
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

РОСТЕМО площ. Мало уваги раніше 
приділяли ми такій важли
вій культурі, як горох. Під 
кукурудзою та горохом в 
1962 році буде зайнято 1200
гектарів.

Зараз

Громадський контролер. 
Така посада нещодавно з’я
вилась на Кіровоградській 
швейній фабриці.

На знімку (справа налі
во): громадський контролер 
Олена Бурко пере□і р я е 
якість продукції у швей Лю
ди Грабаренко і Алли Ан- 
дріевської.

«ото К. ВАСИЛЬКА.
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НАРАДА В ПИТАННЯХ 
організаційно-партійної роботи
•9 січня закінчилась нарада завідуючих відділами 

партійних органів обкомів, крайкомів партії і ЦК ком
партій союзних республік, яка тривала три дні в Цен
тральному Комітеті КПРС. В нараді брали участь за
відуючі відділами партійних органів міськкомів Москви.
• Ленінграда та завідуючі оргінструкторськими відділами ряду міськкомів і райко
мів партії.

Нарада обговорила доповіді; завідуючого відділом партійних органів ЦК КПРС по 
с»юзннх республіках В. М. Титова — «XXII з’їзд КПРС про завдання партійних орга- ' 
нізацій по дальшому поліпшенню і вдосконаленню організаційно-партійної роботи»; за
відуючого відділом партійних органів ЦК КПРС по РРФСР М. А. Полехіна — «Зав
дання відділів партійних органів по здійсненню рішень XXII з’їзду КПРС про роботу 
3 кадрами»; першого заступника завідуючого відділом партійних органів ЦК КПРС по 
союзних республіках П, П. Пігалева — «XXII з’їзд про розвиток громадських начал у 
партійній роботі».

Учасники наради всебічно обговорили досвід роботи партійних організацій по вихо
ванню рішень історичного XXII з’їзду КПРС, піддали критиці наявні хиби, проаналізу
вали нові форми організаційно-партійної роботи, які набрали поширення останнім ча
сом. В центрі уваги стояли питання добору, розстановки, навчання і виховання кадрів, 
контролю і перевірки виконання, розвитку громадських начал у партійній роботі.

_________ (ТАРС).

Вахту несуть паровозники
ЇЛА ТРУДОВУ вахту, присвячену на- 

ступним комсомольським з’їздам, 
молоді залізничники Знам’янки стали, 
маючи своїм компасом накреслення но
вої Програми КПРС. Розбудила вона 
юні серця до нових звершень, творчості 
й ініціативи. І народився серед молоді 
Знам’янського паровозного депо бойо
вий комсомольський клич — взяти під 
контроль технічне переозброєння заліз
ниць, яке є одним з умов здійснення зав
дань Програми. З таким закликом зна-

ж,

м’янчани звернулися до молодих заліз
ничників області.

Колектив комсомольської колони іме
ні XXII з’їзду КПРС зобов’язався до 
дно відкриття XIV з’їзду ВЛКСМ про
вести 1000 великовагових составів, зе
кономити 500 тонн палива, збільшити 
пробіг паровозів між підйомними ремон
тами на 5000 км і підвищити технічну 
швидкість на 0,3 км на годину.

Ще одне почесне зобов’язання взяли 
молоді паровозники: домогтися, щоб всі 
комсомольсько-молодіжні колективи де
по зустріли комсомольські з’їзди зі зван
ням комуністичних.

Відразу після прийняття цих відпові
дальних зобов’язань молоді залізнични
ки гаряче приступили до їх здійснення. 
На сьогодні вже чимало зроблено у цьо
му напрямку.

Три новостворені комсомольські ПОС
ТИ взяли під свій контроль найважливі
ші дільниці, які досі вважались «вузь
кими» місцями. Так, пост, який очолює 
слюсар А. Дробот, стежить за якістю ре
монту паровозів; машиніст Ю. Артемов 
керує роботою поста по догляду за па-

■ ----------- ----- м

ровозами. Третій пост під керівництвом 
В. Ковренка поставив собі за мету бо
ротися з простоями локомотивів.

Діяльність комсомольських постів ре
гулює і спрямовує штаб комсомольсько
го контролю, до складу якого увійшли 
11 кращих комсомольців депо. Сигнали 
комсомольських постів, недоліки, вияв
лені рейдовими перевірками, висвітлю
ються в «бойових листках», «блискавках» 
і спеціальному органі комітету комсо
молу — «Говорить 

штаб».
Новою

можна
Я ■ ■■ маючи міцні знання, а то- 
шМви му комітет комсомолу ро- 

бить все необхідне, щоб 
жодного комсомольця, мо
лодого робітника не зали
шити поза навчанням. Зараз 
йде активна підготовка 

кадрів. Працюють дві школи передового 
досвіду, в кожній з яких навчається по 
25 залізничників. Заняття у цих школах 
проводять наші передовики виробни
цтва. Одночасно працюють три групи по 
підготовці машиністів-електровозників, в 
яких готується 90 водіїв електровозів.

Вже в недалекому майбутньому від
ділок залізниці перейде на електротягу, 
і головними господарями тут будуть мо
лоді кадри залізничників, 
комсомольсько-молодіжні

комсомольський

тяговою технікою 
оволодіти лише

А поки що 

включившись у змагання на честь з’їздів 
комсомолу, з випередженням графіка во
дять локомотиви. Першість утримують 
екіпажі паровозів, де відповідальними 
машиністами Володимир Мамалат і Ми
кола Соколенко.

Знам’янські паровозники викликали на 
змагання комсомольську організацію 
Красноярського локомотивного депо 
сповнені палкого бажання вибороти 
цьому змаганні першість.

В. БОГУСЛАВСЬКИЙ, 
секретар комітету комсомолу Зна- 
м’янського паровозного депо.

і 
У

Ще кілька років тому на
ша артіль імені Леніна бу
ла відстаючою- Врожай
ність зернових не перевищу
вала 14 центнерів з гекта
ра, низьким було виробни
цтво продуктів тваринни
цтва-

За п’ять минулих років 
господарство вийшло в чис
ло передових в районі. В 
1961 році ми одержали 
зернових разом з кукуруд
зою на площі більше як дві 
тисячі гектарів по 27,6 
центнера з гектара. Озима 
пшениця видала по 30,2 
центнера на кожному з 
1200 гектарів. На 80 гекта
рах одержали врожай ку
курудзи по 50 центнерів з 
гектара.

Колгосп продав 26 тисяч 
центнерів хліба.* 220 цент
нерів молока, 31 центнер 
м’яса, 5 тисяч штук яєць 
з розрахунку на 100 гекта
рів угідь. Це дало змогу 
виплачувати колгоспникам 
щомісяця грошову оплату, 
по 1,76 карбованця за один 
нормодень.

За цей час відраховано 
близько 150 тисяч карбо
ванців на потреби капітало
вкладень. Ми побудували 
за три роки п’ять цегляних 
корівників, три свинарни
ки, пташник, контору арті
лі, чотири червоних кутка. 
Будуємо дві школи, два ди
тячих садка, розширюємо 
сільський клуб.

Артіль поповнилась но
вою технікою: куплено 8 
зернових, 6 спеціальних 
комбайнів, 20 тракторів. 
Електрифіковано село, тва
ринницькі ферми, млини, 
маслоробки та інше.

Але головне наше досяг
нення — ріст людей, скром
них трудівників, які роб
лять артіль економічно 
сильною, багатшою- Це ком
байнер Федір Прокопенко. 
За 12 днів комбайном 
«СК-З» він зібрав більш як 
300 гектарів озимої пшени
ці- намолотив 11 тисяч цент
нерів зерна

ми пишаємося успіхами

наших доярок Ганни Шило,
Катерини Дубенко, Віри Зараз ми переглянули 
Чередніченко, Жені Поно- розміщення культур в кож- 

. ....... н(.. бригад. Повністю від-, 
мовились від чорних парів, 
зменшили посіви ярих, особ
ливо вівса, соняшника. Це 
дасть змогу розміщати сіль
ськогосподарські культурі

Назустпріч виборам до Верховної Ради СРСР

КЛИЧУТЬ ВОГНІ АГІТПУНКТУ
пЕЧОРІЄ- В агітпункті гато наочних посібників, 
р Цовоукраїнського ав- Агітаційно-масову роботу 
оПарку засяяли електричні проводять працівники авто- 

г оМпочки. Один за одним парку тт. Шерер, Бугайов, 
‘ ппспііиають води ав- Мрлршрнкп та інші ґі та- 

----- ------- ... Новоукраїн- 
3 чергового рейсу, ре- ської середньої школи іме- 

л н- ЦруПСЬКої' Останнім ча
сом вони прочитали 
водіїв кілька лекцій 
історичні рішення 
з'їзду КПРС, а народний 
суддя Новоукраїнського ра
йону Борис Миколайович 
Литвиненко виступив з лек
цією про соціалістичну за
конність.

Сьогодні шофери зібра
лись, щоб послухати бесіду 
І. Я. Заславського. Він за
читує Указ Президії Вер
ховної Ради СРСР. про

^юди поспішають водії ав- Мелещенко та інші, а 
С-мшин, які щойно прибу- кож вчителі Новоук 
10 3 чергового рейсу, ре
монтники. Всі дещо стом- 
М.ні після напруженого 
вдового дня. Приємна у 

Т нірні години зайти до за- 
вЄіііної кімнати агітпункту, 
Г‘аСЛ!Іхати бесіду агітат°Ра‘

Ер приміщенні тепло, за-
іно. Завідуючий агіт

пунктом комуніст Ігор Яко
ві! Заславський подбав 
в“'1 тЄі щоб тут було вдо- 
пР° політичної та перед- 
еґпоної літератури, худож- 
е творів- В агітпункті ба
ні*

для 
про 

XXII

проведення 18 березня 1962 
року виборів до Верховної 
Ради СРСР, ознайомлює 
слухачів із складом цен
тральної виборчої комісії.

— Нині у всій країні 
розгорнулась звитяжна бо
ротьба трудящих за гідну 
зустріч виборів, — говорить 
далі агітатор. — Почесний 
обов'язок кожного з нас — 
подвоїти, потроїти свої 
зусилля для перетворення в 
життя історичних рішень 
з'їзду рідної партії. Зараз 
важливо прискорити темпи 
перевезення вантажів, особ
ливо тих, які потрібні кол
госпам для підготовки до 
весни, повести боротьбу за 
збільшення перевозок ван
тажів. добитись безаварій-

маренко, які надоїли від 
кожної корови по 2300— 
2700 кілограмів молока.

Напередодні з’їзду прав
ління артілі, партійна орга
нізація присвоїли першій

МІЦНІЄМО
комплексній бригаді і 26 
передовикам звання бригади 
та ударників комуністичної 
праці. Серед них є і згада
ні вище товариші.

'Тому ми і говоримо, що 
завдання, намічені Програ
мою партії по піднесенню 
сільського господарства, 
нам під силу.

На ближче десятиріччя 
намічається довести вро
жайність зернових до 60 
центнерів з гектара, в тому 
числі кукурудзи до 70—80 
центнерів, виробництво м’я
са — до 130 і молока — до 
750 центнерів на сто гекта
рів угідь. В майбутньому 
будемо щороку здавати по 
9—10 тисяч свиней (раніше 
здавали 1000—1500). Вже 
зараз- застосовуємо в цій 
галузі деяку спеціалізацію.

Укрупнили групи тварин. 
Ми так розподілили людей, 
що на відгодівлі у нас пра
цює чотири свинарки і на 
дорощуванні (тобто доро
щують свиней до відгоді- 
вельного віку) теж чотири.

Наша артіль перейшла на 
десятипільну систему сіво
змін. Перейшли, так би мо
вити, 
значно 
горох, 
цю.

Для 
ності зернових переглянули 
теж структуру посівних

на монокультури, 
збільшили площі під 
кукурудзу, пшени-

підвищення врожай-

ної роботи, а шоферам ав
тобусів якнайбільше дбати 
про зручні умови для па
сажирів.

Потім 1. Я- Заславський 
розповів про виробниче ■ 
завдання, доведене авто
парку на січень, закликав 
шоферів і ремонтників ши
рити змагання на честь на
ступних виборів до Вер
ховної Ради СРСР.

Бесіда закінчилась. Але 
завтра сюди знову прийдуть 
шофери, 
генція.

— Так 
рить тов. 
Вогні 
кожного.

В. БАЛАНДА,
м. Новоукраїнка,

робітники, інтелі-

щодня, — гово- 
Заславський. — 

агітпункту кличуть

по кращих попередниках, 
що забезпечить поліпшення 
структури грунту, збагатить 
його поживними речовина
ми, знищить бур’яни.

Після республіканської 
наради працівників сіль
ського господарства, яка не
щодавно відбулася в Києві, 
учасником якої я був, у нас 
виникли деякі думки щодо 
зміцнення кормової 
для тваринництва, 
щення врожайності куку
рудзи на силос. На цій на
раді M. С. Хрущов поставив 
перед нами завдання: одер
жати на 2 гектари орної 
землі по одній свині вагою 
не менше як по 100 кілогра
мів. В першому кварталі 
1962 року ми маємо зняти з 
відгодівлі 1500 свиней. Так 
що по одній свині на кож
ні 2 гектари буде. Одержи
мо навіть більше, коли вра
хувати широку спеціаліза
цію в цій галузі, яку ми 
запроваджуємо.

Трудівники нашої артілі 
зайняті тепер вивезенням 
добрив на поля, очищенням 
насіння, 
інвентаря, 
кладаємо 
наступний

бази 
підви-

ремонтом техніки, 
Вже зараз за- 

фундамент під 
урожай.

А. ШУЛЬГА, 
голова колгоспу імені 
Леніна Олександрій
ського району.

В ЦК ЛКСМУ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 

РЕЙДУ-ПЕРЕВІРКИ ХОДУ ЗИМІВЛІ ХУДОБИ 
В КОЛГОСПАХ І РАДГОСПАХ УКРАЇНИ

Надаючи великого значення зимівлі худоби у справі 
підвищення її продуктивності та збільшення поголів’я, 
а також зважаючи на наявність серйозних недоліків в 
організації зимівлі тварин, ЦК ЛКСМУ і Комісія дер
жавного контролю Ради Міністрів УРСР постановля
ють:

1. Провести з 25 січня по 25 лютого 1962 року респуб
ліканський рейд-перевірку ходу зимівлі худоби в кол
госпах і радгоспах УРСР. Завданням комсомольських 
організацій і місцевих груп Держконтролю під час 
проведення рейду повинно бути виявлення і усунення 
недоліків на місцях, здійснення контролю за правильним 
використанням кормів, додержанням санітарних умов, 
забезпеченням поголів’я приміщеннями та зразкового 
утримання худоби. Особливу увагу слід звернути на 
недопущення падежу худоби і птиці, розбазарювання 
кормів, окозамилювання та інших антидержавних дій.

2. Зобов’язати обкоми, райкоми комсомолу, керівників 
місцевих груп Держконтролю УРСР забезпечити широ
ку і активну участь в проведенні ренду-перевірки зи
мівлі худоби в колгоспах і радгоспах республіки моло
дих колгоспників, робітників радгоспів, комсомольських 
працівників і активістів, спеціалістів сільського госпо
дарства, студентів вузів і технікумів, наукових праців
ників інститутів та інших науково-дослідних сільськогос
подарських закладів. Залучити до цієї роботи також ви
робничі комісії при райкомах комсомолу, ради молодих 
спеціалістів, комсомольські пости, штаби, патрулі, заго
ни «легкої кавалерії», інспекторські групи і т. д.



ПАРИС

го лов у 
заснути
Сашко 

з ліжка.

FKnmnA М’ПЕНІКПВЛ
І I /IWIIIIBVM

Вишнево-пінистий 
кущ бузку заглянув у 

розчинене вікно. Горошинки 
росяного дощу впали на ро
жеве, заспане обличчя юна
ка, Він щось невдоволено 
пробубонів, перевернувся з 
одного боку на другий, по
тім сховав русяву 
під подушку. Але 
вже не вдалося, 
квапливо схопився 
підбіг до репродуктора.

— ...Тепер переходьте до водних процедур! — бадьо- 
рим голосом порадив диктор.

«Ну от, знову проспав», — подумав хлопець і несподі
вано щасливо розсміявся..

«Чого Це я?» — весело запитав сам себе. І раптом зга
дав. Адже сьогодні надзвичайний, прекрасний день. Че- 
рез кілька годин він, Олександр М’ясніков, випускник 
Харківського сільськогосподарського інституту, одер» 
жить призначення на роботу.

В інституті вже юрмився збуджений натовп випуск
ників. Один за одним вони зникали за дверима аудито
рії і незабаром виходили. Кожний поспішає поділитися 
з однокурсниками своєю радістю.

— Товариші, — вигукує білява дівчина. — Дістала 
призначення на Буковину!

— А я на_ Хмельниччину!
— Іду 
Ще два 

ридор.
— Ура! 

присутніх.
— А чи _ __
Друзі переморгуються і раптом: 

Едем, мы, друзья, в дальние края, 
Станем новоселами и он, и я.

— Ану замовкніть, «солісти»! — в дверях з’являється 
секретар комісії. — Працювати не даєте, — з удаваною 
суворістю говорить вона і зовсім іншим тоном додає:

— Слідуючий!
Слідуючий — це він. Сашко швидко прямує до кабі

нету. За довгим столом — ректор інституту, викладачі, 
всі знайомі. /Інше он ту, сиву людину М’ясніков бачить 
вперше. Мабуть, голова комісії. Ректор нахиляється до 
незнайомця, щось шепоче йому на вухо. До Сашка долі
тають лише окремі слова.

— М’ясніков... З факультету економіки і організації... 
Здібний....

Голова комісії перегортає особисту справу випуск
ника.

— Так... Дворечаиська середня школа на Харківщині. 
Батько загинув на фронті. Мати — колгоспннця-печсіО- 
віерка. Мабуть, хочеш залишитися тут?

— Ні.
— ?!
— Якщо можна, прошу направити на Кіровоград« 

щину...
ГОЛОВА Компаніївського райвиконкому Клим Григо- 
“ ровнч Жук зустрів молодого спеціаліста привітно.

— Дуже радий, що приїхали до нас. Кадри потрібні. 
Як ви розцінюєте посаду економіста у фінвідділі?

— Не «гріє», — розсміявся М’ясніков. — Хочеться 
поближче до виробництва.

— От тобі й на, — щиро здивувався Клим Григоро
вич. — Людині пропонують місце в районному центрі, а 

х її на село тягне... А втім, добре. Молодець ні, Олександ
ре Миколайовичу! Слово честі, молодець. Знаєш що? 
їдь агрономом у колгосп імені Щорса! Артіль не те, щоб 
дуже міцна, але й задніх не пасе.

Обов’язків у колгоспного агронома безліч. І Олек
сандр з головою пірнув у любиму справу. Він багато 
зробив для того, щоб впорядкувати структуру полів, 
впровадити у господарство передову агротехніку, підви
щити врожайність. Беручкий, охочий до роботи, він 
швидко став своєю людиною у Нечаївці. До нього 
йшли за порадою, а він щиро допомагав одним і вчив
ся у інших, більш досвідчених.

Керівники району також не випускали з поля зору 
молодого спеціаліста. «Сватали» головним агрономом в 
райсільгосіфіспскцію. М’ясніков довго відмовлявся. 
Головним козирем висував свою молодість. Нарешті дав 
згоду, але...

ПРОСТОРЕ^ приміщення сільського клубу було пе
реповнене.

— Товариші, — говорив другий секретар райкому пар
тії В. М. Кашинський. — Сьогодні у нас об’єднані звіт
но-виборні збори. Є думка до вашого колгоспу приед« 
нати сусідню артіль імені Карла Маркса.

— А навіщо вона нам? — почулися голоси. ,
— Потягнуть господарство назад...
— Тут самі тільки на ноги стали підніматися...
— Та досить вам кудкудакати! — з серцем обірвав 

невдоволених чийсь спокійний голос. — Разом з сусіда
ми будемо вгору йти.

— Вірно, правильно, — почулося з місць.
— Увага, увага! — закликав до порядку В. М. Ка

шинський. — 1епер давайте вирішимо питання про ке
рівника артілі... Є пропозиція залишити на чолі прав
ління колишнього голову‘’колгоспу імені Щорса Кирила 
Юхимовича Бондаренка.

— Не хочемо...
— Не треба.

у Полтавську область..;
радісно збуджених агрономи виходять в ко

— коротко відповідають вони на запитання

не можна докладніше? — сміється хтось.
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ЇХ ВИХОВАВ 
КОМСОМОЛ

— Кашинського давай!..
— Володимира Мироновича...
Раптом десь позаду почувся владний голос комбайне

ра Григорія Ілліча Ткаченка:
— М’ясніко-ова!
Сашко від несподіванки аж здригнувся: чого-чого, а 

цього він зовсім не чекав. Не чекав такого, мабуть, і но
вий голова райвиконкому Василь Степанович Копотій, 
бо не витримав.

— Олександра Миколайовича ми вирішили призначи
ти головним агрономом райсільгоспінспекції.

— Іншого знайдете...
— М’яснікова, М’яснікова, — лунали вимогливі го

лоси.
Так Сашко став головою артілі «Дружба».

А ВВЕЧЕРІ того ж дня 
відбулися ще одні збо

ри — партійні.
— На порядку денно

му, — почав парторг Цілуй- 
ко. — питання про прийом 
кандидатом в члени КПРС 
товариша М’яснікова. Хто 
бажає висловитися?

— Дозволь, Павле Івано
вичу, мені, — підняв руку 
бригадир тракторної брига

ди Василь Ілліч Чуб. — Я разом з Бєловим Віктором 
Гавриловичем рекомендацію М’яснікову дав. Думаю, не 
осоромить він нас перед людьми. Ви веї знаєте, як непо
гано працював Олександр Миколайович агрономом. 
Майже до останніх днів очолював він комсомольську 
організацію артілі. І що ж? Робота кипіла! Які заходи 
тільки не проводила молодь: і вечори тваринників та 
механізаторів, і концерти та лекції. А скільки неділь
ників по вивезенню на поля добрив провели комсомоля- 
та! А втім, чого це я вам все напоказ виставляю?.. Не 
гірше мого знаєте. Одним словом, гідний Олександр 
Миколайович бути в рядах Комуністичної партії.

Василь Ілліч зім’ятою хусткою витер спітніле чоло і 
важко опустився на стілець.

— Треба дізнатися, з 
вини пало теля, — г. 
зав тоді зоотехніку 
сандр Миколайович. 
того й спитаємо. Ми звиц 
вважати: добро у нас 
гальн'е. значить, всі за 
го у відповіді. Добро 
ді загальне, а відповіді,- 
ність —’ персональна.

Зоотехнік пішла, а М’ясніков ще довго сидів занкц. 
«Л Важку ой і важку спадщину залишили йому 
оедшш, Раптом підвівся: треба зустрітись з 
м«ьцямй. молоддю. Нехай вони візьмуть шд«»і 
ие око контроль за годівлею тварин. 1 3 " •
тоібно піти на ферми, поговорити з доярками.

З того дня постійне і безпосереднє ея'лкування з п, 
«.спинками стало життєвою необхІД“‘с™поа?™в°Иг і 
людиною відверто, подивишся, як вона працює, J 
тобі І ще ОДИН урок. Сотні подібних зустріч И с-Га 
Дроків Адже люди радили, пропонували скаржн^ 
Так зближувався з колгоспниками, на яких можна б?* 
опер?ися в роботі, поставити на більш відповідальні* 
лянкн. Саме так ставали відомими і ті, кого негай, 
потрібно було звільнити.

— Ти голово, краше до своїх попередників пригляд 
СЯі — радили Сашкові люди. — Очі у тебе молоді. 
хочеш — побачиш.

БІЛЬШОСТІ колгоспників молодий керівник епод» 
бався. Але тим, хто залишився без «портфеля»...

— Довго шукали і знайшли, — уїдливо посміхаво 
колишній завгосп колгоспу імені Карла Маркса иіньм 
Юрченко.

__ Нічого, скоро зверне собі шию,—запевняв колис 
ній завідуючий гаражем тієї ж артілі Чернуха.

— Без нас все рівно не обійдеться,—хизувався Сергл 
Юрченко, в недавньому минулому заступник голон 
колгоспу імені Карла Маркса.

До М’яснікова аж з третіх вуст доходили ці злі, пов
ні єхидства слова. Але він прекрасно розумів, звідк 
вони йдуть. Ще б пак! Це ж вони — ті самі Юрчеш( 
Чернухи та їх «друзі» дохазяйнувалися «до ручки». Дц 
мільйони боргів державі — таким був результат їх по
переднього господарювання.

— Не звертай ти на них, «портфельшиків», уваги, - 
заспокоювали Олександра Миколайовича колгоспннкк,- 
Собака виє, а вітер несе. Усунув їх з керівних посад, 
вірно зробив. Досить їм у номенклатурі ходить та я 
рахунок артілі своє домашнє благополуччя влашту
вати.

«Вірно зробив’..>. Звичайно, окремим нечистим на ру
ку людям не місце серед великої армії чесних трудівни
ків. І тому, порадившись з членами нового правління. 
М’ясніков увільнив від обов’язків тих, хто по суті ро> 
валив господарство артілі імені Карла Маркса. їх міоу 
зайняли молоді спеціалісти. Парторгом об’єднаною 
колгоспу було обрано двадцятишестнрічного агроном 
Леоніда Михайловича Ковтунця. Замість завідуючою 
фермою І. Л. Станченка, який не справлявся зі своїй 
обов’язками, на цю посаду призначили комсомолки 
Сергія Склярєнка. Молодь прийшла і на інші ваїшь 
ділянки артільного виробництва. Так навколо Олн- 
сандра згуртувався міцний, боєздатний актив.

Лише одне турбувало: надої молока залишали?» 
низькими.

Причини, Миколайовичу, — говорив Леонід Мнха» 
ловьч, на мій погляд, криються в тому, що старей' 
чальство не тільки зробило ферму власною вотчиною,» 
и зовсім не контролювало роботу доярок. Недаремно« 
люди кажуть, що за правління Рябка деякі тваринні® 
молоко глечиками додому носили. Може, й зараз депя- таря М’ТЛкікоТ-^вїГ— думку cS|

для контролю на фермах. створимо спеціальну бриги?

— Чого там довго дебатувати, — кинув з місця агро
ном Леонід Михайлович Ковтунець. — Став, Івановичу, 
на голосування!

Дома чекала дружина. З удаваною суворістю вона 
«накинулась» на Олександра.

— Ти що ж, вважаєш, що коли обрали головою кол
госпу, то вже й обідати не треба? Борщ в печі перестояв. 
З усіх вареників зробився один, а ти...

-хДа не сердься, Раєчко, не сердься. На зборах був. 
В .партію мене прийняли...

...Перший день головування! Мабуть, ніколи не забуде 
його Сашко. Він ввійшов до кабінету, зручно вмостився 
за письмовим столом. З чого ж починати? Що зараз 
найголовніше?..

— Дозвольте, Олександре Миколайовичу? — в дверях 
зупинилась зоотехнік Анастасія Писарюк.

— Будь ласка. Що такі засмучені?
— Теля сьогодні пало. Не знаю, що й вдіяти.
От і відповідь на хвилюючі питання. Тваринництво! 

Саме воно було «ахілесовою п’ятою» в господар
стві артілі. Всього по 900 грамів молока надоювали 
вдень від кожної корови. До того ж — відчутний па
діж.

Г1 РОМЕНИСТЕ світ* 
фар падає на розби

тий шлях. В машині—Олек
сандр М’ясніков, Лсо-.і 
Ковтунець, секретар ком< 
»польської організації кол
госпу Олександр Сторож'-’ 
ко, голова сільської 
Анатолій Жученко. 
владно бере в полон стом
лених людей. Але ні. 
годні вони спати не буїуті» 
Машина зупиняється неі< 

додому0’0“’ Дівчата- ~ пеІ’ет¥к?ІоВтьсяФ1ояркн. - Пів» 

тяаринниТ“ Доїння’ 3 приміщення виход«»
бригади. У1 несподівано зустрічають яле*

Здоровенькі були
Бойко. - 
. — За нами, мі
шура Перепелиця.

— Чогп „ женишки. — сміється Тетяі-
. ° вам дома не силиться^

УТЬ’ ску,илн- - у тон їй підпор 
ЦеДЗоя° АбимомЮ^улитьсяК'ма1ОТЬСЯ сніжкам«- А ** 

— Зою. а йди-но сюди — гукяє'г?”" подІ>Уг? • , 
В"Ъ- А т° >"бн'непр'„кая°ГКСамР М,ІК0-”

Абрамова зніяковіло мовчитї„
одним боком наближаєте по о’ ПОТш якось невпепне-* ЧИК з молоком. °Лижається- В руці вона тримае... гм 

_  7ак __
ВИЧ. — А ви скаржусьГмаОрНВ ОлексанДр 
трудодень, мовляв копійки в колгоспі ма^
Де брати гроші Я ’ Hannen 3аРобляєте. Тоді порад'-? 
куєте по хатах’ Що жК’-’’® знаі°- Молоко 
гроші нам платять ппп^ -Продаватн? Залишки?} 
Гадаєте, нам дуже піки» дукцпо> а не за красиві 
слідкувати за вами* Сопп£Т°ЯТ" 0Тут’ біля

Більше МІСЯІ1Я воно ^°Р°М Та и годі... 
рушень з кожним днем Рст?йАа КОНТР°ЛЬ на ферма«- < 
раз вони взагалі — піпка а Л° все менше і менше* надої. Тепер, в найменш д В"^Є-Різко збільши-^ 
корови доярки одержуюсь ПО19ЯИН-ПЄ₽1ОД’ від к<3

і «Ііоть ПО 2,8 літра молока на **
(Закінчення на 3-Й crop.).



по по

ОПОВІДАННЯ

Вони зкову ф 
вийдуть В поле 4 

УЖЕ кілька років працю- Т 
ють ланковими Олек- £ 

сандра Головко, Надія Ви
ходець, Ніна Головко. З ро
ку в рік вирощують члени 
ланок непогані врожаї цук
рових буряків, кукурудзи. 
Торік одержано було 
250 центнерів коренів,
48 центнерів кукурудзи в 
зерні.

Зараз механізатори зай- * 
няті вивезенням добрив, го- * 
тують площі під врожай ? 
наступного року. А ланкові * 
пішли тимчасово працюва- ф 
ти в тваринництво. Вони о 
доглядають по 18 нетелів.Ф 

Пройде ще небагато ча- * 
су, і ланкові знову вийдуть * 
в поле, знову будуть боро- ф 
тися за високий урожай.

П. ПЛАХОТНИЙ,
Колгосп імені Леніна 
Онуфріївського району.

ЦСTh-ІШІІЙР Ґ ї V °w'
f Г і

В Київському філіалі Центрального музею В. І. Леніна 
ввідкрита нова експозиція, присвячена * перетворенню 

життя ленінського плану побудови соціалізму в СРСР.
На з н і м к у: в одному з залів музею.

Фото К. ШАІИШИНА.

СЬОГОДНІ—-НА КІНОЕКРАНАХ

*„АЛЬБА
А ЛЬБА РЕГІЯ»*)... НІ, це 

не назва квітки. Альба 
Регія — так називалось місто о 
Угорщині (тепер Сскешфехер- 

Т вар).
т Альба Регія — під цим Ім’яій 
4 приховується радянська розвід- 
4 ниця, яка діє на території, за-
< хопленій гітлерівськими війська- 
4 ми.
ф В основу сценарію покладена 
'новела угорських пнсьменннкін 
ТБсли Леваї і Томаша Шнпоша. 
“ Але за зображеними псрсона- 
Тжами стоять живі люди. 
4 Справжнє Ім’я радянської роз- 
фвідниці — Лідія Мартищенко, 
4 Ім'я лікаря Хайнала — Хорнян- 
| ські.
л ...1944 рік. Важкі бої ведуть 
І радянські війська на підступах 
4 до Будапешта. Місто Альба Ре-

■ гія неодноразово переходить з
* рук в руки, але незмінно рація
< під цією назвою залишається на
< місці, незмінно радистка пере- 
«дає радянському командуванню 
» відомості про пересування воро-
* га-ф Нелегка це робота. Вона на-

■ гадуе танок на лезі ножа. Один 
необережний рух — І неминуча

‘ гибель. Альба знайшла притулок
* на квартирі хірурга Хайнала.
• Він далекий від політики, його
■ гуманізм дещо збіднений

-« ® о о -о- —0—
МРІЯ

теорі-

РЕГІЯ»

ЇЛИ ЗРОБИЛИ привал серед молодих 
ІУл беріз. Сонце давно сховалося за го
ризонтом, але небо на заході ще тліє ро
жевим блиском. Ліс щедро дише прохо
лодою, десь поруч дзюркоче струмок.

Розпалюємо багаття. Сухі гілки го
рять весело, з тріском. До вогнища хтось 
кидає ялинку. Вона спалахує десятками 
бенгальських вогнів.

Ми лежимо в спальних мішках облич
чями до зоряного неба. Сходить місяць. 
Хтось знову підводиться і кидає в ба
гаття сухе паліччя. Поряд зі мною літ
ній чоловік. Це наш провідник Микола 
Іванович. Ми називаємо його дядьком 
Миколою. Це йому подобається. Через 
всю його праву щоку глибокий шрам.

Ось дядько Микола підводиться, за
палює цигарку і, як завжди, починає 
нову оповідь про воєнні літа.

...Потомлені, розгнівані солдати поки
дали свої рубежі, на яких більше деся
ти днів відбивали атаки фашистів. Вони 
залишали часточку свого серця. Але на
каз є наказ.

Підійшли до лісистого пагорку. Зупи
нилися на кілька годин. Тут теж пада
ють зорі з неба, на кленах сріблиться 
паморозь. В командирській землянці ча
дить коптилка, за столом сидить задума
ний лейтенант.

Почувся стукіт у двері.
— Зайдіть, — машинально вимовив 

командир.
На порозі — широкоплечий солдат:
— Товаришу лейтенант, дозвольте пі-

ти в тил фриців. Я там ре
човий мішок забув.

що? Не дозволяю!
Солдат виходить.
Лейтенант стоїть біля відкритих две

рей і милується передноворічною ніччю. 
А думки линуть в Москву, на Красну 
площу. Глянув на годинника. Через де
кілька хвилин вдарять кремлівські ку
ранти.

Раптом лунає телефонний дзвінок.
— Тридцять четвертий слухає!
— Що? Не може бути. Кілька хвилин 

тому він був у мене... Просився в тил...
В трубці щось клацнуло і все затихло. 

Напевне, на другому кінці проводу по
клали трубку.

Лейтенант ходить по землянці. Так ми
нає до двох годин.

У двері знову постукали.
— Зайдіть! — сердито кидає коман

дир.
— Товаришу...
— Де були? Чому не виконали наказ?
Солдат мовчки виймає із речового міш

ка пакунок і подає лейтенанту. Той роз
гортає пожовклу газету і вперше за ба
гато місяців посміхається: у нього в ру
ках вирізаний із дерева барельєф Леніна.

...Святково визирає з-за хмари місяць, 
заливаючи світлом березовий гай.

Георгій ТОЛОК. 5 
м. Кіровоград. 1‘

Тільки дим потягся оболонням; Поїзди шалено понеслись... їх люблю стрічать на перегонах. Як в дитинстві зустрічав колись. І сьогодні переулком раннім, Машиністу заздрячи, іду.Але це вже завидки останні — Завтра сам я потяг поведу. Буде шлях, можливо, і суворим. Тільки ж не спинюся перед цим. Як зелені очі семафорів Поглядом покличуть молодим.
Борне ЛАЛИМЕНКО, 

учень Знам’янського технічного залізнич
ного училища № 2.

& »■■>■>■■■>■>■>■■■■■■>>■■>■.............. ..

„Дитячий світ“
Вчора новий магазин ши

роко розчинив двері пери 
покупцями. Тут великий 
вибір різноманітних това
рів. В п’яти секціях викла
дені на прилавках швейні і 
хутрові вироби, білизна, 
різні головні убори, галан
терея, шкіряне і гумове 
взуття, трикотаж, коляски, 
костюмчики. Перед відкрит
тям було завезено товарів 
на суму до 500 тисяч кар
бованців.

Переважна більшість пра
цівників «Дитячого світу».— 
а всього їх більше півсот
ні — молоді дівчата, ком
сомолки. Всі вони мають

Кандидатський стаж Олександра М’яснікова
(Закінчення).

Давно вже закінчились нічні «рейди», але ще довго- 
довго не міг спокійно спати голова артілі. Щось мучило 
його, тривожило. Часто серед ночі він підхоплювався з 
ліжка і починав похапцем ритися в своїй старій інсти
тутській папці.

— Ти, мабуть, лунатиком став, — сердилась Раїса. — 
Цілий день тебе носить. Хоч би вночі відпочив.

— Не звертай на мене уваги, — відповідав Олександр 
Миколайович. — Спи...

А коли дружина засинала, брав аркуш паперу і робив 
якісь креслення. Він працював, а перед собою бачив... 
руки. Так, так, вкриті роздутими синьочорними венами, 
порепані від морозу руки доярок. Мабуть, багато хто 
з тваринників також не може зараз заснути: ниють, бо
лять натруджені за день руки. Важка, дуже важка пра
ця доярок. І корми носити, і гній прибирати, і доїти...

ІШЛО засідання правління артілі.
в — Треба братися за обладнання корівника для без

прив’язного утримання тварин, — запропонував М'яс- 
ніков.

— Ну от тобі, — заперечив тоді дехто з колгоспни
ків. — Все життя було так, а тепер інакше. Зайве це.

— Зрозумійте, —'доводив Олександр Миколайович. — 
Значно полегшиться праця тваринників, дешевшою ста
не продукція.

Переконав. Навесні 1961 року стали будувати. Дов
жина корівника — 78 метрів, ширина — 12. По центру 
9 обох боків зроблені добудови: доїльний зал і меха
нічне відділення. Приміщення розділено на дві секції, 
в кожній з яких безприв’язно утримується,по сто корів. 
Забули доярки про ті часи, коли потрібно було вручну 
РОЗНОЧІТИ корми.

— Тепер бн ще на механізоване доїння перейти!..— 
мріяв голова. — Ото б здорово! Зовсім звільнимо тоді 
людей від оучної праці.

А якось з’явився Олександр Миколайович в кабінеті 
секретаря райкому партії ІО. Г. Петренка.

— Юрію Григоровичу, поїхали на Сумщину.
— ?!
— Там у колгоспі «Зоря комунізму» Дебединського 

району впроваджено електродоїння» Заманливо! Га? По
дивимось і у себе організуємо.

Три дні добирався «бобик» до місця призначення. Сум-

чани привітно зустріли делегацію з Кіровоградщннн. Все 
показали, все розповіли. А незабаром в артілі «Дружба» 
вже обладнували доїльну площадку типу «ялинка*.

Ні, ні, це не зелен? лісова красуня. Установка зробле
на з металу і тільки зовні нагадує ялинку. Розміщена 
вона в доїльному залі. Принцип роботи її нескладний. В 
зал «самостійно» заходять шістнадцять корів. Знають, 
що в кормушках їх чекають концентровані корми.

З допомогою розпилюючого пристрою доярка теплою 
водою підмиває вим’я восьми коровам і підключає до
їльні стакани. З доїльного залу по скляних трубках мо
локо потрапляє в спеціальний бак.

— Молодець Миколайович, — каже завідуючий фер
мою Сергій Скляренко. — Хорошу, вигідну штуку зро
били. Раніше, наприклад, Тетяна Перепелиця догляда
ла 12 корів, а тепер набрала 100. Та й штат ферми зав
дяки «ялинці» зменшився на 12 чоловік. Значить, собі
вартість молока буде нижчою.

...8 лютого закінчується кандидатський стаж Олек
сандра М’яснікова. Минає й рік його головування. 
Що ж, молодий спеціаліст виправдовує довір’я і пар
тійної організації, і колгоспників. Відчутно зросли до
ходи артілі. Якщо в 1960 році вони становили 400 тисяч 
карбованців (новими грішми), то вже в минулому 
збільшились до 870 тисяч. А попереду ще більш заман
ливі плани, чудові, радісні перспективи. На 400 гектарів 
збільшаться в колгоспі площі під кукурудзою, майже в 
десять раз — ділянки посівного гороху.

...Сашко! Так ласкаво називають його майже всі кол
госпники, але поза очі. При зустрічах же шанобливо 
Олександром Миколайовичем величають.

Ось він поквапливо простує вулицею Нечаївки, кремез
ний, міцний. З-під шапки вибивається русяве волосся. 
Сашко привітно посміхається зустрічним, справляється 
про стан здоров’я у жінки похилого віку. З першого 
погляду йому років двадцять—двадцять два. Насправ
ді ж О. М'яснікову двадцять п’ять років. Але 
життєву зрілість Олександра аж ніяк не можна вимірю
вати роками. Цей здібний колгоспний вожак, який на 
недавній обласній конференції обраний членом обкому 
ЛКСМУ, на ділі показує свої організаторські здібності 
і вміння цінувати людське довір’я.

Михайло БАРСЬКИЙ.
Компаніївський район.
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відкрито
спеціальну середню і вищу 
торговельну освіту.

Ось перший поверх. Від
діл іграшок. Привітно звер
тається до кожного прода
вець Інна Потатуєва, яка 
вже має досвід роботи в 
торгівлі.

— Вам оцю ляльку? Будь 
ласка. А вам, здається не 
подобається колір машин
ки? Зараз підберемо до 
смаку...

Жваво йде торгівля і на 
інших поверхах. Викладка 
товарів — відкрита: можна 
самому вибрати річ по роз
міру, кольору і фасону. Ко
му що до вподоби. Тіснува
то у натовпі біля відділен
ня, де викладені товари для 
найменших. Правда, виби-. 
рають тут мами, а малюки 
навіть дорадчого голосу не 
мають, бо ж — немовлята.

М'яко ллється світло 
неонових ламп денного світ
ла. Торгові зали світлі, 
просторі. І прилавки зручні, 
мають гарний вигляд.

На першому поверсі — 
кафе. Меню теж розрахо
ване на юних відвідувачів. 
11 столиків вишикувались 
трьома рядами. Всюди бли
щить кахля, нікель. Приєм
но перекусити в такому ка
фе.

Хороший подарунок одер
жали в цьому році малі кі- 
ровоградці! В «Дитячому 
світі» їх тепло зустрінуть, з 
любов’ю допоможуть ви
брати потрібну річ.

О. ДУЧЕНКО.

ЄЮ допомогти людині. І все ж 
лікар — чесна людина. Випад
ково дізнавшись про справжню 
справу Альби. він схиляється 
перед подвигом дівчини, перед 
її мужністю. Хайнал побачив І 
оцінив душевну красу Альби, і 
в його серці виникло велике по
чуття. Він стає співучасником 
дівчини.

У фільмі дуже добре пере
дано ритм війни. Дія розвиває
ться динамічно, І тому за жит
тям героїв слідкуєш з великою 
увагою. В цьому заслуга режи
сера Міхая Семеша, який не 
пішов второваним шляхом во
єнного детективу.

Успіху кінокартини, звичайно, 
сприяє чудова гра виконав
ців двох головних ролей: Аль
би — Тетяна Самойлова І Хан
кала — Миклош Табор. Т. Са
мойлова вперше знімалася у за
кордонному фільмі. їй довело
ся починати... з вивчення угор
ської мови. Актриса з честю 
переборола значні труднощі, що 
стояли перед нею, І створила 
прекрасний образ патріотки, за
коханої у свою Батьківщину.

З чудовою майстерністю вико
нує роль лікаря Миклош Та
бор. Він створив тонкий психо
логічний образ стомленої, трохи 
байдужої людини, яка за роки 
війни навіть дещо отупіла. 
Альба бурею вривається в його 
тихе життя, I ми бачимо вже 
зовсім іншого Хайнала — муж
нього, доброго, щирого.

Заслуговують похвали і вкко-

(імре Радам),

Регія» був 
_______ Г э 

на II Міжнародний 
в Москві. Цей твір

нааці епізодичних образів: лі
каря Конрада 
гестапівця (Імре Шинковим Ь

Фільм «Альба 
представлений кінематографією 
Угорщини 
фестиваль _ ...»------ ——-
мистецтва удостоепий срібного 
приза.

і

О. ГУДАЛОВ. 
«Альба Регія». Виробнії- 
кіностудії «Гунія», Угор-

•) < 
цтоо 
щина.

ЛАНКОВА 
л Ю БА

Кращому кукурудзо- 
ооду країни Любі 
Перегудоаій присвя
чую:

Спало радіо біля клубу. 
А тебе хто уже збудна. 
Ланкова — комсомолка 

Любо.
Володарко колгоспних нив! 
А з тобою твої подруги. 
Вільні горлиці, серця крик. 
Брали внла-трійчата 

в руки.
Хліб замотували в рушник. 
Ключовицею мились 

в полі,
і ні світ, ні зоря ясна 
Від комбайна про нашу 

долю 
Пісня зринула голосна. 
Кукурудза хилилась 

в ноги, 
Кучерявилась до села... 
Аж замислилась Люба 

трохи, 
Живодайне зерно взяла... 
Мов зуміло недавнє 

встати: 
Атестат... довга ніч 

без сна... 
Зобов'язання на нараді 
Брала радісна і хвильна. 
Запам'яталось, як сів 

стрічали. 
Як боліли мозолі рук. 
А як смеркне, гуртом 

читали 
Про Євгенію Долинюк. 
Любу кожна стеблинка 

знала, 
Комсомолок, що той огонь. 
Ніччю в заморозки 

зростала 
Від тепла молодих долонь. 
Рожевів і туманивсь обрій. 

Осінь злотом торкалась 
днів.

І вродила на славу добру 
Королева густих полів. 
Качанисті, розчервонілі. 
Аж до лісу стоять рядки. 
Заплітають у хмари білі 
На крайнеба тонкі стрічки. 
Люба йшла, усміхалась • 

радо. 
В грудях тісно було від 

мрій. 
Як хотілось про все 

сказати 
У листі до Хрущова їй. 
Спало радіо біля клубу, 
Тебе знову хтось 

розбудив... 
Ой ти. Любо, хороша 

Любо.
Володарко безмежнйх нив. 

Віктор ТАРАН.
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На знімку: загальний ви
гляд магазину «Дитячий світ» в 
місті Кіровограді,



КАДРІВ ШОФЕРСЬКИХ
КУЗНЯ ■—

ЬГРАСИВЕ. привітне місто 
" *■ Знам’янка. Влітку воно по
топає в морі зелені, восени — 
багате золотистими плодами 
садів... Рівні широкі вулиці 
залізничного міста вирують 
своїм буденним життям: по 
асфальту пробігають сотні ав
томашин, мотоциклів. І вже 
стало звичним для знам’ян- 
ськнх мешканців бачити ав
томашини з коротким написом 
«Учбова». За їх кермом зде
більшого хлопці. Одні з них 
прийшли в самодіяльний мото- 
клуб ДТСААФ з-за шкільних 
парт, більшість — з колгоспів 
та підприємств району. Є між 
ними і колишні причіплювачі, 
і їздові, але всіх єднає спіль
на риса — любов до шофер
ської справи.

А ще не так давно суму
вали автолюбителі:

— Хіба наїздишся о оту 
Олександрію.. Створити б 
власний автомотоклуб!

Комусь потрібно було по
класти перший наріжний ка
мінь в потрібну будівлю Але 
кому?

Вікентій Іванович Коваль
ський, старший кондуктор, дов
го роздумував над цим. Поча
ти міг би її він. але де взя
ти викладачів, кошти для при
дбання наочного приладдя? З 
такими думками завітав він 
до голови міського комітету 
ДТСААФ Ф. Я. Шевченка.

Довго засиділися вони то
ді в кабінеті. Зважували, під
раховували. Ідея хороша, по
трібна. Та чи вистачить сил’

Вирішили створити клуб на 
добровільних засадах.

Борис Чоботарьов. викладач 
мотоклубу. пригадуючи ті дні, 
говорить:

— Починали ми з... нічого. 
“Одна повітряна та єдина дріб
нокаліберна гвинтівка — ото 
і все наше багатство було.

- 0-----

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ринок.
До павільйону по про

дажу битої птиці підходить 
здоровенний чолов'яга і ку
пує в колгоспниці 8 качок. 
Покупці здивовано запи
тують:

— Навіщо стільки битої 
птиці купувати?

— Сина женю! — корот
ко відрубав любитель жив
ності.

Які ж ми були здивова
ні, коли на другий день 
побачили цього здоровила 
з учорашніми тушками. Він 
солоденько вигукував:

— Купуйте, купуйте, гро
мадяночко, качечку! Сам 
годував, бачите, які ситень
кі, як печені!

Скрутнувато . доводилося. Спа
сибі. Знам'янськнй автопарк 
допоміг...

Зовсім інша картина тепер. 
В учбових класах мотори, на 
стінах — безліч плакатів та 
схем, на чотирикутних столах— 
окремі деталі автомашин.

Під час нашої розмови до 
кабінету зайшов юнак у про
масленому комбінезоні.

— Я до вас, Борисе Михай 
ловнчу. . Ось тут мені трохи 
незрозуміло.

...і схилився над мотором 
Знам’янськнй спеціальний 

спортивний клуб створено два 
роки тому. В першому році 
одержали права на водіння 
автомашин і мотоциклів понад 
32 юнаків і дівчат.

— Здається, старт непога
ний, — радів Вікентій Івано
вич.

Наступний 1960 рік ше 
більше порадував голову пер
винної організації ДТСААФ 
кондукторського резерву: 150 
шоферів і 75 мотоциклістів ви
йшло з клубу! А минулий рік 
був ще «врожайнішим».

Тісним стало приміщення 
школи шоферів Адже сюди 
майже щодня приносить молодь 
заяви. Та й з приміщенням на 
сьогодні вже майже вирішено: 
в міському парку є підходящий 
будинок. Це — новий самоді
яльний автоклуб, споруджений 
методом народної будови. 
Правда, він ше не повністю

готовий, але то не біда. Мине 
кілька місяців, і в просторі 
світлі класи зайдуть юні 
дтсаафівці.

Клуб готує не лише спеціа
лістів для сільського господар
ства та промисловості — тут ви
ховуються і спортсмени з мо
тоциклетного спорту. Вони не 
раз брали участь у районних 
та обласних змаганнях, заво
йовували непогані місця. Най
кращих результатів поки що 
домоглися Борис Чоботарьов. 
Іван Кушніренко та Іван Хз 
ритоненко.

...Не раз уже говорилося 
про роботу Знам’янського ав
томотоклубу і в обласному ко
мітеті ДГСААФ, і в республі
канському ... Та свою розповідь 
про кузню шоферських кадрів 
хочеться закінчити словами 
колишнього учня автомотоклу
бу В. Кравцова:

— Я навчався на курсах 
шоферів-професіоналів кондук
торського резерву станції Зна
м’янка... Велику радість відчув, 
коли одержав права. Тепер я 
буду працювати в колгоспі. 
Дякую всім викладачам за пік 
лувапня і увагу. Велике спаси
бі їм...

Велике спасибі! Ось вона, 
найвища нагорода людська, 
щира подяка за невсипущі 
турботи ентузіастів автомо
більного клубу.

Г. ШЕВЧЕНКО.
м. Знам'янка.

ІТ'ї/ЕВСО'й'Ео)

РОКІВ два тому, ще то- 
* ді, як Володимир 
Мельник працював у Ма- 
ловисківській райспожив- 
спілці рядовим працівни
ком, ідучи з роботи, він ве
село вигукував зустрічним 
знайомим:

шапку знімає.
В підпорядкованих йому 

крамницях завторг не по
мічає жодного чесного по
купця. Всі тут злодії, шах
раї, спекулянти.

— Додивляйтеся до кож
ної копійочки, — навчає 
денно і нощно В. Мельник 

а то всі вони 
старими

продавців, 
так і сиплять 
грішми.

А то якось помітив зав- 
торг, як громадянка Н. ку
пила два кілограми мака-

дивився він з-під лоба на 
вчителів:

_  Ну, чого зібралися 
отут оравою, мабуть, щоб 
поцупити щось з прилавку. 
Мене не проведете, балянд
раси можна і на вулиці то-

Ось яким став колишній 
Володя, а тепер завторг 
Володимир Прокопович 
Мельник. І чого тільки не 
робить з людиною ота 
кар’єра?!

А. ВЕРШОК.
м. Мала Виска.

— Ну, як живеш, як ся 
маєш?

Навіть, бувало, про здо
ров’я сім’ї розпитає...

— Еге, чого тільки не бу
ло, — дивуються жителі 
Малої Виски. — Де вже 
дівся колишній Володя! Те
пер це якась кам’яна ста
туя, а не людина. І треба ж 
було керівникам райспо- 
живспілки скалічити отак 
його, висунувши на зав- 
торгвідділом Маловисків- 
ського сільського спожив
чого товариства.

Забув Володимир про 
своїх друзів і знайомих, на
віть не вітається з ними. 
Безумовно, це з тими, від 
яких йому користі, як з ца
па молока, а хто на керів
ній посаді, то перед таки-

ронів.
— Хіба ж настачиш про

дуктів, — буркнув він, — 
коли кожен щоденно по та
кій кількості , макаронів 
братиме?

Немає п завторга і на ко- 
пійочку отого, що заведено 
в порядних людей: «будь 
ласка», «прошу». Це не йо
го слова.

Прийшли якось вчителі 
Маловисківської школи 
№ 4 тт. Шум, Кравченко, 
Єршова, Кругляк в крам
ницю № 13 та й стали тут 
товари розглядати. Аж тут 
і Мельник нагодився. По-
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Музику Моцарта виконує І 
електронна обчислювальна 4

Н А Ім А ш И
ЛЕКТРОННІ обчислювальні машини можуть не І 

*-* тільки керувати виробничими процесами, робити ? 
найскладніші розрахунки, але й бути музичними вико- ? 
навцями. о

Цю «здатність» оригінально використали співробіт- і 
ники обчислювального центра Академії наук УРСР. ♦ 
З допомогою звукових текстів вони перевіряють 4 
справність вузлів електронної обчислювальної ма- ? 
шини. Для цього в «пам’ять» машини вводиться за- ; 
кодована мелодія. Кожна нота позначається трьома і 
числами, які відповідають гучності, тривалості і ви- 4 
соті тону. Машина обчислює послідовність кодів, що <? 
перетворюються потім в електричні імпульси, амплі- 4 
туда і частота яких відповідає потрібному звуково
му коливанню. Ці імпульси надходять на гучномо
вець. Таким чином відтворюється будь-яка мелодія.

Тепер українські вчені для контролю відтворюють 
на машині «Турецьке рондо» Моцарта, пісню «Бать
ківщино ти моя безкрая», «/нтернйціонал» та ін.

Новий спосіб дає можливість не тільки значно 
скоротити тривалість перевірки справності електрон
ної обчислювальної машини, але й зробити її

НА КОЛГОСПНОМУ РИНКУ
Це — Олександр Іванович Осадчий. 

Спекулює птицею та кролями він разом 
з дружиною Валентиною. Ніхто з них 
ніде не працює, а тому й обрали собі 
центральний колгоспний ринок за дже
рело доходів.

З кінця в кінець ринку сновигає по
між людьми Надія Петрівна Дарьєва.

— Вам лаврового листочка? Є. Пер
чик душистий теж мається! — шепоче 
на вухо зустрічним.

Лавровий лист в саморобних пакети-,, 
ках, перчик — в кульочках. Кількість 
спеції в кожному пакетику і кульку — 
гранично рівна: 10 листочків, 10 горо
шин. За кожен з таких пакунків Дарьє
ва цупить по 10 копійок. З цього й на
живається вона. Раніше Н. П. Дарьєва 
працювала в системі тресту їдалень, по
тім кинула роботу й перейшла на лег
ший заробіток.

У кожного спекулянта свій смак до 
товару. Ось Ярина Кіндратівна Резні- 
ченко. Вона «спеціалізувалась» по ку
рях. Навіть кількох постійних покупців 
має, з яких бере втридорога.

— Кращих курей, як у мене, не знай
дете навіть в Києві, — самовпевнено 
заявляє вона.

Залишається незрозумілим одне: чому 
так свавільно поводить себе ця спеку
лянтка? Адже дебре відома вона орга-' 
нам міліції, в минулому мала вісім су
димостей. Але продовжує безкарно об
дурювати довірливих людей.

Таїсія Громова уподобала продаж 
кімнатних шльопанців. Правда, не так 
їй торгується, як бажалось би, бо дово
диться весь час злодійкувато оглядати
ся навколо. Та все ж вона не має тако
го зла на міліцію, як на свою конку
рентку Зінаїду Шолкову. Вона теж об
рала своєю «професією» спекуляцію

кімнатними шльопанцями кустарного ви
робництва.

Вам потрібні, скажімо, хлібопекарські 
дріжджі, головка свіжої капусти чи 
ультрамаринова синька — дарма шука
тимете їх у магазинах, все це — у спе
кулянтів на ринку.

Та, якщо на центральному базарі спе
кулянтів хоч трохи інколи турбують 
працівники ринку і міліції, то на Кушів- 
ці, Новомиколаївці, Ковалівці, Балашів- 
ці вони почувають себе, як риба у воді.

Нас дивує, чому ці базари, як і цен
тральний, віддано на відкуп вузькому 
колу людей, а дирекція ринку і, зокре
ма, Ф. А. Косенков не втручається в бо
ротьбу з спекуляцією. їм — аби було 
чим торгувати, а хто і як там торгує, 
вважають не своєю справою. Чому, на
приклад, не здійснюється контроль над 
цінами, і спекулянти безперешкодно вста
новлюють вартість товарів, яка їм за
манеться? *

На нашу думку, міський штаб народ
них добровільних дружин 1 міський ко
мітет комсомолу теж повинні сказати 
своє вагоме слово. Адже спекулянти — 
ті ж самі паразитичні елементи — дар
моїди, які наживаються за рахунок тру
дящих. їм — не місце на колгоспному 
ринку!

Але варто запитати у керівників тор
говельних організацій: чому в мага
зинах міськхарчоторгів, а тим більше в 
сільських магазинах облспоживспілки 
отих товарів, якими «промишляють» пе
рекупки, у продажу немає? Громад
ськість вправі вимагати від керівників 
торговельних організацій, від працівни
ків міліції, комсомольських організацій 
повести рішучу боротьбу з тими, хто 
веде паразитичний спосіб життя.

В, БУР’ЯНОВ.

приємною. ■«
На фото (зліва направо): провідний інженер Віталій » 

Іванович РИБАК, старший інженер Вадим Костянтине- ? 
вин ЄЛИСЄЄВ І завідуючий лабораторією Володимир „ 
Антонович КОВАЛЕВСЬКИЙ біля пульта електронної 
машини «Київ». о

Фото К. ШАМШИНА. (Фотохроніка РАТАУ). Т
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ПРОЧИТАЙТЕ—ЦЕ ЦІКАВО

КВІТИ-ХА МЕАЕОНИ
У СОЧІ, на стежках для пішоходів і прогулянок, поблизу кві

тучих рослин, можна зустріти таблички, які попереджають: 
«Руками не чіпати! Отруйно!»

Багатьох туристів ваблять золотисто-темні азалії. Вони дуже 
красиві. мають гострий пряний аромат. Але азалії небезпечні. 
Запаморочливий аромат їх, особливо коли квіти залишають в 
кімнаті на ніч, викликає сильний головний біль, блювання... 
Листя і гілки рослин теж отруйні.

Якщо обережно зрізати ножем гіллячку азалії і піднести до 
неї запалений сірник, зелена сира гілка спалахує, ніби полита 
бензином — в рослині багато горючих речовин.

На сонячних галявинах Чорноморського узбережжя зустрі
чаються густі зарості оригінальних рослин. Вони схожі на ма
ленькі деревця з невеликими пористими листочками і красиви
ми бузковими квітами. Коли до квітки піднесеш запалений сір
ник, вона раптово спалахує, ніби свічка. Світложовті стовпці 
вогню перекидаються з квітки на квітку, облітають всю галя
вину I потім таємничо зникають. А квіти, як І раніше, стоять 
кучеряві, ніжно-блакитиі, без усяких слідів вогню. Тут горить 
не квітка, а ефір, який вона виділяє на сопці.

' -------- ------  вогнем, довго ие загоюютьсяЗірвані квіти обпалюють руки 
рани, залишаючи чорні сліди 
опіків.

Таких рослин-хамелеонів бага
то в радянських субтропіках, 
але не всі вони для людини не
безпечні і отруйні. Ось нрасуиі- 
гортензії. Хамелеонами їх нази
вають за примхливе мінливе 
забарвлення. В минулому році 
великі шапки квітів були роже
ві, а зараз на одному кущі сині, 
блакитні, .бузкові і навіть чисто 
білі. Не кущі, а дуже ефектив
ний букет. Мінливість у забарв
ленні квітів гортензії часто ви
никає без втручання людини. 
Це залежить від стану грунту, 
освітлення 
ших, ще 
причин.

та цілого ряду Ін- 
недосить з’ясованих

О. МАСТРЮКОВА.

На ВДНГ
-—

ТЕХНІКА НАШИХ ДНІВ

Швидше впроваджувати у 
виробництво найновіші до

сягнення науки 1 техніки, про
гресивну технологію, передовий 
досвід, економно, по-госпадар- 
ськн витрачати матеріали та
ке завдання поставив перед 
працівниками промисловості
ХХП з’їзд КПРС. Багато шо на 
Виставці досягнень народного 
господарства СРСР присвячене 
цим питанням

МАШИ НА-МАТЕМАТИК

ЯК ТІЛЬКИ ввійдеш в па- 
вільйон «Радіоелектроні

ка». зліва побачиш зелену, ва- 
криту з усіх боків металеву ша
фу. Це — малогабаритна уні
версальна цифрова лічильна 
машина «Раздан».

Проста на вигляд, машина мо
же розв’язувати різні наукові 
і інженерні задач!. А вони бу
вають дуже складними. Напри
клад. треба розв'язати систе
му алгебраїчних рівнянь з 800 
невідомими. Один математик, 
застосовуючи звичайні методи 
розрахунків, ніколи не зміг би 
цього зробити, бо йому не ви
стачить життя: адже 300 років 
треба було б затратити на це 
одній людині. А «Раздан» таку 
систему рівнянь розв’язує мен
ше. ніж за дві доби.

Цифрова машина призначає
ться для лічильних центрів, нау
ково-дослідницьких, промисло
вих організацій, вищих учбових 
закладів.

СКЛО ЗАМІСТЬ 
НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

АДАПЖЕ п’ять тисяч тонн ко- 
льоропнх металів і нержа

віючої сталі зекономлено завдя
ки використанню скляних тру
бопроводів для транспортування 
різних гарячих і холодних рідин 
і газів. Скляні термостійкі тру
би, що використовуються в та
ких випадках, демонструє в па
вільйоні Білоруської РСР Го
мельський склозавод.

Труби ці різного діаметру — 
від 45 до 120 міліметрів. Для 
з'єднання їх між собою робля
ться косинці і трійники, спе
ціальні муфти. По таких трубо
проводах. що витримують тем
пературний перепад до 70 гра
дусів. можна транспортувати 
кислоти, лугові розчини, нафто
продукти. харчові рідини.

Скляні трубопроводи змонто
вані на 957 підприємствах краї
ни.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Кінотеатр «Мир». «АЛЬБА 
РЕГ1Я». Початок о 9 год. 31) хв., 
II год. ЗО хв. ранку, І год ’ЗО 
хв., З год. ЗО хв. дня. 5 год. 
30 хв., 7 год. 30 хв. та 9 год. ЗО 
хв. вечора. Додаткові фільми: 
«КОРАБЛІ ПІДНІМАЮТЬ ПРА
ПОРИ» то «Я І ТИ».

Кінотеатр їм. Дзержинського, 
«ДОРОСЛІ ДІТИ», Початок се
ансу о 10 год. ранку, п год. 
40 хв., 1 год. 20 хв.. З год та 
4 год. 40 хв. дня. 6 год. 20 хв.,
8 год. та 9 год. 40 хв. вечора.

Кінотеатр «Снвашець». «АЛЬ
БА РЕГІЯ». Початок о 10 год. 
ранку, 12, 2 та 4 год. дня, 6, 8 
та 10 год. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Докумєн. 
тальні фільми «ПІД ПРАПО
РОМ МАРКСИЗМУ-ЛЕНІІПЗ- 
МУ». «НА МАНЕЖ! ЮНІСТЬ». 
«МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИЙ КРО
КОДИЛ № 4». Демонструються 
з 10 год. ранку до 8 год. 30 хв 
вечора. Художній фільм «НА 
БЕРЕГАХ ІНГУРИ». Початок о
9 год. та 10 год. 50 хв. вечора.
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