу 
Л. Ткаченка незабаром по
чули і в сусідніх селах. Не 
було такого дня, щоб до 
філії не приходили замов
ники.

Та раптом сталось те, чо
го аж ніяк не чекав Леонід.

(Огляд повідомлень ТАРС)
ЗА МИРНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ 

СПІРНИХ ПИТАНЬ

У ГРОЗОВИХ хмарах між
народної напруженості і 

воєнної небезпеки, що згусти
лись над соітом, з’явились, за 
висловом М. С. Хрущова, «під
бадьорливі проблиски».

Президент США Д. Кеннеді 
заявив 13 вересня, що США 
готові вступити в серйозні пе
реговори з Радянським Союзом 
«по німецькій та інших пробле
мах». Того ж дня МЗС Вели
кобританії вітав цю заяву пре
зидента США. Президент Фран
ції де Голль і канцлер ФРН 
Аденауер теж висловлювались 
за мирні переговори.

У зв’язку з висловлюваннями 
керівних політичних діячів за
хідних країн МЗС СРСР був 
уповноважений заявити, що мі
ністр закордонних справ СРСР 
А. А. Громнко, який очолює ра
дянську делегацію на XVI сесії 
Генеральної Асамблеї ООН, го
товий вступити у відповідний 
обмін думками з державним 
секретарем США Д. Раском.

м КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 38.
Телефони: редактора — 66-12, відповідального секретаря — 
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Йому почали погано поста
чати шкіру, цвяхи та інші 
матеріали, необхідні для 
пошиву взуття. Тепер він 
при всьому бажанні не міг 
забезпечити запити одно
сельчан. Без прогаяння по
дався в Ульяновку.

— Не привозять нам з 
Кіровограда, — сказав Лео
нідові завідуючий складом 
побутового комбінату тов. 
Кравцов.

Через відсутність мате
ріалу Л. Ткаченко не міг 
виконувати замовлення, а 
влітку змушений був зовсім 
їх не приймати.

Знову поїхав до рай- 
центоа — і знову стара іс
торія.

— У нас нічого немає... 
Викручуйся якось там. По
ясни людям, що ми тут не 
сидимо, склавши руки, а 
шукаємо, може, щось знай
демо, привеземо. Тоді й за
валимо тебе сировиною...

Та й опісля нічого не 
змінилося на краще.

Нещодавно ми завітали 
в Дельфінове до Леоніда 
Ткаченка.

— Керівники Ульянов
ського побутового комбіна
ту, — розповідає майстер,— 
напевне, зовсім забули про 
філію. Правда, два місяці 
тому надіслали мені план, 
та на цьому й заспокоїлись.

Справді, тт. Поліщук та 
Кравцов нічого не зробили, 
щоб допомогти молодому 
майстру. А треба. І чим 
швидше, тим краще.

ПВВЕНЗВаВНВиЕЫВвВВв

Звістка про переговори між 
представниками СРСР і США 
зустріла схвалення широких 
кіл міжнародної громадськості. 
Це повідомлення, пише, наприк
лад, вашінгтоиська газета 
«Ньюс», «збільшує надії на те, 
що небезпечна криза може бу
ти перенесена з грані війни в 
зал нарад».

Перехід західних держав від 
воєнних погроз до визнання 
необхідності мирних перегово
рів — великий успіх твердого 
зовнішньополітичного курсу 
СРСР. Радянський Союз давно 
пропонував Заходові припинити 
брязкання зброєю і мирно вре
гулювати німецьке питання та 
західноберлінську проблему.

«Ми завжди пропонували мир
ні переговори, — сказав М. С. 
Хрущов на мітингу в м. Волзь
кому. — І коли б західні дер
жавні діячі прислухались до го
лосу розуму, то не було б ни- 
ніциіьої особливо гострої між
народної напруженості, не бу
ло б воєнного психозу, який 
панує тепер на заході».

областного

---------- -
Димитрова

(Закінчення).

До чого призводить надмірна, сліпа любов батьків 
до своїх дітей, можна бачити ще й на такому прикладі. 
По вулиці Воронцовській, 18/142 проживає Олександр 
Профатилов. «На рахунку» 
цього 15-річного хлопця —
15 квартирних крадіжок! 

Наприкінці минулого року
працівники дитячої кімнати відправили його у виховну 
колонію строком на один рік. Та не минуло й 4 місяців, 
як батьки Павло Степанович і Зинаїда Кас’янівна за
брали його додому. Влаштували Олександра в школу, 
в п’ятий клас. Прозчився він усього місяць і знову 
взявся за своє — займається тепер великими крадіж
ками, пиячить, грає в карти.

Л-0 Е перевелися у нас і такі батьки, які втратили елемен- 
тарну відповідальність за виховання своїх дітей. 

По вулиці Воронезькій, 20, проживає сім’я Шолкових. 
Сусіди не можуть без жаху розповідати про все, що ро
биться в цій сім’ї. Батько й мати безпробудно пиячать, 
займаються спекуляцією, привчають до цього й своїх 
дітей. їх дочці Надійні — вже 12 років, а вчиться вона 
лише в другому класі. Мати не пускала її в школу — 
примушувала доглядати менших дітей.

Дирекція школи № ЗО, де вчилася в першому класі 
дівчинка, неодноразово ставила питання перед міськви
конкомом про те, щоб забрати дітей від таких, з дозво
лу сказати, батьків і передати їх на виховання у дитячі 
будинки. Та справа ні з місця.

Дитяча душа — надзвичайно чутлива до сприйман
ня. І важливо, щоб в критичний момент на допомогу 
приходили громадські організації, щоб вони, коли цього 
не здатні зробити батьки, ставили людину на вірний 
шлях.

...Не раз тікала з дому, водила підозрілі знайомства 
14-річна Валя Колісниченко. Батьки неспроможні були

Проте п світі є сили, заінте
ресовані в роздуванні воєнного 
психозу, готові на все, щоб 
зірвати переговори, на які були 
змушені дати згоду західні дер
жави. Про це свідчить зухвала 
провокація з посилкою двох 
винищувачів - бомбардувальни
ків бундесверу через повітря
ний простір НДР у Західний 
Берлін, яку вчинили міліта
ристські кола ФРН при під
тримці окупаційних властей за
хідних держав.

Така провока’ція, вказує ан
глійська газета «Дсйлі уоркер», 
одна з найскапдальніших ак
цій мілітаристів Західної Ні
меччини з метою посилити між
народну напруженість. Це — 
явна спроба спровокувати ін
цидент, який міг би зірвати пе
реговори І навіть викликати 
серйозний конфлікт.

МОЛОДЬ БОРЕТЬСЯ

ПРОГРЕСИВНА молодь усіх 
країн прагне брати активну 

участь у боротьбі за забезпе
чення миру на землі і внести 
свій вклад у розв’язання на
сущних завдань, що стоять пе
ред людством.

В Лондоні закінчилась між
народна конференція студен
тів і молоді 15 країн, в тому 
числі Англії, Франції, НДР, 
ФРН, Радянського Союзу, Угор
щини. Учасники конференції ви
ступили з закликом негайно по
чати переговори про укладення 
німецького мирного договору і 
відновити переговори в рамках 
ООН про загальне роззброєння.

В Барі (Італія) відбулась де
монстрація на захист миру. 
Кілька тисяч молодих робітни
ків, батраків і студентів прой
шли центральними вулицями 
міста, скандуючи лозунги: «Хай 
живе мир!», «Геть ракетні ба
зи в Апулії!»,

РОБІТНИКИ СТРАЙКУЮТЬ

НІ НА ОДИН день не при
пиняється страйковий рух 

в країнах капіталу. Ось лише 
кілька прикладів з повсякден

Московська міжнародна 
виставка художньої фото
графії.

Шпітцер Кл. (Румунія). 
«Бухарест, 1960».

ної боротьби робітників капіта
лістичних країн за кращі умо
ви життя і праці.

В США понад 250 тисяч робіт
ників автомобільних заводів 
компанії «Дженерал моторе» 
оголосили страйк, в результаті 
якого повністю припинено ви
робництво легкових і вантаж
них автомобілів цієї компанії. 
Робітники вимагають заборони 
расової дискримінації при най
манні нових робітників, поліп
шення умов праці і припинен
ня примусової понаднормової 
роботи.

Хвиля страйків потрясає те
пер багато галузей економіки в 
Англії. Понад два тижні три
ває страйкова боротьба. Тися
чі робітників заводу «Брітіш 
лайт стіл прессінг» у Лондоні, 
вимагають гарантій від безро
біття. Робітники компанії «Ген
рі уіггін енд компані», де зай
нято 2.300 чоловік, припинили 
роботи на знак підтримки страй
ку працівників їдальні. Робіт
ники заводу «Наффілд метал 
продайте» у Бірмінгемі відмо
вились працювати доти, поки 
підприємці не задовольнять їх 
вимоги підвищити заробітну 
плату.

Посилюється страйкова бо
ротьба трудящих 1 у Франції. 
15 тисяч страйкарів будівельних 
робітників департаменту Нижня 
Луара добились успіху: під
приємці погодилися збільшити 
заробітну плату на 10—12 фран
ків за годину. Робітники арсе
налів і суміжних підприємств, 
всього близько 50 тисяч чоло
вік, оголосили страйк, вимагаю
чи підвищення зарплати. Мета
лісти заводів «Фуга» і «Петро- 
Фуга» (департамент Еро) про
вели страйк протесту проти рі
шення дирекції заводів про за
криття цих підприємств і т. д.

(ТАРС).

Аналогічне перевиховання пройшла і Валя Волчен
ко. Закінчила вона 7 класів, але вже з п’ятого класу 
пустилася у «мандри». Піде, бувало, з дому і цілими 
тижнями не з’являється. Немало, часу й енергії затра
тили інспектори дитячої кімнати Марта Антонівна Дя
ченко та Ганна Василівна Давиденко, поки таки Вален
тина змінила свою поведінку — порвала знайомства з 
хуліганськими компаніями, вчиться тепер у вечірній 
школі. От тільки одне погано: на роботу ніде не може 
влаштуватися. Кому ж, як не працівникам міськкому 
ЛКСМУ допомогти приставити дівчину до певного ді
ла? 1 давно пора це зробити.

"О ИХОВАННЯ підростаючого покоління — надзви- 
чанно складна і відповідальна справа. В проекті 

Програми КПРС говориться про те, що нинішнє поко
ління житиме при комунізмі. А якими ж ввійдуть у 
нього листопадови і недосєйкіни, що корисного зроблять 
профатилови?

Для того, щоб ці підлітки стали справжніми людь
ми, гідними великого майбутнього, ми не повинні бай
дуже спостерігати неподобства, які вони чинять. Не 
маємо права! Спільними зусиллями боротися за кож
ного підлітка, формувати його свідомість, вимагати су- 
ворої відповідальності батьків за виховання дітей — 
священний обов’язок кожного з нас.

Л. БАБИЧ.
м. Кіровоград.

ЖОНГЛЕРИДУТИМИ ЦИФРАМИ
ІНСТРУКТОР обласної 

ради ДСТ «Спартак» 
Микола Миколайович Ку
дрявцев підвівся з-за сто
лу. його погляд забігав по 
кутках кабінету. Потім він 
нервово заметушився біля 
дверей:

— Ніколи мені розбира
тися в паперах... Я поспі
шаю. Ось вам папка з роз
рядниками...

Складається враження, 
що Микола Миколайович 
знає ціну кожній годині, 
кожній хвилині. Тим біль
ше, що він часто буває в 
колективах фізкультури.

— Підіть на завод «Ди
намік», — запропонував 
т. Кудрявцев. — Там вся 
робота, як-то кажуть, — на 
рівні...

Як же спрямовує фіз
культурно-масову роботу 
цього великого колективу 
обласна рада ДСТ «Спар
так»? Ще в травні ниніш
нього року тут проходила 
заводська спартакіада. Зда
валося б, що ці змагання 
повинні бути масовими, ре
зультативними. Але на
справді, як і досить часто 
буває в колективах фіз

культури ДСТ «Спартак», 
спартакіада проводилася 
для чергової помітки в зві
тах. В таких видах легкої 
атлетики, як стрибки у ви
соту, біг на 400 . метрів, 
штовхання ядра, брало 
участь лише по... одному 
спортсмену.

Голова обласної ради 
ДСТ «Спартак» Григорій 
Шулькін самоусунувся від 
суворого контролю за вико
нанням планів, рідко буває 
в колективах фізкультури. 
Та хіба занедбано фізкуль
турно-масову роботу лише 
на заводі «Динамік»? Є й 
гірші справи. Хто з керів
ників «Спартака» зможе 
назвати кількість спортсме
нів з міськхарчоторгу? Про 
це навіть не знає методист 
цього колективу Н. Мушин- 
ський. Хіба ж не не верши
на бездіяльності!

А скільки можна навести 
ще фактів про абсолютну 
відсутність масовості, май
стерності. Керівники «Спар
така» майже не виховують 
громадських інструкторів, 
слабо організовують семі
нари для своїх активістів. 
І ось плоди роботи: голова 
колективу обласної лікарні 
В. Король в документації 
по комплексу ГПО першого 
і другого ступеня ставить 
якісь незрозумілі хрестики 
замість результатів.

Є в обласній раді ДСТ 
«Спартак» солідні папки, в 

яких занотовано кількість 
значкістів та розрядників. 
Кожна графа свідчить про 
хороший стан фізкультурно- 
масової роботи у колекти
вах ф’зкультури. Але ж на
справді — це окозамилю
вання. Більшість цифр бе
руться із стелі. Ось чому 
інструктор М. Кудрявцев 
так нервував, коли у нього 
попросили для перевірки 
деякі ділові папери.

Іноді буває й так. Моло
дий стрілець А. Сидоренко 
па одних із змагань вибив 
81 очко із 100 моживих. 
Такий ре.з/літат не влаш
товував працівників облас
ної ради «Спартак», і циф
ра 81 негайно була підправ
лена на 86. Кому ж потріб
ні ' дуті результати, таке 
вільне поводження з циф
рами?

Тривожне становище в 
стилі керівництва такого ве
ликого товариства. Адже 
тов. Шулькін добре знає, 
що багато інструкторів рід
ко буває в колективах фіз
культури. (.Знає і про те, що 
інструктор по організацій
ній роботі В. Агеєва ось 
уже два місяці не з’являє
ться в жоден колектив. А 
хіба не відомо т. Шулькі- 
ну, шо його колеги навви
передки жонглюють цифра
ми?

О. ПЕТРОВ,
В. ЗВЕРЖХОВСЬКИИ.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Кінотеатр «Сивашсць». Для 
дітей «ДРУГ МІЙ, КОЛЬКА». 
Початок о 9 год. 50 хв. та II 
год. 40 хв. ранку, 1 год. 30 хв., 
З год. 20 хв. дня. «ЛИНА». По
чаток о 5 год. 10 хп., 6 год. 50 
хв., 8 год. ЗО хв. і 10 год. 5 хв. 
вечора, на літньому майданчи
ку — о 8 год. вечора.

Кінотеатр «Мир». Для дітей 
«ЗАСТАВА В ГОРАХ». Поча
ток о 10 год. ранку та 12 гсд. 
дня. «ЛИСТ І-ІЕЗНАИОМКМ»« 
Початок о 2 і 4 год. дня, 6, 8, 
10 год. вечора.

Кінотеатр їм. Дзержннського. 
«БОЛОТЯНИЙ СОБАКА». По
чаток о 9 год.'45 хв., 11 год« 
30 хв. ранку, 1 год.15 хв., З год., 
4 год. 45 хп. дня, 6 год. ЗО хв., • 
8 год. 15 хв. та 10 год. вечора. 
На літньому майданчику о 8 
год. 40 хв. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Доку
ментальний фільм «ПЕРШИЙ 
РЕПС ДО ЗІРОК». Демонстру
ється з 10 години ранку до 9 го
дини вечора без перерви. Широ
коекранний художній фільм 
«особисто відомий», по
чаток о 9 год. 30 хв. вечора.


