
Республіканська нарада 
працівників сільсьного господарства
Щоб обговорити конкретні, практичні 

завдання, які стоять перед хліборобами 
України в наступному році — четвертому 
році семирічки, намітити нові рубежі 
піднесення всіх галузей сільськогоспо
дарського виробництва, 21 грудня в Киє
ві відкрилась нарада працівників сіль
ського господарства республіки.

Зал Палацу спорту. 10 годин ранку. 
Бурхливими оваціями зустрічають учас
ники наради появу в президії Першого 
секретаря ЦК КПРС, Голови Ради Мі
ністрів СРСР товариша Микити Сергійо
вича Хрущова. Всі встають. В . пре
зидії наради — керівники Комуніс
тичної партії і Уряду України то
вариші А. І. Гайовий, О. І. Іващенко, 
І. П. Казанець, Н. Т. Кальченко, Д. С. 
Коротченко, М. В. Підгорний, І. С. Се
нів, П. 10. Шелест, В. В. Щербицький, 
М. Д. Бубновський, А. Д. Скаба, В. К. 
Клименко, перший секретар ЦК КП Бі- ~- 
лорусії К. Т. Мазуров, перший секретар 
ЦК КП Молдавії І. І. Бодюл, знатні 
люди колгоспного села.

В роботі наради беруть участь члени 
і кандидати в члени ЦК КП України, 
члени Ревізійної Комісії КП України, 
секретарі обкомів партії, голови облви
конкомів, секретарі райкомів партії, го-
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся?

лови райвиконкомів, голови колгоспів, 
директори радгоспів, директори ряду 
промислових підприємств,' спеціалісти 
Сільського господарства, наукові праців
ники, начальники обласних управлінь 
сільського господарства, заготівель, го
лови обласних об’єднань «Укрсільгосп- 
техніка», секретарі обкомів комсомолу, 
секретарі первинних партійних організа
цій колгоспів і радгоспів, велика група 
передовиків сільського господарства, 
працівники республіканських міністерств, 
відомств і установ — всього понад 12 
тисяч чоловік.

На нараді присутні делегації Білору
ської PCP і Молдавської PCP.

Нараду відкрив перший секретар ЦК 
КП України тов. М. В. Підгорний. Від 
імені всіх присутніх він сердечно вітає 
Микиту Сергійовича Хрущова. В залі 
знову виникає овація на честь рідної Ко
муністичної партії, її ленінського Цент
рального Комітету, на честь товариша 
М. С. Хрущова.

З доповіддю «Завдання працівників 
.сільського господарства України по ви
конанню рішень XXII з’їзду КПРС- про 
дальше піднесення сільського господар
ства» виступив перший секретар ЦК КП 
України тов. М. В. Підгорний.

Після доповіді почалися дебати.

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання V 
№ 153 (504) П’ятниця, 22 грудня 1961 р. Ціна 2 коп.

До тебе моє слово, юнь учнівська!
Промова знатного механізатора-кукурудзовода, 

двічі Героя Соціалістичної Праці О. В. ГІТАЛОВА 
на IV обласному зльоті активу учнівських 

виробничих бригад
Юні друзі! Дорогі товариші!

ДОЗВОЛЬТЕ мені від імені механізаторів нашої трак
торної бригади передати вам полум’яний привіті 

Я дуже радий нагоді зустрітися з вами, юні друзі, з 
активістами бригад виробничого навчання. Важко пе
редати словами мою схвильованість. Я просто заздрю 
вам, вашому радісному дитинству, заздрю тому, що на 
вашу долю випало велике щастя жити при комунізмі.

Ви непогано вчитесь у школах і вже зараз добре 
працюєте у колгоспах. Механізатори нашої бригади

1 Тії УМАЄТЬСЯ мені, що коли всі механіза- 
ІМ тори області візьмуться за вирощування 

кукурудзи так, як наша бригада, до нашо
го досвіду додадуть і свою кмітливість, то 
ця культура даватиме високі врожаї будь- 
якого року. А це особливо важливо для 
невпинного розвитку тваринництва, збіль-

< шення виробництва молока і м’яса.
г О. В. ГІТАЛОВ,
< двічі Герой Соціалістичної Праці.,

теж докладають чимало зусиль до того, щоб кроки на
шого народу в щасливе майбуття з кожним днем ста
вали ширшими, міунішими. В цьому році бригада досяг
ла нових рубежів в одержанні високих урожаїв усіх 
сільськогосподарських культур. Протягом ряду років 
наші механізатори добиваються хороших урожаїв куку
рудзи, соняшника без застосування ручної праці. Учнів
ська бригада' Комишуватської середньої школи вчиться 
і працює разом з нами. На 1962 рік за учнівською брига
дою буде закріплено 56 гектарів землі, на яких вона ви
рощуватиме сільськогосподарські культури без застосу
вання ручної праці. Тому зараз учні з нашими тракто
ристами займаються вивченням і ремонтом тракторів та 
інших машин. Вони не тільки вчаться, але й добре до
помагають нам швидше завершити ремонт.

Тепер тисячі механізаторів країни посилено вивчають 
прийоми комплексної механізації, якій в сільському гос
подарстві все більше відкривається «зелена вулиця», 
їй і тільки їй належить майбутнє, і саме тому вам тре
ба ще краще вчитися і працювати,, опановувати технікою.

Чи можна було раніше на великих площах одержува
ти такі великі врожаї кукурудзи, яких ми досягли те
пер? З впевненістю можна відповісти: ні!

Нагадаю вам, що за новою Програмою КПРС, прий
нятою на XXII з’їзді партії, на Україні повинен бути 
вирощений врожай усіх зернових на кінець 1980 року 
десь по 35—37 центнерів з гектара. Наш колгосп в цьо
му році одержав 39 центнерів усіх зернових з кожного 
гектара. 1 це завдяки комплексній механізації! Кілька 
років тому, та ще й зараз, дехто вважає її утопією.

Мовляв, тільки ручна праця може приносити високі 
врожаї. А ось дивіться, які качани виростають на стеб
лах, до яких не доторкалася людська рука (О. В. Гіта- 
лов показує всім два качани). Це кукурудза «ОД-10» з 
ділянки учнівської бригади, яка одержала на площі 
1,5 гектара по 86 центнерів.

Тут присутній учень цієї бригади Леонід Кононенко. 
Я повинен сказати, що заздрю його майстерності. Це 
ж справжній богатир, у нього вмілі руки і світла го
лова. Власне, ці слова стосуються кожного члена 
бригади. Молодці хлоп’ята!

На жаль, ще не скрізь в області добре поставлена 
справа з учнівськими бригадами. Деякі керівники кол
госпів не довіряють молоді. Цим тенденціям треба по
класти край.

Питання комплексної механізації — першорядне пи
тання. Тут важлива і висока культура землеробства, і 
досконала різноманітна техніка, і знання людей, які 
працюють на ній.

Тільки комплексна механізація приведе до високої 
продуктивності праці й найкоротшого робочого дня.

Закінчуючи свій виступ, я бажаю вам. молоді друзі, 
щасливої долі, багато сил і енергії в ім’я побудови ко
мунізму в нашій країні.

На фото: О. В. ГІТАЛОВ розмовляє з керівником учнів
ської виробничої бригади Новопразької середньої школи Лідією 
МИШУРОВСЬКОЮ (перша зліва), ланковою Хмелівської серед
ньої школи № 1 Марією СИНИЦЬКОЮ 1 керівником учнівської 
виробничої бригади Павлиської середньої школи Онуфріївсько- 
го району Іваном ШЕВЧЕНКОМ.

и 3 Фото В. КОВПАКА.

На раду зійшлися завзяті ж*
ЛЛОВУ цифр називають 
М сухою. Але вона іноді 
звучить переконливіше кра
сивих промов. За цифрами 
зростання людей, наділених 
сміливою уявою і мріями, 
бачиш цілі картини майбут
нього. Саме такий народ зі
брався 19 грудня у клубі 
Новоукраїнської РТС. Зі
йшлися молоді механізато
ри на серйозну раду, і дар
ма, що не в урочистій об
становці проходив їх зліт, 
що дехто прийшов у спе
цівці, прямо від машин, — 
розмова тут йшла велика, 
урочиста. Фігурували в ній 
і цифри. Ось вони.

Якщо ще декілька років 
тому район одержував з 
гектара в середньому по 
13—15 центнерів зерна ку
курудзи, то в цьому році — 
38. Це — успіх, але далеко 
не вершина, — так розціни
ли цей факт механізатори- 
кукурудзоводи. Вдвоє пови
нен зрости за двадцятйріч-

нистої, не знизивши росту 
врожайності, як зробити 
дешевшим кожний центнер 
зерна?

В словах виступаючих, в 
дружній підтримці їх реплі
ками з місць була єдина 
думка — переходити на ви
рощення кукурудзи без руч
ної праці, на комплексну 
механізацію.

— Я говорити не мастак, 
але агітувати за комплекс
ну механізацію можуть мої 
цьогорічні показники. Вдвох 
з напарником ми без затрат 
ручної праці виростили 128 
гектарів кукурудзи при 
врожайності 65 центнерів з 
гектара, — говорить ВОЛО
ДИМИР ЛУНКАН, тракто
рист колгоспу «Заповіт Ле
ніна».

трат ручної праці 1200 гек
тарів кукурудзи, — гово
рить молодий бригадир 
тракторної бригади МИКО
ЛА ЦЕРТ1И. — За цю ве
лику справу повинні взя
тись, перш за все, молоді 
механізатори нашого райо
ну, які мають чудового 
маяка і вчителя в особі 
Олександра Васильовича 
Гіталова. А за нами повинні 
вирушити і всі молоді куку- 
рудзоводи області.

БЕЗ ЗАТРАТ РУЧНОЇ 
ПРАЦІ МОЛОДІ НОВО- 
УКРАІНСЬКІ МЕХАНІЗА
ТОРИ ЗОБОВ’ЯЗАЛИСЯ 
ВИРОСТИТИ 4 ТИСЯЧІ 
ГЕКТАРІВ КУКУРУДЗИ 
НА ЗЕРНО И 5 ТИСЯЧ
ії А СИЛОС.

Ініціаторами великої 
справи виступають нині но- 
воукраїнці. І, безумовно, 
не одне юне серце запалить 

„ . -г почин молодих вихованців 
.тіль вирощуватиме без за- гіталовської школи.

Досвід комплексної ме
ханізації вирощення куку
рудзи має колгосп «Росія».

— В наступному році ар

чя валовий збір зернових, і □ 
тут — на кукурудзу голов- ° 
на надія. Адже саме . * " •
ки кукурудзі, 
тракторною бригадою О. В. 
Гіталова, колгосп і

ОБКОМ КОМСОМОЛУ СХВАЛЮЄ □
’ СІо  _____ ,____   „....... __ • о 

нізаторів Новоукраїнського району до всіх моло- □ ------ •------ •_ ___ • И'м______________________ , □ 
організації колгоспів і радгоспів зобов’язано органі-£ 

.....і на °зувати широне обговорення його серед механізаторів.“ 
центнерів § В кожній організації необхідно розробити чітко проду- □ 

і Є ..о.— „„ ........ ________ ................................. Я

зав$я- о £ ЮРО обному ЛКСМУ схвалило почин молодих меха-
вирощеніи □ и иіоатппіо ЦлппиитТиоьипгп „І.“..,,, ,.ппп_

імені XX °дих механізаторів області. Райкоми комсомолу, первин-

наміченого районом
1980 рік, — 39 і
зернових з гектара. □ маний план по комплексній механізації всіх процесів °

Як подвоїти посіви кача- □ вирощення кукурудзи. §

^КОМСОМОЛЬСЬКИМ ГЕКТАРАМ

КОМПЛЕКСНУ МЕХАНІЗАЦІЮ!
ЗВЕРНЕННЯ МОЛОДИХ МЕХАНІЗАТОРІВ НОВОУКРАЇНСЬКОГО

РАЙОНУ ДО ВСІХ МОЛОДИХ МЕХАНІЗАТОРІВ КІРОВОГРАД1ДИНИ 

£|ЕЛИКИЙ шлях у комуністичне май
буття накреслив історичний XXII 

з’їзд рідної партії у прийнятій на ньо
му Програмі КПРС.

Як одне з бойових завдань народного 
господарства партія передбачає значне 
збільшення валового збору зерна, який 
за двадцятиріччя повинен вирости більш, 
ніж у два рази. А найбільшою питомою 
вагою серед зернових відзначається, як

І

І
0

0
(> відомо, кукурудза. Микита Сергійович 
р назвав її тим баским конем, що допо-- .........- ..XX.. 4X4«, —ДУХ

5 може нам наздогнати Америку.
Вирощувати найвищі врожаї кукуруд

зі зи на якнайбільшій площі — таке зав
ії дання стоїть перед нами. Але ми, моло- 
0 ді господарі землі, повинні зараз за- 

мислитись і над тим, як вирощувати ці 
1 врп,к'я’ РпЙИФН П0 ПЛФПІЇїНЛ В ИР ЛІГ ЛІГ V Пк- 

I ту
І ВІ,_ . .... г.
і* ної праці. Нашим єдиним компасом по- 
* винен бути курс на комплексну механі- 
') зацію.

.....

врожаї. Робити це потрібно висококуль
турно, тобто повністю відмовившись 
від примітивної і непродуктивної руч-

«Ми не повинні цуратись техніки. За 
кермо машин мають сісти комсомольці, 
люди гарячі, запальні. Треба сміливіше 
впроваджувати сільгосптехніку у вироб
ництво, адже вона, і тільки вона є клю-

1

і:
І»
І»

чем до достатку», — говорить наш зем- ** 
ляк, знатний механізатор країни 0. В. х 
Гіталов. |

Найяскравішим підтвердженням цих 4 
слів є праця колективу механізаторів, # 
очолюваних самим Олександром Баси- 0 
льовичем. Адже в нинішньому році ме- 
ханізаторами колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС затрачено на виробництво одного 'і 
центнера зерна кукурудзи лише 0,16 0 
людино-годин, а собівартість його знизи- <' 
лась до 42 копійок. ?

Хто ж, як не ми, його молоді земля- 
ки, повинен підтримати знатного меха- 'і 
нізатора, першим вивчити його багатю- і і 
щий досвід, послідувати його порадам? 0

Отож і звертаються сьогодні учасни- 1' 
ки зльоту молодих механізаторів Ново- \ 
українського району до молодих меха- й 
нізаторів усієї області із закликом: |

давайте ставити питання так, щоб ру- | 
ка не торкалась посівів комсомольської | 
кукурудзи, давайте вирощувати її | 
тільки механізовано! т

Закінчується 1961 рік. Він приніс | 
молодим механізаторам району немало 1 
трудових перемог. Комсомольці і молодь І 
обробляли 6.292 гектари кукурудзи і А 

(Закінчення на 2-й стор.).
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Дівчата—на трактор! Т Я Н Є М О
командирами степових машин

У ПОПЕРЕДНЬОМУ но- 
■*" мері »Молодого кому
нарам надруковано виклад 
постанови бюро обласного 
комітету КП України про 
пінну ініціативу передових 
дівчат - механізаторів. які 
звернулися до всіх дівчат— 
кукурудзоводів, твариннії- 
ків, садоводів, випускників 
середніх шкіл Кіровоград- 
Шинн. з закликом: «Дівча
та — на трактор!» 

Схвалюючи цей почин, 
обласний комітет партії на
звав у своїй постанові п’ять 
прізвищ — О. Коріненької, 
О. ІЦабельської. О. Чубен- 
ко. Л. Лябінської. Л. Кра
вець. Ці прізвища стояли 
під зверненням, вміщеним 
у нашій газеті за 15 грудня 
1961 року. У зверненні дів- 
чат-механізаторів говорило
ся:

«У нашій країні, де жін
ка стала повноправним гос
подарем своєї долі, 'назав
жди знищено такий пере
житок минулого, як поділ 
плані на чоловічу і жіночу. 
Тисячі, сотні тисяч наших 
жінок стали вмілими керів
никами підприємств і уста
нов, видатними вченими, 
льотчиками, механізатора
ми. За самовіддану працю 
багато з них стали героями, 
удостоєні високих урядових 
нагород».

Розуміючи,
.значення 
технікою, 
шення XXII з’їзду 
про дальшу 
сільського 
дівчата пишуть:

«Отже, наша порада вам, 
до вас наш заклик буде та
кий: сіпайте, дівчата, на 
трактор!

Примножимо ряди меха
нізаторів, піднесемо культу
ру землеробства, забезпе
чимо Вітчизну достатком 
високоякісної ї дешевої 
сільськогосподарської про
дукції!»

Дівчата-механізаторн. які 
кинули клич своїм подру
гам, назавжди здружилися 
з технікою. А починалося 
все з малого.

Ось, наприклад, Ліда Ла- 
бінейка. Після семирічки 
пішла

• йол ГОСПУ. 
лятницею. 
значаляся в роботі сумлін
ністю. Тя її вабила техніка. 
Вона попросилася в трак
торну бригаду причіплюва-

9
9

і

яке велике 
має оволодіння 
пам’ятаючи рі- 

КПРС 
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господарства,
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чем. Два роки працювала, 
а тоді правління колгоспу 
імені Орджонікідзе рекомен
дувало дівчину в училище 
механізації сільського гос
подарства. Вчилася Ліда 
добре. Повернулася у своє 
село механізатором широ
кого профілю. В цьому році 
вона працювала на трак
торі «Бєларусь». Разом зі 
своїми ровесниками ви
ростила по 51 центнеру ку
курудзи з гектара на площі 
92 гектари.

Читачі знайшли під 
ненням ім’я механіка 
госпу імені Калініна 
яновського району
Кравець. Тернистий, але ці
кавий шлях дівчини від 
причіплювача до механіка 
передового в області кол
госпу. Ліда Кравець кілька 
років була трактористкою. 
Потім вступила на заочне 
відділення Кіровоградсько
го технікуму • механізації 
сільського господарства, а з 
другого курсу перейшла на 
стаціонар. Успішно закінчи
ла навчання і вже другий 
рік працює механіком. Тур
бот у неї багато, та знання 
техніки, впертість, наполег
ливість переборюють всі 
труднощі. Ліда Кравець —• 
молода комуністка. Вона 
була делегатом обласної 
паотійної конференції.

Ініціатива дівчат-мехапї- 
заторів чудова. Для того, 
щоб повніше оцінити зна-

нас 
комі-

зобо-

чення початої справи, уяві
мо собі, що в кожному 
колгоспі і радгоспі на фер
мах, в саду, на вирощуван
ні кукурудзи дівчата не за
трачають ручної праці, а 
все роблять з допомогою 
трактора, механізмів. Прав
да, хороше: і легко, і деше
во!

Першочергове завдання 
райкомів комсомолу, комі
тетів первинних комсомоль
ських організацій колгос
пів, радгоспів, РТС — всі
ляко поширити цей почин. 
Саме на це спрямовує 
постаноза обласного 
тету КП України.

Бюро обкому партії
в’язало райкоми партії, об
ком і райкоми комсомолу 
всіляко сприяти технічному 
навчанню дівчат, які працю
ють на вирощенні кукуруд
зи, в садівництві, тварин
ництві, шляхом направлення 
їх в училища механізації 
сільського господарства, 
створення короткотерміно
вих курсів при відділеннях 
«Сільгосптехніка», техніч
них гуртків при тракторних 
бригадах і середніх школах.

Зробимо все, щоб Кірово- 
градщина, батьківщина ві
домого всьому світові Олек
сандра Васильовича Гіта
лова, стала краєм суцільної 
комплексної механізації!

ВІРА Дяченко сгоїть біля лісосмуги
І, поглядаючи на зоране поле, де в 

цьому році її ланка вирощувала цукро
ві буряки, не без гордості розповідає:

— Дехто з наших колгоспників і не 
вірив навіть, що цукристі так вродять. 
А проте ми зібрали по 330 центнерів 
коренів з гектара. Своїми успіхами, зви
чайно, ми зобов’язані нашим механіза
торам: на славу попрацювали вони...

Та хіба лише буряководам допома
гала тракторна бригада, яку очолює Йо
сип Казмірчук? На кукурудзяних план
таціях водії сталевих коней теж потру
дилися немало. А тепер трактористи < 
комбайнери готують свої машини до 
весняних робіт майбутнього року. З 
майстерень районного відділення «Сіль
госптехніка» вже привели свої трактори 
Михайло Кришталь, Леонід Шпак, Ми
кола Грабчак, Микола Титоренко. Час
тину машин механізатори ремонтують 
в колгоспній майстерні.

— До першого січня весь тракторний 
парк буде зразково полагоджений, 
ділиться своїми думками Й. Казмірчук.

Не гаються в артілі імені Шевченка 
І з ремонтом причіпного інвентаря. По
хвально те, що тут цією справою зай
маються не два—три чоловіки, а весь 
колектив. Серед ремонтників т. Казмір
чук відзначає Василя Міщенка, Федора 
Кучеренка, Івана Шевчука, Василя Ско- 
робагача.

Завдяки добрій організації праці шев- 
ченківці ьже полагодили 130 борін, 10 
сівалок, 9 культиваторів, 3 тракторних 
причепи, 5 лущильників тощо. До кінця 
місяця тут планують закінчити ремонт 
усіх причіпних знарядь.

Механізатори прагнуть в усьому на-

слідувати почин своїх колег — гіта.юв'Т 
ці в.

— Ну й діють же вони здорово! - 
не приховує свого захоплення Васи-г 
Бойко. — На повну потужність техніку 
використовують, І вона В них НІКОЛИ lie 
простоює.

— Та й правил сучасної агротехніки 
бригада завжди дотримує, — вставляє 
Михайло Маковійчук.

.Обговоривши звернення гіталовців, 
колгоспні механізатори вирішили за їх 
прикладом щорічно поповнювати ма
шинно-тракторний парк новими механіз
мами. В наступному році, наприклад, 
планується закупити два кукурудзозби
ральних комбайни, сівалки, культивато
ри та інші машини, які замінять ручну 
працю.

Ознайомилися члени рейдової брига
ди і з ділами механізаторів артілі імені 

-Фрунзе. Приємно було чути, що тут 
уже завершено ремонт усіх тракторів. 
Слюсар Н. Буран та ковалі І. Моска
ленко та Н. Зеленюк полагодили 40 
борін, 5 сівалок, 3 причепи, 4 лущильни
ки.

Пооте причіпного інвентаря можна бу
ло б відремонтувати значно більше, як
би цим займався весь колектив механіза
торів. Особливо багато нарікань тут на 
комбайнерів.

— Вони відсиджуються вдома, — 
скаржиться І. Москаленко. — Лагодив 
свої комбайни будуть, мабуть, напере
додні збирання врожаю.

Чимало претензій є в колгоспних ме
ханізаторів до керівників районного від
ділення «Сільгосптехніка». І недарма 
обурюється помічник бригадира трак
торної бригади К. Ворончук:

— Для того, щоб дістати якусь дріб
ну деталь, ми "-------- _ 47----------------
два—три рази, 
До цього

якщо є вогник
" О ИМАЛО часу працювала

• Валентина Дорота на 
Криворізькому маслозаводі. Коли в комітеті комсомолу 
заводу зайшла мова про те, щоб кращих виробничників 
по комсомольських путівках направити в села, ближче 
до виробництва молока, Валя теж виявила бажання 
одержати таку путівку.

Радо зустріли струнку біляву дівчину в Новгород- 
ківському райкомі комсомолу. Було вирішено, що Валя 
працюватиме завідуючою Рибчинським сепараторним 
пунктом і допоможе секретарю комсомольської органі
зації Федору Крижанівському налагодити комсомоль
ську роботу.

Так в один із квітневих днів і з’явилася Валя Дорота 
у колгоспі «Перемога».

Ні артіль, ні село нічим особливим не відрізнялись 
від інших, хіба що багато молоді, та й вона іноді па
сивна, інертна. Ніяких заходів комітет комсомолу не 
проводив: тихо і спокійно текло життя. Спробувала, 
було. Валя поговорити відверто з Федором, оживити 
якось комсомольську роботу. Та в розмові з ним зро
зуміла, що хто не має в душі вогню, той не здатний за
палити його в серцях інших.

А між тим, молодь помітила жваву, енергійну дівчи-

КОМСОМОЛЬСЬКИМ ГЕКТАРАМ-; 
КОМПЛЕКСНУ

(Закінчення).

одержали з кожного гектара по 55,8 
центнера зерпа. Агрегати комсомольців 
Володимира Танцюри і Євгена Петерса 
з колгоспу імені XX з’їзду КПРС вже в 
цьому році повністю механізували виро
щення кукурудзи. Без затрат ручної 
праці вони на площах 50—71 гектар 
одержали відповідно по 81—71 цент
неру зерна. 410 гектарів качанистої з 
врожайністю 57 центнерів з гектара ви
ростила без затрат ручної праці комсо-< 
мольсько-молодіжна тракторна бригада 
Віктора Андріяша з колгоспу «Росія».

Ці поки що окремі успіхи дають нам 
підставу для того, щоб в 1962 році по
вести боротьбу за комплексну механіза
цію на всій площі комсомольських геп
танів.

Методом комплексної механізації в 
наступному році комсомольці району ви-

9 ростять кукурудзу на 4 тисячах гекта- 
* рів на зерно і на 5 тисячах гектарів на
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МЕХАНІЗАЦІЮ! ;
жен гектар вивезти його по 15—20 , 
тонн. Протягом зими затримуватимемо і 

ч сніг, а весною — талі води. г
Більшість з нас пройшли школу пере- {

дового досвіду на базі тракторної брига
ди 0. В. Гіталова.

Ми закликаємо всіх молодих механіза
торів області вивчити метод комплексної

і : 
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іиріь UUJIdUTI ВИВМИІИ меіид ииміїлспьпиі \ 
механізації І скористатись ним. Адже 
це — могутній резерв сіпьськогосподар- р 
сьного виробництва. 0

Друзі, молоді механізатоои Кіпово- 0 
гоалщини! Давайте ж поим«симо цей ре-J 
зерв служити семиоічці! Вирушайте в 
похід за комплексну механізацію виоо-1 
щування кукурудзи на всіх комсомоль- 9 
ських гектаоах! . ' 0

9 
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силос. Наше зобов’язання — одержати 
50 центнерів зерна з гектара.

Наступ за високий врожай 1962 ро
ку вже розпочався: створено 32 механі
зованих комсомольсько-молодіжних лан
ки, для яких вже виділено площі з 
кращими попередниками. Закінчено ре
монт інвентаря, на повний хід йде ре
монт тракторів. Не припиняємо вивезеп- 

9 ня перегною на поля з тим, щоб на ко-

ських гектарах! <
і

За дорученням учасників зльоту < 
молодих механізаторів Новоукра- і 
їнською району: М. ЦЕРТІЙ — '
бригадир комсомольсько-молодіж
ної боигади колгоспу «Росія», 
М. ШЕВЧУК — ланковий колгос
пу імені Карла Маркса, Б. ЧОЛ- 
ПАН — ланковий колгоспу імені 
Першого травня, А. ТИЩЕНКО —* 
ланковий колгоспу «Мир», В. ЛУН- 
КАН — ланковий колгоспу «Запо
віт Леніна», М. ПОЛТАВЧУК —* 
тракторист колгоспу «Победа», 
А. МАСЛОВ — тракторист кол
госпу імені Чапаева, В. КОЛЕС
НИК — ланковий колгоспу імені 
Котовського.
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їздимо в Ульяновку по 
та й то безрезультатно, 
невистачає, наприклад, 

шестерень до сівалок, пру
жин до форсунок, паперу 
для прокладок...

Не радують справи з під
готовкою до весни і в кол
госпі імені Леніна. В тоак- 
торній бригаді, яку очолює 
т. Колісниченко, дуже низь
ка тоудова дисципліна. То
му й не дивно, шо в артілі 
не полагоджено й половини 
тракторів. А за причіпний 
інвентар І говорити нічого. 
Однак в артілі з цього прк^ 
воду не хвилюються.

— До березня впораємо
ся, — спокійно запевняє го
лова колгоспу т. Ващук.

— А куди нам поспіша
ти? — чуємо від тракторис
тів. — До весни ще далеко..,

Що й говорити, неприваб
ну позицію зайняли недбалі 
господарі.

Рейдова бригада: 
М. ХИМЧАК — лан
кова колгоспу імені 
Фрунзе, Л. ВАСЮ- 
ТИНСЬКИЙ — ре
дактор багатотираж
ної 
госпу

часу

ну. І на звітно-виборних зборах Валентину Дороту ком
сомольці обрали своїм вожаком.

Думала-гадала Валя: з чого ж починати? А днів че
рез два після зборів зустрів її секретар парторганіза- 
ції т. Гончар.

— Ну, з чого ж починати думаєш, Валю?
— Та й сама ще не знаю. Мабуть, треба з людьми 

ближче познайомитися, а тоді вже й вирішувати.
Увечері відбулося засідання комітету, а на ранок уже 

все село знало, що комітет оголосив ударний комсо-. 
мольськнй недільник по вивезенню кукурудзи на прий
мальний ПУНКТ.

Не всі з’явилися в той день на тік. Але Валя все ж 
раділа, бо серед тих. хто прийшов, були зоотехнік Ва
лентина Гавриш. Анатолій і Дмитро Бойкй. доярки 
Ольга" Степанова і Марія Бойко. «Значить, є на кого 
покластись. — подумала. — Такі завжди підтримають».

На другий недільник вийшло вже більше молоді. І 
Валя то біля однієї групи працювала, то чувся її ба
дьорий голос в іншій. І саме тут. безпосередньо в робо
ті, вона пізнавала, які все-таки хороші і милі ці юнаки 
та дівчата. З ними можна гори вернути, як кажуть, 
тільки організуй їх. вкажи мету.

Заговорили про комсомольців у селі. Валі ж ніколи 
було пишатись, бо попереду справ, хоч відбавляй. Ще 
не закінчили свою діяльність комсомольські пости по 
охороні врожаю «королеви», в яких завоювали собі по
вагу Микола Шаповалов. Григорій Сухотін, Василь 
Чернов, а Валі вже треба було комплектувати 
мольські політгуртки.

Є люди, які лише при повному навантаженні 
красі розкривають свої здібності. Саме до таких 
можна віднести і Валю Дороту. Раніше вряди-годи в 
колгоспі «Перемога» відбувалися комсомольські збори 
чи засідання комітету. Тепер же організація немов 
ожила. -Поряд з Валею хорошими і здібними організа
торами показали себе шофер Микола Шаповалов, зоо
технік Валентина Гавриш, завідуючий клубом Василь 
Чернов — всі ті. хто обраний до комітету. Це вони за
лучили до занять в політгуртках не лише всіх комсо
мольців, а н десятеро чоловік неспілкової молоді. Це 
вони підготували до вступу в комсомол телятників Ана
толія Ворону, Павла Зайцева. Віктора Ломанова та ще 
вісім юнаків і дівчат. А зараз вже готуються до вступу 
в лави ленінського комсомолу ще сім молодих кол
госпників. *
_ Комітет не тільки приймає рішення, а н добивається 
їх виконання. Хронічним недоліком у колгоспі була нес
тача кадрів працівників ферм. Тваринництво в аптілі, 
треба прямо сказати. — одна з відстаючих галузей ви
робництва. Отож і охочих працювати на фермах неба
гато.

А в цьому році проблема кадрів доярок чи телятників 
не виникала, бо комсомольська організація послала туди 
вісім юнаків і дівчат за комсомольськими путівками.’Це 
дало можливість комітету комсомолу створити на фер
мі першої бригади комсомольську групу, якою керує 
тепер Міля Сисак.

Комітет комсомолу добився поліпшення роботи клу» 
бів. Одним з них почав завідувати член комітету Ва
силь Іернов. Тепер тут планомірно читаються лекції 
для молоді, організовуються інші масові заходи. Ось і 
недавно на молодіжному вечорі Валя Дорота прочитала 
лекцію «Про дружбу і товаришування».

Важко перелічити все хороше, що вже зроблено ко
мітетом комсомолу. Та найголовніше те, що організація 
ожила, в ній вирує повнокровне життя.

комсо-

V всій 
людей

газети кол- 
імені Шев

ченка, В. ПАЛІЙ — 
тракторист колгоспу 
Імені Шевченка. В. БА
РА НОВСЬКИЙ—ком
байнер колгоспу імені 
Шорса, М. МІШЕН- 
КО. О. ЖИВОТІВ-' 
СЬКА, Г. ГАВРИ- 
ЛЮК — юнкори, 
М. ШЕВЧУК - ке
рівник корпункту «Мо
лодого комунара».

Ульяновський район.
----0----

наш позаштатний
Колгоп «Перемога»

Новгородківського району.

В. ПРОЦЕНКО,
кореспондент.

ВДАЛІ 
експерименти

Цікаві досліди, пов’язані 
з застосуванням механіза
ції, новин науки і передової 
практики, проводились в 
Комишуватській середній 
школі Новоукраїнського ра
йону. Цього року юні меха
нізатори вивчали вплив гео- 
біцндів на врожай кукурул- 
зн. Наслідки обробки пре
паратом виявились дуже 
хорошими.

За порадою О. В. Гітало
ва учні також досліджу?-^ 
ли ефективність технолої” 
посіву кукурудзи на зелену 
масу пунктирним способом. 
Попередні підсумки гово
рять на користь такого спо
собу висіву. Дослід буде 

[продовжено в наступному 
році.

О. ДЯКОВ.



ВЕЛИКИЙ ВЗІРЕЦЬ
«1
до радянських письменни
ків 
Хрущов.
прикладом свою думку, він 
згадав про Островського: 
«Небагато книг написав 
Микола Островський, але 
його «Як гартувалася 

справжня книга, 
помер, але 

певно, житиме 
що 

цього 
дово- 
такої 
оцін-

\ЙТЕ одну книгу, але 
хорошу», — звертався

Мнкита Сергійович 
І, стверджуючи

(До 25-річчя з
Часто письменник в бе

сідах підкреслював: тє, піп 
зроблено Корчагіннм, 
ступне ' 
му по

до- 
то- 

(Корчагіну)
багатьом Саме 
ньому

ЙОГО 
сталь»
Письменник 
книга його. _____
в віках». Десятиріччя, 
минули з дня появи 
твору, переконливо 
дять сппаведливість 
надзвичайно високої 
ки.

В чому ж сила невмиру
щого роману? Перш за 
все в тому, що письменник 
створив образ справді взір
цевий.

М. Островський не праг
нув ідеалізувати Корчагі- 
на, хоча чітко і прямо го
ворив про свій намір, ство
рити образ молодого рево
люціонера нашого часу. 
Відомо, що більшість го
ловних героїв роману 
М. Островського мали сво
їх прототипів. У Корчагіна 
ним був сам письменник. 
Та це аж ніяк не свідчить 
про тотожність їх Життя 
Островськоіпо — приклад 
виключного героїзму. Бага
то з тих, хто знав його, 
знаходили, що Корчагін в 
книзі робить менше того, 
НІЖ зробив сам автор. 
Цього не заперечував і 
М. Островський. Та в його 
задум зовсім не входило 
змалювати якусь виключно 
героїчну постать.

Кожен 
повною 

новим

рівняються, з ним звіря
ють своє життя ТИСЯЧІ і 
тисячі людей, особливо мо
лодь.

Микола Олексійович Ост- 
ровський мріяв про міль
йонний тираж твору, спра
ведливо вказуючи, що 
«книги — це мої солдати, 
червоноармійці». 
примірник він з 
підставою вважав
багнетом, що вступає в бій 
за соціалізм.

Прикутому до ліжка пись
меннику було присвоєно 

військове звання бригадно
го комісара. Вся радян
ська громадськість схваль
но зустріла це повідомлен
ня, а один з читачів в лис
ті до письменника писав,

гггггггггггт'ггггтттх- Н

8,ИИ 18Я «И
Ж ДЕ урок фізики в 
я 8 «А» класі. Викладач 

Олександр Володимирович 
Сергієв закріплює з учнями 
пройдений матеріал. Ось 
піднімається В. Наринський. 
Він чітко розповідає про 
види електрозварювання, а 
поруч, біля дошки, Н. По- 
лякова впевнено малює 
схему електричного кола. 
Приємно відчувати технічну 
грамотність людини.

Та коли переглядаєш 
класні журнали, вражає ве
лика кількість пропусків. 
Директор школи Андрій 
Григорович Лїчман лаконіч
но пояснює:

— Керівники підприємств 
та установ не створюють 
умов для навчання робіт
ників.

Це відповідає дійсності.
Володимир Ткаченко віку 

не шкільного, і знання дещо 
вивітрились за довгі роки. 
Та весь час непокоїла дум
ка: росте, міцніє Вітчизна, 
ростуть люди. Хіба ж мож
на стояти отак осторонь?.. 

клас.
на- 
по-

вчання. зав<чуючий Долин- 
ським райВНО тов. Гресь на 
мить замислився. Потім іро
нічно посміхнувся і промо
вив:

— Знаєте. вечірнє на
вчання — це важка справа. 
Чимало ще потрібно зроби
ти. щоб впорядкувати цю

І пішов у десятий 
Але недовго довелось 
вчатись. Працював 
змінно, часто бував v від
рядженнях і тому багато 
уроків пропускав. Всі нама
гання перейти на однозмін
ну роботу ні до чого не 
привели. Начальник авто- 
роти К. Л. Ткаченко прямо 
заявив:

— Бажаєш навчатись — 
навчайся, а мені треба план 
виконувати.

І змушений був робітник 
школу залишити.

Такої ж думки, мабуть. » 
директор птахокомбінату 
П. Клімовський. Бо саме 
через відсутність належних 
умов учень десятого класу 
нормувальник І. Молчанов 
з 280 уроків пропустив_ І7и, 
а майстер В- Михай лов- 
ська — 120. Важко їм на
долужувати прогаяне. А хто- 
зна. чи надовго в них ви
стачить сил і енергії отак 
«опановувати» наукою.

Класний керівник десято
го «А» класу Л. Й. Юрчен-^ 
ко не раз розмовляла з 
П. Клімовським про надан
ня пільг учням згідно існу
ючого законодавства. Та це 
нічого не дало.

Дізнавшись, що нас ціка
вить питання вечірнього на-

систему...
Так. навчання робітничої 

молоді — дійсно справа не
легка, тому що контингент 
учнів особливий: різний сту
пінь підготовленості, не од
накові умови на виробни
цтві. Але що ж робить рай
ВНО для поліпшення поста
новки вечірньої освіти?

Велику роль в організації 
вечірнього навчання міг би 
відіграти комітет сприяння, 
до складу якого повинні 
входити керівники підпри
ємств. Але його немає при 
райВНО. І зі створенням та
кого комітету там не поспі
шають.

Працівників відділу на
родної освіти не хвилює, 
мабуть, те, що з 180 учнів 
школи робітничої МОЛОДІ 
більше сорока не встигає і 
не атестовано на кінець 
першої чверті. Приблизно 
така ж картина вимальову
ється і на кінець півріччя.

Не менша відповідаль
ність за організацію навчан
ня робітничої молоді по
кладена на секретарів пер
винних комсомольських ор
ганізацій. райком комсомо
лу. І треба відмітити, що в 
більшості первинних орга
нізацій цьому питанню не 
приділяють належної уваги.

В колгоспі «Дружба» 
комсомольська орган занія 
налічує 98 чоловік. Б л--чге 
половини членів ВЛКСМ 
має лише семирічну освіту. 
Молодь ще восени ставила 
питання про те, щоб відкпи- 
ти два змінних класи без
посередньо на Фермі. По
годжувались з цією думкою 
І в райкомі комсомолу. По
балакали. та й забули.

Наша молодь загартову
ється в труді і навчаннь І 
ми повинні 
всякденну 
духовний І 
ширшим і багатшим, люди
ні. яка прямує V світле

ЗАДВІРНА.
м. Долинська.

і приділяти по- 
увагу людині, 

світ якої стає

ричною душею і героїчною 
відданістю справі комуніз*. 
му.

Очолювані всебічно і 
грунтовно виписаним Кор- 
чагіним, вони створюють ту 
молоду гвардію, яка гідно 
несе прапор перемоги, про
довжуючи справу партії. 
Загартовані і мудрі більшо
вики — Жухраи і Токарєв, 
Сегал і Ігнатьєва виховали 
їх гідними бійцями партії. 
В партійному керівництві 
сила комсомолу — це одна 
з провідних ідей твору.

Пройшли роки, і минати
муть літа. На нові звершен
ня. незрівнянно більшої зна
чимості і масштабу вихо
дять все нові загони моло
ді. І завжди з ними улюбле
ний взірець — Павло Кор- 
чагін і його безсмертний 
автор Микола Остпопс’-кий.

А. РЄЗНІЦ.
м. Гайворон.

H.

хто

дня смерті Миколи Островського)
що_ він (Островський) єди
ний командир, який не знає, 
скільки у нього бійців. Чи
тач мав

Якщо 
прочитав 
повному 
гінцем, то образ Павки мав 
на всіх без винятку свій 
вплив.

Загартований всебічно і, 
в першу чергу, 
письменник зумів 
паростки нового в 
житті і художньо 
лнво відтворити 
що було в тридцятих 
ках ледве помітним в фор
муванні нової людини, з 
кожним днем входило в 
життя все більше і більше, 
щоб в наші дні знайти 
своє програмне втілення в 
матеріалах і рішеннях 
XXII з’їзду КПРС і, на
самперед, в найважливішо
му документі сучасної епо
хи — Програмі КПРС. 
Мається на увазі сформу
льований в ній моральний 
кодекс будівника комуніз
му. Навіть з погляду його 
вимог і положень Корчагін 
не втратив своєї ролі, як 
прикладу.

Безмежна відданість до 
самозабуття справі кому
нізму, прагнення до участі 
в безпосередньому вироб
ництві і героїчна праця, 
піклування про збереження 
соціалістичної власності, 
справжній соціалістичний 

гуманізм і виключна в усіх 
відношеннях моральна чис
тота, непримиренність до 
нечесності — всі ЦІ риси 
знаходять в Корчагіні пря
мо-таки войовниче втілення. 

Герой Островського не міг 
жити спокійно, він поспішав,
тттмтуттт гутууууу-ЕЗ

___Т ХТО б міг ота
ке подумати?

— Вона ще в лі
карні була, сина 
народила, а чоло
вік друге одру
ження затіяв.

— Теревені все це, — заперечували невиправні опти
місти .— Володимир Васильович — людина порядна, не 
міг він цього зробити.

Такі суперечливі чутки у Красносілці передавалися з 
вуст у вуста, обростали новими пікантними подроби
цями і врешті-решт дійшли до редакції. Роздумувати 
було нічого: треба їхати на місце, і негайно. Можливо, 
все, що говориться в листі, — злісний наклеп на под
ружжя Корлюків.

Не хотілося йняти віри, що В. В. Корлюк, комсомо
лець, вчитель Красносільської восьмирічної школи, зміг 
вчинити отаку підлоту.

Перший, хто розвіяв сумніви автора цих рядків, був 
завідуючий Олександрійським районним відділом народ
ної освіти Д. А. Самарський.

— Все правильно, — без тіні сумніву підтвердив він.— 
З місяць тому Корлюк одружився з Тамарою Туменок

рацію.
не кожен,
книгу, ставав у 
розумінні корча-

ідейно, 
помітити 
нашому 

перекон- 
їх. Те, 

ро-

і не тільки сам поспішав, 
а й інших підганяв, захоп
лював. Так і сьогодні за
хоплює він своїм цільним 
вольовим життям, героїкою 
і чистотою.

Корчагін — не виняток. 
Письменник доводить це чу
довими образам і?»- комсо
мольців, які він створив у 
романі. Сергій і Валя Бруз- 
жак віддали своє життя й 
боротьбі за перемогу радян
ської влади. Гришутка Хо- 
роводько—чудовий організа
тор сільської молоді заги
нув від підлої бандитської 
руки. Та назавжди ввійшли 
вони в серця молоді своєю 
поетичною омріяністю,

в гостях
У ПІОНЕРІВ
С УРЯ оплесків пронес

лась по залу, коли на 
трибуну пніїшла Ніна Юхи
мівна Васильєва — делегат 
XXII з’їзду КПРС, бригадир 
бригади комуністичної пра
ці заподу «Червона зІрка>. 
Сьогодні учні Кіровоград
ської середньої школи №20 
прийшли на зустріч з своїми 
шефами — воїнами гарнізо
ну. Запросили і Н. 10. Ва
сильєву, яка поділилася 
враженнями про Історичний 
з’їзд.

Потім школярі вітали 
Н. Васильєву. Надія СІль- 
вестрова. учениця 8 класу, 
від Імені своїх друзів під
несла дорогій гості подару
нок. З слопом-привітанням 
виступи-и військовослужбов
ці І. Шншко та Ф. Снсой. 
Вони подарували Н. Ва
сильєвій книги.

Після урочистої частини 
учні виступили з концертом.

Л. КОВАЛЕНКО.
На знімку: Н. Ю. 

ВАСИЛЬЄВА в колі піопеоів. 
Фото в. ковпака;

3 місяць тому Корлюк одружився з Тамарою 
і виїхав, здається, у Петрівський район.

— Але ж у нього у Красносілці дружина 
дітьми.

— Знаю, але що я міг вдіяти, коли вони з 
вступили в шлюб на законних підставах. У них навіть 
свідоцтво про одруження на руках.

— Формально, можливо, все й правильно, а от з точ
ки зору моралі, на наш погляд, не все гаразд...

Дем’ян Андрійович зніяковіло знизує плечима, стає 
відвертішим і безпорадно розводить руками:

— Я теж не можу з цим не погодитися. Та лишало
ся одне — дати обом відкріплення з району, щоб не 
було зайвих пересудів...

Чи справді це був єдиний, найбільш прийнятний ви
хід? Якщо погодитися з завідуючим райВНО, то вихо
дить, що кожного викладача, який скомпрометував се
бе, треба негайно з миром переводити принаймні в інший 
район — так, бачте, спокійніше. Хіба Д. А Самарський 
і досі не вважає, що він проявив неповагу до педколек- 
тиву школи, в якій до недавнього часу працювали ново- 
явлені «молоді»? Суд громадськості — найвпливові- 
ший, і було б »куди більше користі, щоб В. Корлюк і 
Т. Туменок пояснили свої негідні вчинки колегам, з яки
ми немало працювали поряд і які тепер приголомшені, 
обурені їх ганебною втечею з Красносілки.

Та не будемо забігати наперед, поспішати з виснов
ками, а розповімо все по порядку — нехай читачі самі 
судять, чи є підстави для обурення.

У КОХАННІ він бісером розсипався перед Таїсою. Без 
кінця воркував, що до безтями, всіма фібрамп душі 

любить її одну, не мислить собі життя без неї. Спанте
личена запевненнями і клятвами Володимира, дівчина 
піддалася на умовляння—восени 1955 року вони вступи
ли у шлюб. Незабаром у Таїси народилася дочка Тоня, і 
молода мати після першого курсу стаціонару перейшла 
на заочний відділ педінституту. Володимир закінчив Кі
ровоградське техучилище, дістав призначення на роботу 
в Компаніївську МТС. На перших порах жили дружно.

Через рік чоловік пішов служити в Радянську Армію. 
Таїса продовжувала працювати то в редакції компа- 
ніївської районної газети, то в реєстратурі лікарні, зго
дом перейшла на педагогічну роботу.

Взаємна перевірка любові розлукою показала, що між 
Володимиром і Таїсою згущалася атмосфера недовір’я.

з двома .

Туменок

Почалися ревнощі, чвари. В листах і під час дворазового 
перебування у відпустці він висловлював свої підо
зріння в її невірності. Вона ж одержала лист від якоїсь 
Рози, що проживала в місті, де служив Володимир. Та 
писала, що вже давно кохає її чоловіка і, якщо Таїса 
нічого не має проти, вона, Роза, готова вийти за нього 
заміж. ■*.

Немає можливості, та й потреби описувати всі пери
петії ревнощів, нескінченних суперечок, які в грудні 1959 
року після демобілізації Володимира привели подружжя 
в обласний суд і закінчилися по взаємній згоді обох 
розводом.

Здавалося б, його і її тепер нічого більше не зв’язу
вало, крім дитини, на яку Володимир повинен був пла
тити аліменти. Але він з упертістю маніяка надокучав 
своїй колишній дружині, часто бував у неї як до суду, 
так і після нього. Такі відносини носили більш ніж сум
нівний характер — люди від подиву тільки плечима 
здвигували: подружжя — не подружжя, закохані — не 
закохані... Та й зустрічі у них якісь незрозумілі — Во
лодимир працював у сусідньому селі і майже щовихід
ного за 12 кілометрів їздив у Софіївку, де жила Таїса. 
Від таких наїздів у неї на душі ставало якось бридко, 
моторошно.

— Знаєш що, Володю. Давай з’ясуємо наші відноси
ни. Мені від твоїх відвідин соромно людям в очі ди
витися.

— Я нічого проти не маю, щоб зійтися і жити в мирі 
та згоді...

Незабаром він перевіз її до себе.
Сімейне життя наче входило в колію. Та непокоїла 

ще одна заковика — по суду ж вони розведені.
— Володю, мені здається, що нам треба викупити 

документи про розлучення і заново зареєструвати шлюб.
— Пусте все це. люба. Хіба якісь формальні розписки 

будь-кого утримували від розлучення? Нам з тобою хо
роше, а все інше нехай тебе не турбує, — тішив він 
Таїсу. *

— Воно то так, але...
— Ніяких «але». Все буде гаразд, і тобі нічого бенте

житися. Все з часом уладнається саме собою.
Такі туманні, нічого не значущі доводи врешті-решт 

приспали у Таїси всякі залишки недовір’я.
— А знаєш, що я надумав, — сказав їй якось Володи

мир. — Ми вже тут з тобою доволі осоромилися перед 
людьми — якось незручно перед ними. Давай переїдемо 
в інший район.

— Я не проти, аби життя налагодилось...

Гр АК У СЕРПНІ минулого року подружжя опннило- 
ся в Олександрійському районі. Дістали призначення 

в село Красносілку — вона в середню, а він у восьми
річну школи. Влаштувалися непогано, роботою були за
доволені, зарплата пристойна. Здавалося б, обом треба, 
врахувавши помилки минулого, набратися розуму і бу
дувати міцну сім’ю. _•

(Закінчення на 4-й стор.). s

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 22 грудня 1961 р., З crop.
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ЗВІТУЄ

Я Т РАН

ЩО ПОКАЗАВ ВІЗИТ 
КЕННЕДІ У ВЕНЕСУЕЛУ 

1 КОЛУМБІЮ?

!

і/ НЕ ДІЛ ЬН ИИ вечір до обласної філармонії зі- 
бралися понад тисячу робітників і службовців, 

студентів і старшокласників, домогосподарок і пен
сіонерів.

Повільно піднімається завіса. Конферансьє Мико
ла Левандовський оголошує:

— Розпочинаємо творчий звіт самодіяльного на
родного ансамблю танцю «Ятрань»...

65 юнаків і дівчат, учасників художньої самоді
яльності Будинку культури імені Калініна, викону
ють танок-привітання від орденоносної Кіровоград- 
іцини.

...«Козачок» змінюється хореографічним жартом
картинок з минулого «До Торговиці на базар». Та 

: особливо сподобалися присутнім «Міколоський
; чардаш», «Поворотня». А коли танцюристи викона- 

ли хореографічну композицію «Колядки», у залі 
довго не стихав грім оплесків. Довелося повторити 
номер.

Дві години тривав концерт. Та це нікого не сто
мило. Кіровоградці добре відпочили і розходилися 
в піднесеному настрої. Всім учасникам ансамблю, 
його керівникові А. М. Кривохижі вони щиро бажа
ли творчих успіхів у 1962 році.

Президія обласної ради профспілок нагородила 
гРУпУ учасників Почесними грамотами. Серед наго
роджених — Діда Попова, Володимир Горінний, 
Тетяна Філатова, Валентина Марченко, Василь Бо
женко, Анатолій Вишневський та інші.

На знімку: танцювальна група ансамблю виконує 
танок «Верховино, мати моя».

їі

І
!

|| РЕЗИДЕНТ США Дж. Кен- 
■■ нсді зробив дводенний ві

зит у Венесуелу і Колумбію. 
Офіціальною метою поїздки 
Кеннеді була популяризація 
програми «Союз заради про
гресу», яку американська про
паганда рекламує як широкий 
план подання економічної «до
помоги» країнам Латинської 
Америки.

Проте американська «допомо
га» не має популярності серед 
латиноамериканських народів, 
які розгорнули активну бороть
бу проти гніту американського 
Імперіалізму. Вони добре розу- 
міють, що так званий «Союз 
заради прогресу» справді спря
мований на те,' щоб за допомо
гою нових методів зберегти 
зміцнити панування північно 
американських монополій .в 
країнах Латинської Америки, 
загальмувати національно-виз
вольний >рух їх народів, саме 
тому народ Венесуели І Колум
бії виявив президентові США 
ЯБ“О ворожу зустріч.

Як передає кореспондент 
ЮПІ. в столиці Венесуели Ка
ракасі було «вжито найжорсто- 
кіших заходів підтримання по
рядку». На всьому 27-мильному 
шляху слідування президента 
від аеродрому до міста суціль
ною лінією стояли солдати. 
Проте, коли президент проїздив 
через робітничий район, в ав
томашини полетіли камені.

Не менш переконливих захо
дів охорони американського 
президента було вжито в сто
лиці Колумбії Боготі. За слова
ми кореспондента ЮПІ, всли-

чезна кількість солдатів, піша 
і кінна поліція патрулювали ра
йони, по яких проїздив прези
дент.

РЕВАНШИЗМ — ВОРОГ 
МОЛОДІ

іПІЛКА вільної німецької мо
лоді (НДР) провела в Лейп- 

цігу молодіжний форум на те
му: «Реваншизм — смертельна 
небезпека для молоді». В роботі 
форуму, крім делегацій від усіх 
округів НДР, взяли участь і ті, 
хто ще недавно носив військову 

♦^форму західнонімецького бун
десверу.

Таких молодих людей, які не 
хочу служити злочинним Ці
лям східнонімецького міліта
ризму і переходять в НДР, стає 
в-.е більше. Представник мініс
терства внутрішніх справ НДР 

. аявив недавно, що з часу за
провадження у Західній Німеч
чині військової повинності в 
НДР перейшло вже понад 65 
тисяч молодих новобранців.

На форумі з доповіддю висту
пив секретар Центральної ради 
спілки Вернер Ламберте. В той 
час, коли скрізь на земній 
кулі, заявив вій, усі народи 
прагнуть до міцного миру, за
гального і повного роззброєння, 
в Західній Німеччині форсу
ється оснащення бундесверу 
атомною зброєю. Мілітаризм, 
імперіалізм і реваншизм у За
хідній Німеччині, підкреслив 
доповідач, перетворилися тепер 
г. смертельну небезпеку, яка за
грожує не тільки молодому по
колінню НДР та інших соціаліс
тичних держав, але і юнакам 
та дівчатам Західної Європи і 
всього світу.

(Закінчення).

— У нас, Володю, скоро буде друга дитина, — сказа
ла одного разу дружина.

Чоловік підскочив, як ужалений.
— Ніяких дітей! Мені ще жити не надокучило. І вза

галі, навіщо ця зайва морока? Запам’ятай: або я, або 
дитина!

Відтоді в сім’ї знову коїлося щось неладне. Чоловіка, 
який досі на всі лади розмальовував принади сімейного 
життя, тепер немов підмінили: обставляти квартиру й не 
думав — вона і тепер виглядить пусткою. Став замкну
тим, часто прикладався до чарки, вдома зчиняв бешкети 
і навіть декілька разів бив дружину.

А вона терпляче зносила знущання і мовчала, нікому’ 
ні пари з вуст, — боялася ще більше прогнівити Воло
димира. Не знали про це ні директори обох шкіл М. А. 
Фундовний та С. М. Шурапов, ні колеги-вчителі.

|Э ІДЧУВАЮЧЙ безкарність своїх вчинків, В. Корлюк 
•М вирішив «помститися» Таїсі. Потай від людських 
очей він став упадати за вчителькою математики Т. В. 
Туменок. А незабаром новоспечений жених запропонував 
їй руку і серце. «Молоду» менш за все турбувало те, 
що її «обранець» незабаром стане батьком другої ди
тини. Вона, бачте, вже майже рік не залишалася бай
дужою до цього ззовні галантного 24-річного викладача 
фізкультури і готова була закохати його в себе.

Все таємне однак кінець-кінцем стає явним. Як не мас
кували свої відносини жонатий жених і його коханка, 
до Таїси таки стали доходити чутки, що її чоловік і 
Т. Туменок під різними приводами іноді разом виїжджа
ють з села, що їх інколи бачили то в одному, то в ін
шому місці Своїми сумнівами вона поділилася з чоло-.-, 
віком.

— Мало що люди патякають, — обурився Володи
мир. — їм рота не затулиш. І иевже ти можеш пові
рити, що у мене з Тамарою є щось спільне? Адже вона 
дівчина! 1 ти могла таке подумати?

Повірила. Аби тільки не загострювати відносин. А 
чоловік, улесливо обіцяючи зайнятися домашніми спра
вами, придбати меблю, давно роздвоїв свої почуття і 
форсував події — потай від дружини викупив свідоцтво 
про розлучення. Вдома кривив душею, удавав з себе 
закоханого чоловіка, а в Компаніївці у вересні подав до 
райбюро ЗАГСу заяву про реєстрацію шлюбу.

В усі часи найвищим мірилом для людини була її 
совість. По ній вона звіряє свої думки, діла^ вчинки. 
Тільки людці, які втратили елементарну людську совість 
і навіть подобу, могли піти на таке шарлатанство. 
Треба було мати оброслі мохом серця, щоб наважитися 
8 жовтня—за тиждень до народження у Таїси дитини— 
без найменших вагань зареєструвати у Компаніївці 
шлюб. Як ні в чому не бувало, повернулися в село, хо
ваючи погляди від людей

А Таїса? Після лікарні з наполягання Володимира 
вона з дітьми поїхала в Олександрівну до родичів «на 
відпочинок». На жовтневі .свята у Таїси був день народ
ження. Виглядала Володимира з нетерпінням, сподіва
лася. що він приїде, поздоровить, привезе хоч який- 
небудь подарунок. Та марно. Всі святкові дні він віяв
ся десь зі своєю крачею і, як ні в чому не бувало, 
з’явився до Таїси лише 9 листопада.

— Де ти був весь цей час^ Я на тебе так чекала, — 
тремтливим голосом мовила вона.

— Не схотів приїхати — от і все, — грубо відрубав 
він. — Дай мені сім карбованців, треба за картоплю 
заплатити.

Одержав гроші і знову подався кудись. Ще б пак! 
Треба було поспішати: в селі, якщо дізнаються про 
одруження, — проходу не дадуть. 1 ось 14 листопада 
він строчить заяву на ім’я завідуючого райВНО Д. А. 
Самарського: «Прошу дати мені і моїй дружині Туме
нок Т. В. відкріплення з Олександрійського району, так 
як ми, одружившись (який цинізм!), бажаємо виїхати за 

межі району, щоб 
не було втручань в 
нашу сім,’ю моєї 
колишньої дружи
ни, яка тут пра
цює».

Д. А. Самарський з легкістю незвичайною кладе візу: 
«У зв’язку з сімейними обставинами подружжя 
Корлюк Олександрівський райВНО не заперечує про 
відкріплення їх з району».

Нехай громадськість судить, чого тут більше — бюро
кратизму чи казенної байдужості. Додамо лише, що 
більш недалекозорими виявилися керівники з бблВНО. 
Заступник завідуючого цим відділом т. Куценко єдиним 
розчерком пера зробив ще одну ведмежу послугу — не 
розібравшись в суті справи, він пише інспектору по 
кадрах Н. М Остапенко: «Церевести».

ГрАК, ЗАВДЯКИ недалекоглядності керівників органів 
народної освіти, морально розбещені суб’єкти знову 

опинилися на педагогічному поприщі. Потай від одно
сельчан і вчителів, немов злодії, дременули вони аж у 
Петрівський район і причаїлися V Зеленській середній 
школі.

Прийняли їх тут, як і належить приймати подружжя 
молодих спеціалістів. «Молодожони», приховуючи своє 
минуле, навіть деякий авторитет в колективі встигли за
воювати. Директор школи П. П. Панібрат та й інші ви
кладачі відзивалися про них тільки з позитивного боку. 
Але коли довідалися, що це подружжя—знахабнілі егоїс
ти, що у Володимира Васильовича двоє дітей, вони обу
рилися: ця звістка була, як грім серед ясного неба.

І-.ось він сидить переді мною, цей 24-річний батько- 
дезертир. Похнюпившись, довго і нудно, до найменших 
подробиць розповідає про своє життя з Таїсою, не шко
дує фарб, щоб очорнити її. В цій сповіді звучать нотки 
чогось дріб’язкового, обивательського. А коли мова за
ходить про його ганебну втечу з Красносілки, він нічого 
не може сказати у своє виправдання.

Ну, припустимо, що він розлюбив свою дружину. Лю
бов — не річ, силою її не повернеш. Але порядність? 
Ця якість повинна завжди бути супутником людини за 
будь-яких обставин. Чи ж володіє цими якостями 
В. Корлюк?

— Так, я винен у своєму вчинку... Знаю, що мене вва
жають негідником. Але нічим не можу зарадити, бо вже 
одружений з Тамарою

Яке лицемірство! Цей ззовні розсудливий ловелас, 
якому не місце в комсомолі і в школі, наплював у ду
шу людині, осиротив дітей і тепер намагається прикрити 
свою підлість тим, що він^.бачте, на законних підставах 
одружений і, мовляв, ніякий суд його голими руками 
тепер не візьме.

ПОМИЛЯЄШСЯ, Володимире! У нас є судді, які бу
вають гуманними, коли людина ненароком осту

пилася, і нещадними, якщо такі, як ти, свідомо роблять 
гидоту. Ці судді — громадськість. Ти добре знаєш, що 
твоєї моральної диверсії тепер не простять ні в Красно- 
сілці, ні в Зеленому, ні в будь-якому іншому місці.

А чого варті твої крокодилячі сльози, які ти проливав 
у Красносілці, коли недавно приїжджав за розрахун
ком у школі і постільною білизною твоєї нової дружи
ни? Ти намагався переконати деяких своїх колишніх 
колег, що тобі шкода дітей. Але хто тобі повірить?

Ти вирішив, що ваші дороги з Таїсою розійшлися, 
але залишилося двоє малят. За ким іти їм тепер? Вони 
ще малі, щоб самим приймати рішення, — це зроблять 
дорослі, наші чуйні радянські люди. Але пам’ятай од
не — дочка Тоня і син Сергій ніколи не простять батька- 
втікача. У цьому зв’язку дирекції Кіровоградського 
педінституту, на III курсі якого вчиться В. Корлюк, бу
де незайвим приглянутись, чи варто готувати з нього 
педагога.

Такий же, якщо навіть не більший злочин, лежить на 
совісті Т. Туменок. Людина з вищою освітою, комсомол
ка, вона ясно розуміла, на що йде. Тепер у неї на по
туплених очах сльози. Але яка їм ціна?

— Ви знали, що Таїса вагітна?
— Так. знала, — видавлює вона з себе.
— І як ви розцінюєте свій вчинок?

— Не так я зробила. Було б спершу з Таїсою погово
рити...

— Що ж вас спонукало піти на таку, можна сказа
ти, розбійницьку змову?

— Я люблю Володю(?). —
Яке потворне уявлення про любов!
— 1 вважаєте, що на краденій любові можна будува

ти своє щастя? А чи подумали ви про дальшу долю 
малюків?

— Дітей я дуже люблю і радила Володі забрати 
Сергія в нашу сім’ю...

— А ви, будучи на місці Таїси. пішли б на це?
— Звичайно, ні!
Коментарі, як прийнято говорити в таких випадках, 

зайві. Дуже огидно стає далі розмовляти з цією 25-річ- 
ною жінкою, яка, на жаль, носить звання педагога. 
Прикриваючись удаваною жалісливістю, вона просто 
глумиться над почуттям молодої матері, що залишила
ся з двома дітьми-сиротами. їй немає діла до того, що 
проблеми людської моралі у нас тепер висунуті в один 
ряд з найважливішими державними справами.

■у ЧИТЕЛЬ! Яке слово!.. Майбутнє наших дітей, на- 
шого народу в руках учителя, в його золотому 

серці...» Ці полум’яні слова належать видатному пись
менникові О. Фадееву. В них закладено глибокий зміст.

І як тут не замислитися: чого можуть навчити дітей 
В. В. Корлюк і Т. В. Туменок? їх особисті сімейні спра
ви тепер не є особистими, вони торкаються громадських 
інтересів. А в нашому суспільстві існує певний погляд 
на подібну поведінку. Цю істину пора вже зрозуміти 
керівникам органів народної освіти і робити висновки. 
Та й відповідним комсомольським організаціям Пстрів- 
Ського району слід розібратися: напевне, у свій час тра
пилося непорозуміння, що новсявлені «молоді» досі но
сять комсомольські квитки у кишенях.

В. КРАМАРЕНКО,
спецкор. «Молодого комунара».
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