
••XXII з ’їзд Комуністичної 
партії України

ЗО вересня на ранковому засіданні XXII з’їзду Комуністичної партії України про
довжувалось обговорення звітних доповідей Центрального Комітету і Ревізійної комі
сії Компартії України. ч

В дебатах виступили: міністр торгівлі УРСР тов. Г. Л. Сахновський, Голова Ради 
Міністрів Української PCP тов. В. В. Щербицький, поет тов. А. С. Малишко, перший 
секретар Сумського обкому КП України тов. А. М. Науменко.

Всього в обговоренні звітних доповідей Центрального Комітету і Ревізійної комісії 
Комуністичної партії України взяло участь 32 чоловіка. Вноситься пропозиція про при
пинення дебатів. З'їзд одноголосно приймає то пропозицію.

З заключним словом виступив перший секретар Центрального Комітету КП Украї
ни» тов. М. В. Підгорний.

Головуючий повідомляє, що ХХП з’їзд Комуністичної партії України прийшли ві
тати піонери. Делегати і гості сердечно зустрічають юних киян.

ХХ1І з’їзд Комуністичної партії України одноголосно приймає резолюцію по звіт
ній доповіді Центрального Комітету КП України. З’їзд визнає політичну лінію Цент
рального Комітету КП України правильною і практичну роботу задовільною.

З'їзд одноголосно затверджує такои; звітну доповідь Ревізійної комісії КП України. 
XXI1 з’їзд КП України увійде яскравою сторінкою в історію Комуністичної партії 

республіки і всього українського народу. Делегати з’їзду з величезною одностайністю 
схвалили .видатні документи нашої епохи — проекти Програми і Статуту КПРС, які 
прийме історичний XXII з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу.

З’їзд підсумував велику роботу, яку провела партійна організація України по мобі
лізації трудящих республіки на успішне перетворення в життя рішень XX і XXI з’їз
дів партії, Пленумів ЦК КПРС, на нові перемоги в ім’я дальшого розквіту соціалістич
ної Батьківщини.

XXII з’їзд Компартії України вилився у яскраву демонстрацію непорушної вірнос
ті комуністів республіки, всього українського народу принципам пролетарського інтерна
ціоналізму, споконвічної дружби з великим російським народом, з усіма народами— 

À-братами багатонаціональної соціалістичної Вітчизни. Високо тримаючи ленінський пра
пор дружби народів, трудящі України будуть і надалі зміцнювати братерське співробіт
ництво з народами країн соціалістичного табору, з усіма людьми доброї волі, що бо
рються за мир в усьому світі.

З’їзд запевнив Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу, 
Президію ЦК КПРС, особисто Микиту Сергійовича Хрущова, що Комуністична пар
тія України буде і надалі вірним, бойовим загоном великої КПРС у боротьбі за гене
ральну лінію партії, за монолітну єдність її рядів.

XXII з’їзд КП України приступає до розгляду п’ятого питання порядку денного — 
виборів Центрального Комітету і Ревізійної комісії Комуністичної партії України.

Тов. М. В. Підгорний надає слово голові лічильної комісії тов. Г. Ф. Яремчуку, 
який доповідає про результати таємного голосування. З радістю і гордістю за наш 
з’їзд, говорить він, лічильна комісія доповідає, що на з’їзді проявлена виключна згур
тованість і одностайність: всі товариші, які внесені до списку для таємного голосування 
по виборах членів Центрального Комітету КП України та кандидатів в члени ЦК КГІ 
України, Ревізійної комісії, обрані одноголосно. Членами Центрального Комітету Ко
муністичної партії України обрано 117 чоловік, кандидатами в члени Центрального Ко
мітету КП України — 65 чоловік. До складу Ревізійної комісії КП України обрано 39 
чоловік. _ .

Далі з повідомленням від Секретаріату XXII з’їзду Комуністичної партії України 
виступає тов. О. П. Ботвин. Він говорить, що на адресу з їзду надійшла велика кіль
кість вітальних телеграм, рапортів, листів від областей, раднаргоспів, районів, колекти
вів промислових підприємств, будов, радгоспів і колгоспів, наукових установ, учцових 
закладів, військових частин, а також від окремих товаришів.

Тов. Ботвин повідомляє, що, крім привітань від з’їздів комуністичних партій брат
ніх союзних республік, оголошених на XXII з’їзді КП України, надійшли привітання 
також від Центральних Комітетів компартій Азербайджану, Вірменії, Киргизії і Тад- 
жикистану, багатьох обкомів, міськкомів, райкомів КП України, первинних партійних і 
комсомольських’організацій. _

З’їзд висловлює сердечну подяку з’їздам Комуністичних партій Білорусії, Грузії, 
Молдавії, Естонії, Узбекистану, Латвії, Литви, Казахстану, а також Центральним Ко
мітетам компартій Азербайджану, Вірменії, Киргизії і Таджикистану, всім партійним і 
комсомольським організаціям, колективам трудящих, воїнам Радянської Армії та окре
мим особам, які надіслали XXII з’їздові Комуністичної партії України свої привітан
ня, і бажає їм нових великих успіхів у боротьбі за побудову комунізму в нашій країні.

З величезним піднесенням, під бурхливі, довго не стихаючі, овації делегати XXII 
з’їзду Комуністичної партії України приймають вітального лисга Центральному Комі
тетом Комуністичної партії Радянського Союзу.

Головуючий на засіданні тов. М. В. Підгорний повідомляє.що порядок денний XXII 
з’їзду Комуністичної партії України вичерпаний і оголошує з’їзд закритим.

Делегати підводяться з місць і співають партійний гімн «Інтернаціонал».
В залі з ноеою силою спалахує бурхлива овація на честь Комуністичної партії Ра

дянського Союзу, на честь ленінського Центрального Комітету КПРС на чолі з това
ришем М. С. Хрущовим.

З усіх кінців лунають вигуки:
— Хай живе наша славна ленінська Комуністична партія Радянського Союзу!
— Хан живе ленінський Центральний Комітет КПРС на чолі з видатним діячем 

нашої епохи Микитою Сергійовичем Хрущовим!
— Комуністичній партії України — слава!
— Хай живе наш могутній Радянський народ!
— Вперед до нових перемог комунізму!
Ці вигуки покриваються могутнім «ура», яке протягом багатьох хвилин гримить під 

склепінням величезного залу Жовтневого палацу. (РАТАУ).
Т ...--■=== — _____

Атомохід „Ленин“ завершує арктичну навігацію
Міністр морського флоту 

СРСР В. Г. Бакаев повідо
мив кореспондента ТАРС, 
що навігація 1961 року в 
Арктиці завершується ус
пішно.

Перевезено сотні тисяч 
тонн всіляких вантажів для 
населених пунктів, промис
лових підприємств і по.чяр-

них станцій Арктичного уз
бережжя.

В цьому році строки наві
гації в Арктиці значно по
довжено. Звичайно в цей 
час там закінчувались мор
ські операції.

Протягом літньої навіга
ції потужний криголамний 
флот дав змогу провести че-
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Друга черга ПІДУ
МОСКВА, 2 жовтня. (ТАРС). На Ленінських горах 

намічено спорудити комплекс будинків другої черги 
Московського державного університету імені Ломоно- 
сова.

Два п'ятиповерхових навчальних будинки розмістять
ся в південно-східній частині території МДУ. Тут запро
ектовано аудиторії, навчальні кабінети і лабораторії для 

■у всіх гуманітарних факультетів та інституту східних мов, 
'До цих будинків примкнуть окремі корпуси для лекцій
них аудиторій і дві бібліотеки навчальних посібників на 
200 тисяч томів кожна. Будинки загальним об'ємом у 
175 тисяч кубометрів споруджуватимуться з типових бу
дівельних конструкцій.

ІІа схід від головного будинку МДУ на вільній ділян
ці спорудять чотириповерховий корпус наукової бібліо
теки. Це буде найбільша вузівська бібліотека країни: 
її книгосховище розраховане на п’ять мільйонів томів.

У ЦК ЛКСМУ
ПРО РОБОТУ комсомольських 

ОРГАНІЗАЦІЙ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ПО ПІДГОТОВЦІ до ЗИМІВЛІ ХУДОБИ 

В 1961 — 1962 РОКАХ
Комсомольські організації колгоспів і радгоспів 

Луганської області широко розгортають роботу по 
підготовці до зимівлі громадського тваринництва. Мо
лоді трудівники колгоспу «Комуніст» Новоайдар- 
ського району вирішили до дня відкриття XXII з’їз- 

□ ду партії своїми силами відремонтувати і підготува- 
о ти до зимівлі худоби 5 корівників, один телятник та

рез льоди багато суден. Па о одну вівцеферму. За їх ініціативою високі зобов’я- 
найбільш складних ділян- п зання взяли юнаки й дівчата інших районів Луган- 
ках траси Північного мор- о щини. В колгоспах і радгоспах комплектуються ком- 
ського шляху каравани в □ сомольсько-молодіжні бригади, проводяться неділь
ці дні проводитиме атомо- о ники. Комсомольські організації підприємств, як ше- 
хід «Ленин». Тепер флагман ° фи, беруть активну участь у проведенні ремонту тва- 
радянського арктичного " "............. ~ ~........... ""
флоту перебуває в протоці 
Вількицького, де важкі льо
ди утруднюють рух суден. 
За допомогою своїх двигу
нів, потужність яких дося
гає 44 тисячі кінських сил, 
атомохід спокійно перебо
рює ці льоди.

Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної

ЗО вересня 1961 року відбувся Пленум 
Центрального Комітету КП України, 
обраного XXII з’їздом Комуністичної 
партії України.

Пленум обрав Президію ЦК КП Ук
раїни в такому складі:

Члени Президії: тт. Гайовий А. І., Іва- 
іценко О. І., Казанець І. П., Кальчен- 
ко Н. Т., Коротченко Д. С., Підгор
ний М. В., Сенін І. С., Шелест П. Ю., 
Щербицький В. В.

Кандидати в члени Президії: тт. Буб- 
новський М. Д., Скаба А. Д., Климен
ко В. К., Кошовий П. К.

партії України
Пленум обрав Секретаріат ЦК КП Ук

раїни в такому складі:
тт. Підгорний М. В. — перший секре

тар ЦК КГІ України, Казанець І. П. —* 
другий секретар ЦК КП України, Буб- 
новський М. Д., Гайовий А. 1., Іващен- 
ко О. І., Скаба А. Д.

* ♦ «
ЗО вересня 1961 року відбулося засі

дання Ревізійної Комісії Комуністичної 
партії України. С

Ревізійна Комісія обрала головою Ко
місії т. Яремчука Г. Ф.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

A

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання V 
№ 118 (469)

МРІЯ v ІААС
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на фермі до-

]~ІАМ’ЯТАЮ, як ми впер- 
•» •* ше почули про почин 
Марії Харитонівни Савчен
ко. Скільки розмов тоді бу
ло! Дівчата наші не раз 
заздрісно зітхали:

— От якби й нам так!
1 починали мріяти: яке 

то полегшення було, коли 
запрацювали 
їльні апарати, та й для кол
госпу економія немала. Ад
же кожна б укрупнила гру
пи, люди б вивільнилися... 
Мрії мріями, а в дійсності 
нічого цього не було: догля
дали ми по 13 корів, товк
лися на фермі зрання й до
пізна, та до того ще й надої 
невисокими були. Я, напри
клад, у минулому році одер
жала по 1765 літрів молока 
від корови.

Та на початку цього року 
котрась з дівчат принесла 
радісну новину:

— Чули? Кажуть, і в нас 
доїльні апарати будуть...

А ще більше радості було, 
коли одного разу Іван Гри- 
горович Токманенко (він то- 
2і фермою завідував) ска-

Середа, 4 жовтня 1961 р.

тазав мені, Вірі Решетняк 
Тамарі Шелест:

— Збирайтеся в дорогу, 
дівчатка. Поїдемо до Марії 
Харитонівни, повчимося.

1 от одного березневого 
дня вирушили ми у путь. 
Приїхали на місце, відра
зу ж на ферму пішли. Що й 
говорити, просто-таки були 
ми зачаровані баченим. Ко
рови хороші, в корівниках 
чисто, всі роботи механізо
вано.

Трохи пізніше й Марія 
Харитонівна надійшла. При
вітно познайомилася з на
ми, стала розпитувати, як 
ми у себе вдома хазяйнує
мо. А потім почала знайо
мити нас із своїм господар
ством, розповідати, як їй 
вдається такі високі надої 
одержувати. У групі в неї 
35 корів і 3 нетелі. Створю
вала вона групи сама: від
бирала теличок від продук
тивних корів і вирощува
ла їх.

— Ви теж обов'язково це 
запровадьте, — порадила 
нам.

Ми тепер так і робимо.
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п ринницьких приміщень.
□ Схваливши цінну ініціативу комсомольських орга-
□ нізацій Луганської області, ЦК ЛКСМУ зобов’язав 
п обкоми, райкоми ЛКСМ України, комітети первин- 
° них комсомольських організацій взяти активну участь 
° в організації зимівлі громадського тваринництва, для 
° чого: створити комсомольсько-молодіжні бригади, за- 
п гони по ремонту тваринницьких приміщень, провести 
° з цією метою недільники, залучити до цієї справи 
п молодих робітників підприємств-шефів колгоспів.

ОДНА
Стараємося наслідувати 
Марію Харитонівну в усьо* 
му. Як тільки приїхали, роз
казали про все в колгоспі, 
стали працювати за новим 
методом. Правда, групи за
брали не такі великі — 
нас тепер по 21 корові. Спо- 
чатку-таки немало кло
поту було, поки звикли ко
рови до апаратів. У мене 
«Кукла» та «Красуля» спер
шу зовсім не підпускали до 
себе — пручаються, ніяк 
спокійно стояти не можуть. 
А тепер звикли, і молоко 
сповна віддають.

Влітку я від кожної ко
рови надоювала по 10—12. 
літрів молока. Тепер, зви
чайно, надої дещо знизили
ся: адже багато корів в за
пуск ідуть, а чотири вже й 
розтеляться незабаром. З 
початку^року я вже надоїла 
до 2 тисяч літрів молока. 
Ще 100 літрів — і буде 
виконано моє річне зобов’я
зання. Його я, напевне, 
виконаю до 17 жовтня. Це й 
буде моїм подарунком ХХП, 
з'їздові партії.

Ми всі прагнемо зустріта 
цю дату гідно. Он і Катя 
Римаренко, з якою я зма
гаюся, і Рая Тупчієнко, і 
Люба Пилипенко та й всі 
інші доярки теж трудяться 
сумлінно. / мріє кожна з 
нас про одне: щоб нарівні з 
Марією Харитонівною на
дої одержувати.

3. ШПУДЕЙКО, 
доярка колгоспу імені 
Салавата Юлаєва Кі
ровоградського ра
йону.

Тваринницьке містечко 
колгоспу «Україна» Гайво- 
ронського району поповни
лося ще одною будівлею 
(знімок внизу). Всі тру
домісткі процеси по догля
ду за худобою в цьому ше
стирядному корівнику меха
нізуються повністю. Тут 
встановлюється підвісна до
рога для підвезення і роз
дачі кормів, вода для напу
вання худоби по жолобах 
подаватиметься самопли
вом. Для очищення примі- 
Щ е н н я встановлюється 
скребковий транспортер.

Фото В. ШТЕЙНБЕРГА.
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Ще ніколи з таким завзяттям ми не 
ходили біля кукурудзи, як нині. І по
сіяли вчасно, обробили й підживили 
кожну рослину, аби лиш качаниста від
дячила нам сторицею. І що ж, врожай, 
який ми одержали на площі 14 гекта
рів, перевершив наші сподівання: по 
111 центнерів у качанах видав кожен 
гектар!

З радістю я, молода комуністка, до
повідаю рідній партії про успішне пере
виконання взятого зобов’язання — ви
ростити на кожному гектарі по 65 цент
нерів кукурудзи.

Велику допомогу у збиранні кукуру-

дзи подав нам водій комбайна «ККХ-3» 
Іван Вацюк. Хороше він працює, доби
вається повного виконання змінної нор
ми.

Збирання і облік врожаю ми взяли 
під свій контроль. Слідом за комбайном 
пройшли все поле, зібрали всі, до єди
ного качана, і здали в колгоспну комо
ру. Сповнені творчих удач, ми прагне
мо попрацювати так, щоб до 44-ї річ
ниці Великого Жовтня впоратися з усі
ма сільськогосподарськими роботами.сільськогосподарськими роботами.

Т. МЕЛЬНИК, 
ланкова колгоспу імені Калініна 
Ульяновського району.

Впевнено почуває сене 
висоті монтажник-верхолаз 
Михайло Олещенко. Зараз 
він працює на монтажі оши
новки в 330 кіловольт на 
Кременчуцькій ГЕС.

КОМПАНІЇВКА. Колгоспники 
артілі «Україна» закінчили зби
рання і вивезення цукрових бу
ряків. Тепер всі сили спрямова
ні на збирання кукурудзи і со
няшника.

Комсомолець Віктор Хуторнюк 
трактором «ДТ-28» щодня пере
возить з поля на тік по 250 -270 
центнерів качанів. Безперебійну 
роботу комбайнів на збиранні 
соняшника забезпечують комсо
мольці — шофери А. Шестопа- 
лов та В. Охотнік.

Д. ВАЛАХ.
♦ * *

ПЕТРОВЕ. Старанно трудять
ся механізатори колгоспу імені 
XX з'їзду КПРС Ярослав Ма- 
чіха та Станіслав Огурчук. 7—8 
гектарів зябу при нормі 6 — та
кий їх виробіток щозміни. Мо
лоді механізатори готують пло
щу під майбутні посіви куку
рудзи.

Є. ПАСЛАВСЬКА.
* * *

УЛЬЯНОВКА. Ланки Катери
ни Капелюшної і Олени Капі- 
танчук з колгоспу імені Каліні
на збирають по 70 центнерів ку
курудзи з гектара та по 350 
центнерів зеленої маси.

Сумлінно трудяться на зби
ранні качанистої комбайнери 
І. Вацюк, М. Галімон та В. Га- 
лімон. За перші дні від їх ком
байнів надійшло на колгоспний 
тік понад 1100 центнерів куку
рудзи.

М. ШЕВЧУК.
* • *

ГОЛОВАНІВСЬК. Чудовий 
врожай королеви полів вироще
но в ланці Катерини Макодзьоб 
з колгоспу «Червона комуна». 
За попередніми підрахунками 
кукурудзоводи збирають по 70 
центнерів качанистої з гектара.

А. КРАСНОВ.

день

та 
і

на под- учнів виходить в поле 
середньої найвища продуктивність 

лінійка.

4><

З нових поезій*Кожного ранку
§ вір’ї Озерської
□ школи шикується
§ Ланкові виробничої брига-
□ ди рапортують бригадирові
о Каті Михайленко:
° — За вчорашній
°ланка зібрала...

—...Найкраще працюва
ли...

Класозі-пере.можцеві вру-
□ чається перехідний Черво-
□ ний вимпел.
□ Члени виробничої брига-
□ ди зобов’язалися за ЗО днів
□ виламати і перевезти по-
□ чатки з площі 115 гектарів.
□ Розробили умови змагання.
□ Переможцем вважається
□ той клас, в якого найбільше□
□
□^■□□□□□□□□□□□□□□□□□□с.осаг,ааоаапаапьиспасо

якість збирання.
В кінці робочого дня чле

ни комісії по перевірці якос
ті збирання врожаю на чо
лі з К. Михайленко прово
дять контрольний перегляд 
роботи кожного загону.

Правління місцевого кол
госпу імені Жданова заохо
чує відмінну працю школя
рів: п’ять процентів вила
маних качанів кукурудзи 
видаються учням, як додат
кова

Штумамурп
На знімку: електромонтаж

ник М. ОЛЕЩЕНКО.

Фото Г. ЧОБІТКА.

оплата.
М. КОВАЛЕНКО, 

рахівник колгоспу. 
Нозогеоргіївський 
район.
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g Рахунок—140 гектарів »
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Добра слава йде в колгоспі Імені Димитрова Компаніївсько- » 
го району про екіпаж цього кукурудзозбирального агрегату. Tie-• ц АПРИКІН- 
на взаємодія і співдружба колективу агрегату — комбайнера І Л 111 бепез- 
Сергія Кіблика, його помічника комсомольця Олександра Кібли- t "* срез
ка і тракториста Анатолія Кучерявеїіка забезпечує бездоганну І ,,Я Цього РОКУ 
роботу комбайна «ККХ-3». За день вони збирають кукурудзу ♦ Я з КОЛЄГО1О, 
на площі 6—7,5 гектара при нормі 3,75 гектара. Нині на рахунку $ свинарем колгоспу імені Ор- 

„ ten uvvvnvBQu ♦ джонікідзе Новоукоаїнсько-екіпажа вже є 150 гектарів зібраної кукурудзи.
В цьому велика заслуга і шоферів комсомольців Степана ♦ 

Магро, Максима Коваленка, Олександра Катіша. Кожен з них 
робить по 20—23 рейси за світловий день.

На знімку: агрегат Сергія КІБЛИКА за роботою; (вгорі) —х 
помічник комбайнера комсомолець Олександр КІБЛИК.

Фото М. САВКУНОВА.

джонікідзе Новоукраїнсько- 
го району Віталієм Котло
вим, звернувся з відкритим 
листом через газету «Моло
дий комунар» до всіх сви
нарів і свинарок області. 
Ми давали обіцянку відго-

Сподівання справдилися J 370 голів1

Розкішною виглядить ку
курудза на площі комсо
мольсько-молодіжної ланки 
Віри Свинаренко з колгос
пу імені Фрунзе. Дівчата 
зобов’язувались виростити 
на кожному з 50 гектарів по 
50 центнерів качанистої. 
Врожай перевершив їх спо
дівання:- з кожного гектара 
виходить по 55 центнерів!

Не поступаються перед 
дівчатами своїм старанням і 
члени механізованої ланки

FTTVVVTVYTTTVVVVTTTTVVTVTV^
«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
4 жовтня 1961 р., 2 стор.

Івана Щербини. То ж і еро-* 
жай у них високий. На всіхі 
110 гектарах, мов ліс, стоїть* 
кукурудза — стеблиста, ка-| 
чани дорідні, вагомі.

Комсомольські гектари * 
пильно охороняються кол- ♦ 
госпниками - дозорівцями, | 
яких очолює секретар ком- ♦ 
сомольської організації, аг-* 
роном колгоспу Станіслав | 
Стороженко. В роботі їлі ♦ 
допомагає піонерський до-1 
зор Приютівської восьми-; 
річки. ! . ї

А. КРИВЕЦЬ. І

Олександрійський район, |

і і і♦ ♦
♦ ♦
X дукати в цьому році 1000—
♦ 1700 голів свиней, зокрема
♦ до Дня радянської молоді 
І зняти з відгодівлі по 320—

і свиней і заклика
ли всіх свинарів і свинарок 
області наслідувати наш 
приклад.

Це добре, що сотні юна
ків і дівчат, відгукнувшись 
на наш заклик, радують 
Батьківщину хорошими тру
довими ділами.

Але дуже прикро, що я 
опинився в незавидному 
становищі і з гіркотою до
водиться визнати: зобов’я
зання річне не виконаю. І 
винні, насамперед, в цьому 
ви, Іване Степановичу Па
ламаренко. Адже, пам’ятає
те, як я весною радився з 
вами, як з головою артілі, 
радився із зоотехніком Г. Г. 
Спринсян, завідуючим сви-

ВЧОРА—ШКОЛЯРІ,
НИНІ—БУДІВЕЛЬНИКИ

Ще недавно тут був пус
тир, а зараз на околиці Но- 
воукраїнки чітко вималю
вались контури нового цук
розаводу. Підприємство, 
яке щодоби перероблятиме 
25000 тонн цукросировини, 
незабаром вступить в дію. 
Швидко виросла ударна 
комсомольська будова. 
Зросли і її люди.

Серед молоді, що з усієї 
області з’їжджалась на бу
дову,. переважали випуск
ники шкіл. Деякі приїздили 
усім класом. Було у цих 
вчорашніх школярів гаряче 
стремління до справжньої 
праці. А ось спеціальнос
тей, на жаль, ніяких. їх 
вони придбали вже тут.

Муляри, штукатури, маля
рії, теслярі — всі ці потріб
ні на будівництві люди не 
хто інший, як ті ж випуск
ники. Микола Трубенко, Ні
на Коваленко, Людмила 
Іщенко та їх товариші чу
дово володіють будівельни
ми професіями, які вони со
бі обрали, щоденно на

нофермою П. А. Шовенком 
і взявся відгодувати за рік 
1700 голів свиней. Ви тоді 
запевнили мене, що маточ
не поголів’я цілком забез
печить таку кількість при
плоду, яка потрібна для ви
конання мого зобов’язан
ня.

А що ж вийшло насправ
ді? Тваринники, які догля
дають маточне поголів’я, 
досі одержали лише один 
приплід поросят. На 250 
основних маток і 50 разо
вих одержано не по 6 поро
сят, як передбачалося,- а по 
3,3 голови на одну свино
матку. А це в свою чергу 
відбилося на поповненні 
відгодівельної групи.

З початку року я зняв з 
відгодівлі 300 свиней. За
раз у моїй групі е 670 голів. 
Але важко сказати, чи 
вдасться мені усі ці свині 
відгодувати до кінця року. 
Вагу кожної треба довести 
до 85—90 кілограмів. А я 
набираю в свою групу свит 
ней вагою в 10 кілограмів. 
От і на початку вересня ще 
прийняв 17 таких поросят.

Где леса, словно мачты 
фрегата. 

Выше облака тянутся 
к звездам — 

Штукатурят фасад 
девчата, 

Будто ласточки лепят 
гнезда.

120—130 процентів викону
ють змінні завдання.

Молодь прагне оволодіти 
суміжними спеціальностя
ми. Так, бетонники комсо
мольсько-молодіжної брига
ди А. Цорана вивчили тес
лярську справу, а бригадир 
ще й баштовим краном на
вчився управляти. Дівчата 
3. Богач, В. Пожар, В. Го- 
рячева, які спочатку не ма
ли ніяких спеціальностей, 
тепер кращі на всій будові 
штукатурниці.

Взагалі, протягом лише 
цього року нові професії 
придбали 90 чоловік, 50 мо
лодих будівельників оволо
діли суміжними спеціаль
ностями.

Незабаром закінчиться 
спорудження заводу. Але 
для інших новобудов зна
добляться придбані нашою 
молоддю будівельні спеці
альності — найпопулярніші 
у наш час.

О. МОСКАЛЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації бу
дови.

Вдруг тут шутка 
порхнула, как птица—

Молодежи в труде 
не помеха 

Засияли улыбками лица.
Даже мастер' зашелся 

смехом

«Ну, и Валька — прос:> 
артистка, 

Выступать бы тебе 
на эстраде, 

не зря ты слывешь 
активисткой 

комсомольской 
агитбригаде».

И

в

и девчина немного
смутилась: 

«Выступать? — Это дело 
простое. 

Для того я, Петрович, 
училась 

Чтобы строить, строить 
и строить».

С нею вряд ли работа 
наскучит. 

«Эй, подсобный, давай 
раствора!» 

Мастерок меткой шутке 
попутчик 

Загорелся огнем задора..

Николай ГАЛИЧЕНКО.

Я

не виконаю 
зобов'

*

-»

Крім того, їх же доводиться 
ще дорощувати місяців чо
тири—п’ять. І це при умові, 
що кожна голова щодоби 
даватиме приросту 550— 
600 грамів.

У попередні місяці я до
бивався добового приросту 
ваги до 900—1000 грамів. 
А зараз приріст знизився 
більше, як наполовину. І 
тільки тому, що правління 
колгоспу не забезпечує кор
мами. З раціону свиней за
раз виключили сінне борош
но, наполовину зменшили 
концентратів і відвійок.

До того ж буряки дово
диться згодовувати непо
дрібненими, бо коренерізка 
вийшла з ладу і ніяк її не 
спроможуться відремонту
вати. Ціле літо стоїть без 
діла нова дробарка. А щоб 
встановити її і щоб виго
товляти дуже цінний 
корм — сінне борошно — ні
хто з керівників не турбує
ться.

Надходить зима. Проте 
зимувати свиням по суті ні
де. Наявне приміщення по
требує ремонту. Та це не 
тривожить керівників арті
лі. Вони, очевидно, надію
ться на нове приміщення 
свиноферми, яке два роки 
будується, а кінця-краю 
там не видно. Досі колгосп 
не придбав залізних корит, 
підвісної дороги, немає пе
редніх решіток для станків.

Безперечно, важко випра
вити становище, яке ство
рилося з виконанням зобо
в’язання, але врахувати 
надалі все це необхідно. 
Вже тепер треба провесні 
парування _ маток з тим, 
що'б на початку року одер
жати приплід. 1 найголов
ніше — подбати про завер
шення будівництва нового 
приміщення.

1. клочко, 
свинар колгоспу іме
ні Шевченка Новоук- 
раїнського району.

S



МА РІЧКА

її

вопа з 
клубу, 
що в 
оце й

У Б1БЛЮТЕЦІ 
ти тільки, як 

годинник на стіні 
тять аркуші книги, яку не
квапливо перегортає частий 
відвідувач Павло Васильо
вич Гінкул. Він сидить, схи
ливши голову, час від часу 
щось стиха шепоче. Яскра
ве світло електричної лам
почки падає на його старе
че обличчя з глибокими 
зморшками.

— Хороша книга, про ве- 
, лику людину написана, —• 

я* нарешті говорить він, під
німаючись з-за столу. — І 
назва така цікава. Запишіть 
мені її, Марусенько.

— Через два тижні повер
нете. І зміст розкажете, бо 
я ще не встигла прочита
ти, — ніби між іншим ска
зала.

— Та я ще раніше при
несу. Аякже, зміст розповім, 
обов’язково.

Попрощався і пішов. Ма
рія Зосимова провела його 
поглядом до дверей. Посміх
нулась. Пригадалось, як 
лише рік тому май-ке на
сильно дала йому маленьку 
книжечку з малюнками. Він 
все відмовлявся:

— Навіщо? Я ж все рівно 
читати не буду. Старий вже 
став. Хай он читають ті, 
кому робити нічого. А у ме
не роботи — хоч відбавляй.

Та книжечку поніс додо
му. Повернув її майже че
рез місяць.

тихо. Чу- 
відстукує 

та шелес-

— Знаєте, прочитав ра
зом з бабою. Цікава.

І попросив ще якусь. 
«Тільки щоб з малюнками».

А тепер Павло Васильо
вич — один з активних чи
тачів, бере участь в літера
турних вечорах, читацьких 
конференціях. За старим 
Гінкулом зачастили у біб
ліотеку пенсіонер Антон 
Матвійович Лавриненко, 
Фекла Мусіївна Пікаш та 
й інші. Ще півроку тому 
читачів тут нараховувалось 
не більше трьохсот. А те
пер? Майже вдвоє більше...

Марія поглянула на го
динник. «Ой лишенько, оце 
так замріялась: вже за де- 
сяту. Час додому йти, ро
бочий день давно закінчив
ся». Встала з-за столу, пі
дійшла до вимикача і, нараз 
щось пригадавши, знову пі
дійшла до столу. —

«Безумовно, треба переві
рити. Трохи не забула», — 
промовила дівчина сама до 
себе і, діставши записну 
книжку, почала записувати: 
«Завтра побувати на пер
шій фермі, поговорити з 
Валентиною Зосимивоіс. Пе
ревірити, чи всю літературу 
з пересувки роздала».

Блокнот бібліотекарки, 
списаний і чорнилом, і олів
цем, був своєрідним планом 
роботи і журналом обліку. 
Тут можна прочитати і про 
випуск «бойових листків», і 

' про бесіди з трактористами, 
, доярками, і окремі випис- 
I ки з книг.

За вікном почулись швид- 
I кі кроки, двері відчинились 

і разом з секретарем ком
сомольської організації Ан- 

’ тоніною Гущенко 
вбігла весела Галина

. цова.
— Маріє, ну чого 

до півночі сидиш? -

ромовкою випалила 
докором. — А ми з 
з танців. Побачили, 
тебе світиться, та 
забрели на вогник.

— У нас, відверто кажу
чи, є справа до тебе, — пе
ребила Тоня подружку. — 
Сьогодні вирішили розпоча
ти підготовку нового кон
церту. Ти ж візьмеш участь?

— Питаєте. Без мене він 
і не відбудеться, — засмія
лась Марія. — А коли ре
петиція?

— Завтра о дев’ятій. Вве
чері, безумовно...

Подруги разом вийшли на 
вулицю. З клубу долітали
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звуки баяна, там веселилась 
молодь. Вітерець від річки 
ніс прохолоду.

Дівчата відійшли до во
ди. В ній рясно миготіли та
ємничі зірки.

— Це ж серед них літали 
і Гагарін, і Титов, — мрій
но промовила Марія. — От 
щасливці.

Вона поглянула'чіа небо, 
обвела довкола поглядом і 
в нічній тиші попливла 
пісня:

В’ється наче змійка 
Неспокійна річка, 
Тулиться близенько 
До підніжжя гір...

Линули вдалину ніжні

журливі слова пісні. Дівча
та підхопили. Хороше так 
заспівали. І лише згодом 
Тоня схвильовано промови
ла:

— Тобі артисткою тре^я 
бути, а не бібліотекарем.

— Ні, Тоню, помиляєшся. 
Я свою професію не промі
няю ні на яку іншу. Ну, до 
завтра, дівчата, я пішла, 
вона махнула рукою і 
прямувала до мосту.

Е ЗОВСІМ рано, а 
на вже поспішає

ферму, там її чекають, 
пакунком книг, 
«бойовим листком», який во-

майже
Яким-

це ти
- ско-

£п

і□□

ЕШЕЛОНУ- 
зелену вулицю!
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НА ВОКЗАЛІ натовп. Грає духовий оркестр. Про
води. На краю перону вишикувались піонери.

Це вони проводжають у довгу путь свій, піонерський, 
ешелон.

Вагони навантажені доверху. Видніються колеса, 
стружка та інші невизначеної форми залізні^ речі. 
Сімсот тонн, з них 200 — з міста Олександрії, від
силають піонери 
ським металургам.

Кіровоградщини дніпропетров-

■

ським металургам. . □
Цей, другий уже, ешелон — подарунок Кіровоград- ■ 

ських юних ленінців з’їздові партії. Клич учнів ШКО- в 
ли № 10 обласного міста почули школярі всієї об- ■ 

■* * ----’----- □
9

□ ЛИ J№ 1U ииласпиіи тіча ііиіулл
2 ласті. Кіровоградські школи № 14, № 26, знам’янські
■ ~ ----- д -- ——
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піонери — особливо відзначились. Саша Альфьоров, 
наприклад, восьмикласник десятої школи міста Кі" 
ровограда, сам зібрав одну тонну протягом року 
піонерської дворічки. Першому збирачу металобрух
ту та його товаришам з міст Олександрії, Знам’ян
ки, Кіровограда — Лені Широкій, Колі Романчуку, 
Колі Харченку, Ларисі Трупіній — випала честь су
проводжувати состав у Дніпропетровськ.

— Зелену вулицю — піонерському ешелону!
На знімку: (зліва направо) піонери Саша Альфьо

ров, Лена Широка, Коля Романчук, старша піонер- 
вржата Кіровоградської середньої школи № 12 Ла
рис,Цурканова перед від’7’'"'"'

И■
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■ ■

на зараз вивісить на фермі, 
Марія прямує до корівника. 
Ще здаля її помічає Ва
лентина Зосимова, вибігає 
назустріч. Поли халата роз
літаються від вітру, на об
личчі квітне посмішка.

— Здрастуй, Мару
сенько! Нові книжки при
несла? От чудової — звер
тається вона і, підхопивши 
дівчину під руку, иеде до 
своїх подруг, які вже за
кінчили доїння.

...Знову вечір. Робочий 
день закінчився. Марія за
доволена ним: в блокноті 
з’явились нові записи, про 

А зараз 
треба йти в клуб на репе
тицію. Вона ж співатиме на 
концерті «Марічку».

І. СТАРОДУБЦЕВ.
с. Лозоватка 
Компаніївського 
району.

те, що зроблено, 
по-

во
на 
З 

із свіжимЕНТУЗІАСТИ І... КЛЮЧНИКИ
І)ЕДАІ\ЦІЯ одержує бага- 
А то листів на культурно- 
освітні теми.

Там, де мова заходить 
про художню самодіяльність 
села, Галині Червоній, заві
дуючій Великотроянівською 
бібліотекою Ульяновського 
району, є про шо писати. 
Останнім часом в клубі по
ліпшилась робота гуртків. 
Агіткультбригада протягом 
двох місяців виступала в 
Кам'яній Криниці, Богдано- 
вому, Сабатинівці, Вільхо
вому та в багатьох інших 
селах району, кілька разів 
виїжджала з концертом в 
поле, на тваринницькі фер
ми колгоспу імені Котов- 
ського. І завжди її виступи 
користуються успіхом. Рада 
клубу нерідко разом з ак
тивістами бібліотеки влаш
товує тематичні вечори.

З листа виявляється, що 
і в бібліотеці теж прово
дяться цікаві заходи. При 
допомозі активних читачів 
Галина часто влаштовує чи
тацькі конференції, літера
турні вечори.

Ці ж питання порушує 
в своєму листі працівник 
Новоархангельської район
но" бібліотеки Р. Онищенко:

«Твори Анатолія Дімаро- 
ва полюбилися нашим чи
тачам. Дещо раніше ми 
проводили обговорення КНИ
ГИ «його сім’я». Потім ЧИ-І 
тачі висловили бажання об-І 
говорити книгу «Ідол». Ці-І 
кавими, схвильованими бу-< 
ли виступи вчителів серед-*

—0—

На честь з'їзду
Валентина Дмитраіико і 

Марія Шуба — подруги. 
Працюють вони листоноша
ми в артілі імені Литвино
ва Н овоархангельського ра
йону. Дівчата вирішили за
кінчити передплату цен
тральних, республіканських 
і обласних періодичних ви-1 
дань до дня відкриття ХХП 
з'їзду КПРС і дотримують 
свого слова.

І. РОМАНЕНКО.
Новоархангельський 
район.

І■> 
і

?
а 
в

їздом.
Фото В. Штейнбер. а.

■ 
В

Огляд л гі
ньої школи Л. Колісничен- 
ко і Г.
швейної 
мак і Г. 
ступаючі 
ки про літературні образи, 
вони й з життя брали при
клади, розповідали про 
сім’ї, в яких неправильно 
виховують дітей».

Ми взяли лише два листи. 
Скільки в них відчувається 
турботи про свою справу, 
бажання кожний захід ор
ганізувати і провести най
краще, найцікавіше.

Безумовно, серед куль
турно-освітніх працівників 
не всі працюють з ентузіаз
мом. Скільки ще «ключни
ків» завідує клубами і біб
ліотеками! Про них з обу
ренням пишуть юнкори до 
газети. Дістається і тим ке
рівникам колгоспів, сіль
ських Рад, які не створю
ють умоз для культурного 
відпочинку.

«Хотілося, щоб і в с. Ма
ле Дрюкове бібліотека ста
ла місцем хорошого 
сговного відпочинку, 
проводились цікаві і 
заходи, як в інших селах, — 
пише з Бобринецького райо
ну Леонід Липа. — Але 
клубна бібліотека в цьому

Тихої, робітниць 
майстерні Т. Ти- 
Богорелової. Ви
говорили не тіль-

» змі- 
щоб 

масові

стгв
ледь животіє. Книжко* 
фонд малий, а відділу

селі 
ВИЙ 
культури до цього байду
же».

Автори 
ють свої 
форм 
чинку, в тому числі не об
ходять увагою діяльність 
клубів, демонстрування кі
нофільмів. Серйозні закиди 
робляться комсомольським 
працівникам і активістам в 
тому, що мало організовують 
масових дозвільних, вихов
них заходів під відкритим 
небом. Так, подружжя Ор
лових з селища Димитрово 
(м. Олександрія) скаржить
ся на те, що «протягом літа 
у нас в парку жодного разу 
не влаштовували масових 
заходів, на яких можна бу
ло б культурно, весело і ці
каво відпочити. Навіть у не
дільні дні кожний розважає
ться, хто як вміє. Єдине, що 
можна побачити — кіно
фільми. Чому це так?»

Дійсно, чому? Про це вар
то запитати працівників 
Олександрійського міськко
му комсомолу, працівників 
культури. ,Невже для того, 
щоб влаштувати в парку 
виступи художньої само
діяльності, танці, літератур-

ЛИСТІВ ВИСЛОВЛІО- 
зауваження щодо 

культурного відпо-

ні вечори, читання лекцій, 
потрібні якісь особливі умо
ви?

Нічим іншим, а тільки не
бажанням взятися як слід 
за -роботу, пояснюється й 
те, що в клубі колгоспу 
«Перемога» Новгородківсь- 
кого району не існує ніякої 
художньої самодіяльності. 
«Завідуючий клубом Віктор 
Поддініжний, — пишуть нам 
з цього колгоспу, — пере
творився на ключника. Два 
рази на тиждень відкриває 
клуб для демонстрування 
фільму та й будьте здорові. 
Навіть танці влаштувати не 
хоче». Дійсно, невесело мо
лоді в такому культурно- 
освітньому закладі.

Дуже прикро, що в нас е 
ще працівники, яким все 
байдуже. Такий не посо

ромиться протягнути руку 
за черговою получкою, хоч 
добре знає: не заробив її. 
Якщо в клубі немає гуртків 
художньої самодіяльності, а 
концерти даються від ви
падку до випадку, якщо біб
ліотекар утруднює себе ли
ше тим, що дістане з поли
ці книжку і запише її в 
картку читача — значить, 
він даремно займає поса
ду, і нехай гостре юнкорів
ське перо виведе його на 
чисту воду.

Злочин, байдужість, 
совістьРідна мати моя,

Ти ночей не доспала...
Ця пісня про саме найдорожче для кож

ної людини — про рідну неньку. Як хвилює 
вона! Скільки приємних спогадів, які най
кращі почуття викликає у кожного, хто спі
ває цю пісню! Тільки Микола ніколи не 
співає її. йому боляче й гірко: немає в 
нього неньки, немає кому співати цю хоро
шу пісню. Власне, мати є, але...

Все почалося з чарки. Якось Миколин 
батько поїхав у Долинську, щоб доставити 
хліб для магазина другого відділку радгос
пу імені Карла Маркса. Зустрівся там з 
«дружками», випили по одній, по другій, 
по ... надцятій. І батько вирушив у дорогу 
в темну ніч. Та й сам, власне кажучи, був 
як темна ніч. В дорозі звалився з воза...

Довго вилежувався після цього в лікар
ні. Врешті-решт підлікувався, а згодом ос
ліп і помер.

Залишилися Галя, Миколка, Неля і Петя 
Федченки напівсиротами. І мати віддавала 
їм всю свою ласку, все тепло свого серця 
за себе й за батька.

Та слабеньким виявилося у матері серпе. 
І тепло, і ласка його було, як спалах поро
ху — ледве на рік вистачило... Що їй діти? 
Вона захотіла влаштувати 
щастячко.

Почалося знову ж таки з 
уже мати почала пиячити.

А які хороші мрії плекали 
ла! Вони щойно кінчали семирічку, 
мріяла про педучилище. Микола хотів пої
хати у Київ, поступити в художнє учили
ще.

А мати щовечора з’являлася напідпитку. 
Де вже тут до науки, до спокою? За ком
сомольською путівкою подалася Галина на 
Донбас. В місцевий колгосп пішов працю
вати Микола. З чотирнадцяти років пізнав 
він ціну хліба, заробленого своїми руками. 
Вдень, під час роботи, його полонили мрії 
про училище, про майбутні власні картини, 
а ввечері не міг віддатися улюбленому за
няттю. Перед очима поставала інша карти
на, гірка і огидна. У неприбраній хаті тхну
ло цигарковим димом і горілчаним сморо-

своє особисте

чарки.

Галя 1

Тепер

Мико- 
Галя

дом. За столом розчервоніла, розхристана 
мати з сусідом дудлять оковиту. Зголодні
лі Неля і Петрусь боязко визирають з-за 
комина. Микола хмуриться. А мати, ви
правдуючи появу в хаті бригадира колгосп
ної будівельної бригади і саму випивку, 
хрипким голосом пояснює:

— Іван Архиповнч зайшов, щоб записа
ти, що ти зробив сьогодні.

Такі «записи» І. А. Савенка повторюва
лися майже щодня.

Микола не стерпів і став докоряти мате
рі. А у відповідь діставав штурхани. Інко
ли мати, «розгнівавшись на непокірного си
на», не з’являлася по кілька днів додому. 
А коли й з’являлась, то з Савенком. І зно
ву затівали п’яні оргії. Тоді вже Миколі 
доводилося ночувати в конюшні, в яслах 
біля коней.

До роботи Микола був беручкий. Прав
ління колгоспу торік послало його вчитися 
в Новгородківське училище механізації 
сільського господарства. Повернувся в рід
ну Іванівку, став у колгоспі трактористом. 
Одержав першу солідну получку і радо 
віддав матері. Сподівався, що мати костюм 
купить, та марно: — гроші попливли на 
оковиту.. Коли ж Микола попрікнув її, 
вона знову зникла з дому. Аж через два 
тижні з’явилась п’яна. Микола мовчки пі
шов до клубу. Повернувшись, застав у ха
ті давнього материного знайомого. Хло
пець вигнав його з хати. А мати забрала 
хатнє майно і подалася в Лозовагку Ком- 
паніївського району, до Савенка.

Микола, разом з Нелею та Петею зали
шилися в чотирьох стінах. Навіть ліжка їм 
не лишила мати. Недавно вона завітала в 
Іванівку. Хотіла, було, картоплю прихопи- 

(Закінчення на 4-й стор.).

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
4 жовтня 1961 року, 3 стор.



Злочин, байдужість, ІЗ МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ
(Закінчення).

ти, та Микола не дав. Адже він сам з бабу
сею город обробляли!

— Здохнете, але я не 
відрубала вона.

Та чи багато користі 
якщо й приїде? Врешті, 
то її називати. Адже вона сама відцурала
ся від священного імені матері.

А допоміг їй в цьому такий же негідник, 
як і вона, — Іван Савенко. Це він, п’ят- 
десятидворічний гульвіса, втратив чо
ловічу гордість, людську гідність і совість. 
Євдокія Федченко — у нього четверта дру
жина. А Савенко вже й сам не пам’ятає 
всіх евдїх дружин і дітей.

Як же трапилося, що цей розпусник без
карно знущається над жінками, що рідна 
мати відреклася від своїх дітей? 1 все це 
на очах в іромадськості. Хіба немає на 
них управи? Звичайно, є, але...

У жовтні 1959 року справу 1. А. Савенка 
розглядав товариський суд села Іванівни 
під головуванням Анатолія Хорошка. Чи
таєш протокол суду, гнівні виступи бага
тьох свідків, які до подробиць розкрива
ють гниле нутро цього пройдисвіта, і ду
маєш: врешті правда восторжествує, негід
ник дістане по заслугах.

Так би й було, коли б прокуратура До- 
линського району довела справу до логіч
ного кінця. Працівники райпрокуратури 
теж стверджують, що справою Савенка не 
раз займався виконком Іванівської сільра
ди, засуджувала його аморальну поведінку 
районна газета. Та Савенку, як з гусака 
вода.

— Немає в карному кодексі такої статті, 
щоб його притягти до відповідальності, — 
розводять руками в прокуратурі.

До Савенка, який веде себе аморально в 
побуті, порушує радянський закон про 
шлюб і, обманувши працівників бюро 
ЗАГСу, двічі зареєстрував свій шлюб, До
линська прокуратура не може застосувати 
відповідної статті? Що це — безсилля чи 
поблажливість?

Ну, а як же вирішилась доля Федченків? 
Микола, як найстарший, щиро вболіває за 
долю четвертокласниці Нелі й третьоклас
ника Петі. Адже, хоч і допомагає бабуся, 
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під час оранки.

щастя молодого

ЖОВТНЕВИЙ 
Е К Р А II
Настав жовтень — місяць 

з’їзду будівників комуніз
му. З метою широкого пока
зу населенню кращих ра
дянських кінофільмів про 
Комуністичну партію Радян
ського Союзу — натхненни
ка і органі >тг>ра всіх наших 
перемог, в містах і селах 
України проводиться фести
валь кінотворів, присвяче
ний XXII з'їзду КПРС і 
XXII з’їзду КП України.

До програми фестивалю 
включені кращі твори ра
дянської кінематографії ви
пуску минулих років, а та
кож нові фільми.

...У марсельському ресто
рані довелося Семену Вост- 
рікову, генералу Радянської 
Армії, зустрітися з офіціан
том — білоемігрантом Семе
ном Нашокіннм. Два жит
тя. дві долі. Але за кож
ною з них стоять інші. За 
одною — більше ніж двох
сотмільйонний радянський 
народ, за другою невелика 
купка вигнанців. Про це роз
повідає художній фільм в 2-х 
серіях «Два життя», який 
по сценарію О. Каплера по
ставив на кіностудії імені 
М. Горького режисер Л. Лу
ков.

В мирі та згоді живуть 
Саулія та Фунду. Ніщо не 
затьмарює 
подружжя. Та однієї весня
ної ночі.
тракторист Саулія знайшов 
скарб і вирішив приховати 
цю знахідку. Врешті-решт 
він відкриває дружині і то
варишам свою таємницю. 
Фільм «Скарб» випустила 
кіностудія «Грузія-фільм».

У жовтні глядачі також 
познайомляться ще з рядом 
радянських кінофільмів:

; «Пгичка-невеличка». «Ра- 
; нок», «Дерсу Узала» та ін- 
; шими.

вас!

матері, 
не вар-

СОВІСТЬ
та весь тягар все-таки падає на нього. __
встигає і на роботі побувати, й обід зго
тувати своїм меншим, зодягти і в школу 
вирядити... Нелегко Миколі.

А де ж його товариші, комсомольці? 
Звернувся він до секретаря комсомольської 
організації Бориса Куделі. А той, не роз
думуючи, відповів:

— Я ж тобі нічим не допоможу. Звергай
ся в правління колгоспу.

От як легко «розв’язав» справу комсо
мольський вожак, агроном за освітою і по
садою!

Хлопець звернувся в правління. Подав 
заяву з проханням відпустити його з кол
госпу, щоб разом з Нелею і Петрусем пе
реїхати до Кривого Рогу, де працює на 
збагачувальній фабриці сестра.

Правління колгоспу на своєму засіданні 
вирішило; доручити голові колгоспу розі
братися в особистій справі Микола Федчен- 
ка.

От яке «мудре» рішення придумали! І 
це ті люди, які добре знають становище Р 
сім’ї! Ще «мудріше» виконав це рішення Р 
голова колгоспу Віктор Семенович Лобода. £ 
Він навіть не знайшов часу заглянути до Р 

иву 
об-

Він

хати Федченків, розпитати Миколу про 
його життя. А коли той подав другу заяву 
на правління, її вже й не виносили на сС 
говорения, бо сам В. С. Лобода власноруч
но наклав резолюцію: «Повідомити попе
реднє рішення правління».

Ось таким «Соломоновим» рішенням голо- р 
ва колгоспу вирішив сирітську долю. Що 
це — легковажність чи байдужість? І як р 
це сполучається з поняттям про наш мо- (і 
ральннй кодекс: людина людині — друг» 0 
товариш і брат? і?

Як і їх ровесники, Федченки хочуть жити 
радісно, щасливо. Вони хочуть вирости чес- і* 
ними громадянами, гідними нашої великої 0 
епохи. Ніякі савенки і «іже з ним» не по- І 
винні затьмарювати їх дитинство, їх юність. * 
Долю Федченків повинна вирішити громад- \ 
ськість Іванівки. >

О. ШКАБОП,
Долинська—Компаиіївка.

m
о а б л

ЦІ СЛОВА минулої субо
ти репродуктори роз

несли по кіровоградському 
стадіону «Авангард», де 
зустрічалися місцева «Зір
ка» і чернігівська «Десна». 
Не без хвилювання за до
лю своєї любимої команди 
слухали присутні на матчі 
радіопередачу, організовану 
клубом любителів футбола.

— Одеський «Чорномо
рець» ше до минулої зу
стрічі в Кіровограді був 
недосяжним для всіх інших 
команд зони, — звучав го
лос диктора.

— Що стосується «Зір- 
і«і», то вона вже забезпе
чила собі п'яте місце, бо 
миколаївський «Суднобу
дівник», який перебуває на 
шостому місці, при будь- 
яких умовах не може на
здогнати її.

Що ж, п’яте місце — не 
так вже і погано. Адже в 
зоні вісімнадцять команд, і 
жодній з них не хочеться 
замикати турнірну табли
цю. Але розраховувати на 
провідне місце в зоні ма
ють більше підстав ті ко
лективи, які в минулі роки 
були близькі до цього. Са
ме «Зірка» і належить до 
таких. У 1935 році вона 
зайняла шосте місце, а то-

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36.
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ційної комісії вважають

ЖАРТИ НА ШОСЕ
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Шагас дос Сантос Віктор (Португалія). «ВИХОР».

ЕКЗАМЕН 
З «ГАРАНТІЄЮ»

Викладачі однієї з лон
донських автошкіл з деяко
го часу почали практикува
ти не тільки навчання кур
сантів правилам руху, але 
'й... складання за них екза
менів у поліції. Зрозуміло, 
робилось це за додаткову

оплату, причому курсант
оплачував також і гримера, необхідне... заохотити, а не 
який здійснював відповідне 
маскування лжеабітурієнта.

Афера розкрилась найне- 20 років,, не даючи приводу 
сподіванішим чином, коли л -.---.л......

один з викладачів, який 
прийшов на екзамен під 
прізвищем свого багатого 
учня, провалився. Розлюто
ваний учень почав вимагати 
назад гроші. Не одержавши 
«задоволення», він звернув
ся в «Скотленд ярд».

карати цього автолюбителя. 
Адже для того, щоб їздити

для пред'явлення посвідчен
ня водія, потрібно було про* 
явити виключну дисциплі
нованість і жодного разу не 
порушити правил руху. В 
урочистій обстановці «юві
ляру» було вручене тимча
сове посвідчення до... того 
часу, поки він не складе від
повідного екзамене.

на до
не слід, треба

та-

Заспокоюватися 
сягнутому 
брати нові рубежі! 
кої думки і болільники, і 
футболісти. Тому більшість 
з них, будучи оптимістами, 
перед зустріччю з чернігів
цями міркувала так, що 
теоретично «Зірка» може 
розраховувати і на друге 
місце.

Це могло статися в тому 
разі, якби вінницький «Ло
комотив» програв усі’три 
останніх тури, а Кірово
граді — перемогли всіх 
трьох своїх противників. 
Тож і обидві команди ма
ли по 45 очок, але у наших 
земляків була б краща різ
ниця забитих і пропуще
них м’ячів. Усі інші коман
ди не мали змоги наздогна
ти вінничан.

Це були міркування що
до другого місця. Могли 
бути і інші варіанти. Пере- 
мігши «Десну», «Зірка» при 
будь-яких обставинах за
безпечила б собі четверте 
місце. Щоб вийти на третє 
місце, навіть коли б львів
ські армійці виграли всі 
три останніх матчі, їй ли
шилося б здобути тільки 
два очка в двох наступних 
зустрічах з дрогобицьким 
«Нафтовиком» і станіслав- 
ським «Спартаком».

ЗАОХОЧЕННЯ 
ПОРУШНИКА

У Зальцбурзі (Австрія) 
був недавно виявлений ав
толюбитель, який протягом 
20-ти років їздив на автомо
білі, не маючи посвідчення 
водія. Коли постало питан
ня про міру покарання за

ПАМ’ЯТАЙ ПРО СІМ'Ю!

Для боротьби з нещасни
ми випадками американці 
ввели нову модель автомо
більного спідометра. На йо
го циферблаті при переви
щенні 
метрів 
тично 
ження
дітей або інших 
родичів.

швидкості 100 кіло- 
на годину автома- 

з'являються зобра- 
дружини водія і його 

близьких

але не завжди виходить 
так, як хочеш. Нерідко дій
сність розчаровує мрійни
ків. Так вийшло і на цей 
раз. «Зірка» невдало про-0 це безпрецедентне порушен- 
вела змагання з чернігів
цями і 
хунком 
ла її 
зустріч 
своєму 
ка вдома.

Вінничани в цей день 
завдали поразки (3:1) чер
нівецькому «Авангарду» і 
ніхто вже не зрушить їх з 
другого місця. Львівські 
армійці перемогли з таким 
же рахунком спартаківців 
Станіслава.

Тепер боротьба за те, 
щоб увійти до провідної 
трійки топитиметься між 
кіровоградцями, львов’яна- 
ми і чернігівцями, які перед 
двома останніми турами 
мають однакову кількість 
очок (по 39), але у місце
вих спортсменів найкраща 
різниця забитих і пропуще
них м’ячів.

Усі інші команди зони зі
грали так: Одеса—Херсон— 
1:1, Миколаїв—Ужгород — 
0:1, Черкаси—Луцьк — 3:0, 
Житомир—Дрогобич — 5:1, 
Тернопіль — Ровно — 1:0, 
Хмельницький—Київ — 2:1. 
Тепер турнірна таблиця 
команд першої української

програла їм з ра- 
1:4. До речі, це бу- 
остання календарна 
у цьому сезоні на 
полі і перша пораз-

ня, то виявилося, що біль
шість членів дискваліфіка-

В тісному коридорі дитя
чої поліклініки м. Кірово
града ніколи не стихають 
шум, галас, плач дітей. Ма
тері нервово поглядають на 
годинники, втішаючи дітей:

— Почекай, Сашо, ще 
трішечки, тьотя незабаром 
прийде.

Та вже дев’ята година 
ранку, а тьотя так і не з’яв
ляється. Лікар-лотонари- 
нолог О. Я. Олег вважає, 
що на роботу можна і за
пізнитися. Дорікати їй ніх
то не сміє, бо вона, так би 
мовити, людина принципо
ва, з характером. Не вго-

$

дили їй чимось, так вона 
може залишити хворих і не 
приходити, поки настрій не 
з’явиться.

Ці неподобства О. Я, 
Олег відомі головному ліка
реві дитячої 
В. Калашниковій. 
постійно відповідає 
«Ми не винні, нас 
буйте...»

Очевидно, лікарів
1 В. Калашникову 
потурбувати 
міського відділу 
здоров’я і з’ясувати, хто ж, 
врешті-решт, винен?

Л. КОВАЛЕНКО.

поліклініки 
Але та 
хворим; 
не тур-

О. Олсп 
повинні 

працівники 
охорони

Першість області з футбола

Міркування міркуванням., зони має такий вигляд:
І В Н П М О

Одеса 31 25 5 1 59:16 55
Вінниця 32 20 7 5 51:23 47
Кіровоград 32 16 7 9 67:38 39
Львів 32 16 7 9 39:30 39
Чернігів 32 13 13 6 46:40 39
Хмельницький 32 13 6 13 47:42 32
Миколаїв 32 12 8 12 44:44 32
Житомир 32 12 7 13 42:40 31
Ровно 32 12 6 14 51:57 ЗО
Ужгород 32 10 9 13 24:36 29
Станіслав 32 12 5 15 45:62 29
Київ 32 10 8 14 47:39 28
Чернівці 31 10 8 13 47:51 28
Тернопіль 31 11 5 15 41:47 27
Херсон 32 9 9 14 27:37 27
Черкаси 32 8 10 14 23:43 20
Дрогобич 32 6 7 19 24:57 19
Луцьк 31 4 7 20 30:52 15

Закінчився перший етап чем
піонату області з футбола. За 
почесний титул чемпіона почало 
боротьбу десять найснльніших 
команд-переможців своїх спор
тивних товариств. Одна з них — 
команда новомиргородського 
«Колгоспника» двічі не з'явила-

ти Кіровоградського агрегатного 
заводу, Кременчуцької гідро
електростанції та Гайворонсько« 
го паровозоремонтного заводу. 
Переможець цієї п'ятірки здо
буде право провести перехідні 

........... ......... *ГРИ 3 майстрами класу «Б» —• 
ся на змагання І за це була ви-’ споРтсменамн «Зірки», 
ключена з розиграшу, — — - -

Взагалі ж першість області в
У році проходить 

будь- 
е те, 
було

нинішньому році г:""~ 
більш організовано, ніж 
коли. Одним з недоліків 
що суддійство не завжди 
на високому рівні.

Чимало справедливих 
кань можна почути від гравців 
І любителів футбола з приводу 
того, що зустрічі, які відбува
лися в Кіровограді, не дозволя
ли проводити на стадіоні «Аван
гард». Доводилося грати на 
неблагоустроєїіому стадіоні 
«Сільгосп деталь».

Другий етап розиграшу про
водиться в двох зонах. До 
Олександрійської зони увійшло 
5 команд, які набрали найбіль
шу кількість очок. Це — два ко
лективи Олександрії, футболіс

нарІ-

У Маловисківській зоні гра
ють команди Кіровоградського 
заводу «Сільгоспдсталь», мало- 
висківського і кіровоградського 
«Спартака». Вони виборюють 
місця з шостого по восьме,

----------------------------- й?

ДО ВІДОМА СЛУХАЧІВ 
ФАКУЛЬТЕТУ ЮНКОРІВ

4 жовтня в приміщенні Бу» 
диику політичної освіти відбу
деться перше зппяття на фа
культеті юнкорів університету, 
робкорів міста Кіровогр ід.і.

Початок заняття <— о П-ій го
дині 30 хвилин.

Редактор П. МАРЧЕНКО.


