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ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМІТЕТУ КПРС

інформаційне повідомлення 
про Пленум Центрального Комітету 

Комуністичної партії Радянського Союзу
7 березня 1962 року на Пленумі Центрального Комітету КПРС тривало об

говорення доповіді товариша М. С. Хрущова «Сучасний етап комуністичного бу
дівництва і завдання партії по поліпшенню керівництва сільським господарством».

На ранковому засіданні виступили товариші: В. П. МЖАВАНАДЗЕ (перший 
секретар ЦК КП Грузії), П. А. АБРАСІМОВ (перший секретар Смоленського об
кому КПРС), І. Г. КЕБІН (перший секретар ЦК КП Естонії), К. І. СКРЯБІН 
(академік), П. С. КУЧУМОВ (голова всесоюзного об'єднання «Союзсільгосптехні- 
ка»), Г. І. ВОРОБИОВ (перший секретар Краснодарського крайкому КПРС), 
Г. Г. АБРАМОВ (перший секретар Московського обкому КПРС), М Є. МАЦЕ- 
ПУРО (директор Центрального науково-дослідного Інституту механізації і елек
трифікації сільського господарства нечорноземної зони СРСР), 3. Н. НУРІЄВ 
(перший секретар Башкирського обкому КПРС), В. М. КАВУН (голова колгоспу 
імені XXII з’їзду КПРС, Вінницька область), О. М. ШКОЛЬНИКОВ (перший 
секретар Волгоградського обкому КПРС).

Пленум обрав комісію під головуванням товариша М. С. Хрущова для під
готовки документів Пленуму Центрального Комітету.

Пленум ЦК КПРС продовжує свою роботу.

На ранковому засіданні 6 березня 
Пленум ЦК КПРС приступив до обгово
рення доповіді тов. М. С. Хрущова. Пер
шими виступили представники Росій
ської Федерації, України, Узбекистану і 
Казахстану — республік, які є основни
ми виробниками зерна, м’яса, молока і 
бавовни. Це — товариші Г. І. Воронов 
(заст. голови Бюро ЦК КПРС по 
РРФСР), М. В. Підгорний (перший сек
ретар ЦК компартії України), Ш. Р. Ра- 
шідов (перший секретар ЦК. компартії 
Узбекистану) і Д. А. Кунаєв (перший 
секретар ЦК компартії Казахстану).

Вони палко схвалили конкретні пропо
зиції, які містить доповідь тов. М. С. 
Ярущова, показавшії на прикладі своїх 
республік їх неоціненне значення для 
дальшого розвитку сільського господар
ства. Ось що дасть, наприклад, тільки 
по трьох республіках уже в цьому році 
перехід па просапну систему землероб
ства.

В Російській Федерації за рахунок 
скорочення чистих парів, посівів трав і 
оранки нових земель у цьому році зби
ральна площа під зерновими культура
ми збільшується на 7,5 мільйона гекта
рів; на 5,6 мільйона гектарів зростуть 
посіви кукурудзи на силос і більш як на 
мільйон гектарів — площі під цукрови
ми буряками на корм худобі.

Так само рішуче змінюється структу
ра посівних площ на Україні. В цьому 
ропі кукурудза займе тут майже трети
ну всіх посівів; вдвоє розширяються 
плоті під бобовими культурами. Укра
їнці в цьому році намічають одержати 
рекордний збір зерна — приблизно 2,3 
мільярда пудів.

Посіви кукурудзи, гороху, бобів за 
рахунок скорочення чистих парів, трав 
і площ під вівсом значно розширяються 
і в Казахстані. Посіви зернових у цьому 
році доводяться до 24-х мільйонів гек
тарів. Це на два мільйони гектарів біль
ше. ніж тооік

Усі промовці відзначають величезні 
можливості соціалістичного сільського 
господарства, які, однак, використову
ються далеко ще не повністю. Причи
ни — самоплив в управлінні сільським - 
господарством на місцях, погана органі
зація виробництва, повільне впровад
ження досягнень науки і передового до
свіду. І промовці підкреслюють надзви
чайну своєчасність і важливість пропо
зиції тов. М. С. Хрущова про створення 
органів управління сільським господар
ством.

Тов. Воронов, як і представники інших 
Хадзних республік, повідомив, що Бюро 
І\К' КПРС по РРФСР і Рада Міністрів 
Російської Федерації намітили створен
ня 382-х міжрайонних колгоспно-рад
госпних (або радгоспно-колгоспних) уп
равлінь виробництвом і заготівлями 
сільськогосподарських продуктів, кожне 
з яких об’єднуватиме 5—10 районів.

У виступах промовців наводилося 
багато яскравих прикладів, які свідчать 
про те, наскільки тепер важливе поши
рення передового досвіду, повна реалі
зація ше невикористаних можливостей.

У промові тов. Воронова наводиться 
такий приклад.

За даними Міністерства радгоспів 
РРФСР відгодівля свиней у радгоспах 
Федерації у середньому триває 332 дні. 
Вага однієї свині, знятої з відгодівлі, 
становить 82 кілограми, а на кілограм 
приросту ваги витрачається 9,1 кормо
вих одиниць. Собівартість центнера при
росту ваги , при цьому радгоспам обхо
диться понад 87 карбованців. Тим часом 
у Таганрозькому радгоспі Ростовської 
власті тривалість відгодівлі свиней ста- 
їісвить 253 дні, а середня здавальна ва
га свині — 92 кілограми. Кормів на кі
лограм приросту ваги витрачається 6,5 
кермових одиниць. В результаті тут со
бівартість центнера свинини становить 
лише 31 карбованець 40 копійок.

Коли б у радгоспах Міністерства рад-

госпів РРФСР строк вирощування відго- 
дівельних свиней скоротити до 250 днів, 
тс при затраті такої самої кількості 
кормів можна було б збільшити вироб
ництво свинини в півтора раза, а її со
бівартість знизити в два з половиною 
рази., - • -

Приклади, що показують, яка велика 
ше різниця в економічних показниках 
виробництва в передових і відстаючих 
(а також середніх) господарствах, наво
дились також у виступах тт. Підгорно- 
го. Рашідова, Кунаева та інших про
мовців.

Учасники Пленуму, говорячи про зро
стання тваринництва, підкреслюють не
обхідність швидких темпів виробництва 
м’яса і молока, щоб швидше задоволь
нити зрослий попит населення на ці 
продукти. Мова, природно, йшла про 
такі скороспілі галузі тваринництва, як 
свинарство і птахівництво. Тов. Підгор
ний повідомив, що на Україні намічено 
на кожні два гектари орної землі ви
ростити і продати державі в цьому році 
одну евшпо вагою не менш як 100 кіло
грамів. У наступні два—три роки одну 
свиню намічається виростити на кожний 
гектар орної землі.

Важливе значення для задоволення 
матеріальних запитів трудящих має ба
вовництво, якому була присвячена знач
на частина промови тов. Рашідова. Він 
повідомив, що справді революційні за
ходи, вжиті партією в галузі сільського 
господарства за останні роки, благотвор
но позначилися на сільськогосподарсько
му виробництві Узбекистану. Вдруге за 
всю свою історію в минулому році Уз
бекистан зібрав і продав державі близь
ко 3-х мільйонів тонн бавовнн-сирцю. 
Проте план продажу бавовни недовико
нано. Тепер у республіці’ розв’язується 
завдання, поставлене перед її бавовно
робами тов. М. С. Хрущовим, у кожному 
колгоспі і радгоспі збирати з гектара не 
менш як 25 центнерів бавовнн-сирцю. 
Розв’язання цього завдання дасть мож
ливість додатково зібрати 500—600 ти
сяч тонн «білого золота» — майже 
стільки, скільки збирала за рік бавовни 
вся царська Росія.

Секретар ЦК Компартії Білорусії 
Ф. О. Сурганов на прикладі Білоруської 
РСР показав величезну шкоду, якої зав
дали сільському господарству травопіль- 
нпіки. За те, що ми це допустили, каже 
він, нас цілком правильно критикував 
М. С. Хрущов.

У республіці з 1953 -року площі лід 
маловрожайними травами збільшилися 
майже на 650 тисяч гектарів, а посіви 
зернових, навпаки, скоротилися. Тому 
зусилля республіки по піднесенню тва
ринництва стримувалися вузькістю кор
мової бази.

Тепер тут переглянуто структуру посі
вів за рахунок скорочення посівів трав 
і розширення площ під кукурудзою, бо
бовими та цукровими буряками на корм 
худобі. Вживаються заходи по підви
щенню врожайності полів. .

Про 'радикальні заходи по перегляду 
структури посівів, підвищенню культури 
землеробства і тваринництва, поліпшен
ню керівництва сільським господарством 
з трибуни Пленуму розповіли також 
перший секретар Ленінградського обко
му КПРС І. В. Спиридонов, перші сек
ретарі ЦК — компартії Азербайджану 
В. Ю. Ахундов, компартії Таджикиста
ну — Д. Расулов, компартії Молдавії— 
І. І. Бодюл, компартії Вірменії — Я. М. 
Заробян, компартії Киргизії — Т. Усу- 
баліев, компартії Латвії — А. Я. Пель
ше, компартії Литви — А. Ю. Снечкус, 
компартії Туркменії — Б. Овезов. На ве
чірньому засіданні 6 березня виступили 
також міністр сільського господарства 
СРСР-М. О. Ольшанськин і перший сек
ретар Цілинного крайкому партії Т. І. 
Соколов.

(ТАРС).

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
ПРО НАГОРОДЖЕННЯ тов. МАРТИНОВА Ф. Г. ОРДЕНОМ ЛЕНІНА
В зв’язку з шістдесятиріччям з дня народження і беручи до уваги заслуги перед 

партією і Радянською державою, нагородити першого секретаря Кіровоградського об
кому КП України тов. Мартинова Федора Гнатовича орденом Леніна.

Голова Президії Верховної Ради СРСР Л. БРЕЖНЄВ. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 7 березня 1962 р.

НОВІ СІВАЛКИ — 
КОЛГОСПАМ

ІҐОЛЕКТИВ заводу 
* *• «Червона зірка» гідно 
зустрів Пленум. ЦК КПРС. 
Тут виготовлено першу пар
тію нових широкозахватних 
машин для . посіву кукуруд
зи. Кожен з восьми сошни
ків такої сівалки самостійно 
пристосовується до мікро
рельєфу грунту, що дає 
можливість працювати на 
підвищених швидкостях.

На честь Пленуму ЦК 
КПРС колгоспи і радгоспи 
країни одержали з початку 
року 16.000 сівалок, в тому 
числі 600, виготовлених по
над план. В ці дні з кон
вейєрів заводу щодня схо
дить до 15 понадпланових 
машин.

М. ГЛІБОВ.

О АЯ вийняла зламаний різець, спересердя жбурну- 
ла його в купу брухту і залишила верстат. Ви- 

і бігла надвір, присіла на лавку біля Дошки пошани
і почала витирати краплини сліз на втомленому об- 

. личчі. Над заводом стояла нічна травнева тиша. З 
цехів доносилися глухі віддзвони металу.

•' «Згорів би ти, самий різець. Як не стараюсь зато- 
\ мити, а...» На півслові обірвалися Раїні думки. До 
? неї підійшла Тамара Чудінова.
;> — Чого похнюпилась? Думаєш, тільки в тебе?.. У

всіх спочатку не ладилось. Вчитися треба.
Поспіхом схопила Тамару за руку і підвела до

■ Алли Батури.
’> — Ось, на твою совість. Навчи її заточувати різці.
\ ...Цей випадок залишився для Раїси Зварської як 
\ давня згадка. Два роки минуло з того часу. Тепер 
. вона одна з кращих верстатниць у бригаді Григо- 
•, рія Олексіева. 150—160 процентів — такий її що- 
? змінний показник на виготовленні деталей для зер- 

нонавантажувачів.
\ На заводі «Сільгоспдеталь» поважають токаря 
. Раїсу Зварську — життєрадісну й працелюбну дів- 
\ чину.

І. НАЗАРАТІЙ.
< Фото В. Макарова.



ЗА КОДЕКСОМ 
КОМУНІСТИЧНОЇ МОРАЛІ

■ І

Розмова на пленумі 
"V робітничих гуртожитках 
** і студентських аудито
ріях, на тваринницьких 
фермах і в тракторних 
бригадах, у клубах старшо
класників і на читацьких 
конференціях юнаки і діз- 
чата пристрасно обговорю
ють питання: якою повинна 
бути людина комуністично
го суспільства, якими бу
дуть риси її характеру? Чи 
готовий ти жити при кому
нізмі?

Наші старші товариші — 
комуністи, на пленум^ 
ласного комітету 7' 
раїни, що відбувся

об- 
КП Ук- 

1 6 бе
резня, саме й говорили про 
форми і методи виховання 
нової -людини, всіляке по
ширення паростків нового, 
комуністичного. Доповідь 
«Про завдання ідеологічної 
роботи партійних організа
цій області в світлі рішень 
ХХП з’їзду КПРС» зробив 
секретар обкому партії С. З, 
Сергієнко.

У вихованні нової людини 
досягнуго чудових резуль
татів. Людина майбутнього 
уже зараз серед нас. її об
раз. риси характеру зримо 
проявляються 
часнику.

Але ми не 
маємо права 
на те, що в 
пільстві ще є огидні пере
житки минулого. Саме то
му на пленумі обкому пар
тії гостро і рішуче стави
лось питання про нещадну 
боротьбу з носіями чужої 
нам моралі, про широке ви
користання усіх форм і за
собів ідеологічної роботи по 
вихованню людини кому
ністичного суспільства.

Серцевиною всієї ідеоло
гічної роботи, — наголосив 
т. Сергієнко. — є трудове 
виховання. Треба більше 
подбати про впровадження 
досвіду роботи наших мая
ків, частіше проводити ве- 
чори-зустрічі з Героями Со
ціалістичної Праці, члена
ми бригад і ударниками ко
муністичної праці. Потрібно 
будь-що викоренити такі 
потворні явища, як дармо
їдство, хуліганство, пияцтво, 
самогоноваріння. 1 тут ши
роке поле діяльності для ком
сомольських організацій. То
вариські суди, народні дру
жини. рейди «легкої кава
лерії». сатиричні газети то
що. — все треба активізу
вати, щоб дармоїда і хулі
гана, спекулянта і злодія 
викинути геть з нашого сус
пільства.

Нам необхідно назавжди 
позбавитися релігійних пе
режитків у свідомості лю
дей. Для цього слід вестч 
активнішу, наступальну ан
тирелігійну пропаганду.

Секретар обкому ЛКСМУ 
Олександр Мальований у 
своєму виступі порушив не
мало назрілих, актуальних 
питань виховання нової лю
дини.

— Ми вбачаємо одним із 
головних завдань комсо
мольських організацій, — 
сказав він, — виховання у 
юнаків і дівчат працьови-

в нашому

повинні і 
закривати 
нашому

су-

не 
очі 

сус-

обкому КП України
тості, принциповості, това- 
ристськості, моральної чис
тоти. високих фізичних 
якостей.

В сім’ї
рактер, 
Пияцтво, 
сім’ї негативно 
на формування комуністич
них рис характеру молодої 
людини. Між тим, керівни
ки підприємств, голови кол
госпів, директори радгоспів, 
секретарі комітетів комсо
молу мало приділяють ува
ги вихованню в сім’ї.

Поки шо вкрай незадо
вільно поставлено вихован
ня малят у колгоспних сад
ках і яслах. Часто-густо 
дитячі заклади погано об
ладнані. у них брудно і що $ 
найбільш хвилює — вихо
вання дітей іноді доручає
ться випадковим людям. 
Здебільшого літнім, преста
рілим, до того ж. малогра
мотним.

На пленумі наводилось 
немало поикладів. коли ди
ректор підприємства чи го
лова колгоспу цікавиться 
тільки виробництвом і свою 
роботу проводять у відриві 
від вивчення і задоволення 
vcix запитів трудящих, особ
ливо молоді. Така невірна, 
непартійна практика одно
стайно засуджена учасни
ками пленуму. Пора зрозу
міти таким горе-керівчикам, 
що створення матеріально- 
технічної бази комунізму і 
виховання нової людини 
по суті єдиний, нерозривний 
процес.

У своїй промові доугпй 
секретно обкому КП Украї
ни Л. Г. Кравченко підкрес
лив, 
бота, робота по 
НІО 
ше 
ла 
го 
коли радянські люди гаря
че взялися за виконання 
рішень XXII з’їзду КПРС. 
Комуністичне виховання 
трудящих, особливо моло
ді. — це питання питань.

Тов. Кравченко відзначив, 
що будувати ідеологічну 
роботу треба так. щоб вона 

. була дієвою, результатив
ною. Першочергове завдан
ня усіх ідеологічних пра
цівників області полягає в 
тому, щоб мобілізувати зу
силля трудівників міст 
Кіровоградшини на 
трудові звершення

’ РОЦІ.

формується ха- 
навики дитини, 
постійні сварки в 

впливають Дівчата пильно 
рот води набрала.

__ вбігла захеканаОдного грудневого ранку вон-»«*
ХарКалівчата' — гукнула вона. — ІДУ через верх^ „орівй-к. - « «Як,ж„5

^ХКд"Рте6е як?» «Ось за ЦИХ зведе.,юків. ' 
ПОКа3йЕрХГ7аП ш”ХкаКруРчка"оВвоЯриЛа. Шо на 
к„7 хлГб «І ласа. Ось яка вона, наша Л»И1 , 
захоплено мовила Юля Куля „„ .

Людмилі справді ді, 
сталася нікудишня 

група. Корови, правду 
не старі, але запущені. 
В артілі не вистачало до 
плану маточного пого
лів’я, а тому з десяток 
корівчин прикупили.

ЗВІДКИ молоко
БЕРЕТЬСЯ

«ОСЬ ЯКА ВОНА, 
НАША ЛЮДА»

|)ЛЕНА Харкава
” раз поралася 
ясел, коли до неї підій
шла Віра Бондарчук.

— Чула, Лєнко? Лю
да на ферму збираєть
ся...

♦ 
І
і 
І
і
І

Звісно, рідко який господар збуде хорошу корову.
«Нічого — заспокоювала себе Людмила. — До- 

кладу рук, то й молоко буде. А там сама первісток 
вирощу».

Усміхнулась, згадавши далеке минуле.
У той другий післявоєнний рік вона була першо

класницею. В сім’ї найраніше прокидалася мама. 
Вона похапцем гбтувала немудрий сніданок для них, 
малюків, та для батька, що цілими днями пропадав 
на фермі а сама, інколи навіть не попоївши, поспі
шала до своїх корів. Поверталася додому, коли Лю
да з братиками давно спали.

Якось Люда, повернувшись із школи і досхочу на
гравшись, вирішила провідати маму. Знайшла її бі
ля корівника. З якоюсь жінкою мати ставила на під
воду блискучі бідони.

— Що це? — поцікавилося дівча.
— Молочко, доню.
— Так багато?
— Це. доню, мало. Дуже мало.
_  Мамко, а звідки молоко береться? — допиту« 

валася Люда.
— Звідки? — здивувалася Марія Василівна. — З 

рук, доню. З оцих моїх та ось тітчиних рук.
Тоді Люда так і не зрозуміла, як молоко з рут 

береться.
А ставши досвідченою дояркою, сама потім не раз 

це ж твердила. Роботящі в доярки руки — будуть 
корови дбайливо доглянуті, добре нагодовані, вчас
но напоєні. Отже, й молоко буде. З лінивими рука
ми до корови не підходь...

Біля нової групи Людмилі довелося чимало попра
цювати. Здається дрібницею звичка корови. А спро
буйте подоїти «Красуню», не пригостивши її чимось 
перед тим, як братися за вим’я! Або «Лиска». Інші 
корови люблять поласуватися жомом, а «Лисці» йо
го в чистому вигляді й на очі не показуй. Обміша
єш січку жомом — від такого корму її й за вуха 
не відтягнеш.

— Важко тобі, Людмило, — говорив Рсман Леон- 
тійовнч Дячок, тодішній завідуючий фермою, спос
терігаючи. як молода жінка цілими днями поралася 
біля корів.

— А я люблю, коли важко. Не вірите, дядьку Ро
мане?

Дядько Роман вірив. Адже це він прийняв її, 
шістнадцятирічне дівча, на ферму. На ного очах во
на зростала, стала досвідченою дояркою, яку уряд 
відзначив найвищою нагородою — званням Героя 
Соціалістичної Праці. Сюди, на ферму, якою чима
ло років завідує Роман Леонтійович, стали часта 
приїжджати екскурсанти. Вони з ним чемно віталися 

героїні», 
потрібно по-

— Це ж добре. Нещо- 
давпо хвалилася: Танюша вже не хворіє, поча
ла сидіти... Тепер Людмила може спокійно працю
вати.

— Не дуже радій. Опісля плакатимеш.
— Хм... І чудна ти, Вірко! — знизила плечима 

Олена
А Бондарчук вже цокотіла біля Марії Стад- 

ніцької.
— Люда групу корів набирає...
— Ну?
— Ну й ну... Оце якось я чергувала, — таємни

че зашепотіла Віра. — Сиджу одна-однісінька. Во
на н приходить із своїм зоотехніком.

Біля Віри вже зібрався гурт доярок.
— Чого це, думаю, вас так пізно принесло? —■ 

продовжувала та. — Постояли обоє біля мене, про 
се-те поговорили. Потім пішли по корівнику. Льо
ня — попереду, Люда — за ним. Біля твоїх, Ма
русино, корів постояли. Зоотехнік «Веселку» обма
цував.

— Вона якраз тоді прихворіла, то я просила зоо
техніка прийти, — пояснила Стадніцька.

— Еге, хворіла... Чи не готує своїй жінці групу 
з найкращих корів. Не буде ж героїня на таких, 
як у мене, рекорди ставити, — не вгавала моло
диця.

—Не міряй усіх на свій аршин, — випалила їй 
Марія Шинкарук. — Людмила ніколи не погодить
ся, щоб їй кращих корів вибрали. Знаю її краще 
тебе. На легкий хліб не ласа.

...Дні, сповнені напруженої праці, минули непо
мітно. Закінчувався перший рік семирічки, і кож
на з доярок прагнула краще виконати взяте зобо- 
в’зання. За роботою дівчата забули оту неприємну 
розмову.

і сіл 
нові

точій виростили по 65 цент
нерів з кожного гектара.

Такі й ще вищі врожаї 
прагнемо вирощувати тепер 
на великих масивах.

що ідеологічна ро- 
виховай- 

людини майбутнього 
ніколи не набира- 

такого значення, яко- 
вона набрала тепер,

54 ЦЕНТНЕРИ—ЦЕ НЕ
'ГРИ ДЕСЯТКИ 

років тому 
повів я вперше 
колгоспними лана
ми сталевого коня. З тих пір незмінно
працюю механізатором, багато років вже. 
очолюю тракторну бригаду артілі.

Щоправда, качанисту вирощую не з 
самого початку своєї роботи, а 
останні роки. ЇЦе недавно колгосп одер
жував по 35—40 центнерів зерна куку
рудзи з гектара і це вважалось непога
ним врожаєм.

Тепер нас вже не задовольняють такі 
показники — почалась боротьба за ви
соковрожайну кукурудзу. Рекордною 
цифрою став для нас минулорічний вро
жай—54,2 центнера зерна з гектара. 
Але й вона »нас не зовсім задовольняє. 
Адже молоді механізатори члени брига
ди Олексадр Кравченко і Петро Иад-

лите

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
і березня 1962 р., 2 стор.

Думаю, вдасться нам це. Бригада 
складається здебільшого з молоді, а це, 
як відомо, народ завзятий. До того ж 
маємо вже хороший досвід по виро
щуванню качанистої.
Ґ'ЧЮЮ 220-гектарну площу обробляти 

почали ми ще з осені. Провели зяб
леву оранку на глибину 25—27 см.

За два дні — 2-го і 3-го квітня, за
крили вологу на своїй ділянці. А як 
тільки підсохла земля, провели шлейфу
вання, а через день після цього — боро
нування.

Після цього відразу ж приступили до 
ранньої культивації, під яку вносили 
перегній-сипець з розрахунку по 10 тонн 
на гектар. Далі провели ще одну куль
тивацію — на 6—8 см.

При сівбі відразу ж вносимо і міне
ральні добрива — 1,2 центнера супер
фосфату на гектар. Дружно працювали

й зразу прохали: «Ведіть нас до вашої 
Тепер, після тривалої відпустки, все 

чпнати заново.

усі 6 агрегатів. З сівбою ми впоралися 
швидко.

Недоліком минулорічної сівби вва
жаємо те, що висівали по 4—5 зернин, 
а тому потім довелося вдатись до про
ривки вручну. У нинішньому році ми 
так відрегулюємо диски, щоб висівати 

точно по 2—3 зер
нини. Адже ми зо
бов’язались виро
щувати кукурудзу 

ручної праці, 
бригада обробляла 

через 3 дні після

МЕЖА
без застосування

Посіви кукурудзи 
в такому порядку: 
сівби, ще до появи сходів, провели пер
ше боронування. Далі цей агрозахід по
трібно неодноразово повторювати — чим 
більше, тим краще.

Тепер, коли одержали хороші практич
ні уроки по вирощуванню кукурудзи, ми 
боротимемося за 60-иентнерний врожай, 
а далі — за ще вищий.

Велику справу роблять комсомольці, 
беручись за вирощування качанистої. 
Нехай же наші поради в якійсь мірі 
допоможуть зробити комсомольські 
плантації найкращими, найврожайніши- 
ми.

Ф. СОПІЛКО, 
бригадир тракторної бригади кол
госпу імені Карла Маркса Хме- 
лівського району.

С- Е М 5 Н 
комсомольських вожаків 
£ІДБУВСЯ п’ятиденний семінар перших сек

ретарів міських і районних комсомольські 
організацій, проведений обкомом ко.мсом- 
-> часники семінару прослухали ряд доповідей ! 
лекцій. Зокрема, лекцію про структуру посіви"* 
площ та найбільш раціональне використання 
моль прочитав заступник голови облвиконко, 
Я. О. Чуико.

Працівники обласної дослідної станції, обл 
ного відділення «Сільгосптехніки» ознаномн 
комсомольських вожаків з основами агрономії 
зоотехнії, з методами роботи передовиків твз 
ринннцтва; про організацію і оплату прані, за 
провадження матеріальної заінтересованості мг1" 
госпників введення госпрозрахунку у виробничій 
їригадах, про організацію навчання механізатор- 
ських кадрів, ефективне використання маши 
тракторного парку.
м..\иеяНІ4КплґЄМІНарУ пРактично, на місці, ознайо
милися з роботою тракторної бригади двічі Гер- 
Соціалістичної Праці О. В. Гіталова по комплекс 
КУКУП^’П36ЦП високих врож**
кукурудзи без затрат ручної праці.

?'• м'ськк°мів райкомів комсомолу 
кппр.. А°СВІД °РганізаііП змагання молоді*1'** 
»Но ’ комсомольців і молоді за право *’ 
н1 апт ся..колектнвамн і ударниками комуністи'” 
мірі П₽° стиль і методи роботи райкому 1
не аміни« комсомолу, про організаційно-політ1'4 
запій *1НЯ- П.ЄРВИННИХ комсомольських оргзі11' 
заши у світлі рішень XXII з’їзду КПРС. Визнач 
по внЛаЛНиЯ Комс°мольських організацій обл&’ 

виконанню вимог Програми КПРС про 
щення загальноосвітнього рівня працюючої 

найохпД^Л" м‘ськк°Мів і райкомів комсомолу 
виховної н так9ж з багатьма формами політ111* 
втньпї т В’тріспілк_ової, піонерської, куль*4 
рішень хх-Сп°РТ-виої роботи, що випливають 
рішень ХАП з їзду КПРС.



'-7ЗІГРІТЕ СЕРЦЕ
Ти вже йдеш вгору, Людмило. Адже займаєш 

четверте місце по фермі, — підбадьорював доярку 
завідуючий фермою.

Людмила замислилася. Вона вже давно виношує 
думку відверто поговорити з ним. Роман Леонтійо- 
внч — турботливий господар. Хай тільки спробують 
не підвезти вчасно жом чи силос — завідуючий на
робить такого репету у правлінні, що аж небу стане 
жарко. Слідкує за тим, щоб кожна доярка як слід 
доглядала тварин, дбає, щоб надої підвищувалися.

Все це добре. А ось про якість продукції ке ду
має. Окремі несумлінні доярки не хочуть добре ви
доювати корів, а тому в молоці дуже низький вмісг 
жиру. Не без того, що котрась з доярок дотримує
ться правила: «Мало надою — добав водою». Про 
це Люда не раз ніби ненароком нагадувала Рома
нові Леонтійовичу, а той хмурився, підтакував, але 
дійових заходів не вживав. Не реагувало на це і 
правління колгоспу.

8«ТАК Д А Я 
ПРАЦЮВАТИ 
НЕ МОЖНА»

/^ТАТТЮ Героя Соціаліс- 
тнчної Праці Людмили 

Музики, що була опубліко
вана під таким заголовком 
у черговому номері район
ної газети, в колгоспі сприй
няли по-різному. Одні схва
лювали: молодець, Людми

ла! Адже так справді працювати не можна. На ферм: 
погано впроваджується механізація трудомістких 
процесів, відсутня боротьба за якість продукції. Ар
тіль щомісяця терпить збитки від того, що здає дер
жаві молоко низької жирності. Інші, кого безпосе
редньо. стосувалася критика, на людях автора хва
лили. а нишком міркували так: «Для чого виносити 
сміття з хати? Музика — член правління і партбю
ро колгоспу, могла б ці питання винести на обгово
рення тут, в артілі».

Через декілька днів на ферму прибула комісія з 
райкому партії. До складу її входили також тва
ринники передового в районі колгоспу імені Калі- 
ніна.

Свої враження члени комісії висловили на вироб
ничій нараді доярок. Гострої критики зазнали ті 
тваринники, які мали найнижчу якість продукції. Ві
ра Бондарчук, яку на гарячому спіймали, коли лила 
в дійницю воду, клялася й божилася, що зробила це 
вперше. «Мої корови погано дояться, а від подруг 
відстати не хотіла», — виправдовувалася Віра.

— Як тобі тільки не соромно, — докоряла їй Ві
ра Кащук. — Не раз і не два ми з тобою доливали 
дійниці. Неправильно ми робили...

Валентина Думінська теж попросила слова. Дів
чина помітно хвилювалася.

— Ми, доярки, розуміємо, яке велике завдання 
перед нами посгавлене. І більшість з нас непогано 
працює. Але доки ми будемо роками носити корми, 
вичищати з приміщення і цими ж руками доїти ко
рів? Людмила правильно пише: наше правління по
гано дбає про механізацію.

Минуло небагато часу, і на фермі з’явилися апа
рати для механічного доїння корів. Прибули слюса-

радила

добре доглядала Колгосп «РОСІЯ»
Ульяновський paßCEJ«

прийшла на 
і молоде- 
її грудях 
того, чиє

скоро зоотехнік!

□□□□□□□□□□□□□□□□а

ДЕЛЕГАТИ З'ЇЗДУ

днів,

піймані 
був на-

«Не
який 
нашій газеті

ЯКЩО ТОБІ ДОВІРЯЮТЬ
ДІВЧАТА! їду в Москву, на з'їзд! — вигукнула

Валентина, з'явившись в бригаду після дводенної 
відсутності (на обласній комсомольській конференції 
була ).

Підбігли подруги, щиро, від усього серця вітали. З 
вдячністю дивилась на них, променистими очима й дум
ками промовляла: спасибі вам, мої любі, за теплоту, за 
дружбу. Це ж ви допомогли мені завоювати таке до
вір’я — стати посланцем на з’їзд ВЛКСМ.

Навіть не вірилось самій, що учасником з'їзду моло
дих і сильних стане й вона, ота Валя Котелькина, що 
після закінчення технічного училища розгублено пере
ступила поріг секційного цеху Олександрійського елект
ромеханічного заводу. З перших днів полюбила вона 
нелегку, але цікаву роботу по виготовленню Секцій для 

рі встановлювати їх. Звідкисб привезли і шкребки 
для очищення корівників від гною. Всі радувалися 
цим змінам. Але не всі знали, що наслідки перевір
ки ферми і стаття ь газеті обговорювалися ще й на 
засіданні райкому партії і що ці зміни були першим 
результатом того обговорення.

УЧИТИСЯ
НІКОМУ 

НЕ ЗАВАДИТЬ

V СЕЛІ Шевченкове, де
* розташована друга мо

лочно-товарна ферма кол
госпу імені Богдана Хмель
ницького, вже звикли до 
гостей. Майже не бувало 
такого дня, щоб хтось сто
ронній не завітав до Олени 

яка міцно стала утримувати 
області по надоях молока.

Іванівни Прушинської, 
першість серед доярок ______ ... ..... ..........

А ось ці відвідувачі дещо схвилювали Олену Іва
нівну.

— Я дуже рада вас бачити. — говорила Прушнн- 
ська Людмилі Музиці та Вірі Балан.

— Показуйте свої «секрети», Іванівно, — попро
сила Людмила.

— Та які там секрети, — відповідала Прушин- 
ська. — Всі вони скриті в коровах.

Йосипівські доярки пересвідчилися, що основним 
в роботі Олени Прушинської є правильний добір 
корів. Вона їх сама вирощує з теличок.

— А чи не про це ми з тобою, Віро, не раз го
ворили завідуючому? — промовила Людмила.

Сподобалося гостям й те, що Олена Іванівна 
внесла дещо своє, особисте, і в догляд за теля
тами. Перші дні вона випоює новонароджених мо
лозивом їх матерів, а потім переводить на моло
ко раніше розтелених корів. Адже після молозив
ного періоду молоко рідке і від нього у телят роз
ладнуються шлунки.

— Спасибі вам за науку, — говорила Музика, 
прощаючись.

— Ну, що ви, Людо, — ніяковіла Олена Іванів
на. — Адже вам спасибі. Я ж у вас училася.

— Був час, ви училися в мене. А ось тепер я з 
подругою до вас приїхала повчитися.. Це нікому 
не завадить.

По приїзді додому подруги розповіли своїм това
ришкам про відвідини Олени Прушинської. Того ве
чора в червоному кутку ферми допізна горіло світ
ло. Обговоривши своє життя-буття, доярки проста 
бажали ще посидіти в дружньому колі.

— Ех, дівчата! Якби це трохи раніше, ще в кіно 
встигли б, — мовила Соня Білоконь.

— Може, включити радіолу? — запитала обліко
вець Ніна Русавська.

— Наслухалися... Давайте краще заспіваємо. По
чинай, Людмило.

І Люда Музика почала пісню. її підхопила Віра 
Балан, потім Соня Білоконь, Валя Соломко...

Уже на вулицях стих гомін тих, хто повертав
ся з клубу, вже нічний вартовий по господарству 
вибив об підвішаний до 
сять ударів, а в тісній 
лунали пісні...

У

стовпа шматок рейки де- 
кімнатці на фермі все ще

ІЛОЛИ Людмила прийшла 
на ферму, в корівнику 

вже поралися доярки. Біля 
її групи порядкувала Ніна 
Вишнева.

приїхала! — гукнула вона.

ПРОВІДНА 
ЗІРКА

— Дівчата, Люда
Прибулу оточили доярки. Подруги тиснули їй ру

ку, поздоровля’’и з Новим роком, бажали щастя, 
доброго здоров’я.

— Ну, як там? — запитала Марія Стадніцька.
— У технікумі? Все в порядку. За другий курс 

здала.
— Поздоровляємо. То ти вже 

Коли приїхала?
— Учора.
— Відпочила б декілька

Вишнева.
— Спасибі тобі, Ніночко, що 

корів. Вже ти відпочинь.

електродвигунів. Правда, важкувато спочатку було 
влитись у загальний темп роботи. Брала досада: чому 
в інших все виходить так швидко й просто, а вона 
відстає? З часом прийшло і до неї вміння, бо дівчина 
була уважною, та й кмітливості їй не бракувало. Охоче 
допомагали їй друзі в цеху, а через рік Валя й сама 
навчала других. Довірили їй очолити комсомольсько- 
молодіжну бригаду. Про те, як пішли справи з прихо
дом нового бригадира, видно з того, що 8 березня минає 
вже два роки, відколи колектив носить звання комуніс
тичного. Першим на заводі здобув він це ім’я. Хороша 
слава не перешкоджає бригаді шукати ще більшого, 
йти до нових рубежів. Якщо говорити про планові зав
дання, то вони зараз тут виконуються на 140 процен
тів. А головна увага ізолювальниць спрямована на те, 

щоб видавати продукцію ли
ше найвищої якості. Зро
зумілі турботи, адже в 16 
країн світу поставляє про
дукцію їх завод, а радян- 
відмінним.
Котелькиної підтримала по-

ське мусить бути тільки
Першою в місті бригада 

чин «7 за 6», і зараз вже успішно справляється з цим 
завданням.

У молодих ізолювальниць нині з'явилась ще одна ме
та: щоб в Москву Валя поїхала вже як керівник кому
ністичного колективу імені XIV з'їзду ВЛКСМ.

Валентину нещодавно рекомендували кандидатом у 
члени КПРС. Радісно на серці, коли почуваєш довір'я 
товаришів. І хочеться краще працювати й ще більше 
віддавати себе людям, завжди робити для них тільки 
хороше.

Г. УДОВИЧЕНКО, 
керівник корпункту «Молодого7 комунара».

м. Олександрія.

О, а мама аж на 
вже. Важкувато їй доводить- 
хоче йти. Каже, семирічку та-

їх виховав _ 
К О М С О М О Л і 
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А потім роздавала корми, доїла. Не зчулася, як 
і настала перерва.

— Додому підеш? — запитувала Віра Балан.
— Мабуть, ні. Льоня десь поїхав у район. А 

Танюшки ж немає, у його батьків. Схожу в кон
тору.

Секретар колгоспної парторганізації Олег Заінч- 
ковський радо привітав Людмилу.

— Ну, покажись, — мовив опісля. — Схудла 
трохи... Ну, екзамени, як завжди. Знаю, сам інсти
тут закінчував.

Потім Люда переглянула підсумки за минулий 
рік. Першість серед доярок знову завоювала Віра 
Балан. Вона рада за подругу. На другому місці 
Маруся Шинкарук. Молодець, Маруся! Вона — на 
третьому. Що ж, і це добре. Ось як розтеляться її 
нетелі — справи покращають. О, а мама аж на 
шостому. Старенька 
ся, а на спочинок не 
ки виконаю.

— Кого я бачу?! 
иіївно...

Це — Володимир 
ном і секретар комсомольський.

— Що, знову якесь мені навантаження 
тував. Правда?

Володимир посміхнувся.
— Ви ж з комсомолом зв’язку не 

Так ось, бесіду запланував для вас. 
рок. Про двадцять другий з’їзд партії.

Після вечірнього доїння виконувала доручення— 
розповідала подругам про двадцять другий з’їзд 
партії, про величну програму побудови комунізму.

— Це великий документ епохи, дівчата. Він є 
для нас дороговказом, провідною зіркою. На нас,- 
молодь, покладена Програмою найбільша відпові
дальність. Пам’ятаєте, як писав колись Маяков- 
ськнй? «Комунізм — це молодість світу, й будува
ти його молодим».

Здрастуйте, Людмило Ана-

Менделенко, колгоспний агро-

підго-

пориваєте.
Серед доя-

другий з’їзд

Р 
Р 
::ЗУСТРІЧІ... Зустрічі... 

Зустрічі... Вона ніколи 
не бачила цих людей, але 
чомусь здається, що давно 
знайома ’з ними. Ось хо
ча б оця жінка з Добро- 
величківки. Кажуть, сви
нарка. Років під шістдесят, 

трибуни. Коли Людмила ви- 
по-матерннсько-

СПАСИБІ ВАМ,
МОЇ РІДНІ 

люди!

Вона не виступала

побувала в чо- 
була, відчувала

з 
ходила з клубу, підійшла до неї й 
му обняла.

— Хай щастить тобі, доню!
За цих декілька днів вона вже 

тнрьох районах. І скрізь, де не 
якусь особливу теплоту людей.

Ось вона зараз сидить в залі кінотеатру, в міс
течку, що є центром виборчого округу, трудящі 
якого назвали її своїм посланцем до радянського 
парламенту. Виступають новоархангельські труда
рі. Вони говорять про неї, просту селянську жін
ку, в якої золоті руки і неспокійна вдача.

Вони говорять про неї багато щирих слів. Чи за
служила вона їх? Мабуть, не тільки вона.

Людмила сидить за столом президії і силкуєть
ся пригадати, кому належать оці рядки: «Раз доб
ром нагріте серце—вік не прохолоне!» Либонь, Шев
ченку?... А хіба раз люди гріли своїм добром її 
серце? Адже це вони, радянські люди, оточили її 
увагою і піклуванням,- коли дівчам 
ферму. Це вони виховували в неї волю 
чий запал. Це їх руками прикріплена на 
найвища державна відзнака з образом 
ймення знає кожна людина на землі.

Ні, не прохолоне її серце... Своє теплоНі, не прохолоне її серце... Своє тепло вона му
сить віддати тим, хто нагрівав його добром. І від
дасть. Ви чуєте, мої рідні люди?

Дмитро ДРОЗДЕНКО.

У фейлетоні 
на гарячому», 
друкований в 
за 7 лютого ц. р., гостро кри
тикувалися водії Кіро
воградського таксопарку 
10. Володимиров і Г. Жа
данов.

Редакція одержала від
повідь голови обкому проф
спілки працівників зв’язку,

шосейних шляхів т. Руго-
* «
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ля. Він повідомив, шо за 
зловживання таксометра
ми, а в зв’язку з цим 
і фінансової дисципліни, 
10. Володимиров і Г. Жа- 
данов звільнені від роботи 
на легкових таксомоторах 
і переведені автослюсарями 
по технічному обслугову
ванню автомобілей Кірово
градського таксомоторного 
парку.
«

14 січня ц. р. в газеті була надрукована коресгіонден- 
ція «Стародубець знову парубок», йшлося про те, що 
комсомолець Василь Стародубець якось несподівано, 
зовсім незрозуміло повірив якійсь брудній плітці на 
дружину і вигнав її з дому.

Після повторного виступу газети (4 лютого ц. р.) пра
цівник Компаніївського райкому ЛКСМУ виїжджав в 
колгосп імені Карла Маркса, де проживає В. Староду
бець, для вжиття заходів і детального з’ясування спра
ви. Виявилось, що дружина Стародубня Валентина вже 
відмовляється від налагодження сімейних відносин з 
Василем, від сумісного життя.

Бюро Компаніївського райкому ЛКСМУ за амораль
ну поведінку суворо попередило В. Стародубня.



КОНКУРС

НАШ

1. А.ОСИПОВА

ЛМЛМЛАЛААЛ

Р РУКАХ у Людмили додаток газети «Извес- 
•'* тил» «Неделя». Дівчина уважно переглядає 

його, читає цікаві матеріали. На одній із 
сторінок увагу її привернув портрет першого 
космонавта Юрія Гагаріна. Він був виконаний 
румунською жінкою Жоржнтою Сару і віддру
кований на звичайній друкарській машинці. Це 
зацікавило Люду. Тим більш, що вона сама непо
гано друкує, у вільні години займається малю
ванням.

Людмила Осипова написала листа до Румунії. 
Жоржнта Сару не затрималася з відповіддю. 
Вона детально розповіла про технологію цього 
незвичайного відтворення фотографій. Листуван
ня переросло в хорошу, щиру дружбу. Людмила 
і Жоржнта надсилають одна одній свої роботи, 
діляться враженнями, допомагають порадами.

Минув рік з того часу, коли Людмила почала 
займатися друкуванням на машинці портретів. 
Сьогодні в нашій газеті ми публікуємо портрет 
монстра Кіровоградської швейної фабрики, бри
гадира колективу комуністичної праці Лідії Лас- 
товіної. Портрет надіслала до редакції Людмила 
Осипова, працівниця Кіровоградського держав
ного архіву. Він виконаний на друкарській ма
шинці.

ПРОСТА ІСТОРІЯ

ЗА СПРАВЖНЮ МАСОВІСТЬ, МАЙСТЕРНІСТЬ
Сказати про те, іцо в об

ласті сільський спорт розви
вається вкрай незадовільно, 
було б деяким перебільшен
ням. Адже Кіровоградське 
товариство «Колгоспник» 
за одинадцять років свого 
існування встигло внести 
певний вклад у розвиток 
фізкультури і спорту в рес
публіці. Лише за останні 
три роки в низових органі
заціях виховано шість май
стрів спорту СРСР, до вось
ми тисяч розрядників, май
же двадцять тисяч значкіс- 
тів ГПО. Спортсмени Кіро- 
воградщини своєю високою 
майстерністю 
право входити 
збірних команд України і 
Радянського Союзу. А май
страм спорту Миколі Гу
сельникову та Олександру 
Пуртову випала доля захи
щати честь 
спорту на 
аренах.

Ведучи розмову про до
сягнення сільських спорт
сменів, аж ніяк не можна 
минути імені ще декількох 
справжніх маяків товарист
ва — Зінаїду Пидюру, яка 
стала чемпіонкою України 
з легкої атлетики, важкоат
летів - Миколу Рудченка, 
Юрія Чорного та Віктора 
Черняева, які вибороли при
зові місця на першості рес
публіки. Став призером 
першості СРСР новоукраїн- 
ський борець Федір Бондур.

Незважаючи на такі со
лідні досягнення деяких 
спортсменів, невгамовні 
скептики заявляють:

—Сільський спорт нашої 
області перебуває в зарод
ковому стані... Він, як ма
ля, лише починає зводитися 
на ноги і до того ж — до
ешь невпевнено...

Звичайно, це не зовсім 
так. Але за словами скепти
ків є якась доля правди. 
Вона виявляється в незнач-

НОТАТКИ З ДРУГОЇ 
ОБЛАСНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ ДССТ 
«КОЛГОСПНИК»

1$$Й

завоювали 
до складу

вітчизняного 
міжнародних

□
ному охопленні колгоспни
ків фізкультурою і спортом.

Обласне товариство «Кол
госпник» налічує в своїх ря
дах 76 тисяч чоловік. Це ж 
ціла армія фізкультурного 
фронту! І тут небезпідстав
но виникає запитання: чому 
ж так блідо проходять ра
йонні та обласні змагання 
сільської молоді?

Крім масовості, не можна 
скидати з рахунку й май
стерність. На обласних зма
ганнях в забігові на 100 
метрів брало участь 24 
спортсмени, і жоден з них 
не виконав нормативу на
віть третього розряду. Ана
логічне становище 
галося і в забігах 
10 тисяч метрів.

Це свідчить про 
колективах фізкультури ще 
досить слабко налагодже
ний навчально-тренуваль
ний процес, а районні ради 
досить рідко практикують 
проведення змагань. Само
усунулися від послідовного 
спрямування фізкультурно- 
масової роботи і райкоми 
комсомолу. Нічого не ска
жеш, інструктори райкомів 
часто бувають у колгоспах. 
Вони цікавляться, як ідуть 
справи з підготовкою до 
вирощування кукурудзи, як 
з надоями молока і т. д. І 
немов між іншим цікавля
ться: чи хлопці у волейбола 
грають.

Справжнім стимулом фіз
культурного росту повинна 
стати масовість, майстер
ність. Досягти цього немис
лимо без громадських ін
структорів. Позаторік було 
проведено двадцятидениі 
семінари громадських кад
рів. Як же вони працюють?

спостері-
на 5 та

те, ІЦО в

І
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«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.
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В Бобринецькому районі 
включилися в роботу десять 
інструкторів замість підго
товлених 21. А в Петрів- 
ському районі після семі
нарських занять жоден гро
мадський інструктор не 
взявся за діло.

В районних радах спор
тивного товариства вкоріни
лася невірна практика під
готовки громадських трене
рів та суддів загальним чис
лом, а не зокрема для кож
ного колективу фізкультури. 
Та й це в основному учні 
технікумів, які через 2—З 
роки закінчують навчання, 
працівники райцентрів, фут
болісти, волейболісти 
йонннх команд тощо.

Спортивний сезон цього 
року повинен бути особливо 
напруженим. Адже він є 
підготовчим до спартакіади 
народів СРСР. За цей рік 
у змаганнях на першість 
колективів, районів, області 
повинні взяти участь пів- 
мільйона фізкультурників. 
Новому сезону великого 
спорту вже сьогодні мусить 
передувати велика організа
ційна робота: будівництво 

.майданчиків, простих гім
настичних містечок, стадіо
нів. Кожний фізкультурник 
за рік повинен взяти участь 
у змаганнях не менше 8—10 
разів.

В обласному товаристві 
«Колгоспник» є хороші 
спортсмени, є й чудові ко
лективи фізкультури. Зна
чить є в кого вчитися, є з 
кого брати приклад. Вже 
давно настала пора, 
президія обласної 
ДССТ «Колгоспник» 
голова В. Солонченко уза
гальнили досвід передовиків 
і поширили його в усіх ра
йонах, щоб кожен колгосп^ 
кожна бригада мали свої 
команди, своїх чемпіонів.

В ДИТИНСТВІ Нонна 
Мордюкова не уявляла, 

як могли люди колись об
ходитися без кіно. По неді
лях, якщо перед цим тиж
день вона вела себе добре, 
не бешкетувала, мати дава
ла їй гроші на квиток. Ви
сока не по роках, голінаста, 
вона летіла до клубу, «вро
стала» в стілець, і на півто- 
ри-дві години навколиш
нє переставало для неї іс
нувати.

У ті роки на екрани поча
ли виходити фільми з учас
тю Любові Орлової, один 
жіночий образ чарівніший 
іншого створювала Тамара 
Макарова. Веселі комедії 
йшли за участю Марини 
Ладиніної.

Думка стати артисткою 
кіно зародилася в пере
ломний від хлоп’ячої беш- 
кетності до пори дівочих 
роздумів рік. •

В їхньому колгоспі не бу
ло драмгуртка. Колгосп сла
вився пісенницями. Любила 
пісню і Нонна. Та слово, 
що звучало з екрана, здава
лось їй куди більш могут
нім засобом для спілкуван
ня з людьми.

Вона вирішила вступити 
в інститут кінематографії.

Але навіть сама затія по
пасти в Москву здавалась 
майже нездійсненною. Щой
но закінчилась війна, маса 
людей їхала з півдня і схо
ду в рідні місця. Для в’їзду 
в Москву потрібна була пе
репустка.

У Нонни перепустки не 
було. Квиток без перепуст
ки не дали. Вона вирушила 
і без перепустки, і без квит
ка. Від Кубані до столиці 
поїзд тягнувся тиждень. І 
не було у дівчини спокійної 
хвилини: адже якщо вияв
лять її без квитка, відправ
лять з ганьбою додому. 
Словом, не відомо чи стала 
б Мордюкова кіноактрисою, 
попадись вона в руки конт
ролера.

Але головна трудність че
кала в Москві. їй треба бу
ло витримати величезний 
конкурс: кіноактрисами хо
тіли стати сотні дівчат.

Однак екзаменатори від
разу відчули талановитість 
дівчини. В студентські роки 
їй більше всього вдавалися 
трагічні образи нещасної 
Катерини з «Грози» Остров- 
ського, Катюші Маслової з 
«Воскресіння» Л. Толстого.

Пропозиція зніматися 
в ролі Ульяни Громо

вої застала Нонну на тре- :***’ 
тьому курсі інституту. Ду- * 
ховний світ Улі був близь- І 
кий Мордюковін. Щоб зро-І 
зуміти поведінку своєї ро-І 
весниці в тій страшній не
безпеці, якій піддавали се
бе юні патріоти, досить бу
ло згадати окупацію рідної 
Кубані...

Суворий образ дівчиии- 
героїні із Краснодона, від-

творений у фільмі, був пер
шою великою творчою уда
чею молодої актриси.

В кінокартині «Повернен
ня Василя Бортнікова» є 
такни епізод: розквашена 
дощами, розбита машинами 
лісова дорога. Нічне вогни
ще на обочині. Василь 
Бортніков, вимотаний непо
ладками в сім’ї і на роботі, 
присів біля вогнища і роз
говорився з Дусею Огород- 
ніковою, бригадиром трак
торної бригади. Короткий 
цей епізод запам’ятовується 
завдяки переконливості об
разу бригадира^

Розвесела вдовиця Степа
нида у фільмі «Отчий дім» 
за показною розпустою та
їть иерозтрачену жадобу 
сімейного щастя.
ГІ1 А ВСІ ЦІ ролі актриси 

здаються нам підступа
ми до великої талановитої 
роботи, повної роздумів 
над жіночими долями, ко
ли ми дивимось фільм 
«Проста історія» за сцена
рієм Б. Аїетальннкова.

Є у фільмі сцена, яка вра
жає своєю правдою.

Влаштували вдови-сол- 
датки гулянку. В однієї з 
них день народження. Під
пили і жалібно, надрівно 
співають під патефон. При
бігла Потапова, соромить, 
що в гарячу пору вони гу
лянку затіяли.

В суворих очах Саші — 
Мордюкової — засудження 
і розуміння, співчуття і роз
думи.

Прекрасною, одухотворе
ною передчуттям щастя і, 
нарешті, усвідомленою без
надійністю свого почуття — 
такою постає вона перед 
глядачами. Данилов не 
вільний. Зусиллям болі за
ставляє вій себе^ не відгук
нутися, не заглянути в Са- 
шині повні любові і чекання 
очі. Розлучаючись з ним, 
можливо, назавжди, жін
ка не подала виду, як їй 
гірко.

Характерний епізод про
щання Потапової з рідним 
колгоспом. Тут немає ні 
промов, ні прохань, ні по
яснень. Але в очах у всіх 
стільки невисловленого, що 
Потапова не витримує, за
лишається.

Справжнє щастя—в слу
жінні людям. Зробити людей 
щасливими — немає зав
дання головнішого, почес
нішого і радіснішого.

А. ГЕРМАН.

У МИНУЛОМУ році піо- 
& пери Зпам’янської 
школи № 3 побували в 
Красиодоиі. Там вони відві
дали могилу молодогвар
дійців, познайомилися з 
рідними і близькими ге
роїв. І в юних ленінців ви
никла думка обладнати в 
своїй школі музей ^Моло
дої гвардії».

Минуло кілька місяців, 
і в школі відкрився музей. 
У центрі зайняв місце 
м а й стер но в и готовл єн и й 

макет пам’ятника молодо
гвардійцям. Поряд — шах
тарський ліхтар, подарова
ний учнї'м робітниками 
Шахти 1-біс імені С. Тю- 
леніна. Тут же виставлені 
копії шифрів молодогвар
дійців, фотографія біржі 
праці, яку підірвали ком
сомольці під час фашист
ської окупації.

Привертає увагу знімок, 
на якому зображені ви

пускники Першотравневої 
школи № 6. Серед них — 
молодогвардійці Анатолій 
Попов та Уля Громова. А 
ось ше одна фотографія — 
рідні і близькі молодогвар
дійців закладають 
вий сад на честь 
ської дворічки.

Поруч з макетом 
ника виставлена 
картина «Безсмертні моло
догвардійці», яку намалював 
місцевий художник С. Д. 
Лівертовський, а також 
картина «Допит Олега Ко
шового» (робота вихователя 
групи подовженого дня 
В. X. Плахтія). Тут же 
портрети краснодонців, 
Указ Президії Верховної 
Ради Союзу РСР про на
городження організаторів ї 
керівників підпілля.

Серед експонатіз музею 
багато фотознімків, що 
розповідають про зустріч 
знам’янських піонерів з 
рідними і близькими моло
догвардійців, листи і теле
грами, які надсилають 
знам’гчіцям сім’ї героїв.

П. РОМАНЕЦЬ.

фрукто- 
піонер-

пам’ят- 
велика

Давня дружба
Уже не перший рік існує 

дружба учнів Долинської 
середньої школи № 2 з 
видатними письменниками. 
Неодноразово під час кані
кул школярі їздили до сто
лиці нашої Батьківщини — 
Москви, де зустрічалися з 
Костянтином Паустовським, 
Олексієм Сурковим, Ігорем 
Шведовим та турецьким по
етом ІІазимом Хікметом.

Зараз учні листуються 
з Михайлом Олександрови
чем Шолоховим.

А. ЛУБЕНСЬКИЙ.

(Наступний номер 
вийде 11-го березня)

Редактор П. МАРЧЕНКО.

■ МІСТА ■

щоб 
ради 
та ’•

В. ЮР’ЄВ.

Відповідь на ребус, 
■міщений 10 лютого 1962 р.

Щоб творити в житті героїч
ні діла, — загартовуймо наші 
тіла.

Першими правильні відпові
ді надіслали: група учнів Кіро
воградського будівельного тех
нікуму, Анатолій ЛИПКАМ з 
Кіровограда. Анатолій БЄЛИИ, 

_ Леонід ЛИПА — студент Кіро- 
X воградьского педінституту імені 
♦ Пушкіна та інші.

Кінотеатр «Мир». Для дітей 
«10 ТИСЯЧ ХЛОПЧИКІВ». По
чаток о 9 год. 40 хв. та І! год. 
25 хп. ранку, 1 год. 10 хв. 
2 год. 55 хв. дня. 
ВИПРОБУВАНЬ».
4 год. 40 хв. дня. 6 год. 25 хв., 
8 год. 10 хв.. 9 гол. 55 хв. ве
чора. <

Кінотеатр імені Дзсржинсьно- 
го. Для дітей «ДІВЧИНКА 
ШУКАЄ БАТЬКА». Початок о 9 
год. ЗО хв. ранку. «КОХАННЯ У 
ВЕРЕСНІ». Початок об 11 год. 
20 хв. ранку, 1 год., 2 год. 40 
хв., 4 год. 20 хв. дня, 6 год.. 7 
іт>д. 40 хв., 9 год. ЗО хв. вечора.

Кінотеатр «Сивашець». Для 
дітей «ОПЕРАЦІЯ КОБРА». 
Початок о 2 год. дня. «ПО
ВІЯ». Початок о 10 год. ранку, 
12 Та 4 год. дня, 6. 8, 10 год. 
вечора.
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