
Пролетарі всіх країн, єднайтеся),

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Середа, 29 листопада 1961 р.

В обкомі КП України
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Рік видання V 
№ 143 (494).

ДРУЖБА
НАРОДЖЕНА В ЗМАГАННІ

О1Н ВПЕРШЕ почув про неї в кінці минулого ро- 
Ю ку. Вірніше, не почув навіть, а прочитав. Смаг

лява дівчина в білому халаті усміхалася з газетно
го аркуша, а поруч була опублікована її розповідь 
про трудові будні, плани і побажання.

Так відбулося перше знайомство Віктора Кирило
ва з Поліною Валаєвом. Віктор, напевне, і сам не 
зміг би пояснити, чому, але йому було приємно, що 
їх біографії дещо схожі: так само, як і він, Поля 
закінчила семирічку, так само любить свою роботу, 
і, звісно, прагне високими надоями порадувати Бать
ківщину. І не тільки про себе турбується. Он. за- ! 
кликав ж у газеті всю молодь області: давайте, мов- 8 
■ляв, друзі, наслідувати славний почин Марії Харито- 
нівни Савченко — укрупнимо групи корів, збільши
мо валові надої.

Не міг Віктор залишитися спокійним. «Е-е, — по
думав з гіркотою, — якби на нашій фермі механіза
ція була, ми б з тобою позмагалися, дівчино. Дарма, 
що в тебе показники високі — не побоявся б твоїм 
суперником стати». А внутрішній голос тут же за
перечив: .«Стривай, хлопче, щось не те говориш. Ме
ханізації немає? Утримуєш' не ЗО корів, а п’ятнад
цять? Ну, то й що з того? Адже ти теж борешся за 
високі надої, теж трудишся сумлінно. То чом би то
бі й справді не позмагатися, по всьому видно, з бе
ручкою до праці дояркою?».

А через деякий час юнак надіслав листа у Новго- 
родку. Писав він і про свою ферму, і про те, як ще 
нелегко працювати — все робиться вручну, і що сам 
ось уже п’ятий рік корів доглядає. Отже хотів би з 
нею, Поліною, вмінням помірятися.

Відповідь надійшла незабаром. Так і листувалися 
вони — доярка з Новгородки -і 20-річний Віктор Ки
рилов з Гарманівки, що в Компаніївському районі. 
Минали дні,^місяці. З часом Віктор через обласну 
комсомольську газету викликав Поліну на змаган
ня. А осінь настала — вирішив юнак завітати в гос
ті до нової подруги.

...Машина швидко мчить рівним степовим шляхом, 
залишаючи за собою кілометр за кілометром. І чим 
ближче до Новгородки, тим більше занепокоєння 
оволодівало Віктором. Як зустрінеться він з Поліною 
та її друзями? Хто ж виявиться першим по показни
ках? Він, здається, непогано попрацював. Вже на 
1 листопада мав 2.551 літр молока від кожної коро
ви. Незабаром ще три корови отелиться, тоді надої 
ще більше піднімуться. А як у Поліпи справи? Чи 
дотримає вона своє слово — довести цьогорічні на
дої до 3 тисяч літрів?

ПОПИ ВСІ були на фермі — найперші подружки: 
Ю Поліна, Таня Марущак та Катя Дубова.

— Ну що ж, дівчата, приймайте гостей, — приві
тавшись з кожною, промовив юнак. — Мабуть, не 
чекали?

— Дорогим гостям ми завжди раді, — озвалася 
старша поміж усіх, Тетяна.

А далі розмова сама по собі зав’язалася. Дівчата 
не без гордості показували Віктору своє господар
ство, хвалилися досягненнями.

— Якби у нас на фермі були такі механізми, тоді 
б тобі, Поліно, не угнатися за мною, — говорить 
Віктор.

Правда, Поліна і тепер на 320 літрів відстала. 
Але це відносне відставання. Адже П. Валаєва до
глядає не 15 корів, а ЗО. У Поліни і валовий надій 
вищий, і собівартість молока нижча. Та дівчина і 
по надоях на фуражну корову в наступному році ду
має випередити Віктора. \

...Проводжали Віктора тепло.
— Ти ж гляди, пиши. І не тільки Поліні — усім 

нум, — наказувала Таня Марущак. — А на новоріч
ні свята в гості чекай. Всі гуртом до тебе приїдемо, 
разом із завідуючою нашою Катериною Петрівною.

Вже й Новгородки залишилась далеко позаду. 
Незабаром і рідна Гарманівка виткнеться з пітьми. 
А хлопець в думках був все ще там, серед молодих 
трудівниць. В міцному потиску їх рук відчув юнак 
тепле почуття дружби і бойового змагання, яке три
ватиме довгі-довгі роки.

Л. БОГДАНОВА.
На знімку (зліва направо): Поліна Валаєва, Те

тяна Марущак, Віктор Кирилов, Катя Дубова.

НА НАВЧАННЯ 
В КИЇВ

КИЇВ, 27 листопада. 
(РАТАУ). Сьогодні молодь 
столиці України тепло зу
стріла групу юнаків і дів
чат Куби, яка прибула на 
навчання в Київ.

На вокзалі відбувся мі
тинг. Від імені молоді міс
та представників героїчної 
Куби палко вітав секретар 
міського комітету комсомо
лу І. М. Солдатенко.

3 словом-відповіддю ви
ступив Фернандо Чародан 
Лопес.

Про ініціативу механізаторів тракторної бригади 
двічі Героя Соціалістичної Праці О. В. ГІТАЛОВА 
27 листопада ц. р. бюро обкому КП

України прийняло рішення, в якому 
схвалило звернення механізаторів трак
торної бригади колгоспу імені XX з’їз
ду КПРС Новоукраїнського району ДО 
всіх механізаторів сільського господар
ства Кіровоградської області про роз
гортання соціалістичного змагання за 
дальше підвищення врожайності і зни
ження собівартості продукції рослин
ництва в 1962 році. Показники, за які 
бореться бригада О. В. Гіталова в 1962 
році, — вказується в постанові обкому 
партії, — виростити на площі 2.019 гек
тарів усіх зернових по 40 центнерів, у 
тому числі на площі 800 гектарів по 65 
центнерів зерна кукурудзи з гектара, а 
витрати коштів на вирощування цент
нера кукурудзи знизити до 40 копійок,— 
цілком реальні і під силу всім трактор- 
ьим бригадам колгоспів і радгоспів об
ласті.

Райкоми партії, райвиконкоми зобо
в’язано організувати широке обговорен
ня звернення, а також статті О. В. Гі
талова про досвід роботи бригади в 
1901 ропі, опублікованих у газеті «Кі
ровоградська правда» за 26 листопада 
ц. р., в усіх колгоспах і радгоспах, се
ред усіх механізаторів та організувати

практичне впровадження досвіду Гіта- 
лова вже зараз, щоб забезпечити висо
кий урожай кукурудзи та інших куль
тур у 1962 році.

Бюро обкому зобов’язало райкоми 
партії, райвиконкоми, керівників кол
госпів та радгоспів, первинні партійні 
організації створити школи механізато
рів по вивченню і впровадженню в прак
тику досвіду бригади О. В. Гіталова. 
Такі школи мають бути створені при 
дослідно-показових господарствах та 
інших колгоспах на базі передових 

. тракторних бригад з розрахунку 1—2 
школи в кожному районі і керівництво 
ними покласти на директорів районних 
відділень «Сільгосптехніки» та тих ке
рівників колгоспів і радгоспів, в яких 
вони будуть створені.

Редакціям обласних газет «Кірово
градська правда», «Молодий комунар», 
обласній редакції радіомовлення, ра
йонним газетам запропоновано широко 
висвітлювати вивчення досвіду механі
заторів бригади О. В. Гіталова, пока
зуючи роботу гіталовських шкіл і прак
тичне. впровадження в життя передово
го досвіду боротьби за високий урожай 
і зниження собівартості продукції рос
линництва.

Дивна байдужість до молодих кукурудзоводів
У КОГО була юність без 

благородних поривань?
Хто в дев’ятнадцять років 
не мріяв зробити щось хо
роше, надзвичайне для лю
дей? І при цьому менш за 
все думав про особисту ви
году, або, вірніше, зовсім 
про неї не думав. Важко 
знайти таку людину. Адже 
прагнення до хорошого, 
світлого завжди притаман
не юності.

То що ж тут дивного, 
що Люба минулої зими ви
рішила очолити комсомоль
сько-молодіжну ланку ку
курудзоводів? А вчім бага
то хто й дивувався. Не раз 
можна було почути в селі:

— Чудна якась ота дочка 
у Черкеса. Сиділа б собі 
рахівником у конторі — і 
тепло, і чисто, й руки не бо
лять. Так ні — у поле рве
ться. Чи думає, може, що з 
медом там?
.... Ні, Люба так не дума- 

. ла. Бо ж виросла у сім’ї 
колгоспника. Знала добре, 
якого дбайливого догляду 
вимагає земля. Розуміла: 
важкувато доведеться. То
му й вибирала собі дівчат 
у ланку таких, щоб не спа
сували у скрутну годину.

Всі вони виявилися робо
тящими, веселої вдачі. Бува
ло, ще й село не прокину
лося, а дзвінкі голоси сім
надцятирічних уже виво
дять пісні. Так було зимою, 
коли удобрювали виділену 
площу в 25 гектарів, так 

ч було й навесні.
— Ач, щебетухи. Немов 

ті пташки ранні, клопочуть
ся, — казали односельчани.

Дівчата н спавді душею 
вболівали за кукурудзу. Чи 
зійде? Чи правильними ква
драти вийдуть? Та зі
йшла чудесниця і квадрати 
рівні вийшли. На допомо
гу механізатори прийшли.

• Не рахувалися з часом трак
тористи Віктор Бондаренко 
та Микола Черкес — ста
ранно спушували міжряд
дя.

В Ново-Олександрівці всі 
добре знають, як дбайливо 
доглядали комсо м о л ь ц і 
свою кукурудзу. 1 чекали з

Товаришу Шевцов! Ноли ж буде видана 
додаткова оплата ланці Люби Черкес?
нетерпінням: ану, чи ж вико
нають- свої зобов’язання, 
чи зберуть по 65 центнерів 
з гектара?
ЕГАРЕШТІ прийшла дов- 

гождана осінь. Качани 
видалися напрочуд ваго
мими. Раділи дівчата: хоро
ший урожай визрів на план
тації — це з усього видно. 
З легким серцем приступи
ли вони до збирання. Не за
смучувано їх навіть те, що 
проводили вони його вруч
ну. За два тижні впорали
ся. Скільки тих качанів бу
ло 
на 
до 
цова.

— Псгро Дорофійовичу! 
Нам машину треба днів на 
два. Кукурудзу на тік 
ревезти.

— Вивозь підводою 
сказав, наче одрубав.

Спробувала переконати 
голову: кукурудзи ж бага
то — підводою до білих мух 
будеш її возити. Та кол
госпний керівник залишив
ся невблаганним:

— Сказав: підводою, от 
і все. 1 говорити більше з 
тобою не хочу.

Пішла дівчина до заступ
ника, Дмитра Бульдовича. 
Думала: цей допоможе, мо
лода ж людина, нещодавно 
в них комсомольським се
кретарем був. Та не так-то 
виявилося. І від нього по
чула Люба ту ж саму відпо
відь про підводи.

Минув день, другий. Уже 
й тиждень пройшов. Пора
дилися між собою дівчата 
і вирішили попросити Сер
гія Куцепала, шофера із 
Саблино-Знам'янського цу
крозаводу, який у їхньому 
колгоспі на силосуванні пра-

— просто гори ВИСОЧІЛИ 
плантації. Пішла Люба 
голови правління т. Шев-

цював, щоб перевіз їм ку
курудзу.

— Спасибі добрій люди
ні, — із вдячністю говорить 
Люба, — а то б качани й 
по цей день у полі лежали.

А що ж голова? Чи хоч 
раз поцікавився, як у Люби 
справи йдуть? Анітрохи. Він 
навіть не знає, як же все- 
таки дівчата вивезли свій 
урожай. І Д. Бульдович, на
певне, забув про свої обі- 

коли в 
секре- 

комсомолу

цянки, які давав, 
колгосп приїжджав 
тар обкому 
О. Ткаченко.

пе-

|| АНКОЮ не нахваляться 
•" в районі. З пошаною 
говорять про “ 
шенко, Юлю- Свсрбій, Валю 
Марин та Лену Ігнатьєву— 
цих неспокійних трудівниць, 
руками яких виборений та
кий урожай. Похвальною 
грамотою міськкому комсо
молу нагороджена Люба 
Черкес. Вона була делега
том районної комсомоль
ської конференції, обрана 
делегатом XIІ обласної 
конференції.

І лише в рідному колгос
пі забули про неї та її по
друг. їм до цих пір навіть 
додаткової оплати не вида
ли. Скільки вже говорила 
Люба про це голові прав
ління та його заступнику— 
як горохом об стіну. Лише 
обіцяють: першого проведе
мо розрахунки.

— А скільки вже тих 
«перших» минуло. — обу
рюється дівчина. — У нас 
уже й руки опустилися: в 
селі всі сміються (ну що, 
мовляв, старалися, зароби
ли?) Навіть від домашніх 
соромно. Дівчата мої пря
мо сказали: коли так —

Тамару Ля

більше в ланку не підемо. А 
голові нашому до цього ніби 
й діла ніякого немає. Зате, 
як начальство з району чи 
з області приїде, то він на
казує: «Ти ж дивись, Любо, 
скажи, що ми з ланкою роз
рахувалися»....

Люба з болем розпові
дає, як збиралися вони в 
наступному році вирощува
ти качанисту на площі 50 
гектарів. Думали довести 
врожайність на кожному 
гектарі до 100 центнерів.
II1, ЗАЛИШАТИСЯ бай- 

дужим тут не можна. 
Скільки розпачу в голосі 
дівчини. Та ні т. Шевцова, 
ні т. Бульдовича це не тур
бує. їм наче й немає діла 
до Люби та її подруг. А 
що ж комсомольська органі
зація? її секретар Микола 
Кравцов добре знає про все 
це, однак і не збирається 
втручатись. Навіщо? Адже 
це його особистих інтересів 
не торкається.

Залишається одне: міськ
ком комсомолу. Саме сюди 
й звернулася Люба. Про
йшло вже часу немало, а 
зрушень поки що ніяких не 
видно. Секретар міськкому 
В. Яровицька констатує 
давно відомі факти і заспо
коює: «Не хвилюйтеся, ви
їдемо, все владнаємо». Як 
видно, вона сама, та й і«* 
ші працівники міськкому з 
цього приводу не хвилюють
ся ніскільки.

А шкода... Невже в районі 
немає управи на бездуш
них і байдужих, невже не
має кому підтримати енту
зіастів?

Л. БАБИЧ,
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп «Шлях до 
комунізму».
Знам’янський район.

ЮНИЙ ДРУЖЕ ЧУДЕСНИЦІ! А ти вже одержав додаткову | 
оплату за вирощування кукурудзи? ч
ТОВАРИШІ КОМСОМОЛЬСЬКІ ПРАЦІВНИКИ І АКТИВІСТИ! / 
Перевірте, чи всім членам комсомольсько-молодіжних ланок ви- < 
дано додаткову оплату? Допоможіть їм у цій справі!

д



їх ВИХОВАВ

комсомол к о ЛИ В СЕРЦІ
^КРИГІНУЛИ сінешні 

Двері. Тверді важкі 
кроки почулися десь за ха
тою. І тиша. Надворі ледве 
Сіріє. Село спить.

А йому не спиться. Го
дини дві тому прокинувся, 
крутнвся-к-рутився в посте
лі, гнав від себе сумні дум
ки. Дарма. Хіба ж заснеш 
спокійно, коли так не щас
тить...

Повз сільський клуб, че
рез греблю Сергій іде рів
ною алеєю лісосмуги, що 
веде в степ. Ось уже й 
плантація кукурудзи. Кра
дькома підійшов до ділян
ки Карпа Івановича Смали- 
уса. Присів. Стеблиста й 
качаниста тільки-но зійшла. 
Але які дружні, які сильні 
сходи!

Підвівся, перейшов лісо
смугу, яка виструнчилася 
вздовж шляху на Триліси. 
Тут ділянка Сергія, його 
ланки. Нахилився до ріллі. 
Чорна, мовчазна вона. Кор
ка, що утворилася після до
щу, стала ніби ще міцні
шою. Ой, скільки болю вже 

* завдала вона, як жорстоко 
ранила вона Сергійове сер
це. •

Ну, коли вже будуть схо- • 
ди? І чи будуть взагалі? 
Сергій в одному місці роз
бив цей земляний панцир. 
Насгорожені сірі очі вп’я
лися в грунт. Сходи дійшли 
до поверхні, їм потрібне 
уже світло й повітря. Вони 
мусять жити... І не мо
жуть, — їм не під силу по
долати корку.

Панцир. І в людини бу
ває панцир серця — хворо
ба така. На допомогу тоді 
приходить інша людина — 
хірург. Тут теж необхідна 
операція — ліквідувати цю 
жорстоку корку. Але як?

А може ніхто нічого й не 
може зробити? Скільки пра
ці пропаде марно. А як йо
му тоді дивитись в очі то
варишам. Репетував: давай
те візьмемось, виростимо 
високий урожай... Ну й ка
шу ж заварив...

Сергій так заглибився в 
ці думки, що й не помітив 
як біля нього з’явився чо
ловік. Подивився на корку, 
розгорнув сходи. Потім до 
Сергія підійшов. Постояв 
мовчки. І, мабуть, зрозумів
ши все, що робилось зараз 
на душі у хлопця, загово
рив:

— Не треба, Серьожо, не 
сумуй... Бувають невдачі.

ч
— А ну їх. Взявся...
Чоловік нагнувся, взяв 

жменю землі, розім’яв її.
— Ось, дивись, яка мас

на, багата. І все своє добро 
людям віддає. Землю лю
бити треба, вміти ходити 
біля неї... Молодий ти, га
рячий дуже.

Довго стояли вони серед 
степу — молодий хлібороб 
комсомолець Сергій Гниляк 
і посріблений сивиною, на
вчений життям, збагачений 
багаторічним досвідом ку- 
курудзовод Карпо Іванович 
Смалиус. Вітер розвіває во
лосся, про щось шепочуть 
віти дерев. А вони вирішу
ють, як робити «операцію».

— Треба ще порадитись з 
агрономами, — говорить 
Карпо Іванови. Сергієві,— 
наука є наука. Борони зі
рвуть корку, але пошкодять 
сходи. От легкі борінки 
пустити, по-моєму, можна. 
Порадься

Карпо Іванович збоку ми
лувався молодими друзями. 
Стояв мовчки, можливо, 
згадуючи й свою юність. 
Відчув, що може до сварки 
дійти у хлопців. Втрутився 
у розмову:

— Сходи ще не вийшли 
наверх. Під коркою вони. 
Сергій боїться, що там і 
залишаться. А я раджу по
говорити з агрономами,s

бригадних комсомольських 
зборах, на засіданні комі
тету. А після пленуму ЦК 
ЛКСМУ остаточно визріло 
бажання вирощувати бага
тий урожай, помірятися си
лами з Карпом Івановичем.

І ось ідуть бригадні ком
сомольські збори. Вирішує
ться питання про створен
ня ланки.

А ну, які ж товариші у

ЩЕ темно. Зимова ніч за 
третю годину перевали

ла. Вулицею Іванівки 
Сергій. Заходить на 
вір’я, стукає у вікно:

— Підйом, Толя!
І чекає, поки вийде, 

піди далі — Толя 
спросоння перевернутися на 
інший бік і бачити приємні 
сни. Від Толі до_Івана, по
тім до ВасиЛя,

йде 
под-

Бо ж 
може

Тамари...

ще...

В СЕЛО поверталися ра
зом. Карпо Іванович 

розповідав Сергієві про 
курйози, які траплялися у 
його практиці, про те, як 
він став кукурудзоводом, 
говорили про ті «дрібниці», 
які забезпечують високий 
урожай. У Сергія непоміт
но трохи навіть піднявся 
настрій. Але сумніви все ще 
остаточно не залишили 
хлопця.

Біля ставу зустрівся Толя 
Цимбал. Він їхав на вело
сипеді і, з усього видно, ду. 
же поспішав.

— І де це тебе в таку 
рань носить? — привітав
шись. заговорив Анатолій 
до Сергія. — Спеціально 
зранку поїхав до тебе. Бю
ро сьогодні зберемо. А ти в 
полі уже був?

— Був, — якось ніби ви
нувато сказав Сергій.

— Ну то й як там? Кача
ни по кілу, і ми вже мая
ки? — жартував А. Цимбал.

— Ой, світило ж ти не
бесне... Каганець нещас
ний... — сердито мовив 
С. Гниляк. — Нічого там 
не буде, ніяких качанів.

— Стривай, — гарячився 
Анатолій. — Як це так ні
чого не буде. Ти що? Лан
ку он яку створили, а тепер 
що — булькнемо? Що з то
бою — не розумію.

— Тдь на ділянку і зро
зумієш.

спробувати пустити легкі 
борінки.

— Про корку я знаю. Ось 
І сьогодні на бюро думаю 
запросити 
радитись...
Сергію! З труднощами на' 
ша справа 
вчальнішою буде...

спеціалістів, по- 
Вище голову.

цікавішою, ПО’

ОТЖЕ, боротьба триває...
А коли ж розпочалася 

вона?
Сергій добре пам’ятає 

цей початок. Він давно вже 
придивлявся До Карпа Іва
новича, до його роботи. Все 
частіше заглядав на ділян
ки кукурудзи після закін
чення Новогеоргіївського 
училища механізації сіль
ського господарства. Думав 
про знатного кукурудзово- 
да 1 там, в далеких казах
станських степах, куди їз
див двічі допомагати цілин
никам збирати багатий уро
жай.

І все самому кортіло взя
тися за цю справу. Та так 
здорово, по-комсомольсько- 
му. А в кінці 1960 року роз. 
повів про своє бажання го
лові колгоспу Григорію 
Климовичу Скічку, потім на

Сергія? Чи ж зрозуміють 
його, чи ж стануть з ним 
поруч? Справа для всіх но
ва, вміння немає, то ж і 
боязко трохи.

—Пишіть мене першим,— 
почувся раптом голос Ана» 
толія Шостака.

— Далі, мене, — запро
понував Іван Савченко.

Встигай лише записува
ти. Список поповнювався 
новими іменами: тракторист 
Василь Грім, бібліотекар 
Тамара Стьопочкіна, секре
тар бригадної* організації 
Анатолій Цимбал, листоно
ша Люба Випинаха, заві
дуюча клубом Люба Скрип
ник....

Тоді й почалася боротьба 
за врожай. Почалася не
легко.

О четвертій вже кипить 
робота. А через кілька хви
лин трактор Семена Цим» 
бала або Прокопа Кошма
на тягне в степ перші сани, 
на яких 8 тонн перегною. 
Кілька чоловік їде на поле, 
решта вантажать на інші 
сани добрива. І так до пер
шої години дня. Потім лан
ка Карпа Івановича возить 
гній на свою ділянку.

Були тоді сумніви й роз
чарування у декого. Але ус
піхи і спільна радість дола
ли всякі вагання. По 35 
тонн гною на кожен з 20 
гектарів вивезли.

І тоді якось веселішою, 
легшою ніби стала ця бо
ротьба за велику кукуруд
зу. Бо був уже добрий по
чаток.

Хоч і незвична Сергієві і 
Анатолію Шостаку ця спра
ва — заготовляти курячий 
помет, та то нічого. Хлопці 
дві тонни його заготовили. 

О ЕСНОЮ добрим словом 
згадали ті дні всі чле- 

ни ланки. Раділи, що Сер
гій і Анатолій на всі руки 
майстри. Вони стали сіваль- 
никами на агрегаті Михай
ла Гниляка. Сіяли сортом 
«ВІР-42» у середині квітня. 
Незабаром випав дощ, і на 
поверхні грунту і з’явилась 
ота корка, що завдала ве
ликого болю як Сергієві, 
так і членам ланки.

«Операція», підказана 
Карпом Івановичем, про
йшла успішно. Райборінки 
зірвали тверде нашаруван
ня і сходи пішли в ріст. А 
коли вони зміцніли, зроби
ли першу просапку.

І сміх, і гріх був, коли 
ланка почала проривати ку
курудзу. Ця нехитра робо* 
та ніяк не виходила у хлоп
ців. І навпочіпки прорива
ли, і на колінах повзли 
вздовж рядків — всього 
було.

Кукурудза йшла в ріст. 
Все буйнішою ставала во> 
на. Тепер вже не сороми» 
лися і королевою її вели
чати. Час від часу навіду
вались на плантацію — са
пали, пасинкували, тричі 
мотижнли, тричі аміачно» 
водою підживлювали, роби
ли дозапилювання.

йшли дні за днями, зви
чайні, хоч і неспокійні. Та
мара Стьопочкіна сиділа в 
бібліотеці і її непокоїло те, 
що все ще малувато чита
чів у Іванівні, думала як 
охопити всі сім’ї. Листоно
ша Люба Випинаха розно
сила людям газети і листи, 
мріяла про те, коли вона у 
кожен двір носитиме по 
кілька газет І журналів.

СЕРГІИ все більше від
давався своїй другій 

улюбленій справі — спор
ту. Він, як член бюро 
бригадної організації, від-

За прикладом запорізьких робкорів
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НАЙБІЛЬШ настирливи
ми і невтомними шука

чами резервів виробництва 
є раціоналізатори. Пред
ставники цього неспокійно
го племені є й на Гайворон, 
сько.му паровозоремонтному 
заводі. 94 пропозиції пода
но ними у цьому році. По 
декілька цінних нововве
день запропонували вина
хідники В. Волощук, М. Ти- 
моновський, Д. Деркач. Во
ни стали ініціаторами різ
них нововведень у вироб
ництві, технічних вдоско
налень.

Вдосконалений верстат 
для різання димогарних І 
жарових труб, верстат для 
холодної підкатки труб, за
міна кування деталей на 
штампування — це плоди їх 
пошуків.

Та нерідко ще зволікає
ться впровадження у вироб
ництво цінних пропозицій, 
з запізненням одержується 
ефект від них. Так, розроб-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
Ю листопада 1961 р., 2стор.

лену відділом головного 
механіка серію штампів 
надто довго виготовляє ін
струментальний цех.

— В числі Інших замов
лень. В порядку черги, — 
відповідають винахідникам 
інструментальники. Та вар
то було б порушити цю чер
говість, коли йдеться про 
впровадження прогресивної 
технології,

Великі можливості від
криває реконструкція ре
сорного відділення кузні. 
Встановлення тут нової ре
сорної машини виключить
необхідність вручну кувати'рахххххюсооосозоооозоооисххласоооо'  ̂
кожен радіус ресори, тра-8 
тити час на гартування? 
кожної такої деталі. Крім, 
реликої економії робочого? 
часу, новий метод виготов-? 
лення ресор позитивно^ 
вплине і па їх якість. Що йс 
казати, чудові перепекти-? 
ви. Шкода лиш£, що досі; 
вони ще не стали дійсністю.£ 
Зробити це вже час, адже 
ресорну машину виготовле
но ще у серпні. Затримка

корпусі заводу простоює 
цінне обладнання, а в іншо- 
му вручну виконують робо
ту, що призначається для 
нього. Для заводу тут явні 
збитки. В цьому полягає і 
одна з причин того, що зри
вається виконання річного 
плану по собівартості про
дукції.

А втім є й інші причини. 
Нерідко при розбиранні па
ровозів для ремонту можна 
спостерігати таку картин/: 
робітник ударом молотка 
відбиває деталь, якщо її

важко 
уламки викидає в метало
брухт. Якби ж замість цьо
го деталь змочити гасом і 
акуратно зняти, вона б ие 
пішла в металобрухт, а 
могла б ще послужити.

Багато бувших в засто
суванні, але придатних ще 
деталей марнується через 
таке недбале ставлення ро
бітників і майстра тов. Го- 
лобородька, який керує роз
биранням. Раніше придат
ні деталі відбирала спеці
альна бригада, а тепер чо
мусь вирішили доручити їй 
іншу роботу, а цю важливу

•

знімати, а потім

іншу роботу,

Ідуть єн
ПОВІ будови повинні 
■■ найближчим часом ви
рости поблизу Кременчука. 
Спорудження їх партія до
ручила комсомолу.

Я — «Єсть!», — як завжди 
§ дружно відповіли на зак-

_..г......_члик партії молоді ентузіас
та встановленням її. Отож ти і, одержавши комсо- 
і виходить, що в одному * мольські путівки, вируша-

справу покинути напризво
ляще.

З такою ж неощадливістю 
відносяться і до нового ма
теріалу. У кузні відсутнє 
сортове залізо, єдиний ма
теріал тут — це осі широ
коколійних паровозів. Вони, 
як відомо, досить широкі у 

якщо ковалеві 
викувати зовсім 

скажі-

з успіхом викувати ще 
одну таку деталь.

Марнотратству необхідно 
покласти кран. Безсумнів
но, що до цього повинні 
докласти зусиль комсомоль
ці. Поки що заводський ко
мітет комсомолу (секретар 
В. Дідур) не створив ком
сомольських постів по бо
ротьбі з втратами, не про
вів жодного рейду з цього 
питання. А досвід проведен
ня рейдів Є у КОМСОМОЛЬЦІВ 
підприємства. Адже непога
но організовуються перевір
ки за чистоту в цехах. Але 
на розкидані по території 
заводу деталі й шматки за- 

треба дивитись, перш 
рза все. як на втрати, неви

користані резерви. Приклад 
бережливості н економії 
повинні подавати молоді 
господарі заводу.

діаметрі. І 
потрібно 
невеличку. деталь, 
мо, у ЗО мм діаметром, він 
однак виготовляє її з цього 
великого шматка осі. А 
відходи? Знову ж таки до 
металобрухту, хоч серед 
них немало великих шмат
ків заліза, з яких можна б

т у з і а с т и
нові будови. Вють зводити

числі інших юнаків І дівчат 
на Придніпров’я виїхало І 
68 наших земляків-кірово- 
градців.

Днями туди виїхала чер
гова група комсомольців. 
Найбільше молодих по
сланців було з Гайворон- 
ського району — 15 чоло-

вік. Серед них — моторист п 
Василь Швець, шофер Ва- § 
силь Пойда й інші. Спо- 8 
руджувати будови виявили § 
бажання і Олександр Іва- § 
нов з Ульяновки, Павло 8 
Дубчак з Новомиргорода, 8 
Микола Шаповалов з Кі- 8 
ровограда та інші.

А. БЕРЕГОВА. §

• *-
Рейдова бригада: 

Д. ДЕРКАЧ—технолог 
Гайворонського паро
возоремонтного заво
ду, О. КОТОВ И Ч - 
працівник райкому 
ЛКСМУ, Т. БОД
НАР — кор. «Моло
дого комунара».



Н Е С П О КІЙ НАРИС
ЛЮДИ ГРОМАДСЬКИХ ПРОФЕСІЙ

повідає за спортивну робо
ту. Сам тренувався, готу
вав до змагань своїх това
ришів. В бригаді є свої 
штангісти, волейболісти, те
нісисти. І футболісти, зви
чайно. Вони в минулому ро
ці зайняли на районних 
змаганнях трете місце. То 
ж в нинішньому році хлоп
ці прагнули перейти й цей 
рубіж. А всі разом вони, 
члени ланки, комсомольці 
готувалися до зустрічі з 
першими комсомольцями їх 
рідного села. Потрібно бу
ло і клуб підготувати, і 
концерт влаштувати.

Та й чудесницю ніхто не 
забував. Тут ще й попов
нення в ланку прийшло — 
з армії повернувся Василь 
Коваль. Кожному приємно 
прийти сюди на ділянку, 
посидіти під шатром лісо
смуги біля великого щита, 
на якому написано, що 
ланка Сергія Гннляка бо
реться за одержання по 80 
центнерів кукурудзи на 
кохіному з 20 гектарів.

— Буде 80, — весело гово
рить Сергій. — Тепер бачу, 
що буде. Погляньте, яка 
вона гарна, високостебла — 
до двох метрів сягає.

сюди на ділянку,

ПОБЕДА» швидко
II” курним степови 
ХОМ. Куди

) мчить 
курним степовим шля- 

ие І ХТО поспі

ЗАВЖДИ В СТРОЮ
711 КОЛИ не зітруться в 
*7 пам’яті людей світлі 
образи тих, хто віддав своє 
життя за краще майбутнє. 
До плеяди таких вічно жи
вих належать і юні герої- 
партизани, брати Анатолій 
і Юрій Маркітан.

До Великої Вітчизняної 
війни вони навчалися в 
школі № 20 м. Кіровограда. 
Анатолій був секретарем^ 
учнівської комсомольської 
організації. Юрій був ре
дактором класної стінної 
газети. Мати братів Марія 
Павлівна розповідає, що 
обидва сини відзначались 
великою любов’ю до праці, 
завжди допомагали їй по 
господарству, добре вчили
ся. Про це свідчать і збе
режені батьками численні 
свідоцтва з відзнакою та 
похвальні листи.

Як і більшість підлітків, 
брати захоплювались читан
ням художньої літератури. 
Улюбленими героями Ана
толія були П. Корчагін та 
В. І. Чапаєв. І, звичайно, 
хлопці грали в партизанів 
та інтервентів. А ще люби
ли вони слухати розповіді 
про минуле вітчима Семена 
Івановича Довженка про те, 
як він боровся за Радян
ську владу в роки грома
дянської війни. 1, можливо, 
саме в ці довгі вечори на
родилася у Анатолія мрія 
стати капітаном далекого 
плавання, водити пароплави 
в далекі, невідомі країни.

Одним словом, брати зро
стали звичайними радян
ськими дітьми. Але коли 
над рідною Батьківщиною 
нависла смертельна загро
за, коли по полях золотої 
пшениці поповзли танки з 
чорною свастикою, а на ши-

шає в^ такий чудовий не
дільний вечір? І чи не кра
ще провести його в Кірово
граді?

Непокоїться секретареві 
обкому комсомолу О. Ма
льованому. В далекому 
степовому селі Іванівна 
ланка ентузіастів, зайнятих 
на основних роботах, вирос
тила прекрасний урожай 
кукурудзи — по 80 центне
рів з гектара. Хай сьогодні 
неділя. Так приємніше ж 
буде Сергієві і його бойо
вим друзям по ланці почу
ти в цей радісний день сло
ва подяки за щиру працю, 
одержати грамоти обкому 
комсомолу і подарунок — 
радіолу.

Сільський клуб ледве вмі
щав всіх бажаючих побу
вати на вечорі вшанування 
праці ланки кукурудзоводів 
Сергія Гннляка.

Затамувавши подих слу
хають присутні Сергія Гни- 
ляка. Кремезний, високий, 
він, ланковий, вже заступ
ник секретаря комсомоль
ської організації колгоспу 
на трибуні почуває себе 
так само звично, як і на 
кукурудзяній плантації, на 
«капітанському» містку ком
байна... ~ •

— За приклад у житті і 
праці, — говорить юнак,— 
мені став всіма шановний

беницях з’явились тіла ні в 
чому не винних людей, Ана
толій і Юрій не змогли за
лишитися осторонь важкої 
боротьби, яку вели з фа
шистами всі чесні люди. 
Дізнавшись, що Семен Іва
нович Довженко за рішен
ням обкому партії залишає
ться у ворожому тилу для 
підпільної роботи, юні пат
ріоти вирішили також не 
виїжджати за межі області. 
Вони були прийняті в пар
тизанський загін імені ‘Во
рошилова. Анатолія обрали 
секретарем загонової ком
сомольської організації, яка 
спочатку нараховувала 50 
чоловік. Потім кількість 
комсомольців весь час зро
стала.

Анатолій був командиром 
кінної розвідки, брав участь 
в усіх бойових операціях. 
Ось лише один з епізодів. 
17 червня 1943 року Анато
лій разом з партизанами 
Померанцевим і Срібним 
були направлені в один з 
радгоспів для організації 
втечі радянських військово
полонених. Виявивши вели
ку сміливість і спритність, 
партизани успішно викона
ли завдання. Однак, на 
шляху до лісу їх зустрів за
гін фашистів (понад 300 чо
ловік). В нерівному бою за
гинули Померанцев і Сріб
ний. Анатолію вдалося про
вести звільнених до місця 
призначення.

Карпо Іванович Смалиус, 
комуніст, людина кришта
лево чистої душі. 1 успі
хами нашої ланки ми зобо
в’язані Карпу Івановичу.

Виступають друзі Сергія, 
керівники артілі. Вони ра
ді досягненням членів лан
ки, вдячні їм за труд не
втомний.

— Друзі, — звертається 
заступник голови колгоспу 
Максим Корнійовнч Рябо- 
віл до членів ланки, — ви 
дали слово в наступному 
році одержати по 95 цент
нерів кукурудзи. Ви вже 
знаєте, як виборювати та
кий урожай. І правильно 
робите ви, що вже зараз 
приступили до вивезення 
перегною під оранку. Земля 
щедро віддячує таким, як 
ви.

В. малиновськия.
Колгосп імені Леніна
Олександрівського 
району.

А СЬ вони, бойові друзі Сергія 
.Гннляка по ланці. Це вони 

своїми руками виплекали ви
сокий врожай кукурудзи в ни
нішньому році. В наступному 
Ще вищий буде! і немає межі 
успіхам людей з неспокійними 
серцями, як немає межі їх 
завзяттю.

На знімках — члени ланки 
кукурудзоводів Сергія Гннляка 
(внизу зліва направо): Василь 
Коваль, Анатолій Цнмбал, Лю
ба Випннаха. Іван Савченко, 
Люба Скрипник, Анатолій 
Шостак.

Фото В. КОВПАКА.

Юрій теж не сидів без 
діла. Він виконував обов’яз
ки зв’язківця. Разом з Фе
дором Шепелем і Яковом 
Матвієнком він стежив за 
переміщенням військ оку
пантів, заздалегідь дізна
вався про облави, які фа
шисти готували проти пар
тизан.

В грудні 1943 року брати 
Маркітани загинули в бою 
з німецькими окупантами.

Учні школи № 20 свято 
бережуть світлу пам’ять 
про героїв-партизанів. В 
приміщенні школи виготов
лений стенд «Вічно живі». 
На ньому — портрети Ана
толія і Юрія, табелі про 
успішність, посвідчення про 
посмертне нагородження їх 
медалями.

Комсомольці і піонери, ♦ 
наслідуючи приклад юних ? 
героїв, стараються краще ° 
вчитися і бути взірцем в 4 
поведінці. Останні шість 
років навчання у нас немає 
жодного невстигаючого. В 
школі є два загони «Супут
ники семирічки», піонери 
яких мають стопроцентну 
успішність. Загін 6 «А» кла- 

ім’я Анатолія 
‘ ‘ . кла-

— ім’ я Юрія Маркітана.

К. ВОГУЛЬСЬКА, 
вчителька історії Кі
ровоградської серед
ньої школи № 20.

КІНООРГАНІЗАТОРИ
ДАЛЕКО не всі трудів- 

ники села Тернівки лю
били відвідувати кіно. На
віть окремі юнаки і дівчата 
інколи заявляли:

— А що там цікавого?
Обійдемося.

1 тоді секретар комсо
мольської організації другої 
бригади колгоспу імені Лит- 
винова, він же і сільський 
кіномеханік, Володимир Ко
пійко рішуче заявив:

— Треба, щоб не тільки 
молодь, а й всі хлібороби 
відвідували кіно. Володи
мир Ілліч назвав кіно най
важливішим з усіх 
мистецтв. Чому ж такий за
сіб впливу на маси ми недо
оцінюємо?

Він запропонував виділи
ти громадських кінооргані- 
заторів. Хай ці люди по
всякчас допомагають не ли
ше рекламувати фільми, а й 
влаштовувати колективні 
культпоходи в кіно, хай по
бувають у домівках трудів
ників, розкажуть про 
кінофільми, запросять 
дей відвідати кіно.

Так і вирішили. В другій
-------------------------

Хорош
Колектив тваринників мо

лочно-товарної ферми цент
рального відділення буряко
радгоспу * Перегонівського 
цукрокомбінату бореться за 
звання колективу комуніс
тичної праці. Це — передо
ва ферма по радгоспу. Се
редньодобовий надій на фу- ■

І

ЗАВІДУЮЧИЙ КЛУБОМ
ЗА НАРЯДОМ

ПРИМІЩЕННЯ клубу 
п’ятої комплексної 

бригади артілі «Путь к ком
мунизму» непогане. Є тут 
сцена, кінобудка та різний 
інвентар. Є й завідуючий — 
Микола Роман. Керувати 
сільським вогнищем культу
ри почав він рік тому. Про
те, за цей порівняно вели
кий час силами художньої 
самодіяльності села не да
но жодного концерту, не ор
ганізовано ніякого іншого 
культурного заходу.

Виступали з концертом 
тут лише культармійці з 
Піщанобрідського Будинку 
культури та учні місцевої 
школи. А організаторська 
роль Миколи Романа обме
жилась тим, що він відми
кав великий замок на клуб
них дверях.

Свою бездіяльність Ми
кола виправдовує браком 
часу та невмінням грати на 
балалайці чи на іншому му
зичному інструменті.

Звичайно, справа не в 
цьому. Микола Роман і всі 
жителі сіл Якимівки та Ми- 
кольського з задоволенням 
пригадують виступи хору 
сусіднього села Макарівки. 
Колектив налічував всього

су носить
Маркітана, а загін 4 . 
су ■ ‘ ’ 'Л ’

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 29 листопада 1961 р., З стор.

бригаді кіноорганізатором 
працює Валентина Холод — 
продавець магазина. Зав
жди знайде комсомолка 
вільну хвилину, щоб виві
сити об’яву про те, який 
сьогодні демонструється кі
нофільм.

— Що там нового, Валю?
— А які кінофільми бу

дуть наступного тижня?
— Де дістати фотопорт

рет кіноактора?
Таких запитань до Ва

лентини щодня надходить 
чимало. І вона готова дати 
відповідь, порадити, допо- 

видів могти. Розуміє: люди дору
чили їй важливу ділянку 
виховної справи. Так, так, 
виховної, бо саме після та
кої роботи кількість відвіду
вачів кіно в бригаді майже 
подвоїлась.

Кіноорганізатором у пер
шій бригаді став Петро 
Кармазин, молодий кол
госпник. Він обов’язково 
завітає до механізаторів, 
побуває на фермах і всюди 
оповістить, який сьогодні 
фільм, коротко розповість 
про зміст.

нові
ЛЮ-

ВІСТІ
ражну корову тут становить 
8 літрів. Кращі доярки фер
ми, ударники комуністичної 
праці П. Лазарук, О. Мель
ник та Інші одержали з по
чатку року по 2700 — 2900 
літрів молока на корову.

Г. ЛАР1ОНОВА. 
Голованівськиб район.

17 чоловік. Але як добре 
виступали самодіяльні мит
ці! Та й Якимівка не бідна 
талантами. Колись тут пра
цював драматичний колек
тив. Ставили п’єси. Навіть 
Микола Роман брав у них 
участь. Й досі він пам'ятає 
монологи з різних п’єс.

— Соромляться молоді 
односельчани записуватись 
у гуртки, — прикриваючи 
свою бездіяльність, пояс
нює завідуючий клубом.

І чомусь замовчує про 
численні пропозиції бібліо
текаря Марії Козирецької 
та місцевої молоді створи
ти драматичний колектив. 
Микола Роман навіть пла
нів роботи клубу не скла
дає.

* 
І
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Мікролітражний автомобіль «ХАДІ-2»
ХАРКІВ. Члени студентського проектно-конструктор

ського бюро Харківського автодорожного Інституту під 
керівництвом ведучого механ’ка лабораторії швидкісних 
автомобілей відомого аьтогопщика майстра спорту В. К. 
НІкІтіна розробили І виготовили мікролітражний спор
тивно-туристського іипу автомобіль. Студенти назвали 
машину «ХадІ-2». Кузов її виготовлено з сглотчанини 
на основі епоксидних смол. Вага автомобіля 450 кілогра
мів. У машини — мотоциклетний двигун потужністю в 
23 кінських сили.

Новий спортивний автомобіль розвиває швидкість понад 
сто кілометрів на годину.

II а знімку: група студентів, творців автомобіля 
«Хаді-2»,- оглядає машину після Іспитового пробігу. 

Фото Е. АНДРЕЄВА. 
Фотохроніка ТАРС

— Дуже добре, коли спи
раєшся ось на таких поміч
ників, людей громадських 
професій, — говорить кіно
механік Володимир Копій
ко. — Тепер у нас набагато 
зросла кількість кіногляда
чів, щомісяця виконуємо 
плани на 160 і більше про
центів.

А помічник кіномеханіка 
комсомолець Іван Мазура, 
додає: *

— Тепер не тільки юнаки 
і дівчата, а навіть літні тру
дівники, колишні віруючі 
ходять дивитись кіно.

Кінопересувка, на якій 
працюють комсомольці Во
лодимир Копійко та Іван 
Мазура, по праву вважає
ться однією з кращих у 
Новоархангельському райо- _ 
ні. І головне в тому, що 
молоді спеціалісти завжди 
спираються на актив кіно
глядачів, на кіноорганізато- 
рів. Це з допомогою активу 
впорядковано сільський кі
нотеатр. Який тут затишок! 
Все пофарбовано. Придба
но 250 зручних крісел, про
нумеровано ряди, місця, — 
все як у міському театрі.

Люди охоче йдуть поди
витись кінофільми, культур
но провести дозвілля, від- . 
почити.

І. РОМАНЕНКО.
Новоархангельський 
район.

Вкрай незадовільно по
ставлене в клубі також кі- 
нообслуговування. Колись 
кіномеханік Василь Зінчен- 
ко приїжджав двічі на тиж
день. Нині навідується лише 
по четвергах. Сеанси почи
наються з запізненням. По
каз каргин неякісний. А 
Микола Роман байдуже ста
виться до цього.

Цікаво, як така людина 
може керувати І організува
ти культурно-освітню робо
ту на селі?

Чи, може, відкривати 
клубні двері його примушу
ють за нарядом?

О. КАЛЬКО.
Новоукраїнський район.

Хоч лист і не був надрукований

СТУДЕНТ Кіровоградського педагогічного інституту і 
Л. Липа в листі до редакції писав, що один з авто- » 

бусів, який курсує по маршруту Кіровоград — Бобри- 
нець, має безліч технічних неполадок.

Директор автобусного парку т. Тарапон повідомив, , 
що вказаний автобус поставлено на ремонт. і



Дотримуйте Два листи на важливі темиправил вуличного руху
ДІТИ в нашій країні оточені великою турботою та 

увагою. їх виховання і охорона здоров’я завжди 
стоять в центрі уваги партії і уряду. В нещодавно 
прийнятій новій Програмі, зокрема, підкреслюється: 
«Партія вважає одним з найважливіших завдань — за
безпечити виховання, починаючи,'з найбільш раннього 
дитячого віку, фізично міцного молодого покоління з 
гармонійним розвитком фізичних і духовних сил».

Отже, у нас не повинні мати місце нещасні випадки. 
На жаль, вони ще є. Більше всього діти дістають трав
ми тоді, коли вони не дотримуються правил вуличного 
руху і користування транспортом.

Міністр освіти УРСР видав спеціальний наказ, згід
но з яким в кожній школі повинні систематично прово
дитися бесіди з правил вуличного руху, мають бути ор
ганізовані куточки по безпеці руху.

Як же виконується цей наказ? Факти свідчать про

£

Колись називався батьком...
ТПЕОРПИ Недобитюк 
— вчився в п’ятому класі, 
коли в їхню сім’ю непоміт
но підкралося лихо. Бать
ко почав пізно повертатися 
додому — щоразу напід
питку. Він став роздратова
ним, на кожному кроці гру
біянив. В сім’ї пішов роз
лад. Часті сварки, бійки, 
сльози матері й бабусі гли
боко вражали дитячу душу. 
Де вже тут до уроків. Все 
частіше учень приходив до 
школи, не виконавши до
машні завдання, а потім і 
уроки почав пропускати, 
відставав від товаришів у 
навчанні.

Зрештою батько пішов 
з сім’ї, залишив тринадця
тирічного сина, перебрався 
до вдови-сусідки. Завжди 
веселий, життєрадісний хло
пець став замкнутим, бай
дужим до всього, нервовим. 
«Чому батько пішов з до
му? Як він може минати 
свою хату? Хіба сусідка 
краща за матір?» — нерід
ко задумувався хлопець. 
Йому до сліз ставало шко
да посивілої матері, яка від

горя виплакала очі. Але 
чим, як міг він зарадити 
цьому?

Щомісяця той, хто колись 
називався батьком, переси
лав по виконавчому листу 
6 карбованців на утриман
ня сина. Але жодного разу 
після розриву не поцікавив
ся, як вчиться хлопець, чо
му в його щоденнику, зо
шитах зарясніли «двійки».

Андрій Недобитюк працює 
кочегаром ₽ обласній лі
карні. Ніхто з місцевкому 
профспілки лікарні не зна
йшов часу поцікавитися, 
чому батько кинув сім’ю, не 
запитав його, яке мав він 
право залишитися байдужим 
до долі рідної дитини. А 
варто було б нагадати 
А. Недобитюку про бать
ківський обов’язок. Не мож
на ж 
чився 
дини,

-уком.

допустити, щоб калі- 
характер молодої лю- 
щоб вона росла недо-

М. БОРИСОВА, 
класний керівник 6-го 
класу школи № 15.

м. Кіровоград.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Відчувається, що з бо. ЛОи II ГРИПІ ПП- 

сала листа до редакції М. Борисова. Вона справедливо 
підкреслює, що забезпечити щасливе дитинство юним 
громадянам—одне з найважливіших завдань комуністич
ного суспільства. Моральний кодекс будівника комуніз
му вимагає, щоб кожна радянська людина постійно пік
лувалася про виховання дітей. А як можна простити 
«перелітним» батькам знущання над сім'єю? Ні, таких 
людей громадськість повинна суворо засуджувати. Ре
дакція сподівається, що так і зробить місцевий комітет 
профспілки обласної лікарні.

те, що педагогічні колективи, батьківські ради, комсо
мольські та піонерські організації при школах ще дуже 
слабо, а в окремих випадках і зовсім не проводять 
роз’яснювальної роботи з учнями, не слідкують, як во
ни виконують правила безпеки.

Порівняно недавно прямо на дорозі учні Олександрій
ської середньої школи № 6 почали грати в футбол. 1 не 
помітили автобуса, шо рухався. В результаті п’ятиклас
ник Володимир Дубровин потрапив під машину і дістав 
перелом ноги.

Це лише один факт. їх можна навести багато. Однак 
керівники деяких шкіл вперто не хочуть зважати на це. 
Ще на початку 1961 року на нараді директорів шкіл, 
яку проводив міський відділ народної освіти в м. Кіро
вограді, представники державної автоінспекції інфор
мували присутніх про необхідність вжиття дійових за
ходів для попередження випадків травматизму дітей. 
Але дехто зовсім не звернув уваги на наші зауваження.

Школи № 5 і № 19 розташовані поряд. В першій з 
них (директор т. Кравченко) створено спеціальний ку
точок по безпеці руху. А от в школі № 19 завідуюча 
учбовою частиною і. Барковська посилається на те, 
що нема плакатів.

— Неправда, — заявив нам інспектор шкіл міського 
відділу освіти т. Лебедев. — Он за шафою ціла купа 
їх лежить. Хто турбується про дітей, той давно вже 
взяв плакати і використовує за призначенням.

Погано тільки, що т. Лебедев не проконтролював, як 
же виконуються рішення наради.

Надзвичайно тривожне становище склалося в школі 
№ 11. Тільки за березень — квітень цього року тут 
трапилося більше половини всіх випадків дитячого 
травматизму в обласному центрі. Для кожного з нас

Шість світових 
досягнень 

за один політ
МОСКВА. (ТАРС) Видат

ні досягнення встановлено 
на гвинтокрнлі радянського 
конструктора Миколи Камо
ва. З комерційним вантажем 
в 16 тонн 485 кілограмів ма
шина піднялась на висоту 
2 тисячі 557 метрів. Такий 
вантаж на висоту більш як 
дві тисячі метрів не підій
мав ще жодний в світі лі
тальний апарат з 
гвинтами.

Цим польотом 
льотчики Дмитро 
Владислав Громов 
інженер Євген Філатов пере
вищили шість передбачених 
Міжнародною авіаційною 
федерацією (ФАІ) світових 
рекордів: у піднятті макси
мального вантажу на висо
ту понад дві тисячі метрів, 
у піднятті вантажів в одну, 
дві, п’ять, десять і п’ятнад
цять тонн.

Матеріали польоту надіс
лано до авіаційної спортив
ної комісії Центрального 
аероклубу СРСР для ре
єстрації їх як всесоюзних 
рекордів. Потім вони будуть 
надіслані до ФАІ для 
твердження досягнень 
дянськнх льотчиків як 
тових рекордів.

неприємні і небажані ці 
трагічні випадки. Щоб вони 
не повторювалися в даль
шому треба, щоб з прави
лами безпеки були знайомі 
всі діти. В першу чергу це 
обов’язок викладачів шкіл.

ВОГНЄДИШНИХ гір
ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСЬКИЙ. Камчатки 

часто називають країною вогнедишних гір: тут біля 
тридцяти діючих вулканів. Один з найактивних вулКЬ- 
нів півострова — Авачинська сопка. За останні шістде
сят років вона вибухала п'ять разів. Детально вивчити 
кратер Авачи—таку мету поставила перед собою вулк$- 
нофізччна група Камчатської геолого-геофізичної обсер
ваторії Академії наук СРСР.

Експедиція, якою керував науковий співробітник 
обсерваторії комсомолець Г. Штейнберг, вперше провела 
комплексне обслідування цього діючого вулкану. За літо 
вчені понад тридцять разів ^підіймались на сопку, 
Г. Штейнберг двічі спускався на дно кратера. Тут були 
зроблені топографічна, геологічна і магнітні зйомки. Ре
зультати експедиції дали цінні матеріали для розв'язан
ня питання про глибину геологічної побудови і стйн 
Авачи. Вони допоможуть створенню служби прогнозу
вання виверження вулкану.

На знімках: (в овалі) — вид на Авачинську соп? 
ку, (внизу) — ввечері біля багаття звучать слова люби
мої пісні дослідників: «...Ты солнца и ветра брат».

Фото Ю. МУРАВІ НА. 
Фотохроніка ТАРС.

несучими

радянські 
Єфремов,

І борт-

1 грудня —День Африки монополіїІ САХАРСЬКА НАФТА
ВЕЛИЧЕЗНИЙ масив Сахар- 

ської пустелі став ареною 
активної діяльності монополій 
імперіалістичних держав. їх 
увагу привернули багаті родо
вища нафти, природного газу та 
інших корисних копалин. Чорне 
золото було виявлено в 1956 ро
ці в районі Еджеле, неподалеку 
від лівійського кордону. Потім 
було відкрито велике родовище 
нафти в містечку Хасі-Мссауд. 
За попередніми оцінками, 
гальні запаси розвіданої і 
харі нафти становлять і 
1,5 мільярда тонн.

Більша частина Сахари 
млн. кв. км. — захоплена < , 
цією і перетворена нею в коло
нію. На великій площі цієї час
тини Сахарської пустелі, яка у 
8 разів іа розмірами більша 
території Франції, проживає ли
ше 500 тисяч

Французькі імперіалісти 
кладають на Сахарську нафту 
великі надії. У самій метропо
лії та її колоніях до недавньо
го часу видобувалась незначна 
кількість нафти, зовсім недо
статня для задоволення вну
трішніх потреб країни у цьому 
виді сировини. Так, у 1957 році 
видобування нафти у Франції 
та її колоніях становило лише 
1,7 млн. топи. В 1958 році Фран
ція змушена була закупити за 
кордоном 24 млн. тонн нафти і 
20 .млн. тонн кам’яного вугілля.

Зараз в районі Еджеле і Ха- 
с .иесауда видобувається наф
та в комерційних цілях. За 
офіційними статистичними да
ними, нафтова промисловість 
Франції видобула в I960 році 
більше 11 млн. тонн нафти.

Але до нафтових багатств Са
хари жадібно тягнуться І моно
полії Інших імперіалістичних 
держав. Особливу активність 
проявляють Сполучені Штати 
Америки. В основі прагнення

чоловік.

, за- 
в Са- 
поиад

— 4,3 
Фран-

по-

французький журналіст М. Бус- 
ке, — поставлені під опіку між- 

............  ......... ....... ..... . ............. народного нафтового картеля», 
літичного характеру. По-перше, в якому головну роль відіграють 
провали американської агресив
ної політики і ріст національ
но-визвольного руху в країнах 
Близького і Середнього Сходу, 
які є великими постачальника
ми нафти для американських 
монополій, поставили під загро
зу позиції США у цн.х країнах 
і примусили їх шукати 
джерела нафти.

По-друге, США відчули 
грозу своєму пануванню 
нафтових ринках в країнах За
хідної Європи, тому що зро
стання надходження сахарської 
нафти на європейські ринки за
грожує скоротити бариші аме
риканців від продажу нафти в 
цьому районі.

4ХІЛЕСОВОЮ п’ятою фран- 
** цузької економіки, значно 

підірваної війнами в Індо-Ки- 
таї і Алжірі, виявилися фінан
си. Саме цим І скористалися 
американські монополії у своє
му наступу на позиції своїх 
союзників в Північній Африці 
і. зокрема, в Сахарі. Як відо
мо, курс франка протягом ряду 
післявоєнних років весь час па
дав. Цьому в' значній мірі 
сприяли спекулятивні .махінації" 
американських монополій на 
міжнародних ринках. Газета 
«Комба» в свій час з гіркотою 
відмічала, що коли фінансове 
становище Франції ие поліпши
ться. то «Сахара потрапить під 
загрозу бути проданою».

В 1957 році французькі власті 
змушені були прийняти рішення 
про передачу в концесію аме
риканським нафтовим компані
ям територію в Сахарі площею 
в кілька мільйонів гектаріп з 
метою розвідки 1 розробки 
нафтових родовищ.

«Багатства Сахари, — писав

США до оволодіння нафтовими 
районами Сахари лежать при
чини як економічного, так і по-

інші

за- 
на

американські монополії. До ба
гатого сахарського пирога про
стягнули руки капіталісти Ан
глії, Західної Німеччини та ін
ших країн. Так, англо-голланд- 
ській компанії «Ройял датч- 
шелл» вдалося придбати значну 
частину акцій французької ком
паній «КРЕПС», а англійська 
«Брітіш петролеум компані» за
володіла солідною долею акцій 
«Французького нафтового това
риства Б. П.», яке діє в Сахарі.

«Західнонімецькі компанії, які 
трималися осторонь під час роз
відувальних робіт в Сахарі, — 
вказує журнал «Антреприз», — 
тепер починають діяти більш 
рішуче». У лютому 1957 року в 
Парижі було підписано угоду 
між Західною Німеччиною і 
Францією, згідно з якою За
хідна Німеччина зобов’язувала
ся здійснити в найближчі п’ять 
років великі капіталовкладення 
на розвиток французьких коло
ній, в першу-чергу в Африці, за 
що вона, за словами журналу 
«Дер шпігель», одержить право 
«вільпого доступу до корисних 
копалин французької Африки» 
і «хороші можливості 
ловкладень для німецького 
ватного капіталу».
ППАКИМ ЧИНОМ, нафта
■ • харн всупереч волі її

Са- 
____  ___ гос

подаря — алжірського народу— 
поділена між нафтовими моно
поліями Імперіалістичних дер
жав. Звідси стає зрозумілою та 
військова і дипломатична під
тримка, яку виявляють західні 
держави своєму партнеру по 
ЯЛТО Франції у веденні загарб
ницької війни проти Алжіру.

Д, КАСАТКІН,

В. ЛЕВЧЕНКО, 
державтоінспектор.

БК 00736. Зам. № 8050. Т. 27.000.

капіта- 
при-

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36.
Телефони: редактора — 66-12, відповідального секретаря 

50-14, відділів — 50-24.
Газета виходить у середу, п'ятницю І неділю.

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г, М, Димитрова 
Облвидаву, м, Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

Судовий фарс ие відбувся
АФІНИ, 27 листопада. 

(ТАРС). Призначений на 
25 листопада в афінському 
кримінальному суді суд 
над демократичною газетою 
«Авгі» по обвинуваченню в 
критиці дій властей не від
бувся. Суд вирішив, що

після обрання директора 
газети Л. Кіркоса депута
том парламенту, на якого 
тепер поширюється парла
ментська недоторканність, 
«кримінальне судове пере
слідування його припиня
ється».

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Кінотеатр їм. Дзержпнського, 
Для дітей «Брат героя». Поча
ток о 10 годині ранку, 12 годи» 
ні дня. «Битва в дорозі» (пер* 
ша серія). Початок о 2, 4 гол. 
•дня, 6, 8. 10 годині вечора.

Кінотеатр «Мир». Для дітей 
«Чорноморочка». Початок о 10 
год. ранку, 12 годині дня. 
Художній фільм «Битва в до- 
розі» (перша серія). Початок о 
2 та 4 годині дня, 0, 8, 10 го
дині вечора.

Кінотеатр Сивашець». Худож
ній фільм «Подорож на повіт
ряній кулі». Початок сеансів О 
2 та 4 год. дня, б, 8, 10 годині 
вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Хроні
кально-документальний фільм 
«Подорож по Амазонці». Де
монструється без перерви з 10 
годин ранку до 9 годин вечора. 
Художній фільм «Дерсу Узя
ла». Початок о 9 год. ЗО хв. 
вечора, .


