
В ЦК ЛКСМУ
Про ударний комсомольсько-молодіжний 
місячник по заготівлі і вивезенню добрив 
з 1 грудня 1961 року по 1 січня 1962 року
ІП.об виростити високий врожай кукурудзи 

в 1962 році на площі 3 мільйона комсомоль
ських гектарів і зокрема на 1,2—1,5 мільйона 
гектарів, які зайняті високоврожайною куку- 
г'. тзою, ЦК ЛКСМ України оголосив з 1 гру- 

■'я 1961 року по 1 січня 1962 року ударний 
: їмсомольсько-молодіжний місячник по заго
тівлі і вивезенню органічних і мінеральних 
добрив на поля колгоспів республіки.

Обкомам, райкомам, комітетам комсомолу 
колгоспів і радгоспів республіки необхідно 
створити спеціалізовані молодіжні бригади, 
ланки, міжрайонні автозагони по заготівлі і 
вивезенню добрив, встановити відповідні мі
сячні, декадні, щоденні завдання для кожної 
комсомольської організації і успішно викону
вати їх.

Члени комсомольсько-молодіжних ланок, 
комсомольці і молодь! Візьмемо активну 
участь у місячнику, закладемо хорошу основу 
під врожай наступного року!

--------------- —————
ЗНОВУ у-

На слапу потрудилися в 
нинішньому році юнаки та 
дівчата колгоспу Імені Ча- 
паєва. Цс, насамперед, їх 
заслуга в тому, що артіль 
одержала високі врожаї ку
курудзи, цукрових буряків.

НІ сил, ні часу, не шко
дували молоді. Ланка Ві
ри Бершацької зібрала по 
00 центнерів качанистої з 
Гектара. Дівчата з ланки Ні-

В ПОХІД
ни Плохотнюк одержали по 
350 центнерів цукрових буря
ків з гектара. Зараз у чле
нів комсомольсько-молодіж
них лапок нові турботи — 
вони, не гаючи жодного дня, 
вивозять на поля перегній, 
заготовляють мінеральні доб
рива. Щоб ще вищими були 
врожаї качанистої в 1902 роції 

В. ГРИГОРЕНКО, 
Хмелівський район.
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ЦВІТ НАШОГО ЖИТТЯ

весело, змістовно проводити своє 
відпусток їздити в будинки відпо- 
За прикладом ходити далеко не

/СЬОГОДНІ, юні друзі, велике і радісне свято. 
Всі ми відзначаємо урочисту дату — чверть сто

ліття тому був прийнятий закон нашого радянського 
повсякденного життя, закон, закріплений волею на
шого народу, волею Комуністичної партії. У цій ве
ликій хартії — Конституції СРСР — знайшов своє 
відображення закон, по якому ми живемо, труди
мося, закон, по якому ми вчимося і будуємо своє 
світле комуністичне майбутнє.

Поглянь довкола себе, товаришу! Ти стоїш біля 
верстата чн працюєш на тракторі, вирощуєш буйно
листу кукурудзу або трудишся на фермі. І яка б не 
була у тебе професія — вона оточена шаною народ
ною, а сам ти почуваєш себе повновладним господа
рем створюваних тобою ж матеріальних цінностей, 
господарем своєї долі.

Хто дав тобі це велике право? Рідна Комуністична 
партія, народ — творці Конституції. Це вони дали 
тобі можливість 
дозвілля, під час 
чинку, санаторії, 
треба. Тільки в нашій області з початку нинішнього 
року в кращих здравницях країни побувало 13415 
трудящих, за час літніх канікул у піонерських табо
рах оздоровлено 9035 дітей. Хіба це не яскрава ілю
страція нашого права на відпочинок!

Після трудового дня ти сідаєш за парту, за підруч
ник. Вчаться у нас мільйони — діти трудящих, робіт
нича молодь і літні люди. І ким би ти не був — сту
дентом-заочником чи учнем вечірньої школи — ти 
знаєш, що ніхто не перешкодить твоєму навчанню, і 
кожний тільки вітатиме твій намір стати інженером, 
агрономом, лікарем чи педагогом.

А ЧИ МАЄ такі права твій ровесник-трудівник у 
країнах капіталу? Для тебе труд — радість, а 

для нього, молодого робітника Америки, Франції чн 
Англії — жорстока необхідність. Плоди його тру
да йдуть не на благо простих людей, а служать дже
релом збагачення купки зажерливих мільйонерів. 
Твій росесник в країнах, де ще панує капітал, не 
впевнений у завтрашньому дні, бо його в будь-який 
час можуть витурлити на вулицю. Він не може вчи
тися, бо для цього невистачає ні коштів, ні часу, 
він не має ясної ,мети у житті.

Тобі ж, юний друже, дані всі блага життя, великі 
права. Отже, їх треба цінувати, оберігати, зміцню
вати, ні на хвилину не забуваючи й про свої свя
щенні обов’язки. Всі ці блага дав тобі соціалізм, в 
ім’я побудови якого люди старшого покоління боро- (/ 
лися на фронтах громадянської і Великої Вітчизня- 0 
ної воєн, трудилися на будовах повоєнних і після- < 
воєнних п’ятирічок. Ми з тобою в неоплатному бор- I 

перед тими, хто відкрив нам світлі шляхи в жит- <

СОКОЛОВУ. її
— серед імен героїв

гу 
ті.

О ІМ'Я зміцнення рідної Вітчизни, примноження 
її багатств 350 тисяч твоїх ровесників вируша- 

У наступ на цілину. З початку семирічки з участюЛІІ

■л

V Всесвітній конгрес профспілок
МОСКВА, 4. (ГАРС). Сьогодні о 10 годині ранку в 

Кремлівському Палаці з’їздів почав роботу V Всесвіт
ній конгрес профспілок.

Коротким вступним словом асамблею трудящих усьо
го світу відкрив голова Всесвітньої федерації профспі
лок Агостіно Новелла.

Від імені професійних спілок СРСР, від імені мільйо
нів робітників і службовців нашої країни учасників 
конгресу вітав голова ВЦРПС В. В. Гришин.

Потім одноголосно затверджується порядок денний і 
порядок роботи конгресу.

На порядку денному конгресу.
1. Діяльність ВФГ1 і сучасні завдання профспілкових

організацій у боротьбі за мир, проти імперіалізму, за 
мирне співіснування, за загальне і повне роззброєння, 
на захист економічних та соціальних вимог трудящих.

2. Посилення діяльності і солідарності профспілкових 
організацій у боротьбі народів за ліквідацію колоніа
лізму.

3. Фінансовий звіт.
4. Вибори керівних органів ВФП.
Слово для доповіді в першому питанні надається ге

неральному секретареві Всесвітньої федерації профспі
лок Луї Сайяну.

Кругловиде обличчя, 
привітна посмішка, гарні 
жваві очі. Це Галина Соко
лова, доярка з артілі імені 
Щорса Маловисківського 
району. Працівники молоч
но-товарної ферми, де пра
цює дівчина, добилися хо
роших показників: на сто 
корів є 98 телят. Сама Га
лина надоїла на корову за

листопад місяць 160 кіло
грамів молока, а з початку 
року близько 3000 кілогра
мів.

На знімку ви бачите Га
лину 
ім’я
праці на обласній Дошці 
пошани.

Фото В. ОЛЕКСІЄНКА.

Ціна 2 коп.

★СЬОГОДНІ— ДЕНЬ
КОНСТИТУЦІЇ

СРСР

комсомолу тільки в нашій республіці споруджено 26 
великих промислових підприємств.

Без перебільшення можна прирівняти до подвигу 
славні звершення молодих кукурудзоводів Кірово- 
градщнни — Сергія Гниляка, Любові Черкес, Га
лини Мальованої, великі діла трудові бригад кому
ністичної праці І. Лещенка з Байдаківської брикет
ної фабрики, Миколи Костенка, Олександра Гро- 
хольського з заводу «Червона зірка», Жанни Тур- 
баєвської з Олександрійського електромеханічного 
заводу та багатьох інших. Вони — наші маяки, світ
ло яких допомагає іншим бачити заповітні далі, йти 
вперед.

І якщо ти сьогодні йдеш у лавах розвідників май
бутнього або трудом своїм виборюєш це почесне 
звання — значить ти високо несеш прославлений 
прапор своїх батьків, свято виконуєш свої обов’яз
ки. Але не слід забувати, що у нас ще не перевели
ся людці, заражені дрібновласницькою психологією. 
Вони вимагають для себе всього, що входить в на- 
дані кожному з нас права, і страждають дивовиж
ним випадінням пам’яті, коли мова заходить про 
їх обов’язки. Такі поодинокі суб'єкти не бажають 
чесно трудитися, стараються більше урвати, ніж да
ти державі, плутаються під ногами у нашому тру
довому поході до прекрасного майбутнього. Будь не
щадним до таких, завжди зумій дати їм відсіч, до
поможи стати на правильний шлях!
РАДЯНСЬКИЙ народ впевнено будує комуністич- 

■“ не суспільство. Воно створюється натхненною 
працею мільйонів в буднях великих дерзань і непо
мітних, на перший погляд, справ. Це нове суспіль
ство, якому належить майбутнє всієї планети, будує
ться трудом кожного з нас. Це суспільство підні
має в космос червонозорі космічні кораблі, приму
шує мирний атом служити на користь людям.

Нове народжується сьогодні. Воно навколо нас, 
йому належить майбутнє. Про це майбутнє, про те, 
як швидше прийти до нього, з науковою достовірні
стю говориться в Програмі КПРС. в матеріалах і 
рішеннях XXII з’їзду партії.
Пр АК давайте ж, юні друзі, де б ви не трудили- 
я ся — на заводі, фабриці, на транспорті або на 
будові, в колгоспі чи радгоспі, — будемо гідними 
нашого часу.

В лавах комуністичних нехай міцнішають наші 
кроки у великому поході на штурм, на будови ко
мунізму!
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ШАСТЯ СІМ’Ї ТРУДОВОЇ

К Л
помі- 
О. С.

в сім’ї. Вже до 
асу сільської

• •

приймач

білявий Ми- 
усі очі треба

УСПІХИ комуністичного будівництва 
несуть якнайбільший достаток і ра- 

дісне життя всім, ще вище підносять мо- ? 
гутпість, честь і славу Радянської Бать- ( 
ківщини. {

(З Програми Комуністичної партії 
Радянського Союзу).

^іОВСІМ непомітно, нена- 
че якась невидима рука 

включила реостат, померк
нув край неба. Десь за сіль
ською околицею виринув 
молодий красень-золоторо- 
гий місяць. Озирнувся на 
всі боки і пішов гуляти по 
величезному усипаному зір
ками піднебессю.

— Люблю тебе, — ледве 
чутно прошепотів юнак. — 
Дуже. А ти?

Здригнулася дівчина, пос
пішно сховала у долоні 
враз зашаріле обличчя. Хто 
це сказав? Невже Петро? 
А може, їй тільки здалося? 
Можливо, то високі трави 
під шелест легенького вітер,- 

ВІРНІСТЬ МРІЇ

гімнастики, і сама

— Люда — дуже хороша дівчина. 
Про неї неодмінно треба написати, — 
сказав мені Володя Дідур, секретар за
водської комсомольської організації.

Цілком поділяю його думку. Розповідь 
про Людмилу Савранську хотілося б 
розпочати з її портрета. Тільки ж в яку 
мить її неспокійного життя показати 
дівчину? Коли вона, зосереджена й уро
чиста, стоїть на трибуні комсомольської 
конференції чи коли зачаровує глядачів 
темпераментним танком на клубній сце
ні? Коли спритно й легко злітає на гім
настичному снаряді чи коли в забриз
каній розчином спецівці разом з друзя
ми зводить корпус нового цеху?

Проте, що б не робила, чим би не бу
ла зайнята Людмила, в усьому буде од
на спільність: вона гаряче, всією душею 
віддається справі. І це головне в невга
мовному характері цієї дівчини.

А ще вміє Люда берегти вірність сво
їй мрії, не збочувати з обраного шляху. 
Хорошу, шановану людьми професію бу
дівельника обрала вона ще в шкільні 
роки. Покоління старших здобуло для 
неї оце право — навчатися у вузі омрія
ної Одеси. Сиди лиш над підручниками, 
зубри формули і теореми, щоб набрати 
оті необхідні бали — ключі до майбут
нього студентського щастя. Скільки б 
це не тривало, вона робитиме все 
підготовки в інститут.

Та Люда не з тих. хто засвоює 
надані права, але забуває про 
в’язки. «Готуватись у вуз можна й пра
цюючи», — вирішила дівчина й стала 
робітницею паровозоремонтного заводу. 
А щоб ближче до мети свої бути, — 
пішла у будівельний цех.

...Завком комсомолу вже й не споді
вався, що в цьому цеху колись можна 
буде налагодити роботу. Були на те 
свої причини: адже цех був чимось на 
зразок пересильного пункту — кожен, 
попрацювавши тут деякий час, згодом 
набував якусь спеціальність і переходив 
в інші, головні цехи заводу. Чи ж можна 
було сподіватись, що завирує життя ор
ганізації. коли з’явиться тут ще одна 
«новенька» — жваве, карооке дівча? 
Щоправда, прихід її відразу ж відчула

ця проспівали ці жадані, 
завжди несподівані слова?

— Я чекаю, Катю. Чи, мо
же, ти...

— Кохаю, — видихнула 
нарешті. — Як життя, ко
хаю.

Потім грали весілля. 
Дзвінке, радісне комсомоль
ське весілля. Як і годиться, 
співали на ньому бадьорі 
зворушливі пісні, хвацько, 
так, що дрижала стеля, ви
бивали баского гопака, ви
гукували «гірко!». А моло
ді, радісно-збуджені, трохи 
сором’ язливо приймали
поздоровлення гостей, і, з 
їх наполягання, цілувались.

для

лише 
обо-

Після того, як розійшлися 
гості, Катя, обійнявши чо
ловіка, запитала:

— А чи будемо ми щас
ливі?

— Будемо, обов’язково 
будемо, — запевнив той.

«Щасливі годин не 
чають», сказав колись

заводська самодіяльність — Людмила 
стала кращою танцюристкою гуртка.

Люда ніколи не буває самотньою. Де 
вена — там і сміх, і жарти, і палка су
перечка. Комсомольці цеху обрали Люд
милу своїм секретарем.
■ «Бойовим хрещенням» її на секретар
ському поприщі був перший підготовле
ний комсомольцями цеху тематичний ве
чір — «Чи вмієш ти поводитись з това
ришами?». Лекція супроводжувалась жи
вими ілюстраціями-інсценівками, що 
підготували комсомольці.

Другий рік минає відколи Люду обра
ли вожаком комсомольців цеху. Нема
ло хорошого зроблено за цей час: про
ведено багато рейдів за чистоту робочих 
місць, зібрано не одну тонну метало
брухту.

Комсомольську роботу Людмила поєд
нує з іншими громадськими доручення
ми Вона — член ради клубу і постій
ної комісії при райкомі комсомолу. Час
тий гість Люда і в 53-й школі, яку вона 
закінчила. Зараз вона приходить сюди 
до піонерів, як вожата-виробничниця.

На все це потрібен час, і Люда вміє 
його знаходити. Так, керуючи шкільним 
гуртком художньої 
тренується.

Якось у райкомі 
потреба підшукати 
старшої піонервожатої середньої школи. 
Відразу ж згадали про Люду — кращої 
вожатої не знайдеш. Немало дивувались 
деякі її подруги, коли Люда відмови
лась:

— Дивачка! Таку хорошу, цікаву ро
боту їй пропонують, а вона з своєю цег
лою га глиною розлучитись не хоче.

Так, не хоче розлучатися дівчина з 
своєю мрією. Вечорами просиджує над 
підручниками, а весною поїде скла
дати екзамени в Одеський будівельний 
інститут. Розповісти там вона зможе не 
лише про алгебраїчні формули, про ви
вчені з підручника образи літературних 
героїв, але й про те, як власноручно 
зводила будови, про радісну втому після 
напруженого дня, про хороших людей, 
з якими зблизило її трудове життя.

• Т. БОДНАР.

комсомолу виникла 
людину на - посаду 

Грибоедов. І це дійсно так. 
Вже дванадцять разів на 
стіні кімнати Дубенків 
з’являвся новий календар, 
а їм все ще здається, ніби 
тільки вчора вони одружи
лись. А між тим, великі змі
ни сталися 
п’ятого 

школи ходить 
колка, в 
дивитись, щоб, бува, чогось 
не накоїв непосидющий, 
вертлявий шестирічний Ва
силь. Та й сама Катерина 
не працює вже, як колись, 
на різних роботах. Тепер 
вона — доярка. На ферму 
молода жінка прийшла два 
роки тому. Вирішила підмі
нити матір — Євдокію Бу- 
гайченко.

— Ви, мамо, своє відпра
цювали, — сказала тоді. — 
Відпочивайте, а я на ваше 
місце стану. Не турбуйтеся, 
не осоромлю...

ПОЧАТКУ набрала гру- 
пу з вісімнадцяти ко

рів, потім збільшила її до 
двадцяти чотирьох. Довго 
радилась Катерина з чоло
віком відносно своїх намі
рів.

— Хочу надоїти від кож
ної корови по 2500 літрів 
молока за рік.

— А чи вийде так, як ду
маєш? — непокоївся Пет
ро. — Адже досвіду у те
бе малувато.

— Сама стурбована цим. 
А втім, працювати буду.

І працювала... Ще на се
лі не співали другі півні, 
а з вікон хати Дубенків вже 
лилося світло. То Катерина 
готувалася йти на ферму.

І як не важко доводило
ся, а свої зобов’язання та
ки виконала не за рік, а за 
десять місяців і тепер зай
має перше місце серед доя
рок колгоспу імені Леніна. 
Напередодні 44-х роковин 
Великого Жовтня Катерині 
Дубенко присвоїли почесне 
звання ударника комуніс
тичної праці. То було 
справжнім святом не тільки 

для КаН й Петра, а й для 
всієї великої колгоспної сі
м’ї.

— Ну тепер ти носа заде
реш, — сміявся чоловік. — 
Розмовляти з тобою тільки 
на «ви» накажеш.

— Та облиш.., — сороми
ться дружина.

А настрій в обох чудовий. 
А тут ще й Миколка зі шко
ли повернувся. Теж задово
лений.

— Сьогодні «четвірку» по 
контрольній одержав. Знає
те, яка задача складна бу
ла! А у мене лише одна по
милка.

— Дай зошита подивити
ся, — негайно встрявав в 
розмову Василь. — Ну, дай!

Радіють батьки, дивля
чись на дітей. Радіють і ді
ти, спостерігаючи за хоро
шим настроєм рідних.

Ще не так давно Петро 
Дубенко — досвідчений 
тракторист — залишив кол
госп, гушов працювати на 
будівництво Олександрій
ського цукрового комбінату. 
Та не довго був там. Неза
баром знову повернувся до 
рідного села. Прийшов до 
голови колгоспу О. Т. 
Шульги.

— Ось приїхав. Візьміть 
знову в колгосп. Дурницю 
тоді я зробив...

— Що ж, подавай заяву.

ГЕП ЕР Петро — один з 
кращих механізаторів 

артілі. Добре заробляє по
дружжя — тільки грішми 
до двохсот карбованців на 
місяць. А коли додати ще 
й продукти, що одержують 
на трудодні, то і за всі 
триста сягне. Є чим годува
тися, є й за що речі кош
товні купувати. А зараз на
думали Дубенки новий бу
динок споруджувати.

— Дві кімнати вже не 
задовольняють, — розво
дить руками Петро.

— Ми, був час, у куренях, 
мазанках жили, — каже 
його мати Оксана Юхимів
на. — А їм хороми пода
вай!

Та в словах староі зву
чить не докір, а гордість за 
своїх дітей, за їх щасливе 
життя. Сама Оксана Юхи
мівна вже не працює. Але 
у неї вистачає роботи і вдо
ма. От і зараз вона придир- 
ливо слідкує за тим, як 
онук готує шкільні завдан
ня (знімок в овалі).

— Будь уважним, — на
казує бабуся.

Ввечері повертається ‘з 
Олександрії Петро. їздив 
купувати обнови. Жінці 
привіз нове пальто. Здає
ться, подарунок прийшовся 
до смаку і Катерині, і Ва
силькові (знімок внизу).

А після вечері вся сім’я 
збирається біля радіоприй
мача. Це традиційне, най
улюбленіше заняття Ду.бен- 
ків.

— Послухаємо, що но- ^ 
венького у світі, — говорить 
Петро і включає приймач 
(знімок вгорі). 
1~іО-РіЗНОМУ розуміють

* ■» люди слово «щастя». 
Один каже: «От 
машину! Дкий я був би щас
ливий!». Інший мріє про те, 
щоб заробити побільше гро
шей.

Молодий кандидат в чле
ни партії Петро Дубен
ко і його дружина мають 
улюблену роботу, віддають 
їй всі свої сили, натхнення. 
Вони люблять один одного, 
люблять дітей. В сім’ї у них 
завжди мир і злагода. Все 
це разом взяте — їх най
більше щастя.

М. БАРСЬКИЙ.
с. Протопопівка, 
Олександрійський район.

Фото

миоть 
«щастя», 

би купити

В. КОВПАКА.

метизного цеху 
Фесенко 1 влек-

{ Слюсар
2 Валентина
9 трозварник Олександр Си- 
9 неок працюють на аавогі 
9 «Червона зірка» і одночг.с- 
2 но вчаться на третьому к>
2 сі вечірнього відділення Ф-- 
9 ліалу Харківського політе - 
Л нічного інституту (груг і 
>■ механіків). Ось 1 зараз вегн 
'• проводять лабораторні робо- 
С ти по випробуванню на роз- 
9 тяг металів.
3 Фото В. КОВПАКА.

м. Гайворон.

«МОЛОДИЙ комунар» 5 грудня 1961 р., 2 стор.
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Свобода особи. Яка вона?
її МОЖНА ще стати мільйонером?»— 

під таким заголовком американ- 
ськии журнал «Лук» якось розрекламу
вав новий «самоучитель» для тих, хто 
сподівається казково розбагатіти у ка
піталістичному світі «вільної конку
ренції». Ця книжка «про нових мільйо
нерів і про те, як вони 
багатства», с”~ 
рів «Уолл-стріт 
фінансових 
мується г 
повідь про «Ідеї, Г”: -----
Вважаючи, що книга г 
настільною для рядових 
видавці йдуть навіть

нажили свої 
складена групою редакто- 
---Т Джорнел» — органу 

заправил США, рекла- 
як правдива і детальна роз- 

"'Д?*, які приносять гроші», 
повинна стати 
с американців, 

- на комерційний
риск, обіцяючи заманливі умови про
дажу: її можна безкоштовно взяти на 
десять днів і, якщо вона не сподо
бається, повернути в крамницю.

Такого роду_ «літератури» чимало ви
дається в країнах, які буржуазна про
паганда оголосила «вільним світом». 
У цьому світі, де багатство вважається 
єдиним критерієм цінності людської 
особи, де за гроші купується все 
від земельних ділянок до голосів 
борців, преса, радіо, кіно і телебачення, 
всіляко роздувають 
приватна і 
няцтва забезпечує

ї весті на успіх у житті. Іншими слова
ми, між хлопчиком, який замість того, 
щоб сидіти за партою, змушений чис
тити чоботи або торгувати газетами на 
вулиці, його батьком (якщо той має ро
боту); і автомобільним королем місте
ром Фордом буржуазна пропаганда

•.♦^5

а.

міф про те, ЩО 
власність на засоби вироб- 

. і всім рівні можли-

В Західному Берліні за чотири 
місяці 1961 року зареєстровано 
902 випадки самогубства. П 
>іеі;сгрдка для Європи цифра.

(З газет).

РЕКОРД «ВІЛЬНОГО СВІТУ» 
Мал. А. ЦВЄТКОВА.

У капіталістичному
„раю“

ставить знак рівняння. Мовляв, всі вони 
«роблять гроші», виявляючи свою осо
бисту ініціативу 
конкуренції».

Одним 
пільство, 
обирати будь-який 
тильника чобіт або шлях 
ра, і, якщо хтось не зміг розбагатіти, 
як Рокфеллер, Морган, Дюпон або 
Крупп, — нехай звинувачує в цьому 
самого себе. Ось у що пропонують ві
рити простим людям у буржуазному 
світі.

в умовах «вільної

СЛОВОМ, 
МОВЛЯВ,

капіталістичне сус- 
дозволяє кожному 
шлях — шлях чис- 

мільйоне-

Цей знімок надрукований 
в газеті «Юманіте». Деле« 
гація батьків учнів шкіл 
одного з передмість Парижа 
прибула до будинку мініс
терства освіти з вимогою 
покращити положення з 
шкільним навчанням їх ді
тей. На 243 учні тут е тіль
ки два класи.

Знімок з газети «Юмані-

КАПІТАЛІЗМ. який чомусь називає 
14 себе «вільним світом», звинувачує 

соціалізм у всіх смертельних гріхах, 1, 
зокрема, у тому, що той пригнічує 
«особисту свободу» ІНДИВІДУУМУ. Кон
ституції буржуазних країн, які на па
пері проголошують «свободу особи», 
насправді зводять її до свободи капі
талістичної експлуатації.

Буржуазні пропагандисти, навмисне 
відриваючи поняття «свободи» від еко
номічної структури суспільства, нама
гаються всіляко приховати тон факт, 
що в їх країнах свобода реально існує 
лише для експлуататорських класів 
Саме тому ці пропагандисти поняття 
особистої свободи як гарантованого 
права кожного громадянина брати, 
участь в економічному, державному, 
культурному, громадському житті кра
їни, підмінюють розбещеним КУЛЬТОМ 
індивідуалізму. У вихвалянні культу 
індивідуалізму вони бачать засіб, здат
ний хоч як-небудь примирити кричущі 
соціальні контрасти капіталізму.

А чи всі можуть почувати себе віль
ними в найбагатшій країні «вільного 
світу» — в США, де більше чотирьох 
мільйонів чоловік не можуть знайти 
роботи? І я

В нетрях

ТІ ЕМИНУЧИЙ процес розкладу охопив капіталізм від самої основи до вершини: його економічний і державний лад, політику й ідеологію.(З Програми Комуністичної партії Радянського Союзу).

шИ

капіталістичного
світу

Школа розміщується...
В КОНЮШНІ

П РОС.Т1Р для дійсної свободи людей, 
які звільнилися від рабства капі

талістичної експлуатації, відкриває со
ціалістичне суспільство, яке гарантує 
сгоїм членам рівні можливості працю
вати і V відповідності з працею 
ватися благами.

Соціалістичне суспільство 
умови для вільної творчої 
якій можуть розкритися і

Після одного 
„матчу“

корнсту-

створює 
праці, в 
здібності 

людської особи, повністю розгорнеться 
її талант. В Радянському Союзі кож
ний громадянин має можливість вивчи
ти будь-яку професію, що йому сподо
бається. При 
себе держава.

Чітку межу 
ціалістичним 
особи у сучасному суспільстві провів 
М. С. Хрущов, виступаючи 12 червня 
1960 року на прес-конференції для ра
дянських та іноземних журналістів.

«Ми, — заявив тоді тов. Хрущоз, — 
люди дійсно вільного світу, соціалістич
ного світу, а не так званого вільного 
капіталістичного світу, в якому існує 
тільки свобода для сильних грабувати 
слабких. Ось у чому їх свобода. А со
ціалістичні країни додержуються прин
ципів свободи і рівності для всіх лю
дей праці. В цьому різниця між 
і ними у розумінні свободи».

цьому витрати бере на

між буржуазним і со- 
поглядами на свободу

нами

ПРОБЛЕМА суті свободи особи 
• " лює зараз багатьох на земній 
що, безумовно, викликане ростом 
ритету і впливу на уми 
комунізму.

хви-
кулі, 
авто- 

людей ідей

Л. ЛУГАНОВ. І

За останні роки в США, 
Англії, Франції та інших 
капіталістичних країнах ши
роко поширений новий «вид 
спорту» — так званий 
«кетч». Втім, спортом його 
можна назвати лише з ве
ликою натяжкою. Суперни
кам дозволяється застосо
вувати всі засоби І прийоми 
аж до викручування сугло
бів, шкрябання, роздиран
ня пальцями ніздрів І ро
та. Змагання по «кетчу» 
збирають велику кількість 
любителів «гострих почут
тів» і дають тим, хто їх 
влаштовує, неймовірні при
бутки. Під час змагань, в 
яких попарно беруть участь, 
як чоловіки, так і жінки, в 
залі розпалюються бурхливі 
пристрасті. Під гул І улю
люкання здичавілого натов
пу борці катують один од
ного. Як правило, ними бу
вають доведені до відчаю 
безробітні, готові будь- 
якою ціною заробити шма
ток хліба.

Але «кетч» — це не тіль
ки видовище, але й азартна 
гра. На борців роблять 
ставки І біда тому з них, 
хто визнає себе переможе
ним. Його закидають чим 
попало. Так, після одних 
змагань в паризькому Пала
ці спорту прибиральниці ви
мели з рингу 65 кілограмів 
гнилих яблук, 7 кілограмів 
прокислої картоплі, 2 кіло
грами моркви, дві штучні 
щелепи, сотні дрібних мо
нет, паспорт І зовсім нову... 
біблію.

Багатозмінні заняття п пере
повнених класах, нездорова об
становка в школах приводять 
до погіршення здоров'я учнів. 
Обслідування. проведене в 
мюнхенських школах, показало, 
наприклад, що 61 процент об
слідуваних хлопчиків І 54 про
цента дівчаток хворіють невро
зом. Головна 
становища 
шкіл полягає 
треби освіти 
зерні кошти.
на голодному пайку, боннський 
уряд витрачає величезні кошти 
на озброєння. В 1961 році асиг
нування на військові. цілі скла
дають 12.4 мільярда марок або 
чверть бюджета. Навіть неве
ликої частини цих коштів ви
стачило б на будівництво со
тень шкіл. Так. за даними бю- 
летня «Інформаціонен фюр бе- 
амте». один сучасний бомбар- 
дvвaлы^ик коштує стільки ж, 
скільки дюжина нових шкіл.

Не так давно західноніме
цький батьківський комітет, 
який носить характерну назву 
«Школа в злиденному стано
вищі», звернувся до Аденауера 
з проханням про виділення 
коштів з бюджету ФРН на бу
дівництво шкіл. Аденауер, од
нак, наьіть не вважав за пот
рібне відповісти. Не відгукну
лись на заклик комітету І 
боннські міністри Етцель І Шре
дер. Керівних діячів Бонна, як 
видно, не хвилює тяжкий 
західнонімецьких шкіл. їх 
гу цілком зосереджено на 
блема* гонки озброєнь.

В. СЄРОВ.

причина тяжкого 
західнонімецьких 

в тому, що на по
відпускаються мі- 
Тримаючи школи

стан
ува-
про«

/ікар-це проблема
ИЕДИВЛЯЧИСЬ на те, що населення США швидко 

зростав, за останні десять років тут зовсім не збіль
шується кількість лікарів, які мали б диплом медичної 
школи. Маючи на увазі цю тенденцію, лікар Кімболл. 
член правління інституту Рокфеллера, попередив, що 
нестача лікарів може стати ще більш гострою до 1971 
року. У спеціальному звіті у розділі медицини журналу 
«Ньюсуік» Джоан Бреддон розповідає про те. як впли
ває нестача лікарів на пацієнтів і самих лікарів І шо 
необхідно терміново зробити у цьому відношенні. Ми 
передруковуємо переклад статті з деякими скорочен
нями.

0СЬОМІЙ годині вечора зне
силеній хворій було зробле

не переливання крові двома лі
карями — німцем і в’єтнамцем. 
Вони ввели голку у вену пра- 
ьої руки хворої, приєднавши П 
шлангом до колби, і мовчки 
пішли, залишивши хвору.

Через годину пацієнтка помі
тила. що в залишеній колбі 
кров розшарувалась. Злякав
шись. хвора подзвонила. Ніякої 
відповіді. Телефон же стояв 
сплава від неї. і дотягнутись 
До нього вона не могла. Все ж 
потроху вона повернулась. 
Десять годин т__ , .
ніж через дві години після то
го, як повинно було закінчити
ся переливання, вона дотягну
лася до апарата І скинула йо
го на підлогу. Телефоністка на 
комутаторі виявила, що труб
ка скинута з важелів апарату.

-- ----------- •. > ° 
вечора, більше.

і послала сестру взнати в чо
му справа. Покликали лікарів, 
але жоден з них не розмовляв 
по-англійськи.

Злякано слідкувала хвора за 
тим, як два лікаря нашвидко- 
руч поправляли прилади і зно
ву почали переливання крові, 
яке. нарешті, закінчилось до 
дванадцятої години ночі. Все 
це відбувалося в одному з ві
домих госпіталів у Вашінгтоні. 
Це не єдиний приклад того, 
до чого дійшла нестача в краї
ні національних кадрів медич
них працівників.

Зараз на кожні сто тисяч 
американців припадає 132 ліка
ря. До 1971 року, якщо насе
лення країни, як передбачають, 
збільшиться до 220 мільйонів, 
співвідношення ше погіршить
ся — сто лікарів па кожні сто 
тисяч. Нестача лікарів стає все

більш критичною, у той час як 
середній американець вимагає 
все більшої уваги, бо кількість 
хронічних захворювань збіль
шується.

Прикрим фактом є саме те, 
що американська молодь не 
прагне вибрати для себе про
фесію лікаря. Одним з факто
рів цього є висока плата за ме
дичне навчання: до того часу, 
коли студент стане лікарем — 
після чотирьох років навчання 
у медичній школі, одного року 
практики в лікарні і семи ро
ків праці студентом-куратором, 
він повинен вкласти в своє на
вчання 60 тисяч доларів.

Лікар Джеймс Кімбер в свої 
п’ятдесят років вирішив відпо
чити від життя у великому міс
ті і поїхав у своє рідне містеч
ко Като — в тридцяти милях 
від Сіракуз. Тут живуть шість 
тисяч людей, тут повинно пра
цювати чотири лікаря. Але двоє 
з них влітку цього року виїха
ли, і ніякі прохання про 
щоб їм прислали заміну,

те,
...__ ____ ___________| ..ДО

цього часу не виконані. З гір-— ---------су
ДНІ

котою Кімбер розповідає: 
місті я був зайнятий два 
на тиждень зранку, тепер же я 
на викликах по 24 години на 
добу. Мені зрозумГло, чому 
звідси лікарі виїжджають один 
за одним».

Небагато лікарів має досить

сили волі, щоб витримати на
пружену працю на пунктах пер
шої допомоги, — вона стомлює, 
до того ж погано < 
нічого не дає для 
пального росту.

Питання нестачі 
сільській місцевості І 
лікарнях врешті-решт 
ти розв’язане прийняттям біль
шої кількості студентів у ме
дичні школи. Наші школи ви
пускають сім тисяч медиків на 
рік.

Матеріальний тягар, який 
лежить на студенті-медику в
США, вселяє страх. Майже по
ловина студентів, які почали
вчитися в медичних школах в 
цьому році, є дітьми сімей, річ
ний доход яких становить де
сять тисяч доларів. І все ж не 
менше 20 процентів з них 
кінця свого навчання 
мати борги у шість 
більше доларів, 
медична асоціація має 
стипендій на рік.

Очевидно, що від 
нестачі лікарів немає 
Необхідно не тільки збільшити 
кількість шкіл, але й зменшити 
плату за навчання і збільшити 
кількість стипендій. Ця хворо
ба вже визнана загально-націо
нальною, і рецепт для її ліку
вання повинен бути виписаний 
федеральним урядом.

ПИСОКОРОЗВИНЕНОІО дер* 
жавою, країною «економіч

ного чуда» люблять називати 
Федеративну Республіку Ні
меччину представники західно
німецької пропаганди. Це «чу
до» означає, головним чином, 
величезний ріст прибутків за
хіднонімецьких монополій і 
концернів. А що дає це «чудо» 
трудящим ФРН. за рахунок 
експлуатації яких збільшують 
свої незліченні багатства моно
полісти?

Візьмемо, для прикладу, та
ку харантерну для життя 
народу галузь, як освіта. «За
хіднонімецькі школи, — заявив 
шкільний діяч з Данії, який 
відвідав ФРН. — знаходяться 
у такому занедбаному етані, що 
Федеративну республіку у цьо
му відношенні можна назвати 
слаборозвиненою країною».

Близько 860 тисяч школярів 
ФРН. пише гамбурзький жур
нал «Дер Шпігель», змушені 
навчатися у переповнених кла
сах у кілька змін або в так зва
них «кочівннх класах», які-від 
уроку до уроку міняють примі
щення. До 25 процентів учбо
вих годин, як правило, випа
дають із учбового плану через 
нестачу вчителів і нестачу при
міщень. Наприклад, на землі 
Північний Рейн-Вестфалія не 
зайнято близько^ дев’яти тисяч 
штатних місць учителів, голов
ним чином, через нестачу 
шкільних приміщень. На цій 
землі половина всіх шкіл .вико
ристовує для занять підвальні 
та інші малопридатні для за
нять приміщення. В одній із 
шкіл Кельна у кожному класі 
навчається до семидесяти уч
нів. Школярам пропонують при
носити з ссібою в школу стіль
ці або замість -них... ящики з-
під фруктів. •

На сторінках західнонімецької у 
газети «Рейнішер меркур» 9 
один викладач розповідає про о 
те, що йому доводиться викла
дати одночасно у. двох 
них класах, в одному 
54 учні, а в Іншому — 
рез нестачу шкільних 
щень і вчителів майже 
ні шкіл ФРН. які повинні про
ходити восьмирічний курс нав
чання, фактично навчаються 
менше семи років.

Через тяжке становище 
шкіл і вкрай низьку оплату 
вчителів професія викладача 
стає в ФРН все менш популяр
ною.

В результаті великого відста
вання в галузі шкільного будів
ництва багато шкіл ФРН міс- Н 
тяться в зовсім непридатних

, Так, гімназія
місті Гсдерн (земля Гессен), 9

і у колишній ко-Я 
нюшні, у Вецларі середня шко-^ 
ла імені Гетс — в дерев’яно-і?

' му бараці, а в містечку Леиге- р 
'де (земля Нижня Саксонія) се- 9 
1 редня школа займав залишений ’ 
1 фабричний будинок. У цій шко- р' 
1 лі. як і в багатьох інших, нс^с 
І має ні лабораторій, ні кабіне-Я 
І тів, ні гімнастичного залу, ні Я 
. туалетів. «ЦІ картини з повсяк-р 

денного життя шкіл, — вказуєр 
1 журнал «Дер шпігель», —о 
І зрештою не в виключенням. 8 
І Навпаки, це типові приклади 9 
.того убозтва, в якому знахо-Я 

дяться школи в більшості об-Я
• щнн Федеративної республіки... В 
і Багато шкільних будинків на-В 
І стільки старі, що вони можуть 9 
. служити наочними прикладами Я 

середньовічної архітектури». Я 
'Наприклад, школярі містечка Ц 
і Кастль (Верхній Пфальц) на-р 
) вдаються у старому будинку 9 

Ч збудованому ще в 1552 році 1р 
\ востаннє відремонтованому у 9 

1908 році, п

вона стомлює, \ 
оплачується і г

ХЛЯ професіо- 9 тяться в зоп 
л приміщеннях, 

кил і місті Гедерн 
ІІЬІ (> розміщується

лікарйв у 
в міських 
може (

до 
будуть 

тисяч і 
Американська 

лише 50

хвороби 
панацеї.

Я 
суміж- Я 
з яких 9 
62. Че-Я 
примі- Я 

всі уч- о

я

«Я не хочу жити в націстській
1Э1ДОМА французька кі- 

ноактриса Бріжітта 
Бардо, знайома радянсько
му кіноглядачеві по фільму 
«Бабетта йде на війну», 
одержала лист від фашист
ської «секретної озброєної 
організації» (ОАС). Б цьо
му листі, 
погрози 
«ультра» 
тити їм 
франків.

Кіноактриса звернулася в 
суд. Крім того, вона посла
ла фотокопію листа в що
тижневик «Експресе». В 
своєму листі Бріжітта Бар
до заявила, що вона не хо
че поступатися шантажу, 
тому що «не хоче жити в 
націстській країні».

Агентство Франс Пресс 
вказує, що це — перший ви
падок, коли особи, яких 
шантажують «ультра», по
дають у суд на цю терорис
тичну фашистську організа
цію.

в якому вміщено 
Бріжітті Бардо, 

вимагають випла- 
50 тисяч нових

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
. 5 грудня 1961 р., З стор.



СВЯТО ПРАЦІ
Гі О-СВЯТКОВОМУ при- 

* * крашений зал, чарівна 
мелодія вальсу, веселі, 
схвильовані пари пливуть у 
танці...

В Кіровоградському Бу
динку культури сьогодні 
свято праці. Учасники йо
го — передовики, наші 
славні маяки, молоді і 
більш досвідчені, але такі 
ж завзяті як і в роботі, так 
і в дозвіллі.

Молодою почуває себе 
сьогодні знатний чабан ра
йону Наталя Миколаївна 
Каретна з артілі імені Горь- 
кого, передовий свинар з 
колгоспу імені Салавата 
Юлаєва Іван Омелянович 
Андрійченко. Перша наго
роджена орденом Леніна, 
другий працює за прикла
дом Л. Лукаїиевського. 1 
хоч скроні виблискують у 
них сріблом, по-молодому 
горять їх очі.

В натовпі танцюючих ми 
бачимо комсомолку Нілу 
Терещенко, випускницю 
Первозванівської середньої 
школи. Кілька місяців тому 
з трибуни цього ж залу 
вона закликала десятиклас
ників району, області йти 
працювати в колгосп. Разом 
з подругами Любою Кичою 
і Валентиною Подоляк вони 
першими пішли в артіль на 
роботу. А сьогодні Ніла 
звітуватиме про свої перші 
трудові кроки перед пере
довиками району. Успіхи в 
роботі чималі. Вони пра
цюють пташницями в артілі 
імені Шевченка, де виробле
но по 7 центнерів пташино
го м'яса і 9 тисяч штук 
яєць на сто гектарів угідь. 
Слова дівчата додержали. 
Недарма старша пташниця 
Надія Іванівна Грищук та к

СИН ПОЕТА
з читачів «Молодого комунара»МАБУТЬ, багато хто _ _ .... . . .

знайомий з твором американського письменника Уіль- 
сона «Брат мон, враг мой». В цьому творі автор нама
гається довести, що першими винахідниками телевізора 
є американці — брати Кен і ДевІ Мілорі. Саме вони, 
мовляв, в 1928 році винайшли спосіб передачі і прийому 
рухомих зображень на відстані.

Насправді ж батьківщиною телебачення є СРСР. Ві
домий російський вчений Б. Л. Розинг ще в 1907 році 
одержав диплом Лі 18075 на систему електричної пере
дачі зображень на відстань. Продовжив роботу над цим 
відкриттям, а потім і удосконалив його син видатного 
українського поета-революціонера П. А. Грабовського — 
Борис Павлович Грабовський. В 1925 році иа Ленінград
ському електровакуумному заводі «Светлана» за проек
том Бориса Павловича і під його безпосереднім керів
ництвом були виготовлені електропроменеві трубки та 
спеціальні катодні лампи.

На основі цих наукових відкрить Б. Л. Розинга і 
Б. П. Грабовського радянський винахідник С. І. Ка- 
таєв в 1931 році успішно провів випробування свого 
«Іконоскопа», яким був покладений початок радянського 
телебачення. Всі матеріали по винаходах Б. П. Гра
бовського — креслення, електропроменеві трубки І ка
тодні передавачі зберігаються в Ленінградському музеі 
зв’язку.

Взагалі, своєю невтомною кипучою діяльністю Борис 
Павлович проявив себе в багатьох галузях науки. Но
го ім’я відоме не тільки в Радянському Союзі, але й 
далеко за межами нашої Батьківщини. На своєму ра
хунку вчений має 12 авторських свідоцтв і патентів, за
несених в Державний реєстр винаходів Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік.

В 1953 році за винахід «Орннтогелиокоптер» (мало
габаритний вертольот і трнкрилі моделі для польоту 
людини) Б. П. Грабовського нагороджено «Значком 
активіста ДТСААФ».

Особ.іизо важливим винаходом є робота Бориса Пав
ловича над апаратом для орієнтування сліпих та глухо
німих. В результаті дослідів, які проводилися в тем
ному приміщенні і на вулиці вночі, було встановлено 
таке: промені світла, що діють на шкіру та слизову 
оболонку людини, викликають у неї певну реакцію. Під 
час дослідів люди (сліпі, а також з нормальним зором), 
одягаючи на лоба напівсфернчні окуляри з двома об’єк
тивами системи Б. П. Грабовського, виходили вночі на 
вулицю і досить вільно визначали кількість засвічених 
ліхтарів, бачили дерева та інші предмети. Виготовле
ний Б. П. Грабовським апарат «Гном» для орієнтуван
ня сліпих набув широкого розповсюдження.

Крім винахідницької ‘ "
в 1956 році, до запуску 
Землі, написав велику 
біофактор».

4
♦

діяльності, Борис Павлович ще 
радянських штучних супутників 

теоретичну працю «Космічний

А. ЩЕРБА, 
персональний пенсіонер.
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схвально говорила про них.
А чому не бути веселою 

на святі ланковій Валенти
ні Жадин з колгоспу імені 
Горького? Разом з подруга
ми вона одержала по 70 
центнерів кукурудзи на 
кожному з 60 гектарів при 
зобов' язанні 50. А зараз бу
дуть боротися, щоб вирос
тити по 80.

Яскраво освітлений зал... 
Учасники свята уважно слу
хають розповідь делегата 
XXII з'їзду КП України, 
відомого механізатора Во
лодимира Петровича Мель
ниченко з колгоспу «Украї
на». Він виступає 
після привітального 
секретаря райкому 
Д. А. Ковтуна.

— У нас є всі можливості 
працювати сьогодні краще, 
ніж учора, —• закінчуючи 
виступ, говорить В. П. 
Мельниченко. — За роботу, 
друзі! Сміливіше беріть 
приклад з наших молодих 
механізаторів Слави Гоца, 
Миколи Левченка! Вони 
вміють працювати, люблять 
свою роботу.

На трибуні молода дояр
ка з цієї ж артілі Тамара 
Гросул. Вона говорить про 
свої успіхи в труді, про те, 
що надоїла від кожної ко

по

зразу 
слова 
партії

рови з початку року 
3236 .кілограмів молока. А 
зобов’язання було 2800.

...Своїми планами на май
бутнє ділиться Ніна Мок
ряк, ланкова комсомоль
сько-молодіжного колективу 
кукурудзоводів з колгоспу 
імені Жданова, бригадир 
комплексної бригади артілі 
імені Горького Надія Ду
бова та багато інших.

Тут же, на святі праці, 
за рішенням бюро райкому

(> 
І» 
(• 

0

партії та райвиконкому до 
слави» 
району 
кращих 

Серед них

■
■

З«Книги трудової 
Кіровоградського 
Заносяться імена 
виробничників. __
доярка колгоспу імені Щор- ■ 
са комсомолка Галина Ко- ■ 
ханенко, ланкова Ніна Мок- ° 
ряк, бригадир Надія Дубо- ■ 
ва, всього 51 чоловік.

... Лунають голоси піоне
рів, які вітають учасників 
свята праці, всіх присутніх 
в

□

и

залі:
— Ми вам бажаємо 

без втоми
Іти до світлих рубежів, 
Щоб було більше у 

районі 
1 Савченко, і Чижів...

Зал оплесками зустрічає 
слова привітання.

Невелика перерва, і на 
сцені учасники художньої 
самодіяльності 
Будинку 
концерт 
славним 
дісному, 
праці.

В.

районного 
культури. Великий 
вони присвячують 
передовикам, ра- 
веселому святу

БОНДАРЕНКО,
наш позаштатний 
респондент.

Кіровоградський район.

ко

уіївеьічи .ьссзгввве ясвяяпвГ ПІТЗН кріІГОЛЗМу
■

Боксери з міста • 
над морем

1/їНАКИ молодого міста 
Кременчуцьким морем 

лять бокс, цей вид спорту, 
займаються тільки мужні, сміли
ві і витривалі. Серед боксерів, 
секцією яких керує людина над
звичайно жвавої вдачі А. Міль- 
хікер, багато здібних. Прига
дуються обласні змагання, які 
проходили не так давно в Па
лаці культури міста Хрущов. 
Йшла гостра боротьба за зван
ня чемпіона. В цьому поєдин
ку хороших результатів доби
лися боксери добровільного то
вариства «Авангард» Кремен- 
чукгесбуду.

Першість області і звання 
чемпіона здобув боксер-гідро- 
будівник слюсар Володи
мир Іванов. Він переміг 
першорозрядника Вдовиченка і 
другореврядника Шарйєрл.
Електромонтажник Валерій
Мельник здобув перемогу над 
кіровоградським другорозряд- 
нпком Скрнпниченком. У пер
шій напівсередній вазі серед 
дорослих перше місце і звання 
чемпіона області виборов бе
тоняр Володимир Усанов, який 
переміг двох другорозрядни- 
ків —> Сорокіна і Кіблнкп 
(м. Кіровоград).

...На землю спадає вечір. До 
спортивного залу поспішають 
робітники. Серед них — Мель
ник, Шевчук. Іванов та Інші. 
Тут їх зустрічає привітною ус
мішкою тренер А. Мільхікер. 
Заняття починаються і затягую
ться надовго. Та хлопці, захо
пившись тренуванням, цього не 
помічають. Що ж, Інакше й 
не здобудеш перемоги в змаган
ні, якщо на заняттях не відпра
цьовуватимеш кожний техніч
ний елемент з цього цікавого 
виду спорту.

М. МАІДЕНКО.
Новогеоргіївськнй район.

-----0-----

над 
люб- 
яким

ПОПРАВКА

У номері «Молодого 
ра» за 1 грудня 1961 
статті «Квітне рідне 
п’ятнадцятий рядок знизу пер
шої колонки слід читати: 
два роки і дев’ять місяців вве- 
денр в експлуатацію 78,4 тисячі 
квадратних метрів житлової 
площі». Далі за текстом.

комуна- 
року у 

місто»
«е&

Молодіжний КРИГОЛАМ
■
■
З нин» дуже молодий — се- 
"редній вік моряків 25 років. 
З Навіть капітану атомоходу 
З Борису Макаровичу Соко- 
5лову всього тридцять шість 
Зроків. Вій" наймолодший ка- 
■ п радяи-

Екіпаж атомоходу «Ле-

■

■

■

■

■

Кожний робітник
хсЕзхяхаавкааваяяазсвсасапаекасвпавея квякев 

Редактор П. МАРЧЕНКО.

розрядник

на

Се-

’І ЮБЛЯТЬ юнаки І дівчата 
цеху № 5 Кіровоградського 

агрегатного заводу гру в шаш
ки. Часто в обідню перерву роз
горяються гарячі поєдинки .._ 
багатьох клітчатих дошках. На 
сьогодні в цеху вже біля де
сяти розрядників-шашкістів. 2 
ред них — слюсар Віктор Чер
кашин, токар Микола Барсага- 
ев, фрезерувальник Володимир 
Янишевський. А ще ж недавно 
хлопці слабко володіли техні
кою гри та й взагалі недооці
нювали її.

— Подумаєш, вища матема
тика! Немає тут нічого склад
ного, <- говорив дехто, щойно 
навчившись переставляти шаш
ки.

Звичайно, як я не намагався 
пояснити товаришам, що це да
леко не так — нічого у мене не 
вийшло. Тоді запропонував 
друзям сеанс одночасної гри 

ському флоті. Всього три 
роки тому закінчив судно- 
водний факультет штурман 
Олександр Чупира.

Молоді спеціалісти стоять 
на вахті біля пультів управ
ління атомними реакторами 
і силовими установками.

Це — начальник зміни 
Анатолій Боровков і Стані
слав Дождиков, оператори 
Віктор Смирнов і Микола 
Левандовський.

Відмінно працюють дозн- 
метристи-хіміки Олександр 
Соколов і Анатолій Нене
цький. їх обов’язок — пиль
но слідкувати за «поведін
кою» атома. За їхніми су
ворими підрахунками вста
новлено, що за два роки 
члени екіпажу криголаму 
одержали значно меншу 
дозу радіоактивного випро
мінювання, ніж людина, яка 
пройшла рентгеноскопію в 
будь-якій поліклініці.

У лікаря Миколи Лиси- 
цина і хірурга Петра Боні- 
на — недавніх випускників 
ординатури Першого ленін
градського медичного Інсти
туту — хворих дуже мало. 
Найбільш серйозним випад
ком в їх практиці на судні 
була Операція з приводу 
апендициту.

Молодь вміє відмінно

на декількох дошках. Коли я 
переміг всіх своїх «противни
ків», багатьом стало ясно, що 
шашки — складний вид спор
ту і без певного запасу теоре
тичних знань не можна й гада
ти про перемогу.

1 ми стали вивчати дошку, 
почали детально розбирати по
зиції зіграних партій. Внаслі
док цього кожен любитель ша
шок став глибше аналізувати 
свої І чужі ходи, застосовува
ти у партіях цікаві комбінації. 
І чим глибшими ставали теоре
тичні знання, тим у робітників 
появлялася більша тяга до ша
шок.

Незабаром плануємо провести 
сеанс одночасної гри з кращи
ми шашкістами заводу. Це ста
не справжнім стартом до ма
совості не лише в цеху, а й на 
всьому заводі. Мине небагато 
часу. І кожен робітник стане 
розрядником з 
ту. 

шашкового спор-

А. КУЛІШ, 
у майстри а 
спорту,

кандидат 
шашкового

працювати, уміє весело від
почивати.

У вільні від вахти годи
ни інженери перетворюю
ться в художників, музи
кантів, поетів і співаків.

Станіслав Дождиков — 
керівник естрадного оркест
ру, а його друзі — солісти. 
Боровков — трубач, Леван- 
довський — саксофоніст. 
Виступи оркестру завжди 
радують команду.

Дозиметрист Олег Ника
норов пише вірші, а елект
рик Олексій Пушкін чудово 
малює.'

В дні роботи XXII з’їзду 
КПРС атомохід «Ленин» ус
пішно завершив рейд в 
умовах полярної ночі. І в 
цьому безприкладному по
ході попереду завжди була 
молодь.

На знімках: (вгорі) — 
атомохід «Ленин» у високих 
широтах; (в овалі) — тре
тій штурман Олександр Чу- 
пира уточнює прокладання 
курсу корабля; (ліворуч) — 
інженери Станіслав Дож
диков і Анатолій Боровков 
(зліва) під час виступу на 
вечорі відпочинку.

Фото спеціального фото- 
ореспондента ТАРС 
— В. КУНОВЛ.

К

Кінотеатр «Мир». Для дітей 
«МЕЧ І ТРОЯНДИ». Початок 
о 10 годині ранку. «ЗАИЛЕ- 
ГРА ССЕ, 8». Початок о 12 
2 год., З год. БО хв. дня, 5 гоД. 
40 хв., 7 год. ЗО хв., 9 год. ЗО 
хв. вечора.

Кінотеатр «Сивашець». Ши
рокоекранний фільм «ВИПАД
КОВА ЗУСТРІЧ». Початок о 
10 годині ранку, II год. 20 хв., 
12 год. 40 хв., 2 год., З год. 20 
хв. дня, 4 год. 40 хв., 6 год., 
7 г<7д 20 хв„ 8 год. 40 хв. та о 
10 годині вечора.

Кінотеатр імені Дзсржинсько- 
го. Для дітей «СНІГОВА КО
РОЛЕВА». Початок о 10 год. 
ранку та 11 год. ЗО хв. дня. 
«ВОНА ТАНЦЮВАЛА ОДНЕ 
ЛІТО». Початок о 1 та 2 год. 
45 хв. дня, 4 год. ЗО хв., 6 ГОД. 
16 хи., 8 год., 9 год. 45 хв. ве
чора,


