
В Центральному Комітеті КП України
Про ініціативу робітничих кореспондентів 

ордена Леніна металургійного заводу 
„Запоріжсталь“ імені Серго Орджонікідзе

Робітничі кореспонденти ордена Лені
на металургійного заводу «Запоріж
жі аль» імені Серго Орджонікідзе, праг
нучи внести гідний вклад у виконання 
історичних рішень XXII з’їзду КПРС і 
прискорити темпи комуністичного будів
ництва в нашій країні, через республі
канську «Робітничу газету», обласну 
газету «Запорізька правда» і заводську 
багатотиражку «Днепровский метал- 
лург» звернулися з закликом до всіх 
робкорів республіки розпочати масовий 
рейд-перевірку використання резервів 
соціалістичної економіки.

Активісти преси ставлять своїм зав
данням допомогти колективам підпри
ємств добитись найшвидшого впровад
ження і ефективного використання но
вої техніки, виявити і усунути недоліки 
в організації капітального будівництва, 
допомогти підтягнути відстаючі підпри
ємства і будови до рівня передових, на
полегливо боротися за масове поширен
ню передового досвіду, за додержання 
суворого режиму економії у великому і 
малому.

Масовий робкорівський рейд-перевір- 
ка використання резервів соціалістичної 
економіки допоможе виявити і постави
ти на службу комуністичного будівни
цтва невичерпні можливості народного 
господарства республіки, залучити до 
активної участі по контролю знизу ши
рокі маси трудящих, сприятиме 
ненню у них почуття господаря 
підприємства і будови, високої відпові

дальності за стан справ на виробництві.
Центральний Комітет КП України 

схвалив патріотичну ініціативу робітни
чих кореспондентів ордена Леніна за
воду «Запоріжсталь» імені Серго Орд
жонікідзе, які звернулись з закликом
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ЗМІЦ- 
свого

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

до всіх робкорів республіки провести 
масовий рейд-перевірку використання 
резервів соціалістичної економіки.

Центральний Комітет КП України зо
бов’язав обкоми, міськкоми, райкоми 
КП України, первинні партійні органі
зації підприємств і будов, профспілкові 
та комсомольські організації подати 
активну допомогу учасникам рейду, 
оперативно обговорювати матеріали 
рейдових бригад і вживати невідкладні 
заходи по усуненню виявлених недолі
ків і впровадженню внесених пропози
цій.

Підсумки рейду по кожному підпри
ємству і будові необхідно обговорити 
на відкритих партійних зборах.

Республіканські, обласні, міські, ра
йонні і багатотиражні газети підпри
ємств і будов зобов’язані широко ви
світлювати хід рейду, інформувати чи
тачів про його результати, добиватися 
мобілізації всіх резервів соціалістичної 
економіки на створення матеріально- 
технічної бази комунізму.

їх уже звикли бачити разом — цю нерозлуч
ну трійку. Дівчата й справді за два роки ро
боти на свинофермі подружилися. Всі троє 
старанно доглядають поросят, всіх їх пова
жають тваринники.

На знімку: кращі свинарки відділку Вален
тина ІВАНОВА, Любов ПІЛЯСОВА та Світ
лана ВАСИЛЬЧЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

Перебування М. С. Хрущова 
в Казахстані і Узбекистані

СЕЛИЩЕ ІЛЬІЧ (Казах
ська PCP), 12. (ТАРС). 
Сьогодні Перший секретар 
ЦК КПРС Голова Ради Мі
ністрів СРСР товариш 
М. С. Хрущов прибув у рад
госп «Пахта-арал», розта
шований на території Ка
захстану.

Знайомство з радгоспом 
товариш М. С. Хрущов по
чав з огляду полів відділку

# *

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання V 
№ 136 (487) Середа, 15 листопада 1961 р.

імені Комінтерну. Тут йому 
було показано комплекс ма
шин для механізації бавов
ництва. Після огляду машин 
М. С. Хрущов ознайомився 
з установками для 
вання 
пажу.

На
М. С. 
керівниками, 
і робітниками радгоспу.
*

дощу-
і вертикального дре-

центральній садибі 
Хрущов розмовляв з 

спеціалістами

ТАШКЕНТ, 13. (ТАРС). Сьогодні Перший секретар 
ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР товариш М. С. 
Хрущов відвідав колгосп «Політвідділ» Ташкентської 
області.

М. С. Хрущов розмовляв, з керівниками, спеціалістами 
і передовиками цього відомого в країні господарства.

* * **
ЯНГІ-БАЗАР (Ташкентська область), 13. (ТАРС). 

Перший секретар ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів 
СРСР товариш М. С. Хрущов продовжує знайомитися з 
колгоспом «Політвідділ» Ташкентської області.

Після розмови з керівниками сільгоспартілі і передо
виками колгоспного виробництва М. С. Хрущов вирушив 
у колгоспний клуб, де оглянув виставку зразків кенафу, 
бавовни, кукурудзи та іншої продукції. Потім М. С. 
Хрущов побував у колгоспному дитячому садку.

* * *
ТАШКЕНТ, 13. (ТАРС). 

Сьогодні в другій половині 
дня Перший секретар ЦК 
КПРС, Голова Ради Мініст
рів СРСР товариш М. С. 
Хрущов побував на дослід
ній ділянці інституту елек
трифікації Г механізації зро-

* *

шуваного землеробства. Він 
оглянув зразки найновішої 
техніки для бавовництва, 
створеної конструкторами 
Узбекистану. Всі машини і 
знаряддя для вирощування 
бавовнику і збирання вро
жаю було показано в дії.

*
ТАШКЕНТ, 14. (ТАРС). Сьогодні Перший секретар 

ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР товариш М. С. 
Хрущов відвідав Всесоюзний науково-дослідний інститут 
бавовництва, розташований в околицях Таиікента.

Під час розмови, що відбулася, вчені ознайомили 
М. С. Хрущова з дослідженнями, які проводить інститут, 

--- ------------
Вибрані твори В. І. Леніна 

в трьох томах
В Держполітвидаві УРСР 

вийшов з друку україн
ською мовою перший том 
тритомного видання Вибра
них творів В. І. Леніна. Це 
видання випускається на

допомогу вивчаючим істо
рію КПРС.

До першого тома входять 
праці В. І. Леніна, написані 
в період з 1897 по січень 
1917 року. (РАТАУ).

НА БУДІВНИЦТВО Кременчуцького гідровузла 
Василь Сідун прибув декілька років тому. Моло

дий робітник не мав тоді ні певної спеціальності, ні 
середньої освіти. Працював на спорудженні бетон
ної водозливної греблі. Пора була гаряча — ударна 
комсомольська будова вступала.у пусковий період.

Незважаючи на те, що часу було в обріз, Василь- 
без відриву від виробництва вчився у вечірній шко
лі. Нелегко було — доводилося ночей недосипати, 
допізна, навіть після занять, засиджуватися над під
ручниками. Набуті знання у поєднанні з природною 
кмітливістю пробудили у В. Сідуна потяг до техніч
ної творчості — він вніс ряд оригінальних пропо
зицій по удосконаленню підготовки блоків під бето
нування і цим заслужив шану в колективі. Незаба
ром Василь одержав атестат зрілості, вступив на 
заочний відділ технічного вузу. Тепер комуніст В. Сі
дун — майстер дільниці управління будівництва 
ГЕС, студент третього курсу інституту. Нещодавно 
він удостоєний урядової нагороди.

Наведений приклад росту людей в труді у поєднан
ні з навчанням — типовий для сьогоднішнього дня. 
Тисячі і тисячі юнаків та дівчат без відриву від ви
робництва здобувають тепер середню освіту, закін
чують вузи, з рядових виробничників стають квалі
фікованими спеціалістами.

Здійснення загальної обов’язкової середньої осві
ти — одне з найважливіших положень прийнятої на 
XXII з’їзді КПРС Програми партії — успішно пере
творюється в жити».

У МІСТАХ і селах нашої області планомірно роз
ширюється мережа шкіл робітничої і сільської 

молоді. Лише нинішньої осені їх кількість зросла ще 
на 22 змінних і заочних заклади. Тепер навряд чи 
знайдеш будь-яке підприємство, колгосп, де б юнаки 
і дівчата не вчилися без. відриву від виробництва. 
Вечірні школи у відповідності з законом про даль
ший розвиток системи народної освіти, в недалекому 
майбутньому стануть одним з основних типів учбо
вих закладів, що даватимуть повну середню освіту. 
Успішно проходить навчання в Знам’янській, Хру- 
щовській, Кіровоградській № 9 школах робітничої 
молоді. Добре підготовлені випускники цих шкіл що
року з успіхом складають вступні екзамени у вузи, 
а сотні їх вже стали досвідченими лікарями, вчите
лями, юристами, інженерами.

Та не всюди справи з заочним і вечірнім навчан
ням молоді виглядають гаразд. В багатьох районах 
з-за неповороткості райкомів ЛКСМУ десятки і на
віть сотні молодих трудівників лишаються поза шко
лою. Тривожні факти наводилися, наприклад, на 
Олександрійській районній конференції. В сільській 
місцевості тут налічується до чотирьох тисяч юнаків 
і дівчат, які не мають середньої освіти. А райком 
комсомолу та відповідні місцеві органи дуже мляво 
залучають цих людей до навчання. Тільки з-за непо
вороткості райвно в Олександрії досі не відкрито 
заочної середньої школи. Місцеві керівники ніяк не 
можуть умовити директора Войнівської середньої 
школи Г. М. Сухину, щоб в селі відкрити восьмий 
клас вечірнього навчання, хоч контингент учнів тут 
достатній. Хіба можна далі миритися з цим?

Серйозний рахунок слід пред’явити комітету ком
сомолу Кіровоградського агрегатного заводу, колек
тив якого бореться за звання підприємства кому
ністичної праці. Невже комсомольських вожаків і, в 
першу чергу, секретаря комітету ЛКСМУ Ю. Квашу, 
не турбує те, що з чотирьохсот робітників, які не 
мають середньої освіти, вчиться лише десята части
на? Коли ж, врешті-решт, на заводі виконуватиметь
ся одна з найважливіших комуністичних заповідей? 
ИАРТІЯ і уряд за останні роки надали цілий ряд 

спеціальних пільг для людей, які успішно вчать-

ся без відриву від виробництва. І все ж серед ке
рівників окремих підприємств є люди, які живуть 
уявленнями вчорашнього дня. Вони хибно вважають, 
що навчання — сугубо особиста справа кожного ро
бітника, що вона не має ніякого відношення до жит
тя підприємства. Наскільки це неправильна пози
ція — говорити не доводиться. Дирекція Кіровоград
ської взуттєвої фабрики, наприклад, щоб застраху
вати себе від можливих неприємностей, навіть наказ 
видала про надання «вечірникам» згідно з законом 
одного дня на тиждень для занять. Фактично.ж ци
ми пільгами виробничники-учні позбавлені можли
вості користуватися. Ніяк не можуть знайти спільної 
мови дирекція Користівської вечірньої школи робіт
ничої молоді з керівниками станції Користівки. Пред
ставники адміністрації і слухати не хочуть про ство
рення умов для навчання залізничників. Справа до
ходить до того, що керівники станції недвозначно і 
безглуздо натякають вчителям, що коли, мовляв, 
учні не ходять на заняття через зайнятість у змінах, 
то закривайте школу. Невже немає ніякої управи 
на цих горе-керівників, які вперто не хочуть орга
нізувати роботу так, щоб учні не пропускали уроків?

Створити всі умови для масового навчання моло
ді без відриву від виробництва — кровна справа рай
комів і міськкомів ЛКСМУ, первинних організацій. 
Хай кожен юнак і дівчина, які не мають восьмирічної 
і середньої освіти, сядуть за парти! Ось що повин
но стати девізом комсомольських вожаків.

„ЗА РОБОТУ, ТОВАРИШІ!
За нові перемоги комунізму!“

На зборах активу Кіровоградської 
обласної і міської партійних 

організацій
ПЧОРА у приміщенні обласної філармонії відбулися 
** збори обласного партійного активу 3 доповіддю 

про підсумки історичного XXII з’їзду КПРС і завдання 
обласної і міської партійних -організацій виступив пер
ший секретар обкому КП України, делегат XXII з’їзду 
КПРС т. Мартинов Ф. Г.

В історії нашої партії і народу, всього світового і ко
муністичного руху, підкреслює т. Мартинов, XXII з’їзд 
займе особливе, визначне місце, як з’їзд будівників ко
мунізму, що прийняв великий політичний документ су
часності — Програму КПРС В яскравих і хвилюючих 
доповідях вірного ленінця М. С. Хрущова підсумовані 
славні звершення радянського народу, розкрито велич і 
захоплюючу перспективу будівництва нового суспіль
ства. В них втілені сила і могутність ленінської партії 
комуністів і колективний розум радянського народу, 
сподівання всього прогресивного людства. За новою 
Програмою ми будемо жити і працювати, по ній буду
ватимемо і збудуємо комунізм — нангуманніше і най- 
справедливіше суспільство на землі.

Доповідач вказує, що період між XX і XXII з’їздами 
КПРС був сповнений багатьма складними подіями, пе
ріодом великих випробувань для партії і всього народу 
як у внутрішньому житті країни, так і на міжнародній 
арені. Комуністична партія, весь радянський народ ви
йшли з цих випробувань ще більш загартованими. Ленін
ський Центральний Комітет рішуче викорчував шкідли
ві наслідки культу особи Сталіна, відновив ленінські 
принципи в усій діяльності партії і держави, розгромив 
антипартійну групу фракціонерів.

Трудящі нашої області, підкреслює т. Мартинов, озна
менували XXII з’їзд КПРС новими славними перемога-

(Закінчення на 3-й стор.).
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більше живих справ!
КИЄВА Сергій не їхав, а, здається, на крилах летів 
додому, у рідну Куколівку. Роїлися, обганяючи од

на одну, думки, народжувалися нові поривання, наміри. 
Та н як тут не замислитися всерйоз про свої особисті 
плани, коли тебе, рядового колгоспника, теж запросили 
на велику розмову, що йшла на січневому пленумі ЦК 
ЛКСМУ. Он який розгін бере тепер комсомолія респуб
ліки! По п’ятдесят і не менше центнерів качанистої з 
гектара планують виростити. Великі плани у Леонтія 
Лукашевського, Івана Черповицького... Та хіба ж він 
гірший за них. «Ось приїду у колгосп, наберу групу 
корів і надою від них за рік по три тисячі літрів», — 
твердо вирішив С. Свірчков.

Довідавшись про намір молодого дояра з колгоспу 
імені Леніна, члени бюро від захоплення аж у долоні 
плескали, не скупилися на похвали, обіцяли підтрима
ти, допомогти.

А через якихось десять місяців секретар райкому ком
сомолу К. Комісарова у звітній доповіді на 29-й район
ній конференції ніби між іншим констатує, що, мовляв, 
хороший намір був у Сергія, але його ніхто не підтри
мав, навіть колгоспна партійна організація, і хлопець 
вимушений був перейти на іншу роботу. Для делега
тів так і лишилося загадковим, що криється за отією 
«відсутністю умов», бо секретар райкому про це сказа
ла мимохідь і перейшла до інших розділів звіту.

Таких прогалин у доповіді було немало. Слухаючи 
цей поверховий перелік фактів, складалося враження, 
що райком свою роль вбачав лише в тому, щоб «кинути 
клич», «підняти ініціативу», «схвалити почин». До чор
нової ж, організаторської роботи у членів бюро зде
більшого, як кажуть, руки не доходили. Народжується 
серед комсомольців будь-який задум, райкомівці теж 
загоряться, здається, гори готові звернути. А через де
який час про все це забувають.

Приклади, факти? На конференції у виступах делега
тів їх наводилося скільки завгодно. І всі вони — не на 
користь бюро райкому, його стилю керівництва. Комсо
мольська організація району не виконала взятих на цей 
рік зобов’язань по вирощуванню кукурудзи на чотирьох 
тисячах гектарів. По виробництву м’яса, молока та ін
ших сільськогосподарських продуктів теж справи не з 
блискучих. У районі, правда, є справжні маяки. Серед 
них Н. Ізаник, яка відгодувала до півтори тисячі голів 
свиней. Завидні показники у С. Таборової. Всілякої по
хвали заслуговують трудові •’подвиги членів ланки, яку 
очолює секретар комсомольської організації колгоспу 
«Комунар» О. Зарецька. По 73 центнери чудесниці в 
зерні на кожному з 45 гектарів виплекали вони.

Взірцем для працівників свиноферм є трудові діла 
Н. Соловйової з радгоспу «Більшовик». 830 голів сви
ней зняла вона вже з відгодівлі. На славу потрудилися 
члени ланок Н. Касьяненко з бандурівського колгоспу 
імені Сталіна, Л. Шелігана з колгоспу імені Леніна 
(с. Войнівка). Понад 70 центнерів кукурудзи в зерні 
на кожному з комсомольських гектарів — такі плоди 
їх цілорічних, невсипущих старань.

На незаперечних досягненнях цих маяків К. Коміса
рова наголошувала з особливою силою, сподіваючись, 
очевидно, хоч у якійсь мірі згладити провали у виконай- 
ні зобов’язань в цілому по району. Такий напрям у до
повіді, позбавленої глибокого аналізу, зіставлень, само
критики, відбився на окремих виступах, які мали відті
нок самозвітів.

Все ж більшість делегатів зосереджувала увагу на 
розкритті причин поверхової діяльності бюро райко
му, ряду первинних організацій. Високі моральні риси 
радянської людини, перш зз все, кристалізуються в тру
ді. Але не можна скидати з рахунку і виховання, орга
нізацію дозвілля. Та саме відпочинок молоді і є най
болючішим місцем у сёлах Олександрійського району. 
Члени бюро менш за все турбувалися про те, чим зай
маються після роботи, скажімо, юнаки і дізчата першо
го відділку радгоспу «Більшовик». Відповідь на це з 
болем в серці дала ударниця комуністичної праці сви
нарка Н. Соловйова.

— Про яке дозвілля може йти мова, — заявила во
на, — коли у нас навіть завідуючого клубом немає.

Скажемо більше. Чи не тому, бува, більшість комсо
мольських організацій не виконала своїх зобов'язань, 
що після роботи молодь здебільшого віддана сама собі, 
не знає чим зайнятися. Хіба можна миритися з таки
ми неподобствами, коли молодь артілі імені Шевчен
ка вже декілька разів своїми силами приводить в по
рядок колгоспний клуб, а керівники артілі тт. Філонен- 
ко і Коваленко з незрозумілою упертістю перетворю
ють приміщення як не в курник, то в зерносховище? 
А молодь вимушена щовечора простувати у сусідні се
ла, щоб подивитися кінофільм чи послухати лекцію.

Хіба не про інертність працівників райкому комсомо
лу говорить те, що в Косівському, Лозоватському, Анд-
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Хоч лист і не був надрукований

РЕДАКЦІЯ газети нещодавно одержала листа з кол
госпу імені Карла Маркса Олександрійського ра

йону. Група доярок молочно-товарної ферми № 1 писа
ла, що в них не ведеться облік молока, трапляються 
випадки його розкрадання. Обліковець т. Крижка часто 
пиячить. Погано організовано й догляд за худобою. 
Зоотехнік артілі Л. Шевченко на ферму навідується 
вряди годи.

Лист надсилався для вжиття заходів в Олександрій
ський райком комсомолу. Секретар райкому П. Кова
ленко повідомив, що факти, викладені в листі, підтвер
дитись. Рішенням правління колгоспу обліковець 
т. Крижка з роботи знятий. Головним зоотехніком кол
госпу призначений член КПРС т. Савачевський.
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НА РАЙОННИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

Менше декларацій,
Попельнастівському клубах культосвітня

" натяку 
прове- 
кадрів 
відкуп 
людей, •

ріївському, . . . .
робота доведена до повного занепаду, немає й 
на створення гуртків художньої самодіяльності, 
дення тематичних вечорів? Добір і розстановка 
клубних працівників часго-густо віддається на 
сільрадам, а ті беруть на роботу перших-ліпших 
яких і на гарматний постріл не слід допускати до цієї 
благородної справи.

— У нас, — сказав секретар комсомольської організа
ції артілі імені Котовського т. їіисьменний, —~ сільра
да призначила завідуючим клубом чоловіка, який зовсім 
не причетний до культосвітньої роботи

Бюро райкому комсомолу не виконало рішення мину
лої 28-ї конференції, на якій делегати нарікали на ні
кудишнє кінообслужування. Про це відверто було ви
знано як у звітній доповіді, так і у виступі делегатки 
т. Бочарової з колгоспу імені Кірова. Вона так і за
явила:

— У нас молодь вже втратила всяку надію побачи
ти якісні кінофільми. Привозять до нас порвані стріч
ки, демонструють п’яте через десяте. У молоді не- 
вистачає терпіння додивитися таку кінокартину до кін
ця. Доки ж райком комсомолу миритиметься з цим? 
Невже немає засобів впливу на людей, яким ввірено 
прокат фільмів?

На конференції було висловлено ряд слушних заува
жень на те, що райком комсомолу мало вчив, а ще мен
ше допомагав секретарям первинних організацій на міс
цях. Вся допомога зводилася до «накачок» про сплату 
членських внескіз та наведення порядку в обліку ком
сомольців. Виїжджаючи у колгоспи, секретарі райкому 
комсомолу тт. Комісарова і Коваленко зустрічалися пе
реважно з секретарями первинних організацій. А от для 
обміну думками з комсомольцями, безпосередньо на ви
робництві у них чомусь ні часу, ні терпіння невистача- 
ло. Про це говорили у своїх виступах делегати тт. При
ходько, Федченко, Данилов та інші.

Незважаючи на серйозні упущення в роботі, весь хід 
конференції, ділові виступи більшості делегатів пока
зали, що районна комсомольська організація спевнена 
рішимості успішно втілити в життя накреслення XXII 
з’їзду КПРС і зобов’язання на 1962 рік. В роботі кон- І 
ференції взяли участь і виступили перший секретар і 
райкому КП України т. Куроп’ятник М. І. і перший сек- : О НОВЕ завдання Дмитро 
ретар обкому ЛКСМУ т. Мальований О. Ф. ♦ розумів так: тримай з

* * ї чистоті приміщення, давай
„ - . ... . ; коровам побільше кормів, іОрганізаційний пленум райкому ЛКСМУ обрав сек- ; все гаразд

ретарями райкому тт. М. О. Шкурата і П. І. Коваленка. ; _ Прямо курорт влашту-
В. КРАМАРЕНКО. І вав ти своїм телицям, —■ 

? спостерігаючи за роботою 
Дмитра, посміхалася дояр
ка Рая Сіроиїтан. — Коли 
перший розтел?

— В квітні, а що?
— А знаєш ти, що кож

ну телицю треба готувати 
до розтелу окремо.

— Не знав, — відверто 
признався той. Незабаром 
в дмитровій кімнаті на 
книжковій полиці з’явилися

*

і літрів молока 
корови до дня
XXII з'їзду

і♦
: : І
♦♦
♦ ЙОГО портрет не красує- 
: *1 ться на районній Дош-
♦ ці пошани, охочі до новинок
♦ кореспонденти ще не встиг-
♦ ли розповісти читачам про 
: цього хлопчину. Та й в за-
♦ думаній розповіді хотілося
♦ показати якийсь незвичай-
♦ ний трудовий подвиг мого 
: ровесника, а тут...

— Познайомтесь, хороший 
трудівник. Ось його показ
ники: 1.400 
від кожної 
відкриття

: кпрс.
♦ Чи не правда, такі дані 
І не викликають радісних 
І збуджень, навпаки — три

вогу?..
— З висновками постри

вайте, — відповіли в райко
мі комсомолу, — а втім...

/ ДМИТРА я застав за
• доїнням. Високий біля

вий юнак в матроській тіль- 
няищі під халатом якось 
незручно сидів на низькому 
стільці. «Чому він став 
дояром?» — це було перше, 
що зацікавило мене.

І ...Чотири роки тому при- 
І йшов Дмитро в правління 
5 колгоспу з проханням дати 
| йому роботу «таку, щоб з 
$ технікою була зв’язана».

І
: --Аз школою як? — за

питав голова.

Дмитро насупився: заділи 
за живе. Любив він фізику, 
любив годинами слухати 
розповіді про таємниці' Все- 
| світу...
І — Матері допомога по- 
X трібна, хворіє вона... Ось і 
і вирішив.
Відтоді почав працювати 

в тракторній бригаді при
чіплювачем. Згодом освоїв 
трактор. Піхто не міг дорі- 
і кати йому за роботу. Недо- 
| люблювали хлопця 
♦ місцеві пастухи. Побачить 
| Дмитро, як вони зганяють 
♦ свою злість на тварині, коли

ВІД РУБЕЖУ
та забіжить су шкоду», — 
не стерпить.

— Бачу, пастуше, як лю
биш ти свою справу. Пали
цею, палицею її, так вона 
молока прибавить. Камінь у 
тебе там, де в людей серце. 
Тварина теж людську мову 
розуміє...

—^Ливи, який поет душі 
коров'ячої знайшовся! — 
злісно жартували ті.

ЯКОСЬ минулої зими
* до тракторного стану 

зайшов стурбований голова 
колгоспу Олександр Мико
лайович М’ясніков. Відкли
кав Дмитра вбік.

— Я, Митю, з тобою про 
тваринництво хочу погово
рити.

— Тваринництво? — ще 
не здогадуючись, про що 
йтиме мова, запитав Дмит
ро.

— Чув про заклик ЦК 
комсомолу піти працювати 
на ферми? Знаєш, здорово 
це: «Молодь — на ферми!». 
Ніби для нас написано. 
Придивись, хто у нас на 
фермах? Літні колгоспниці.

Тепер Дмитро починав 
потроху розуміти те, що не 
було досказане головою. 
Двадцятичотирьохрічний ви
пускник сільськогосподар
ського інституту О. М. М’яс
ніков хороше зарекоменду
вав себе на селі, колгоспни
ки виявили довір’я, обрав
ши його головою відстаючої 
артілі. 1 ось тепер він вирі
шив здійснити сміливий 
крок, якого боялись чи, 
можливо, недооцінювали 
старі керівники: на більш 
важливі ланки колгоспного 
виробництва поставити мо
лодь.

— До нетелів підеш?
Дмитро розумів скрутне 

становище в тваринництві, 
але любов до техніки здава-

і
і

і

лише...

Фото В. КОВПАКА.

З честю виконав високі зобов’язання, взяті на честь 
44-ї річниці Великого Жовтня слюсар паровозного депо 
станції Знам’янка Анатолій Дробот. Молодий виробнич
ник на 150—180 процентів виконує свої виробничі зав
дання.

Почесна грамота обкому ЛКСМУ — заслужена Ана
толієм нагорода.

На знімку: Анатолій ДРОБОТ.

♦
їлась сильнішою від власно- 
\го бажання. 1 все ж вимо-
♦ вив:

— Згода!

— Заміна!.. Гляди, досяг
неш рекордного удою, на
друкують статтю в газеті: 
«Д. Бойко — кращий дояр 
району».

— Хочеш плода свої по
жинати? Гайда в тракторну. 
Техніки нової он скільки 
прибуло — вмовляли хлоп
ці з тракторної бригади.

Тільки й чути було з одно
го кінця села в другий, 
уст в уста: «Чули, Бойко 
дояром пішов?».

К ...ЩО Й КАЗАТИ, 1.400
* літрів — незавидний по

казник. Та за ними дні, 
сповнені турбот, стукіт у 
вікно серед ночі: «Підій
майсь, Дмитре ^корова тели
ться!». А потім годинами 
просиджував біля новона

ДО РУБЕЖУ
брошури з питань тварин
ництва. Цікавився, перечи
тував. Одного разу попро
сив у Раї дозволу подоїти 
корову.

— Е, ні, так не піде! Ма
саж: потрібно зробити. При
вчила я їх так. І корову тре
ба доїти інтенсивно,~ бо 
інакше не віддасть всього 
молока.

/1 ПІЗНЬОЇ осені селом
• пішла чутка: Рая одру

жується і хоче йти з ферми.
— Не відпущу, — відру

бав Олександр Миколайо
вич. — Шукай заміну. Са
ма розумієш, як сутужно у 
нас з людьми.

— Заміна вже тут. Всі, 
хто був в правлінні, із зди
вуванням подивились на 
Дмитра, що стояв позаду 
Раї і сором’язливо озирав
ся навколо.

— Я заміна, Олександре 
Миколайовичу.

Хтось єхидно хихикнув.

родженого теляти, запихав 
у рожеві губи соску з моло
ком.

І все-таки як хороше від
чувати, що ти можеш сміли
во глянути в очі старшим, 
бо подолав намічений рубіж 
(нехай на першу пору 
занадто великий).

— Аз фізикою як? — за
питую тепер у нього.

— Штурмую. Нинішньої 
осені пішов у вечірню шко
лу. Важкувато після чоти
рирічної перерви. Павлові 
Панасовичу клопоту завдаю. 
Не ладиться у мене з ал
геброю...

— Після закінчення, зви
чайно, в сільськогосподар
ський чи академію?

Дмитро посміхнувся.
— Якраз не вгадали. На 

фізико-математичний фа
культет думаю. Це моя дав
ня мрія.

Микола СВЕРБІЙ.
Колгосп «Дружба» 
Компаніївського району.

——————--------------------э

Власні бібліотечки
П ЮБЛЯТЬ книгу у колгосп-

1 ній Рощахівці! Літературні 
твори читають і люди похило
го віку, і молодь.

У багатьох жителів цього се
ла е власні бібліотечки. Понад 
триста книг налічується в осо- 
бистій бібліотеці механіка ар
тілі імені Леніна Івана Рома
новича Горбаня. А крім того, 
Іван Романович і його дружи
на Валентина Яківна — актнв-

ні чнтачі сільської бібліотек»« 
Лише в цьому році ВОНИ про* 
читали 85 книг.

Власні бібліотечки мають 
також колгоспник А. М- ^нт' 
пиноз, учителька-пенсіонеркг
Ганна Яківна Бігге, секретар 
виконкому сільради В. П. Д*а' 
май та інші.

1. ГОРОВИЙ.

Бобринецький район.



Спраба номер 1
ЛИСТ СУСІДА [I ИСТ... Звичайний лист на 

. чотирьох аркушах в клі
тинку. Написании рівним почерком, без жодної поправ
ки^ йдеться про трагедію людини. Читаєш і не віриш 
собі: невже автор такий байдужий до того, про що пи
ки «невже?»" НЄ Хвилювався "Р” ^ому, невже... Дссят-

А йшлося в листі ось про що:
«...3 дитинства Грища був здоровий, бадьорий хло

пець ріс без батька. У матері - три сини і дочка. Бра- 
ти і сестра Григорія вже дорослі, мають свої сім’ї. Ма
ти працює в колгоспі. Свого наймолодшого сина вона 
не злюоила ще з його народження.

їак 11 риша Бакун і жив у «дружній сім’ї». Рідня йо- 
го щодня скривджувала, ховала від нього їжу. А коли 
він знаходив харчі, то його нещадно били. Почав ходи
ти по садках і городах. За це духопелила рідна мати. 
А коли Гриша підріс, почали бити брати, серед яких 
осооливою жорстокістю виділявся Віктор.

Закінчивши три класи, він почав працювати в кол
госпі на різних роботах. Але й тоді, як тільки просив 
їсти, мати говорила: «Щоб тебе черви з’їли». Брати 
«кормили» штурханами.

Хлопець зненавидів сім’ю, замкнувся, а потім почав 
прикладатися до чарки.

і ось сталося найстрашніше! Вчора приїхала міліція 
і забрала його. Виявилось, що він відвіз посівне насін
ня на роз’їзд Нікольський і там продав зерно.

Так людина, якій потрібно жити, жити і ще раз жити, 
потрапила під суд...».

$ підпис: сусід, Бакун М. І.
Лист схвилював і насторожив. Як могло статися та

ке падіння молодої людини в наш час, на очах десятків 
людей? Було вирішено негайно їхати в Новоукраїнку, 
розібратись у суті справи.

ЗУСТРІЧ У МІЛІЦІЇ ЦАЧАЛЬНИК Новоукраїн-
- -------------- ------------** ського районного відділен

ня міліції розповідає про спільні рейди працівників мі
ліції і райкому комсомолу, про охорону врожаю куку
рудзи. Потім мова заходить про тих, кого затримано, 
хто любить поживитись колгоспним добром. Серед них 
молоді мало. Леонід Дмитрович Лесин називає одного: 
Бакун Григорій Іванович. І вже не може спокійно гово
рити, втрачає врівноважений тон.

— Двадцять років. Тільки й встиг себе показати на 
пияцтві та хуліганстві. Кілька раз мав уже по п’ятнад
цять діб. І ось тепер спіймався на злодійстві. Безтар
ну пшениці посівної украв.

Л. Д. Лесин говорив про те, що працівники міліції, 
прокуратури і суду прагнуть дещо пом’якшити міру по
карання, коли бачать, що молода людина випадково по
трапляє на лаву підсудних.

Але в даному разі чи не всі життєві перипетії Грию- 
рІЯ'ПрИВеЛИ його до цього?

Начальник міліції наказує ввести заарештованого. 
Поріг кабінету переступає стрункий юнак у чорному. 
Похмурий погляд, якась глибока, невимовна туга в 
очах. Відчувається, що на самоті він багато що переду
мав, можливо, лише тепер цілком тверезо глянув на 
своє життя.

Так, він зробив злочин. Цього Григорій не заперечує. 
Восьмого вересня десь надвечір поламався трактор і 
сівбу припинили. В безтарці возія Г. Бакуна ще зали
шилось недосіяне зерно пшениці. Повертаючись з поля, 
він подався на роз’їзд Нікольський і продав два мішки 
пшениці. Через день, десятого вересня, у неділю, одер
жавши з току третьої бригади 500 кілограмів пшениці, 
Григорій знову поїхав туди ж. Пшеницю він продав по 
сім карбованців за мішок людям, яких раніше не знав. 
Грошей всіх одразу не одержав. Домовились, що роз
рахуються з чергової зарплати.

Григорій говорить, що тепер він усвідомив всю тяж
кість злочину, що горілка до добра не приводить.

Ми розмовляємо з Григорієм.
— Говорять, що вас ображали в сім’ї, часто били 

брати і мати.
— Було. Заробляв і били. Цілком заслужено.
— Так ви нічого не маєте до рідних?
— Тепер ні. Зрозумів, що вони хотіли на краще...
— А хто ж ваші друзі? З ким ви ділили всі радощі 

1 незгоди?
— Немає у мене друзів...
Нагадуємо йому про сусіда-ровесника Михайла Ба

куна.
— Ні, він теж не друг...

«ЧУЖА СІМ’Я — 
ТЕМНИЙ ЛІС»

кладуть в основу свого 
ного кодексу будівника

ЧОМУ ж Гриша не має дру
зів? Хіба може бути так 

зараз, коли радянські люди 
життя високі принципи мораль- 
комукізму? Людина людині —

ЩЕ ТІЛЬКИ-НО Сіріє, а 
хлопці вже на току. Вік

тор Багановський під’їхав 
автомашиною до вороху со
няшникового насіння, загу
кав привітавшись:

— Завантажуйте, та по
їв видше!

— Не хвилюйся, — заспо
коїли юнака вантажники.— 
Через п’ятнадцять хвилин 
від’їдеш.

Незабаром Віктор уже 
вирушав у рейс. Таких рей
сів йому за день доводить
ся робити немало. І його 
друзі В. Скрипник, І. Глух- 
манчук, В. Д е м і х о в, 
В. Кравченко та Г. Продан 
поруч з ним працюють. Ра
зом писали влітку відкрито
го листа до всіх водіїв ав
томашин області, закликали 
їх своєчасно перевезти вро

жай кукурудзи, разом тепер 
і вершать свої трудові діла. 
Доставляючи силосну масу 
з поля до траншей, кожен 
юнак робив по 6—7 ходок.

Молоді шофери не допус
кали жодного простою ав
томашин. Своєю старанною 
роботою вони сприяли то
му, що їхня артіль імені 
Сталіна до дня відкриття 
XXII з’їзду КПРС викона
ла план продажу кукурудзи 
державі.

Зараз колгоспники завер
шують осінні польові робо
ти, заготовляють силос для 
худоби. І в усіх цих робо
тах найактивнішу участь 
бере нерозлучна шестірка— 
ініціатори хороших справ.

М. СІ ВАК.
Гайворонський район.

204 Друг, товариш і брат... А хто ж Гри
горію ті люди, з якими поруч він 
жив, працював? Хто вони?

— Ні друзів, ні товаришів справж
ніх у Грнші не було, — розповідає 
мати Горпина Юхимівна зі слізьми на 

очах. — Ні він до когось, ні хтось до нього... Жив сам 
по собі. Може й траплялись дружки по пляшці, але хі
ба згадаєш їх добрим словом...

Мати плаче за сином. А ще недавно вона при допо
мозі сина Віктора била його. Найбільше за горілку. Ні, 
ніхто з рідних відверто, по душах не говорив з ним про 
життя, про його, Гришине, місце в ньому.

Ще як був малим умовляли в школу ходити. Але він 
не послухав тоді. 1 з тих пір кожен невірний крок під
правлявся з допомогою палиці. Грицько вже не боявся 
п, він зненавидів її разом з найріднішими людьми — 
матір’ю, братами. І лише тепер, на самоті, одумався, 
сам зрозумів негідність своїх вчинків і те, що його рід
ні, будучи безпорадними правильно виховати його і ба
жаючи йому добра, по-своєму наставляли уму-розуму. 
Вони вважали Григорія дитиною, яку нічим не проймеш. 
Навіть на суд ні Дмитро, ні Віктор, ні Тамара не з’я
вилися. Чи не говорить це про їх бездушність, про їх 
абсолютну байдужість до долі брата? З усією повно
тою це проявилось у важкий для Григорія час.

А Михайло Бакун? Він далекий родич. Щось змусило 
ж його взятися за перо і написати про сумну долю Гри
горія, з яким жив через дороіу.

Ми зустрілися з ним. Гарно одягнений, чепурний, він 
якраз поспішав на заняття (вчиться у десятому класі 
вечірньої школи). Працює теслярем на будівництві 
цукрокомбінату. Вчиться добре. Згодом думає поступа
ти в інститут, на стаціонар. Комсомолець.

Так, лист писав він. («Хіба можна було мовчати, ко
ли Гришу забрала міліція? Бачте, до чого доводить не
правильне виховання»).

А раніше Мишко ж бачив, як жив і виховувався Гри
ша. Чому ж тоді мовчав?

Бачив. Якось у клубі зустрів його п’яним. ІІа дру
гий день говорив з ним, дійшли згоди, що пити не варто. 
Іншого разу Гриша напився до нестями, так, що і йти 
сам не зміг. Михайло разом з хлопцями принесли його 
додому. А потім знову наодинці поговорив про шкідли
вість горілки. І той навіть пообіцяв, що більше не пи
тиме. Але минав час, і повторювалось старе.

Оце, власне, й усі спроби Михайла втрутитися в жит
тя Григорія, допомогти йому. Він переважно спостері
гав мовчки за тим, як той жив, як його виховували. В 
свої дев’ятнадцять років Михайло не розгледів, що криє
ться за поведінкою Г. Бакуна, за системою його вихо
вання. В ньому визрівав протест проти всього цього, 
але^протест пасивний. А коли трапилося те, що М. Ба
кун називає найстрашнішим, він зрозумів усе, але про
тест знов-таки був пасивним.

— В тому, що сталося з Григорієм, е і твоя вина, 
Михайле, — зауважую я.

Подумавши, він відповідає:
— Так, є. Але як я міг допомогти йому? Ми працю

вали в різних колективах — він у колгоспі, я — на за
воді. Ліожливо, і можна було б щось зробити, якби 
працювали поруч. Порадитися, скажімо, з комсомоль
цями, з хлопцями і дівчатами, щось би придумали.

А хіба не можна було порадитися з старшими това
ришами, з юнаками і дівчатами, поруч яких він жив. Не 
додумався. І по суті сприяв моральному падінню то
вариша

Чи дружили вони? Колись було. Останнім часом ні. 
Зрозумів Мишко, що він з Григорієм різні люди і, 
ляв, їм не по дорозі.

В цю мить до нас підійшла мати Михайла. Вона 
гально глянула на мене, потім на сина.

— Про шо це ви, Мишко? Про Гришу. Навіщо 
чуже діло. Чужа сім’я — темний ліс...

Поруч родини Михайла Бакуна спіткнулась людина. 
Раз, двічі...

Як бачимо, батьки Мишка теж не намагалися по- 
справжньому переконати Горпину Юхимівну у тому, що 
вона неправильно виховує наймолодшого, вплинути на 
Гришу, на його братів. Одним словом, свої свого ж не 
не змогли до рук взяти.

— Говорив я з Віктором про Гришу, коли його вже 
у міліцію забрали, — признається батько Мишка. — 
А він каже, що я ж його виховував. А як? Палицею. 
Поговорив я з ним, що підхід до брата треба знайти 
шляхом переконання, а не бійкою. Видно, зрозумів Вік
тор, відразу запнувся, нічого не відповів.

— Шкода хлопця, — говорить мати Мишка. — Все 
оті лайки, те виховання... Ой не даром кажуть «чужа 
сім’я — темний ліс». Яке нам діло до когось?

— Ні, стара, — заперечив її чоловік. — Є діло. Час 
такий, що повинні поправляти, підказувати одне одно
му, допомагати... Так тепер... Ні, не робили ми цього, 
не“врятували хлопця.

мов-

бла-

тобі

СВІДКИ ТЕЖ ВИННІ МИвйлравдовувапіТбакуна. 

Він винен, і нестиме заслу
жену кару — два з половиною роки ув’язнення.

Але хто ті люди, які купували зерно у Григорія, які 
по суті допомогли сісти на лаву підсудних, сприяли 
злочинові і які названі скромним словом «свідки»?

Ось один з них — Юрій Коломієць, 1934 року народ
ження, Ще до недавнього часу він тримав дома комсо
мольський квиток і вважає себе механічно вибулим з 
лав ВЛКСМ. Внески не платив з липня 1959 року. Ко
ли був на останніх зборах — не пам'ятає. В армії Юрій 
був активістом — має почесні грамоти, подяки від ко
мандира частини. Нагороджений значком ЦК ВЛКСМ 
«За освоение целинных земель». А одружившись, роз
прощався з комсомолом. Те ж саме зробила і його дру
жина Світлана.

Чи знав Юрій і його дружина, що за зерно вони ку
пували? (Восьмого вересня він купив один мішок зер
на, десятого — дружина купила два мішки). Спочатку 
Ю. Коломієць говорить:

— Не знав. Він (Григорій) казав, що заробив цей 
хліб, а тепер продає...

Але коли з Юрієм поговорили більш серйозно, він нія
ковіючи признався: здогадувався, мовляв, що зерно 
крадене.

А ось інші «свідки» — Андрій Якович Руденко, пен
сіонер і його дружина Таїса Феоктистівна. В своїх по
казаннях вони обережні: спочатку сумніваються, що то 
за пшениця, пропонують Г. Бакуну покинути їх двір, а 

(Закінчення на 4-й стор.).

„ЗА РОБОТУ, ТОВАРИШІ!
За нові перемоги комунізму!”

На зборах активу Кіровоградської 
обласної і міської партійних 

організацій
(ЗАКІНЧЕННЯ. Початок(на 1-й стор.).

ми у комуністичному будівництві. Промисловість області 
перевиконала десятимісячну програму по випуску вало
вої продукції, на два роки раніше урядового строку 
введена в промислову експлуатацію Кременчуцька ГЕС, 
успішно виконують виробничі плани колективи заводів 
«Червона зірка», агрегатного та інших.

Визначних успіхів добилися трудівники сільського 
господарства області. В цьому році державі продано 
хліба вдвічі більше про.ти минулого року.

Доповідач докладно зупиняється на завданнях, які 
стоять перед трудівниками промисловості. Виходячи з 
рішень XXII з’їзду партії, колективи промислових під
приємств повинні повсюдно виявляти і приводити в дію 
невикористані резерви виробництва, ліквідувати брак, 
простої механізмів, впроваджувати нову техніку і про
гресивну технологію.

Почесні і складні завдання стоять перед трудівниками 
колгоспного села. Треба повсюдно забезпечити пра
вильне використання землі, в кожному колгоспі і рад
госпі створити таку структуру посівних площ, яка до
зволила б забезпечити високі і сталі врожаї. Бойове, 
завдання трудівників сільського господарства — у на
ступному році розширити посіви кукурудзи в області до' 
500 тисяч гектарів і на половині цієї площі одержати 
врожай не менше як по 50 центнерів зерна з гектара. 
Треба розширити посіви гороху принаймні у чотири ра
зи — довести площу цієї культури до 120 тисяч гекта
рів, забезпечити на кожному з них врожай по 25 цент
нерів. Треба вже сьогодні створити посівні фонди, по
силити вивезення добрив на поля, зразково відремонту
вати техніку.

В галузі тваринництва необхідно взяти курс на ство
рення спеціалізованих господарств по відгодівлі великої 
рогатої худоби і свиней, перетворити ці господарства в 
основні джерела одержання дешевого м’яса.

Доповідач висловлює тверду впевненість в тому, що 
комуністи, всі трудящі області внесуть гідний вклад у 
всенародну справу будівництва комунізму і закликав 
віддати всі сили, енергію на виконання величних накрес
лень XXII з’їзду КПРС.

На зборах виступили секретар Кіровоградського міськ
кому партії т. Валявський І. П., секретар Ульяновського 
райкому партії т. Давидкін О. Д., бригадир бригади ко
муністичної праці заводу «Червона зірка» т. Васильєва 
Н. 10., начальник ордена Трудового Червоного Прапора 
будівельно-монтажного управління «Кременчукгесбуд» 
т. Строков Г. І., бригадир тракторної бригади колгоспу 
«Україна» Кіровоградського району т. Мельниченко 
В. П., бригадир учнівської навчально-виробничої брига

ди Олександрійської школи № І Н. Судак, директор 
Кіровоградського педінституту імені Пушкіна т. Овча- 
ренко Ф. Г. та інші.

Всі вони від усієї, душі схвалювали історичні рішення 
XXII з’їзду КПРС і запевнили, що трудящі орденонос
ної Кіровоградщини не пошкодують сил для перетво
рення їх в життя.

Збори одностайно прийняли резолюцію, в якій цілком 
і повністю схвалюють рішення XXII з’їзду КПРС.

З величезним піднесенням учасники зборів обласного 
і міського партійного активу прийняли вітальні листи 
Центральному Комітетові КПРС га Центральному Комі
тетові КП України.

Після прийняття листів учасники зборів стоячи з 
натхненням співають партійний гімн «Інтернаціонал».

Радянський підготовчий комітет
ВСЕСВІТНЬОГО ФЕСТИВАЛЮ

МОСКВА, 11. (ТАРС). Утворено радянський підготов
чий комітет VIII Всесвітнього фестивалю молоді і сту
дентів «За мир і дружбу», який проходитиме з 27 липня 
по 5 серпня 1962 року в столиці Фінляндії місті Хель- 
сінкі.

В радянський підготовчий комітет увійшли керівники 
молодіжних, спортивних і громадських організацій Ра
дянського Союзу, а також юнаки і дівчата, відомі в на
шій країні і за рубежем своїми великими успіхами в ро
боті, громадській діяльності, науці і мистецтві, культурі 
і спорті. Це наші космонавти Юрій Гагарін і Герман Ти- 
тов, бригадир радгоспу з Саратовської області В. Бахту- 
ріна, бригадир будівельників з Москви Г. Масленников, 
вірменський учений-математик С. Мергелян, кіноактриса 
Т. Самойлова, балерина Великого театру Є. Максимова, 
рекордсмени світу В. Брумель і ІО. Власов, письменник 
А. Кузнєцов, поет Р. Рождественський та інші.

В комітет увійшли також директор Об'єднаного інсти
туту ядерних досліджень, професор Д. І. Блохінцев, 
композитори Д. Д. Шостакович і T. М. Хрєнніков, голо
ва правління товариства «СРСР—Фінляндія» О. І. Мар- 
куиіевич, народний артист СРСР І. О. Мойсеєв, письмен
ники М. С. Тихонов і Мірзо Турсун-заде, режисер, народ
ний артист РРФСР і Грузинської PCP И. М. Туманов 
та багато інших. Усі вони погодилися подати практичну 
допомогу і підтримку в справі підготовки VII/ Всесвіт
нього фестивалю.

Очолює радянський підготовчий комітет голова Комі
тету молодіжних організацій СРСР П. М. Решетов.

Найближчим часом радянський підготовчий комітет 
визначить форми участі радянської молоді у фестивалі, 
почне підготовку радянської делегації' на фестиваль.

Комітет звернувся до всіх молодіжних і студентських 
організацій різних країн, з якими радянська молодь під
тримує зв'язки, з пропозицією співробітничати в справі 
підготовки і проведення VIII Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів, покликаного зміцнювати мир і друж
бу, взаєморозуміння, співробітництво між молоддю всієї 
землі.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 15 листопада 1961 р., З стор.
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Не судіть суворо
У ДРУГІЙ половині жовт

ня в приміщенні кіно
театру «Мир» відкрилась 
виставка творів художників 
Кіровоградщини, присвяче
на XXII з’їздові КПРС. Пе
редбачалось, що на ній екс
понуватимуться кращі робо
ти майстрів пензля.

Ось чому з почуттям ра
дісного хвилювання йшов я 
на виставку. Та, на жаль, 
сподівання на зустріч з хо
рошими, близькими друзя- 
ми-картинами не справди
лись.

В приміщенні кінотеатру 
«Мир» довелося почути ко
ротку, але яскраву фразу.

и

і Пишуть хлопці заяви
|£ ОЛИ ви побуваєте в Піщаному Бро-

ді, обов’язково звернете увагу на 
юнаків і дівчат з кумачевими пов’язка
ми на руках. Це — невтомні сільські 
дружинники.

Ось іде вулицею Микола Осипенко з 
своїми друзями Віктором Ільчуком, Ва
силем Савенком та Миколою 
Раптом вони зупиняються: 
мчав велосипед аж з трьома 
рами». Легкий помах руки, і 
кам правил вуличного руху 
вибачатися перед своїми ж друзями.

Раніше майже щодня доводилося вга
мовувати і хуліганів, і прихильників зе
леного змія, доводилося вести вперту 
боротьбу з неробами. Якось на цент
ральній вулиці чергував Микола Оси
пенко. За цілий вечір не трапилося жод
ного порушення. Коли юнак повертався 
додому, його лише- турбувала одна 
думка: чому не сьогодні так пізно з’я
вився в Піщаному Броді мешканець се
ла Новоковалівкн Анатолій Пронін? 
Миколі було відомо, що Пронін остан- 

[ нім часом майже не працював в колгос- 
[ пі. Вранці дружинник доповів про свої 
сумніви дільничному уповноваженому 
Івану Царалунзі.

Виявилося, А. Пронін довідався, що 
і в Піщаному Броді Софія Ставертій 
і продала мотоцикл покійного чоловіка і 

вирішив пограбувати вдову. . Це йому 
вдалося.

Для затримання злодія були залуче-
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______ ,____ , ні М. Тімін, В. Ільчук, В. Савенко. І як 
звернете увагу на не ховався А. Пронін, як не маскувався 

в садках та бур’янах — дужа рука 
дружинників затримала грабіжника і 
віддала його до народного суду.

Після цього випадку особливо зріс 
авторитет піщанобрідських дружинни
ків. До них звертаються люди за допо
могою, 
суд 
мітки навіть колгоспники, які не 
членами добровільної дружини, 
наприклад, в стіннівці з’явилася 
катура на Володимира Ключку, який 
кілька разів одружувався, пиячив. Це 
дало свої результати.

Тепер лише в центральній піщано^рід- 
ській добровільній народній дружині 57 
юнаків і дівчат. За остайній час майже 
щодня до штабу дружини заходять 
колгоспники і пишуть заяви про вступ 
до рядів охоронців порядку. Нещодав
но стали дружинниками Микола Петров, 
Володимир Тригубчак, Олександр Ва- 
реньєв, Валентина Васильєва, Микола 
Білий.

То ж коли побуваєте в Піщаному 
Броді — не хвилюйтеся, що вам зіпсує 
настрій якийсь там п’яничка чи розби
шака: тут всюди зразковий порядок.

А. ДЗИГАЛЮК, 
начальник штабу ДНД Піщано- 
брідської сільської Ради Ново- ; 
українського району.

Графітними Завал.іівсько- 
го комбінату не лише доб
ре несуть трудову вахту — 
вони також пильно стоять 
на охороні громадського по
рядку в рідному селищі. 
Недарма ж у книзі рапор
тів добровільної народної 
дружини Завалля за остан
ній час записується щодня: 
чергування пройшло без 
пригод.

На знімку: старший лей
тенант Гайворонського рай- 
відділепня міліції ІО. В. 
ТОМІНЕЦЬ проводить Ін
структаж з дружинниками 
Є. ГАВЛОВСЬКИМ. В. ЛУ- 
КАНОВЕЦЬКИМ та О. ЄВ- 
ДОШЕНКОМ.

Фото В. ЮР’ЄВА.

Тіміним. 
вулицею 

«пасажи- 
порушни- 
довелося

порадамн, а до стіннівки «На 
громадськості» почали давати за

були 
Так, 

кари-

Наші воїни-земляки

Справа номер 1-204
(Закінчення).

потім купують зерно. Восьмого вересня так діяв чо
ловік, коли купив один мішок. Десятого так діяла жін
ка, купуючи два мішки пшениці (а чоловік в цей час 
сидів у хаті).

Свята наївність! Білими нитками шиті ці показання.
—- Я й здогадувався і боявся, казав жінці десятого: а 

біс його зна, що то за пшениця. Не дай бог..., — призна
ється Руденко.

Здогадувались, а можливо й знали, що пшениця кра
дена, й інші «купці» — Володимир Тимофійович Свер- 
чун, Ганна Гаврилівна Пукас. Всі говорять: сумніва
лись, що хлопець цей зароблену чесним шляхом пше
ницю продає.

Зараз, коли все з’ясовано, ці «свідки» лише шкоду
ють, що злочин викрито. Хлопця, який з їх допомогою 
став злочинцем, їм не шкода. 1 за совістю своєю про
вини теж не відчувають. На суді до «свідків» 
лись дуже лояльно. Навіть уваги не звернули 
розбіжності їх показань і Г. Бакуна. Чомусь ніхто не 
зацікавився детально обставинами злочину, не 
за потрібне розібратись, хто ж сприяв цьому.

І навіть після суду залізничники, з якими поруч жи
вуть і трудяться подружжя Коломійців, Руденків і 
Сверчунів, не обговорили, не осудили всією громадсь
кістю своїх сусідів — людей, які теж сприяли злочину.

постави- 
на деякі

знайшов

УСІ, З КИМ поруч жив І 
працював Григорій Бакун, 

і з ким довелося зустріча
тися мені, розповідають про рідкісну натуру хлопця, 
про надзвичайну вдачу і особливий характер.

— Біс його зна, що то за хлопець, — говорить голова 
колгоспу «Дружба» В. 1. Супрун. — Якийсь нерозумний 
чоловік. Заманулося Грицькові з току зерна коням на 
корм взяти. Токовий Володимир Тищенко не дозволив 
йому цього робити. Тоді він побив його, і таки добре 
побив.

Трапилося це на очах у людей. Василь Патратій хо
тів, було, заступитись за Володимира. І йому перепа
ло. Бачив цю бійку і сам голова правління.

— Потрапиш ти комусь до рук — ох і провчать те
бе, — тільки й сказав тоді В. І. Супрун.

На цьому все й скінчилося. Вчинок пройшов зовсім 
безкарно. Володимир Тищенко хотів подати до суду, 
але Грицько пригрозив і... все затихло.

ПРО Ш0 МОВЧАТЬ 
ПАПЕРИ

Нотатки з художньої виставки

виставці декілька портретів 
передовиків сільського гос
подарства. Однак, здібний 
художник не завжди точно 
схоплює характер людини, 
яку малює. Складається 
враження, що Б. Вінтенко 
гониться більше за зовніш
ньою схожістю, втрачаючи 
при цьому індивідуальну 
суть персонажа.

Не порадував своїми ро
ботами ІО. 
го полотна 
на» просто 
виставляти.
кретні, недбалі за виконан
ням.

Багато зауважень викли
кає картина М. Бондаренка 
«Рекордна зміна». В ній 
немає потрібної переконли
вості всієї композиції, зов
сім статичні фігури пісне-, 
рів.

В цих 
ставили 
тально 
виставлені роботи. Ми зу
пинились лише на творах 
окремих художників, в яких 
яскраво проявляються по
зитивні і негативні риси 
цьогорічної виставки. Вза
галі ж, вона далеко не від
повідає можливостям ху
дожників Кіровоградщини. 
Це свідчить, що обласне 
товариство художників 1 
обласний Будинок народної 
творчості невимогливо піді
йшли до організації ви
ставки і відбору експонатів 
на неї.

Хорошого сини виховали 
Олексій Федорович і Па
раска Семенівна Рибіни з 
колгоспу імені Сталіна Доб- 
ровеличківського району. їх
ній Микола після закінчення 
школи добре працював у 
рідній артілі, а зараз гідно 
несе службу в рядах Радян
ської Армії. Юнак має вже 
більше двадцяти подяк від 
командування частиною.

На знімку: М. РИБІН. 
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тільки 
митцю 
надто

Іващенко. Йо- 
«Ранок» і «Вес
не можна було 

Вони некон-

нотатках ми не 
собі за мсту де- 

проаналізувати всі

Розповідаюіь, що Г. Бакун міг підійти і «взяти» будь- 
яку собаку. Тільки він один міг об’їздити норовистих 
коней. Ціною великих зусиль вдавалося йому ос гайне— 
часто був у синцях, з покаліченими ногами. Але коли 
задумав щось, то ніякі труднощі його не залякають. 
Обов’язково зробить!

Сильна, вольова людина. Знайти б підхід, спрямува
ти б цю енергію в корисне русло — і був би Григорій, 
можливо, хорошою людиною.

У справі, яка проходить в суді під номером 1—204, 
немає паперів, які б розповідали про Г. Бакуна як лю- 

комсо-дину, про безпорадність у виховних питаннях 
мольців і керівників артілі «Дружба».

Здається, кому-кому, а хлопцям і дівчатам — ровес
никам Григорія цілком під силу було б знайти підхід 
до нього. Але цього не передбачено в планах роботи 
первинної організації.

— Нічого надзвичайного, — признається секретар 
комсомольської організації Василь Патратій, — за ним 
(Г. Бакуном) не спостерігалося. Ну, випивав, дебоши
рив. А хто б міг подумати, що до злодійства дійде?

Розмовляєш з Василем, 1 відчуваєш, який він дале
кий від справжньої комсомольської роботи. Не можна 
насильно утримувати людей на цій роботі, де нічого не 
можливо добитися без свіжих думок, завзяття, без 
особливої, щоденної творчості у великому і малому.

А керівникам артілі не до того, щоб виховувати 
Грицька.

— Ну, толкував я з ним раз чи два, — говорить В. І. 
Супрун. — Але він якийсь особливий. До душі його так 
просто і не доберешся. А в мене ж і молоко, і оранка...

...Папери справи номер 1—204 не розповідають про 
винних свідків, про Г. Бакуна як людину, про причини 
його падіння, про занедбаність виховної роботи в пер
винній організації артілі «Дружба», про її секретаря 
Василя Патратія. Про це й не говорилося на суді. А 
про це потрібно говорити вголос на профспілкових збо
рах робітників Нікольського роз'їзду, на комсомоль
ських зборах колгоспу «Дружба» і ПЧ-15, на засіданні 
правління артілі, на бюро райкому комсомолу. Є про що 
говорити! Щоб було над чим замислитися людям, які 
причетні до злочину і долі Г. Бакуна.

В. МАЛИНОВСЬКИИ. 
спецкор «Молодого комунара».

Новоукраїпський район.

Піонервожата, звертаючись 
до школярів, попередила: 
«Діти, не судіть суворо. Ад
же цс роботи наших само
діяльних художників! (Хоч, 
між іншим, більшість кар
тин належить пензлю про
фесіоналів!).

На виставці представлено 
до 200 робіт — графіка, жи
вопис, скульптура. В розді
лі «Скульптура» експонує
ться лише бюст «В. І. Ле
нін» (автор Л. Ходак). Та 
й цей твір повторює давно 
знайомі роботи . відомих 
майстрів.

Художник М. Потоків з 
міста Хрущов виставив ак
варелі. У багатьох людей 
склалася думка, що даний 
вид мистецтва — найбільш 
легкий. Це зовсім не вірно. 
Техніка акварелі надзви
чайно складна. 1 М. Пото
ків, потрібно віддати йому 
належне, володіє нею непо
гано. Вдалими вийшли йо
го твори «Притока Дніпра», 
«Золота осінь», «Сніг зі
йшов». Хотілося б 
порадити молодому 
не захоплюватися 
зайвою деталізацією.

Хороша робота А. Хольц- 
мана (селище Ульяновка) 
«Листопад — місяць». Але, 
на жаль, художник дещо 
впадає у фотографічність. 
Добре вирішена у фарбах 
картина М. Журби «Хвой
ний ліс». В акварелі 
О. Щипкова «Дерева» ціка
во показаний куточок при
роди. А втім, технічно вона 
виконана слабо. Фарби 
тьм’яні, брудні.

Мимоволі привертає до 
себе увагу «Сатира» (4 пла
кати) Р. Кучурака. Вони 
виконані в своєрідній, гост- 
рохарактерній манері.

Вперше взяв участь у ви
ставці ' молодий митець 
Л. Бондар. Він добре від
чуває колір, вміє писати ла
конічно. Це особливо поміт
но в його картині «Кипари
си». В інших творах Л. Бон
даря, зокрема, етюдах, пе- 
вистачає чіткості, не знай
дено переднього плану.

І, нарешті, ще одне по
лотно, яке привертає увагу 
відвідувачів. Це картина 
Б. Домашина «Юність». 
Картина надзвичайно вдало 
вирішена композиційно, при
ваблює також її колорит: 
золото стиглого хліба, а на 
фоні блакитного неба май
же силуетно вимальовує
ться постать дівчинки в чер
воному платті. Художник 
любить червоний колір і 
вміло ним користується. 
Вдивіться в «Юність», і ви 
відчуєте радість життя. 
Скільки в полотні сонця, 
світла! Рідна природа, бли- 

_зька палітрі митця, і він з 
поетичним чуттям передає 
її красу.

Б. Вінтенко показав на

Є. БЕСІІАЛОВ-РАДИЧ.

В день закінчення польових 
робіт в колгоспі «Комунар» 
Олександрійського району від
булося велике спортивне свято. 
Біля двох тисяч колгоспників 
були свідками цікавих змагань 
з волейбола, баскетбола та по
казових виступів КІННОТНИКІВ.

Г. БРЖЕЗИНСЬКИИ.
* * *

Спортсмени Новоукраїнської 
середньої школи № 6 провели 
загальношкільну першість з 
баскетбола. В результаті гост
рої боротьби звання чемпіона 
вибороли учні 8 «б» класу. Пе
реможцями серед дівчат стали 
баскетболістки 9 «а» класу.

Л. КУГЕЛЬ.

В. о. редактора
В. КРАМАРЕНКО.

£

ПЕРЕМОГА 
футболістів СРСР
СТАМБУЛ, 12. (ТАРС). Збір

на футбольна команда СРСР 
завоювала право брати участь 
у фінальному турнірі чемпіона
ту світу в Чілі, вигравши 
в Стамбулі свою останню 
відбірну зустріч з турецькими 
спортсменами. Рахунок гри — 
2:1.

У першому матчі СРСР — 
Туреччина, що відбувався в 
Москві, перемогли теж радян
ські футболісти з результатом

год. ранку, 12, 2 та 4 год. дня, 
6, 8, 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕР- 
ЖИНСЬКОГО. Для дітей «Ор
лятко». Початок о 10 год. та 
11 год. ЗО хв. ранку. «Серце не 
прощає». Початок о 1 год. 
10 хв., 2 год. 50 хв., 4 год. ЗО 
хв. дня, 6 год. 10 хв., 7 год. 
50 хв., 9 год. 30 хв. вечора.

КІНОТЕАТР «МИР». «Набе
режна ранкової зорі». Початок 
о 12, 2. 4 год. дня, 6. 8, 10 год. 
вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». До
кументальний фільм «РІЗІІОПО- 
верхова Америка». Демонструє
ться з 10 год. ранку до 9 
вечора. Художній фільм 
тяжку годину». Початок

вечора.

год.
«в 

о 9
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