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ЩОБ ДОБРИХ СПРАВ КОМСОМОЛЬСЬКИХ
□

СТАЛО БІЛЬШЕ! Пролетарі всіх країн, енний і

Про що говорять фанти
ЯКЩО почати з висновків про робо

ту III пленуму обкому ЛКСМУ, 
який відбувся позавчора, то коротко 

можна сказати так: це була хвилююча, 
ділова, конкретно спрямована розмова 
про наші комсомольські справи. Коло 
питань було надзвичайно широким. Го
ворили і про виробництво, і про орга
нізаційну та масово-політичну роботу, 
про навчання, культуру, спорт. Таку 
широку, всеохоплюючу тематику визна
чило питання порядку денного, а саме: 
«Про підсумки роботи II пленуму ЦК 
'ЛКСМУ «Про роботу Кіровоградської 
та Миколаївської обласних комсомоль
ських організацій по виконанню рішень 
XIV з’їзду ВЛКСМ та XIX з’їзду ком
сомолу України» та завдання обласної 
комсомольської організації».

Доповідач — перший секретар обкому 
комсомолу О. Ф. Мальований та висту
паючі відзначили те,’ чого ми досягли, 
а чого не доробили і що належить зро
бити молоді Кіровоградшини найближ
чим часом.

Так, успіхи є, вони незаперечні. За 
перше півріччя цього року при безпосе
редній активній участі молоді введено в 
дію 10 нових дільниць і цехів, споруд
жено та освоєно 4 автоматичних пото
кових технологічних лінії, освоєно і 
модернізовано 34 одиниці промислового 
обладнання і верстатів. Плідно трудя
ться раціоналізатори, 7.704 молодих тру
дівники області, в тому числі 6.455 ви
робничників, змагаються за особистий 
вклад V дострокове виконання семиріч
ки. Цифри і факти. їх багато. А за ни
ми постає людина майбутнього суспіль
ства, законом для якої є моральний ко
декс будівника комунізму.

На трибуні — 
сько-молодіжної 
колгоспу імені
ського району Володимир Яковлев. На 

його 
двічі

важливої справи, як бригада В. Яков
лева? Виявляється, ні. В ряді районів, 
і в першу чергу в Новогеоргіївському, 
Знам’янському, Олександрійському та 
Маловисківському повторюють минуло
річні помилки. Незважаючи на велике 
навантаження на кожний силосозби
ральний комбайн, план ремонту агрега
тів в цих районах виконаний на 50—70 
процентів. 1 це тоді, коли розпочиїіаєть-
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Димитрова Вільшан-

площі- 1.313 гектарів вирощує 
бригада кукурудзу за методом 
Героя Соціалістичної Праці О. В. Гіта- 
лова. Контрольні укоси качанистої по
казують, що вже є в середньому 
350—400 центнерів зеленої маси 
кожному гектарі.

Володимир розповів, як бригада
готувалася до силосування кукурудзи. 
Все розплановано, розставлено так, 
іцоб якнайшвидше впоратися з робо
тою.

Але чи всі сільські комсомольські 
організації настільки готові до цієї

по
на

під-

ся масова боротьба за достаток силосу 
для тваринництва.

ЦК ЛКСМ України оголосив з 
І серпня республіканський двомісячник 
по заготівлі силосу для громадського 
тваринництва. Зараз юнаки і дівчата 
нашої області беруть підвищені соціа
лістичні зобов'язання, збільшують пло
щі, на яких вони збиратимуть куку
рудзу. Тільки та комсомольська органі
зація доможеться успіху, вчасно і якіс
но впорається з завданням, яка створить 
ударні загони по силосуванню, органі-. 
зує їх двозмінну роботу, визначить міс
це кожного комсомольця на «зелених 
жнивах», доведе до кожного працюючо
го денні, декадні завдання.

Багато питань різного характеру ви
рішує комсомольська організація облас
ті. Але, як зазначив пленум, не скрізь 
і не завжди вони розв’язуються. Так, 
пленум ЦК ЛКСМУ вказав на незадо
вільне здійснення комсомольського шеф
ства над будовами Кіровоградського 
м’ясокомбінату, Долннського і Новоук- 
раїнського цукрозаводів. Однак безгос
подарність, великі простої робітників і 
механізмів, відсутність дійового зма
гання все ще даються взнаки на цих 
будовах. А дехто з комсомольських пра
цівників не хоче всього цього помічати. 
Саме так можна зрозуміти ту частину 
виступу секретаря Кіровоградського 
міськкому комсомолу В. Сокуренка де 
він, замість того, щоб доповісти плену
мові, яких заходів вживає міськком для 
виправлення і налагодження справ на 
будівництві м’ясокомбінату,’ почав шу
кати «об’єктивні» причини.

Словами тут не відбудешся. Треба, 
як-то кажуть, засукати рукави і серйоз
но братися за діло. *

Хто стоїть на правому фланзі

ГРАНИЧНО чітко визначили XIV 
з’їзд ВЛКСМ та XIX з’їзд ЛКСМУ 

завдання комсомолу. Тепер — справа 
за виконанням з’їздівських рішень.

Про тих, кому доручено організову
вати й мобілізовувати молодь — про 
комсомольських вожаків, III пленум об
кому ЛКСМУ мову повів широкоГДехто 
з комсомольських секретарів побував на 
трибуні пленуму. З їх розповідей можна 
було зробити висновок, наскільки кожен 
занурився в життя своєї організації, як 
тримає її кермо. Ось виступає Варвара 
Здір, секретар комсомольської організа
ції колгоспу імені Леніна Новгородків- 
ського району. Про чудові справи роз
повідає вона: виведено в число передо
вих раніш відсталу молочно-товарну 
ферму № 2, собівартість одного центне
ра молока на комсомольсько-молодіжній 
фермі здешевлено майже на карбова
нець проти загальноколгоспної; ланка 
кукурудзоводів Миколи Карпенка, яка в 
минулому році одержала 70-центнерний 
врожай кукурудзи, нині виплекала ще 
кращу чудесницю...
Вміло організовує восьмисотенну сім’ю 

комсомольців Кіровоградської швейної 
фабрики секретар комітету Тамара Сто- 
рожук. Тому на пленумі вона мала змо
гу говорити про відрадне: про те, як 
комсомольці підприємства борються з 
браком, виявляють виробничі резерви.

1 навпаки — запустіння панує у тій 
організації, де немає справжнього во
жака. На сумні роздуми наводить при
клад, про який розповів комсорг обко
му при Кіровоградському виробничому 
управлінні В. Бурлака. Міцним госпо
дарством у Кіровоградському районі 
вважається колгосп імені Фрунзе. А через

це комсомольською організацією артілі 
райком не дуже цікавився. Вважали і 
її передовою, навіть вимпел вручили. А 
що ж насправді? Секретарем тут пра
цює Олександр Шевченко, який роботу 

цю не любить. Тому 
тут і 
одні за 
будись, і 

збираються. Олександр не 
комсомольців де працює, 
вже про те, щоб знати, як працює ко
жен з них.

Саме поверховим добором кадрів у 
значній мірі пояснюються ті недоліки, 
які ми маємо в організаційно-політич
ній роботі. Погано з ростом рядів ком
сомолу. 37 первинних організацій у цьо
му році зовсім не росли. Найбільше та
ких у Знам’янському, Олександрій
ському, Устннівському районах. І це 
тим більше прикро, ще є ж чудові ое- 
зервн для росту. Чому, наприклад, не в 
лавах комсомолу Катя Сопільняк — 
краща доярка колгоспу «Росія» Улья
новського району, яка випередила бага
тьох доярок району й області?

Байдужість окремих комсомольських 
працівників спричиняє багато зла. 
Замість справжньої турботи про ріст 
рядів комсомолу, деякі райкоми, зокре
ма Голованівський, Новоукраїнський, 
Долинський, стали на ганебний шлях 
окозамилювання.

Культурний і духовний рівень нашої 
молоді чим далі зростає, і будь-хто не 
може брати на себе функції її ватаж
ка. Потрібно для нього людину освіче
ну, мислячу. А між тим, ми маємо ще 
80 секретарів первинних організацій з 
незакінчеиою середньою освітою.

Там, де помилилися
виборі секретаря, тепер дорого розпла
чуються. В нову звітно-виборну, кампа-! 
нїю до керівництва повинні прийти най- 
завзятіші, найепергійніші юнаки і дів
чата, з якими б по плечу було молоді 
виконання ще вищих зобов’язань^ ше 
складніших завдань.

збори лише 
півроку від- 

внески не 
знає, хто з 
не говорячи

комсомольці . у

Хорошим починанням—широкі нрила

пі ділок-йллг“Я

Г"1 ОСЛУХАЄШ бригадира тракторної
* 1 бригади № 1 Григорія Василенка і 
здається, що все «в ажурі». Комбайни 
працюватимуть груповим методом, ав
томашини і тракторні візки транспор
туватимуть зелену масу і качани в мо
лочно-восковій стиглості прямо в ями.

Тільки оті силосні ями, всупереч за
певненням бригадира, ждуть-вигляда- 
ють скрепера або, принаймні, лопат. 
Надто вже вони засмічені, захаращені 
підходи до них.

— Коли ж почнете силосування!
— Та мали почати в понеділок, але...

це ж важкий день. То, мабуть, завтра 
приступимо, — говорить Г. Василенко.

А тим часом на польовому стані бі
ля комбайна «ККХ-3» порається Роман 
Онопа.

— Нема сегментів до різального апа
рата, ланцюгів «ШАГ-19» — тож хіба 
це робота, — непокоїться комбайнер.

До речі, це, так би мовити, була в 
нас друга зустріч з Романом Онопою. 
Перша мала заочний характер. Коли 
прибули в колгосп, біля контори ки
нулася в вічі стіннівка, правда, ста
ренька, місячної давності. В «Перці» 

/ми уздріли того ж Романа Онопу. На 
-* малюнку захмелілий чолов’яга ганявся 

За шестернею, але замість шестерні в 
руки йому весь час потрапляє «москов- 

■ ська». Підпис під карикатурою свідчив, 
що так Роман Онопа ремонтує лафет.

І ось так він ремонтує комбайн. Зав- 
тРа — збирати кукурудзу, а ремонтові 
«інця-кРаю не видио-

Тракторна бригада № 1 має зібрати
силос 300 гектарів та на зерно 200 -

гектарів кукурудзи. Двома силосними та . «. •
гЄнИм «ККХ-3», скажімо, можна впора- : lwl О «І ОДІ й
oflH із косовицею кукурудзи на силос. |
тИС и збиранням зернової! Адже по- ♦ Т Т /-» • • й
*Х> за«»‘»вати м»«а"'зми. -. не баріться з силосуванням кормів! 1р А наші люди й торік не збирали і J 1

— каже Г. Василенко.
ірУчнУ'

резюмує Г. Васи-

ж думки дотримую- 
тракторної бригади 

але про

— Цікаво, як же впоралися з куку
рудзою!

— А колгосп найняв людей по до
говору. Але ж наші люди не збира
ли!!!).

Очевидно, й нинішнього року керів
ники артілі таким способом збирати
муть кукурудзу. А тимчасом стоїть на 
польовім стані, розукомплектований 
«КУ-2».

— Відпрацювався він уже, 500 гекта
рів скосив. Тепер ці комбайни себе не 
виправдують(!|, — 
ленко.

Очевидно, такої 
ться і бригадир 
№ З Микола Бондаренко, 
«КУ-2», що теж стоїть тут, він вислов
люється загадково:

— Немає скатів до нього. Це ж якусь 
машину треба «роззути».

Про комсомольсько-молодіжні агре
гати, про участь молоді у заготівлі си
лосу тут навіть і не згадують.

— Про це тільки збираємося по
говорити на зборах, — признається 
Світлана Симоненко, секретар комсо
мольської організації колгоспу.

При такому безладді у підготовці до 
збирання кукурудзи важким днем мо
же стати не тільки понеділок.

О. ШКАБОЙ, 
Колгосп ім. В. Ульянова
Олександрійського району.
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Т> ИДНО, неспокійне життя комсо- 
-■-* мольського працівника підказало 
учаснику пленуму, секретареві Ново- 
миргородського райкому ЛКСМУ 
Б. Капустянському слова про те, що 
молодь не любить застою в роботі, шо 
запалити її зможе той. хто творчо, по- 
новому підходить до справи. Нову фор
му роботи, хорошу ініціативу не гріх і 
в інших запозичити — лише б на ко
ристь загальній справі. Б. Капустян- 
ський у своєму виступі розповів про 
створення «Комсомольського прожекто
ра» в колгоспі імені XXI з'їзду КПРС. 
Цей передовий загін комсомольців не 
лише виявляє виробничі резерви, а й 
вводить їх у дію. Так, члени «КП» пов
ністю підготували до зими приміщення 
свинарника, підключили електродоїльні 
апарати.

З перших же днів виникнення нової 
ініціативи створені й успішно працюють 
загони «Комсомольського прожектора» 
на Кіровоградській швейній фабриці. 
Олександрійському електромеханічному 
заводі.

Але ж на багатьох підприємствах во
ни ше не створені, а якщо й були ство
рені, то проіснували дуже недовго. І че
рез те, шо тут комсомольські керівни
ки розцінили виникнення цих загонів не 
як великий похід за резерви, а як ско- 
роминушу кампанію. Підхопили почин 
на словах, а конкретним поширенням 
його не займались.

Отож і не працюють нині «Комсо
мольські прожектори» на «Червоній 
зірці», на будівельних майданчиках 
м. Кіровограда, на підприємствах м. Хру
щова.

р у д і її її її к її с е .і а !
S

Змагання «7 за 6», за особистий вклад 
у будівництво комунізму було визнано 
на XIV з’їзді ВЛКСМ центральним пи
танням роботи комсомольських коміте
тів.

Але не скрізь воно ше стало масо
вим. Так. в Новгородківському. Голова- 
нівському, Онуфріївському і Новомир- 
городському районах за особистий 
вклад змагається лише 0,4 процента від 
усієї кількості комсомольців.

Розмах комуністичного руху є міри
лом організаторської і виховної роботи 
комсомолу. Адже цей рух сучасності — 
прояв високої свідомості і творчої ак
тивності його учасників. Саме в ньому 
виросли наші славні передовики, керів
ники комуністичних колективів — Аль- 
біна Кравцова, Катерина Захаренко, 
Володимир Яковлев і багато інших.

Але за хорошими прикладами крию
ться і недоліки в організації комуністич
ного змагання серед молоді. Особливо ж 
серед сільських комсомольців, з яких 
лише кожен 12-й змагається за кому
ністичну поаию.

Неконкретно займаються керівництвом 
комуністичного змагання Кіровоград
ський та Олександрійський міськкоми 
ЛКСМУ. За звітами міськкому v Кіро
вограді в порівнянні з відповідним пе
ріодом минулого року втричі зменши
лась кількість колективів, шо змагаю
ться за почесне звання, а в Олександрії 
ряди борців за комуністичну працю 
порідшали на 2.702 чоловіки.

Пленум обкому ЛКСМУ відзначив, 
що неможливо і недопустимо далі так 
поверхово керувати змаганням молоді. 
Адже змагання це спрямоване на 
пішне завершення славного походу 
дострокове виконання семирічки, за 
ближення комуністичного завтра.

* * *
В роботі пленуму взяв участь і висту

пив з промовою перший секретар Кіро
воградського обкому партії Ф. Г. Марти
нов.
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ЩАСЛИВО!
Випускникам Знам’янського технічного 

училища Хе 2 присвячую.

Кличуть семафори десь за обрій
І гукають хорами гудки.
Перший раз із майстровим в час добрий
За кермо сідають юнаки. 
Обіймуть їх невідомі далі, 
їм би зараз оберемки роз — 
По дзвінкій дорозі-магістралі
Вируша їх перший
Це вони, кому дано
Світ новий і щастя
Хай завжди вогонь
На путі звитяжному горить.

Борис ЛАЛІМЕНКО.

• •

ДОБРЕ знають в Гайво- 
ронському локомотивно

му депо Південно-Західної 
залізниці молодих комуніс
тів — машиніста тепловоза 
Віталія Денегу та його по
мічника Івана Морозка. Піс
ля закінчення школи вони 
поступили в технікум, який 
успішно закінчили. І ось 
вже декілька років пра
цюють в Гай веронському де
по на тепловозі 
За 20 днів 
провела 
поїздів І 
кілограми 
ного.

Молоді ‘ 
руть активну участь в гро
мадському житті депо. Віта
лій Денега вчиться заочно 
на другому курсі Інституту 
залізничного транспорту. 
Його помічник Іван Мороз
но є активним дружинни
ком,- Цього року він 
пае у вуз.

Побажаємо ж їм в 
залізничника успіхів 
боті та навчанні!

На знімку: (зліва
во) Віталій ДЕНЕГА 
го помічник 
КО.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.
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7 великовагових 
зекономила 142 
дизельного ладь-
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тепловоз, 
кувати
в нім творить... 
зеленуватий
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— ншиїиші валив
І ДУТЬ состави. На схід, на захід, на південь. З ру-
1 дою і хлібом, з вугіллям і устаткуванням. Малень

ка зупинка на залізничній станції, короткий «перепо
чинок». На нових пофарбованих вагонах з’являються 
ледь помітні лаконічні написи: «Абакан. Волгоград. Са
ратов...». І знову «зелена вулиця» семафорів приймає в 
свої обійми безупинні маршрути...

Про людей, за чиїм велінням десятки составів від
правляються щодоби із залізничної Знам’янки в усі 
кінці країни/ і хочеться розповісти.

• • • ч

1. „Лабораторія“ Степана Прокоповича 9

напра- 
та йо- 

Іван МОРОЗ-

Виконуючий обов'язки
цегельного заводу № 2

(9

І

не повинні простоювати жодної, зайвої хвилини. Ось 
тому з путі на путь в лабіринті залізничних колій за 
владним велінням маневрового диспетчера, а потім — 
складача поїздів старенька «емка» перетягує вагони 
від одного состава до іншого. Формується маршрут 
на П ятихатки. А на сусідніх коліях, одночасно з п’яти- 
хатським маршрутом, формуються состави на Мико
лаїв, Херсон, Кременчук, Одесу...

Пройде менше години і новий маршрут, сформова
ний з вагонів поїзда № 3282 та

X .

• ч * • * • *

—Тїї^ БУДЕМО робити далі, Степане Прокоповичу?..
Складач, поїздів Валентин Турта, з яким ми тільки- 

но познайомились, про щось домовлявся по телефону.
— Значить, на тринадцяту, і викинути льодники... Ін

ші три я заберу... Та хоч і на дев’яту...
Коротенько дзенькнув телефон і замовк.
— Значить, ви не були ще в лабораторії Степана 

Прокоповича? І на гірку нашу не ходили? А з вагон- 
• никами .знайомились? Ет, багато втратили... А які в нас 

дівчата-стрілочниці вправні... Та ви обережно, обереж
но, так можна і додому не повернутися.

Біля нас важко простугоніло два вагони.
— На Дебальцево, з фруктами. А ті чотири під зер

но, на Москву. Майже транзитом... Всі вони на приміті 
в Степана Прокоповича.

Поряд глухо заговорив гучномовець: «Вагонники! 
Зніміть сигнал на двадцять другому. Дві платформи 
відправляємо по- маршруту...».

— Степан . Прокопович дає розпорядження. А його 
господарство он там, на другому поверсі товарної кон
тори.

...На широкому прямокутнику з паперу — густе пле
тиво ліній, синіх і чорних. Вони рябіють чотиризначни
ми цифрами, тоненькими проміннями розбігаються у 
різні кінці. Учнівська лінійка щільно лягає на папір. 
Ще одна чорна лінія, і цифра «3282» з'являється нав
проти помітки «ст. Помічна». Це — захід поїзда і його 
номер. Через кілька хвилин машиніст могутнього теп
ловоза передасть натурний лист состава в товарну 
контору Кременчуцького парку, звідки розпочинають
ся формування нового маршруту.

А поки що состав на підступах до станції. І ніхто, 
крім маневрового диспетчера Степана Прокоповича 
Петренка, не знає його тоннажу і дальшого путі сліду
вання вагонів.

Степан Прокопович гортає широкі паперові стрічки 
з безліччю цифрових позначень, умовних скорочень 
слів і назв товарних станцій. Всі ці дані відправили ра
зом з поїздом № 3282, по телеграфу. Тут — ті ж ві
домості про склад состава, що і в натурному листі, ма
шиніста.

— Оце составчик, — задоволено посміхається дис
петчер. — Сімдесят п’ять вагонів. З них сорок п’ять 
на П ятихатки і Верховцево. Підкинемо десяток — і 
маршрут готовий.

Ще раз уважно водить олівцем по густому сплетін
ню різнокольорових ліній. Підраховує. За хвилину 
включає мікрофон.

— Складач Турта. На сьому прибуває сімдесят п’ять 
• вагонів. Сорок^дев’ять перекинь на одинадцяту. Там у 
тебе тринадцять платформ. До повного добав ще чо
тири. Не затримуй вагони з фруктами

— От і добре. Хвилин через і 
П’ятихатки, якщо вагонники не підведуть.

Степан Прокопович натискує
— Оператор вагонників. О 

3282-й прибуває на сьому путь.
А ще через ?вилину-другу по всьому Кременчуць

кому парку в гучномовцях лунає команда оператора 
вагонників:
— 3282-й оглянути на сьомому путі.
Знову на комутаторі спалахує рожева лампочка.
— Нарядчик кондукторського резерву, готуйте 

бригаду на 13 годин 55 хвилин на П’ятихатки.
Команда за командою, розпорядження за розпоряд

женням... Вагони з народногосподарськими вантажами

• ••

сорок будемо їхати на

на кнопку комутатора.
13 годині 55 хвилин

*

«МОЛОДИЙ КОМУНАР* 5 серпня 1962 р., 2 сгор.

інших составі в,е від
правиться до станції призначення. Чорна лінія в графі
ку виконання маневрової роботи.застигне біля познач
ки «14 год. 25 хв.». Отже, поїзд відправлений достро
ково на двадцять хвилин.

...Степан Прокопович перегляне щойно одержані те- 
!...... * по сусідству з чорними

лінії, накреслені синім

начальника кіровоградського 
В. Корнєв у відповідь на ко

респонденцію «Слідами стихійного рейду» (газета від 
27 травня 1962 р.) повідомив, що дійсно на заводі є ці
лий ряд недоліків. ' _-Ч

З цього приводу редакція зв’язалась з начальником 
управління промбудматеріалів Черкаського раднаргос- 
пу В. Чебаненком. Він повідомив, що для поліпшення 
роботи Кіровоградського заводоуправління цегельних 
заводів, в тому числ, й на підвідомчому заводі № 2, 
управлінням промбудматеріалів раднаргоспу подається 
допомога.

За рахунок 10-процентних відрахувань по державно
му страхуванню на 1962 рік на капітальне будівництво, 
механізацію і придбання устаткування виділено 56 ти
сяч карбованців.

Виділено фонди на поставку в третьому і четвертому 
кварталах 1962 року двох одноковшових екскаваторів. 
Передано з іншого заводу новин прес типу «СМ-143» 
для напівсухого пресування цегли, який уже монтується 
на заводі №2.

Проектний конструкторсько-технологічний інститут 
раднаргоспу почав виготовляти технічну документацію 
на реконструкцію цегельного заводу № 2 з урахуван
ням дальшої механізації трудомістких процесів.

—— ----------------<♦»---------------------—

леграфні стрічки і в графіку
лініями, можливо, з’являться 
олівцем. Це — маршрути транзитних поїздів.

2. І состави ідуть за составами...
«МАШ комплекс». При зустрічі складач Валентин Тур

та, секретар комсомольської організації Знам’ян- 
ки-Сортувальної, наголошує на ці слова якось підкрес
лено різко.

— Без маневрового ми — ніщо. Без нас, складачів, 
стрілочники і паровозники, як без рук. Та .й Степан 
Прокопович не був би «богом», якби не комплекс.

Що таке «наш комплекс», ми достеменно впевни
лись, завітавши в маленьку кімнату товарної контори, 
а опісля,.— подорожуючи із складачем на площадках 
вагонів від одного состава до іншого.

...В товарній конторі більше всіх завантажена робо
тою Люда Самброс. Вона — спнсувач по прибуттю 
составів. Від старшого техконторника М. Т. Лимаренка, 
робоче місце якого поряд з Людиним, дівчина одер
жує накладні на кожний вагон, щойно доставлений в 
составі. На маленькому паперовому листку розписано 
все: станції відправлення і призначення, пункти пере
ходу вагона з однієї залізниці на іншу, хто відправляє 

організація повинні йоговантаж, яке підприємство чи 
одержати.

Ось до Люди потрапляє 
«Вінницький суперфосфатний 
мікрофон, диктує номер 
одного відділку залізниці 
буде підключатися в новий состав. А десь в одному 
з районів Кременчуцького парку, біля состава, в скла
ді якого прибув і вагон з суперфосфатного заводу, 
оснащений портативною рацією, несе службу ще один 
списувач. Одержавши з техконтори сигнал від Л. Сам
брос, він наносить крейдою на вагон нові позначення. 
І так — вагон за вагоном... Тепер' — черга за склада
чем Валентином Туртою і його помічником Віктором 
Большаковим. За їхнім сигналом машиніст маневрово
го паровоза Іван Донченко відчепить від вже «опра
цьованого» состава потрібний вагон. Стрілочник пере- 

Паровоз відштовхне 
інерції, побіжать по 

шеренгу зі своїми сусідами

накладна з штемпелем 
завод». Дівчина включає 

вагона і пункт переходу з 
на інший, де знову вагон 

•в одному

веде рейки на потрібну колію, 
вагони, і ті, підкоряючись силі 
рейках і стануть в одну 
по маршруту.

Состав сформований повністю. В техконторі складе
но і вручено машиністові тепловоза новий натурний 
лист. Через кілька хвилин «зелена вулиця» гостинно 
пропустить состав з вантажем.

— Ще один поїзд відправлено з випередженням 
графіка, — задоволено інформує нас Валентин Турта.

До кінця зміни залишається майже година, а дове
дений план формування поїздів вже виконано. Заслу
га в цьому всього комплексу Кременчуцького парку: 
і маневрового диспетчера С. Петренка та чергового 
по станції Г. Дубівки; і стрілочниць Ліди Нікітіної, Ган
ни Самофалової, Каті Петрикіної, складачів, маши
ністів маневрових паровозів, башмачників.

...Поїзд в дорозі. Він поспішає 
господарські вантажі до станції 
пізнення.

Доброї путі вам, залізничники!

доставити народно- 
призначення без за-

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого комунара». 

Ст. Знам’янка-Сортувальна,

«НЕДІЛЮ я. як і всі трудящі 
** люди, маю вихідний. Він — 
законами встановлений.

Так от, в минулу неділю мав 
я вихідний день. Вирішили ми д 
приятелем поїхати з суботи па 
неділю за місто. Відпочити, по
купатись, рибки половити. Ще 
заздалегідь домовились про цю 
поїздку. А друг мій... Виоачте, 
я вас ще з ним не познайомив. 
Він працює конструктором на 
Кіровоградському агрегатному 
заводі. Якісь нові насоси кон
струює. Так він уже й споряд
ження все приготував до цієї 
поїздки.

Отож в суботу приходжу я до 
нього, а Галиика, дочка його 
шестирічна, двері не відчиняє.

— Ти що, Галинко, це я - 
дядя Федя!

— Та я знаю, тільки боюсь.
— А тато,
— Папа

день дома не сплять. На 
ті.

— Вони

мама де?
з мамою вже

ж на першій 
завжди* працюють.

— Так, працювали до

тиж- 
робо-

зміні

поне
ділка. А з понеділка ходять на 
«веюночну». Це баба Ярина з 
двадцятої квартири так каже. 
Завод з планом валиться. Отож 
і наказало начальство всіх ін
женерів по змінах розкидати і 
штовхати.

— Що штовхати?
— Та- план же. Він же може 

завалитись. Так технологи й 
конструктори «штовхають». Бі
гають. лаються, питають, де 
диспетчер.

— А навіщо їм диспетчер?
— А щоб проштовхнув, якщо 

десь якась деталь застрягла.
— Он воно що, — я протяг

нув ці слова таким голосом, що 
Галннка ніби аж пожаліла ме
не.

— Ви, дядю Федю, 
буйтесь, це тільки до 
так.
- Ну,

ис тур- 
першого

добре!..
* * *
з поїздкоюНевдача 

ла мені настрій, 
більше нікуди не пішов, 
ділю валявся до полудня на ка
напі. А тоді вирішив пройтись 
по місту, подихати свіжим по
вітрям.

Дійшов до центра. Людей — 
аж кипить. Всі святково одяг
нені. Барви переливаються.

Коли це дивлюся, друг мій а 
дружиною кудись поспішають. 
В спецівках, з пакуночками в 
руках.

— Привіт! Куди це? 
Здрастуй. На роботу.

Я за подружжям, супрово
джую їх і розпопідь слухаю.

Так отакі-то діла, Федоре 
Доводиться і в неділю працю! 
вати.

— Хто ж вам дозволить пра
цювати у вихідні дні? Р

~ Яо ХЛ°’ Є на**з за 
днРсктора 

М .М. Потюпкіна, що за

зіпсува- 
В суботу я 
‘_2_. В не-

женням з облпрофрадою вихід
ний день переноситься
11 пя.

— Так для цього ж 
потрібні

— Підстави? Обвели 
коло пальця Потюпкін 
нико, голова завкому, 
облпрофраді, що завод одержу
вав литво з Волгограду та 
Херсону з перебоями, що в 
зв'язку з цим, з «незалежних» 
від заводу причин, план може 
бути зірваний. І їм дозволили 
лишити в неділю увесь завод 
без вихідного. І з'явився на 
світ наказ № 257 від 28 липни. 
З'явився за півгодини до кінця 
першої зміни в суботу, і ніхто не 
знав про це. Прийшли люди на 
Другу зміну, а їм кажуть прий
ти через>дві години. Куди ж 
подінешся? Сіли та й чекають. 
А потім з 
саме. Ото

— А ви
—Куди 

ками — 
ряєм деталі, й штовхачамя. Та. 
ке безладдя цілий тиждень, 
що й не розбереш. Робітники 
лаються. їм довелося працюва
ти і в минулу нед’лю.

І все через безгосподарність, 
з-за нерозторопності керівників 
першого механоскладального 
цеху та заводу. Литва не. було 
лише два дні. Так п першому 
цеху ще кілька днів розкачува
лися, не складали насосів. А по
тім почали збирати, але як. За
мість 400 водяних і 540 масля
них насосів за добу складали 
половину. Дві декади пройшло, 
а план ледве до половини 
тягнули. І почалися 
Мобілізували всіх, 
методист виробничої 
ки з художниками 
насоси, технологи 
вручну притирають, 
терші напильниками 
чищають, аж іскри

Ну, а за якість уже й нс пи
тан. Зібрали — відвантажуй. 
Ьез будь-яких контролерів. А 
яким боком ця «якість» потім 
вилазитиме, ніхто не думає.

Так ми и дійшли до прохідної 
заводу. Розпрощався я з по
дружжям, та й пішов додому, 

думки не виходять з голови» 
ман3ка«“°ДиАІ,',ШОВ До такої лих0’ 
манки? Кому лотрібні оті авр*. 

паприкінці місяця, що вжг 
змін» т£ад”ціе|о, робота по дві 
зХ*. роСота в вихідні дві? 
пГа у, ’ ма°уть, адміністрз- 
чЛЛ Ду про свої обов'язки. 
іпниоЬНИМИ процентами вико- 
без 1 -> п планУ прикривають всі 
оезладдя на заводі.

на 2 сср-

підставн

всіх нав- 
та Тини- 
Довели в

третьою зміною те ж 
й зіпсували все діло, 
що робите?
пошлють. І підсобнії- 

тачки тягаєм, і переві-

Загальними 
нання плану

ПІДПИ’ 
заводу 
погод.»

ДО- 
аврали. 

Інструктор- 
гімнасти, 
збирають 

— корпуси 
а бухга.і- 
деталі за- 

снпляться.

тупі нлан по номенкл**
копанийПіаРіЧЧЯ заводом не в«’ турбот^;А ДОВела АО иього бс> 
ків. ОТНІСТЬ заводських керівна- 

ти^пп °ИС Я вирішив розповів’ 
на гЛ?«іСПрави ,<а агрегатному 
на сторінках газети.

Редько КРОПИВА.



ХЕЛЬСІНКІ. VIII 
Всесвітній фестиваль мо- 
лоді та студентів.

ПОКАЗ СИЛ МОЛОДІ
МОСКВА. 2. (ТАРС). Голова Президії Верховної Ра

ди СРСР Л. І. Брежнєв одержав від голови комітету 
Дня дружби молоді. Фінляндії і Радянського Союзу 
Матті Кекконена телеграму, в якій він від імені молоді 
Фінляндії висловлює подяку за дружнє привітання, на- 
діслане Л. І. Брежнєвим до свята дружби молоді Фін- 
ляндії і Радянського Союзу.

У телеграмі відзначається, що цей урочистий день 
пройшов успішно і повністю відповідав покладеним на. 
нього великим завданням. Він перетворився в могутній 
показ сил молоді СРСР і Фінляндії, спрямованих на 
зміцнення дружби і миру.

На знімку (зліва на
право): приборист к а 
Олександра Ліхачова 
(СРСР), склобетонний 
Степан Пастор (ЧРСР), 

? столяр Валентин Козлов 
(СРСР) та студентка 
Марія Липтакова 
(ЧРСР).

? Фото спеціальних ко
респондентів ТАРС 
В. Ген де-Роте і Є. Кас- 

? сіна.

ХЕЛЬСІНКІ, 2. (Спец, 
кор. ТАРС). Рано вранці в 
різні кінці Хельсінкі виру
шили автобуси з делегація
ми. Одна з центральних по
дій сьогоднішньої програ
ми — зустрічі і дискусії 
сільської молоді. І природ
но. що юнаки і дівчата різ
них країн, які беруть участь 
в цих зустрічах, перенесли 
свої дискусії за місто — 
на ферми. Вони обговорю
вали питання земельної ре
форми, технічного прогресу 
в сільськогосподарському 
виробництві, говорили про 
можливість здобуття тех
нічної освіти сільською мо
лоддю.

Представники ста двох 
країн світу взяли участь у 
колоквіумі, присвяченому 
питанням миру і національ
ної незалежності. Тут були 
присутні представники 
ЮНЕСКО, секретар Фін-

НА VIII
ського комітету ЮНЕСКО 
Каллерво Сіікала, представ
ник Гвінеї Діалло Муста 
розповів про розвиток своєї 
країни після досягнення не
залежності і заявив: «Ми 
не хочемо, щоб створюва
лись воєнні бази на нашій 
території, не бажаємо бра
ти участі в діяльності, 
спрямованій проти миру. 
Ми стоїмо за міжнародне 
співробітництво».

У кінотеатрі Алппі три
вали дискусії «вільної три
буни», передбаченої сту
дентською програмою фес
тивалю. Як заявив голова 
міжнародного студентсько
го комітету фестивалю Хо
се Кавалькантс, тут кожний 
міг виступити на будь-яку

ВСЕСВІТНЬОМУ
тему і говорити, скільки він 
хотів.

Про те, якою популярною 
виявилась ця форма обмі
ну думками, можна судити 
з кількості промовців. 
«Вільною трибуною» ско
ристались близько 50 деле
гатів.

Закрився студентський 
семінар кінематографістів. 
Радянський режисер Сергій 
Бондарчук закликав своїх 
молодих колег до макси
мальної простоти в мио 
тецтві кіно. Він висловив 
жаль, що молоді режисери 
захоплюються більше тим, 
«як вони говорять, ніж що 
вони хочуть сказати».

Перша зустріч молодих 
християн викликала вели
кий інтерес. У зв’язку з 

цим на прес-конференції 
виступив сьогодні голова 
Всесвітньої ради церков 
доктор Мартін Німеллер 
(ФРН), який брав участь у 
цій зустрічі. Він висловив 
задоволення тим, що ідеї 
фестивалів не суперечать 
християнській релігії, що 
молоді християни, які 
стоять поза політикою, 
повинні всемірно співробіт
ничати з усіма людьми доб
рої волі.

Як і раніш, розквітають 
яскравими національними 
костюмами різних країн 
концертні естради. Сьогодні 
жителі Хельсінкі побували 
на ЗО міжнародних концер
тах. Особливий успіх випав 
на долю артистів балету 
СРСР, США, Австралії,

Франції. Тепло приймали 
слухачі музику Латинської 
Америки.

Яскравий, життєрадісний 
концерт дала угорська де
легація. його відвідав пре
зидент Фінляндії У. К. Кек
конен. Він заявив: «Я ви
знав за потрібне бути гос
тем на організованому сьо
годні національному кон
церті Угорщини, щоб таким 
чином виявити мій жаль з 

безвід- 
молоді 
яка вн- 
у нас, 
сором».

приводу поведінки 
повідальних верств 

столиці, 
кликає 
фіннів,
Президент мав 

иа .увазі хуліганські вихват
ки проти Фестивалю.
' ...Ранками з вікон шкіл, 

де живуть делегати, з бор
тів теплоходів лунає різни
ми мовами «Гімн демокра
тичної молоді». За тради
цією, ним закінчуються зу
стрічі між делегаціями. 
Сьогодні молоді американ
ці були в гостях у монго
лів, шведи зустрічалися з 
в’єтнамцями. В гостях у 
радянської делегації на 
теплоході «Грузин» побува
ли кубинці, Югославії, мо
лодь Чілі, Мексіки, Бірми, 
Ірану, Непалу, Данії, Іс
ландії, Норвегії, Іспанії,. 
Португалії. Тунісу, Марок
ко.

-----О-----

Покарати 
провокаторів— 

вимагав фінська 
преса

ХЕЛЬСІНКІ, 2. (ТАРС). Де
мократична преса Фінляндії 
відзначає, що антнфсстнваль- 
ні провокації в Хсльсінкі викли
кали загальне обурення в кра
їні. Газета «Мааканса» у пере
довій статті вказує, іца прово
каціями проти учасників фес
тивалю керують з-за- кордону. 
«Мааканса>. вимагає закликати 
хуліганів до порядку відповідно 
до законів Фінляндії.

Преса підкреслює, що учасни
ки безпорядків не виражають
думки фінського народу.

«Кансан уутісст» особливо 
спиняється на ганебній ролі 
спілки молоді коаліційної пар
тії. Ще задовго до фестивалю, 
пише газета, ця організація го
тувала безпорядки. Вже за мі
сяць до фестивалю спілка ство
рила групу для розповсюджен
ня антифсстивальнкх листівок 
та Інших провокаційних матері
алів... Приблизно за тиждень 
до фестивалю членам деяких 
первинних організацій спілки 
молоді коаліційної партії пові
домили, що під час фестивалю 
вечорами вони повинні збиоа- 
тись біля кінотеатру «БІО-Б|О>,

Далі «Кансан уутісет* наво
дить приклад зухвалих антира- 
дянських дій. які готувались на 
вечір ЗО липня. Вздовж траси, 
передбачуваного маршруту ав
тобусів радянської делегації, 
пише газета, заздалегідь були 
зібрані камені, і американська 
телевізійна автомашина була 
напоготові, щоб зняти подію на 
плівку. Проте автобуси делега
ції поїхали іншим маршрутом.

J

ДОБРИЙ ДЕНЬ, мій 
любий, дорогий си

ночку. Коли ти зможеш 
прочитати цього листа, у 
тебе вже не буде мамусі. 
А мені так хотілося. Юр- 
чику, самій відвести тебе 
в перший клас, побачити 
свого ріднісінького дорос
лим...».

Важка материнська 
сльоза впала на аркуш 
паперу, розмила останні 
слова.

— Не треба. — рука
Наталі Олександрівни м’яко лягла на плече моло
дої жінки. — Все буде гаразд. А цього листа ми 
нікуди не будемо посилати. Так?♦ » ♦

... Кілька десятків акуратно скріплених аркушів 
паперу. На першому напис: «Історія хвороби». Кож
на сторінка заповнена лаконічними, тривожними 
записами: «Здоров’я хворої різко погіршало»... 
«Федорова не реагує на світло, часто втрачає сві
домість...»

Хвилюючі, повні страшного змісту рядки. Вони — 
мовчазні свідки титанічної боротьби лікарів зі 
смертю — розповідають про неймовірний в практи
ці медицини випадок: молоду жінку, приречену на 
загибель, люди в білих халатах «проволокли» жи
вою через смерть.
Ц АПРИКІНЦІ квітня в Кіровоградську обласну 

лікарню доставили двадцятип’ятирічну кол
госпницю з Маловисківського району Валентину 
Федорову.

— На що скаржитесь? — поставила традиційне 
питання завідуюча неврологічним відділенням Є. А. 
ГІідгаєцька.

— Головою не можу поворухнути. Такі різкі бо
лі. що хоч плач.

Валентина розповіла, що хворіє з 1960 року. Пев
ний час перебувала в першій міській лікарні. Там 
підозрювали на туберкульозний мінінгіт. Але діаг
ноз не підтвердився. Повернулася додому, у Паліїв- 
ку. Спочатку почувала себе краще. Незабаром болі 
посилились, стали нестерпними. Вже не могла хо
дити.

Півмісяця тривало обслідування хворої. Нарешті 
три обласних спеціалісти — невропатолог Є. А. Під- 
гаєцька, окуліст Л. М. Гранік і отоларинголог С. І. 
Бердичевський встановили діагноз: «Опух задньої 
черепної ями». Лікарі добре розуміють, шо це за 
хвороба. Надій на видужання було надзвичайно ма
ло. Здатися без бою? Ні! Адже в запасі ще залишає
ться єдиний шанс: операція. Неймовірно складна, 
успіх якої ніхто не міг гарантувати.

Хвору перевели в нейрохірургічне відділення. 
Молодий нейрохірург Н. О. ІЇІтамберг і старший 

ординатор В. К. Яровий почали готувати її до склад
ної, внутрішньочерепної операції. Але лікарів че
кала не тільки важка боротьба з хворобою, а й з са
мою хворою.

— Я не дамся ні на яку операцію, — з плачем 
заявила вона. — Всерівно кінець відомий. Не хочу, 
не хочу вмирати на столі. Випишіть мене, благаю. 
Дома мене чекає синок, Юрко. Дайте можливість 
побачити його востаннє.

— Ви не розумієте, що кажете. — переконувала 
Валентину Наталя Олександрівна Штамберг. — 
Операція необхідна. Вона врятує вас.

1ЭОЛОДИМИР ФЕДОРОВ і мати Валентини — 
Софія Герасимівна прибули на колгоспному 

грузовику.
— Хочемо забрати її додому, — сказали, — а 

вже звідти повеземо до Києва.
— Та ви що, жартуєте? — накинулась на Воло

димира Наталія Олександрівна. — Вашу дружину 
ні в якому разі не можна транспортувати. Краще 
добийтеся її згоди на операцію.

— Ти робиш непоправну дурницю, — доводила 
двоюрідна сестра Лідія Павлівна Соколовська. — 
Я ж сама лікар. Хіба пораджу тобі щось погане?

— Не хочу, не хочу, — захлиналась слізьми Ва
лентина. — Відпустіть попрощатися з сином. Юр- 
чику...

— Валюшо, — благала мати. — Валюшо...
Між тим, жорстока хвороба прогресувала з 

невблаганною швидкістю. Після кожного чергового 
огляду Федорової прогнози медичних працівників 
ставали дедалі суворішими. їх сміливо можна було 
назвати вироками. А згодом нова біда звалилась на 
жінку: вона почала сліпнути.

24 червня сталося те. чого і слід було чекати.
— Я добре пам’ятаю цей день, — розповідає Во- 

подимир Купріянович Ярович. — Вранці я якраз 
чергував по відділенню, підбігає до мене медсестра: 
«Федорова помирає...» Прожогом мчусь у палату. 
У Валентини — прозоро-бліде обличчя, пульс лед
ве прощупується, свідомість виключилась, тиск кро
ві впав до нуля, дихання майже не помітне. Дивлюсь 
в очі: зіниці розширені і зовсім не реагують на 
світло. Одним словом, усі ознаки клінічної смерті. 
Початок кінця.

Однак, між смертю клінічною і смертю справж
ньою або біологічною є ще кілька хвилин, в які мож
на повернути людину до життя. Треба тільки не 
гаяти цю лічену, дорожчу за золото, мить. Тут все 
залежить від представників нової науки — реані
мації. що означає оживлення.

Лікар-анестезіолог Григорій Васильович Колєч- 
кін і зовсім юний анестезіст Віктор Рубай розумі
ють один одного без слів. Швидко налагоджено 
систему для штучного дихання. І ось вже ритмічно 
зітхають медичні міхи штучних легенів. Ще мить— 
хворій введені всі можливі антибіотики, які спро
можні активізувати серцево-судинну діяльність: ко
феїн, цититон, глюкоза, новуріт! Нарешті перше 
правильне биття. За ним — друге, третє... Ледь по
мітна рожевість розлилась по обличчю Валентини. 
Немовби чогось боючись, слабко затріпотіли чорні 
вії. Але свідомість так і не поверталась. Що ж да
лі? Невже всі старання виявились марними?

— Треба негайно зробити пункцію шлуночків 
мозку, — вирішує Наталя Олександрівна. — Тим 

самим вдасться зменши
ти внутрішньочерепний 
тиск.

Три години йшла бо
ротьба зі смертю. І вона 
здалась, підкорилась лю
дям. ■ *

— Я вже була на тому 
світі, — слабо посміхну
лась Валя, коли 
повернулась 
— Я згодна 
операцію.

Негайно в 
науково-дослідний 

тут нейрохірургії полетіла телеграма: головний лі
кар М. Ф. Підворний просив надіслати для надання 
допомоги місцевим спеціалістам кваліфікованого 
консультанта.

Керівництво інституту не забарилось з відповід
дю. На другий день прилетів старший науковий пра
цівник інституту Віктор Семенович Михайловський. 
Він уважно оглянув хвору, а потім прийняв рі
шення:

— Необхідно ще раз провести пункцію шлуноч
ків мозку і ввести в них невелику дозу повітря.

Під час операції виявили величезне двостороннє 
збільшення шлуночків мозку. Не гаючи часу, при
ступили до найскладнішої операції. її робив Віктор 
Семенович, асистувала Наталя Олександрівна.

... В операційній — стерилізована тиша. Лаконіч
но, спокійно звучать накази хірурга. Вже знято по
тиличну кістку, в черепній коробці зроблено спе
ціальне «вікно», лікар розсовує півкулі мозочка. 
Ось вона, клята пухлина. Обережно, обережно! Один 
невірний рух, здригнеться рука лікаря, на півмілі- 
метра зіскочить убік скальпель — і миттєва смерть. 
Дві з половиною години триває операція. І кожна 
хвилина. — наче вічність.

— Все. — нарешті тихо вимовляє Віктор Семе
нович.

— Здається, все гаразд, — стомлено посміхає
ться Наталя Олександрівна

У обох обличчя вкрите рясними краплинами поту. 
У обох на обличчях — щастя.
ЖИ ІСЛЯ видалення опуху Валентина потрапила під 
** невсипущий нагляд В. К. Ярового. Адже після 
операції може розвинутися запальний процес, який 
також призводить до смерті. Володимир Купріяно
вич вже зробив хворій шістнадцять спинномозкових 
пункцій. Мабуть, доведеться Валентині перенести 
ще кілька.

— І все ж стан Федорової майже не викликає 
занепокоєння, — констатує він. — Валентина зна
ходиться на шляху до повного видужання.

Так, сьогодні Валя почуває себе добре. Мине 
деякий час, і молода жінка повернеться в рідний 
дім. Гаряче притисне вона до грудей свого трьох- 
річного Юрика, осипе його обличчя поцілунками.

А коли в очах Валентини висохнуть сльози ра
дості, вона розповість синові подібну до легенди іс
торію. Розповість, як чудові чарівники в білих ха
латах — Н. О. Штамберг, В. С. Михайловський, 
Є. А. ГІідгаєцька, В. К. Яровий. Л. М. Гранік та ба
гато інших — «проволокли» її живою крізь смерть.

М. БАРСЬКИИ.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 5 серпня 1962 р., З стор.

до неї 
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4. HE ТОЙ ТЕПЕР ЧИГИРИН...

багатьох 
друкуємо 
минуле і 

Мигири-

ЗАВТРА
ків з 

Богдана
то — великого сина ук
раїнського народу, ви
датного державного дія
ча й полководця.

На прохання 
наших читачів 
матеріал про 
сучасне міста
на — стародавньої сто
лиці України.

«ee-х-х-:

минае 305 ро
дня смерті 

Хмельницько-

1. В ТІ ДАЛЕКІ ЧАСИ

ЦЕ ДРЕВНЄ місто розкинулось амфітеатром попід 
горею і тягнеться рівними, прямими кварталами 

на кілька кілометрів. Весною і влітку потопає воно в са
дах, огортається духмяними запахами квітів.

Над містом височить гора. Народ назвав її Богдано
вою. Давай, читачу, по крутих східцях піднімемось на 
веї і спробуємо оглянути не тільки сучасне, а й уяви
ти минуле — славне, героїчне, — колишнього стольно
го града України...

Чигирин, як велике слов’янське поселення, виник в 
кінці XV — на початку XVI сголіття. Сюди пробира
лись втікачі з різних міст і феодальних вотчин, шу
каючи волі. Це було крайнє південне поселення. Далі 
тяглось дике безлюдне поле, заросле високими, розкіш
ними травами. На ньому — сторожові вишки: волю 
треба було боронити від угорців, литовців, польської 
шляхти, кримських татар.

Коли на небокраї вставала чорна хмара, налітала 
орда, — від вишки до вишки неслась тривожна вість. 
І хлібороб кидав рало, брав меч або рушницю, йшов 
грудьми на рать ворожу.

Кінець XVI і початок XVII століття характеризується 
посиленням соціально-визвольного руху на Придні
пров’ї. По Україні прокочуються антикріпосницькі се
лянські повстання Красинського, Наливайка, Тараса 
Тряснла. Чигирин, який уже на той час став сотенним 
Козацьким містом, V цій боротьбі відігравав неабияку 
роль. Вигідне географічне положення — близькість 
лів, лісів, непрохідних боліт, висока кам’яна гора, 
ха Тясмин (поитока Дніпра), — сприяє швидкому 
ретворенніо міста в фортецю.

В 1597 році на Чигирин напали поляки. Сміливі

перебував у місті, став на бік більшовиків. Проте тут 
довго змінювались різні влади, Чигирин переходив з 
рук в руки. В перші дні Жовтня проходить Всеукраїн
ський з’їзд «вільного козацтва», сюди сповзались на
ціоналістичні покидьки, есери, контрреволюціонери, на
скакували банди Зеленого, Григор’єва, Коцура, Чучу- 
паки, Мамая, Хмари, Нагірного. Воші тероризували на
селення, чинили опір встановленню Радянської влади.

В 1918 році ревком очолює полум’яний більшовик 
Бранко. Революційна рука наводить у місті і селах по
віту порядок, організовує боротьбу з німецькими оку
пантами, петлюрівськими бандитами.

За роки Радянської влади трудящі міста оновили Чи
гирин, швидко розвивалась місцева промисловість, зміц
нювались приміські колгоспи. Освіжаючим вітром про
неслась культурна революція, оновився побут, розпра
вила крила творча енергія потемків славного Богдана.

3. СУМНІ СТОРІНКИ

по- 
рІ4- 
пе-

В 1597 році на Чигирин напали поляки. Сміливі ва- 
тажки Юрій Богун та Ілля Сутига організували обо
рону і не пустили ворога, відбили його, хоча самі по
трапили в полон і були страчені.

Згодом на горі був збудований замок, оборонні ве
жі. На той час фортеця була неприступною. Не мало 
велике значення в боротьбі за визволення України від 
панування польської шляхти. В середині XVII століт
тя, в період визвольної війни 1648—1654 рр., Чигирин 
стає полігоном, де козаки гострять шаблі, кують мечі, 
готуються до великого походу, а з резиденції Богдана 
Хмельницького в усі кінці спішать вістові. Гінці мчать 
<о російського царя з «універсалами» гетьмана, де ви
ражена воля до возз’єднання.

Після смерті Б. Хмельницького стійкість козацької 
столиці не раз випробовувалась схрещеними шаблями. 
В 1677—1678 роках двохсотті'сячна татаро-турецька 
армія оточила місто. Точились жорстокі бої. Козаки 
проявили виняткову мужність. Так, наприклад, коли 
вороги ввірвались в замок, один козак, йдучи на вірну 
смерть, запалив пороховий склад і злетів у повітря ра
зом з трьома тисячами турків і татар.

Поряд з козаками гетьмана Самойловича билися 
сійські полки Івана Ржевського. В цій боротьбі 
більше зміцніла дружба українського і російського 
родів, які потім не раз подавалч один одному руку 
.помоги у важкі години лихоліття.

В Чигиринському повіті спалахнуло повстання 1763 
року, яке ввійшло в історію під назвою «Коліївщина». 
Іскра народного гніву загорілась в Холодному Яру за 
40 кілометрів від Чигирина біля Мотронівського мона
стиря. Керував повстанням Максим Залізняк, родом з 
Медведівки (25 кілометрів на південний захід від Чи
гирина), який потім з’єднався з уманським сотником 
Гонтою. Цей селянський виступ ліг в основу поеми 
Т. Г. Шевченка «Гайдамаки».

У Чигирині двічі перебував Шевченко, збираючи мя- 
тепіа.т для своїх картин і творів. Після поїздок в 1843 
ї 1845 роках по селах Чигиринського повіту геніальний 
поет пише «Чигирине. Чигирине...», «Холодний Яр», 
«Треті півні», «Розрита могила» та інші. Ще хлопчи
ком Шевченко ходив тут з дідом, на власні очі бачив 
руїни міста і села Суботова, захоплювався розповідя
ми про козацьку славу.

2. ВІДГОМІН ЖОВТНЯ

II ИРНУ працю чигирннців перервали фашисти. Оку- 
пація міста ввійшла в його історію чорними, сум

ними сторінками. Ворог всюди сіяв смерть, сплою меча 
хотів поставити на коліна радянських людей. Та про
рахувався. У гестапівських застінках народні месники 
не зраджували, проявляли незламну стійкість, винятко
вий героїзм. Коли юну партизанку Катю Вінниченко ве
ли на страту, вона крикнула:

— Більшовики повернуться! Хай живе Батьківщина!
З гордо піднятою головою прийняли смерть члени 

Чигиринської підпільної молодіжної організації Іван На
заренко, Віктор Руденко, Іван Ряснії, Олександр Плеті- 
ненко, Григорій Хоменко. Разом з своїми ровесниками 
Володимиром Хомелком, Семеном Січовим, Пилипом 
Кэлиниченком, Яковом Дабіжою, Федором Вербівським 
та Іншими підпільниками, які потім потрапили до рук 
катів, встановлювали зв’язки з партизанським загоном 
Дубового, переправляли зброю, продукти, медикаменти, 
давали цінну інформацію.

і _________________________________________
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З цьому місяці глядачі

1 Кіровограда й області по-
1 знайомляться з новими ра
дянськими художніми, нау
ково-популярними та доку-

[ ментальними фільмами, а 
і також з творами країн на-

1»
о
д родної демократії, 
р В кінокартині

РЕВОЛЮЦІЙНІ події в Петрограді і Москві 
року знайшли відгук і в далекому Чигирині, 

на другий день після Жовтневої революції полк,
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СРІБЛО... В КАЗАНКУ
полти- 

1922—27 
житель 

> Олек- 
Хомич Борисович.

Клад срібних 
ників випуску 1 
років виявив 
Семипалатинська 
сій
Копаючи погріб, він зна-

йшов чавунний казан,
якому зберігалися 1.600 
монет. Знахідку т. Бори
сович передав у міський 
відділ міліції.

«Суд» на 
І нас чекає зустріч з відомими 
р артистами М. Крючковим, 
р О. Жаковим. Фільм розло
гі відає про те, що потрібно 
() бути кристально чистим в 
І своєму ставлені до людей, 
‘ про принциповість, чистоту 

совісті. Ці питання дуже 
важливі саме тепер, коли 
на порядок денний постав
лене виховання людини ко
муністичного суспільства. 
Картину за сценарієм
B. Тендрякова поставив на 
кіностудії «Мосфільм» ре
жисер В. Скуйбін.

В минулому році на сто
рінках журналу «Радянська 
Україна» була надрукова
на повість молодого про
заїка В. Москальця «Сейм 
виходить з берегів». Зараз 
кіностудія імені О. П. Дов
женка випустила на екрани 
однойменний фільм. Режн- 
сер-постановник І. ІІІма- 

і рук. Поряд з народним ар
тистом СРСР В. Добро- 
вольським у картині беруть 
участь молоді талановиті 
митці М. Вінграновськнй,
C. Вороній та інші.

Буде також демонструва
тись вірменська кіноповість 

і провалля». 
_ __ розповідається про
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\ «Стрибок через 
і В ній розповів

№ Ж

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
»митета ЛКСМУ, г. Кировоірад.

ТЇЕВПІЗИАНИМ став колишній стольний град за піс- 
лявоєнні роки. Відбудувався, оновився, огорнувся 

небаченою раніше красою. Ми любимо своє місто, гор
димось його славним минулим, а іце більше новобудо
вами, передовими людьми, героїчними звершеннями, які 
вливаються в могутню ріку комуністичного достатку.

Волею, руками людей змінюється на очах географія 
району. Сивий Дніпро розлився Кременчуцьким морем, 
на побережжі виросли нові селища. Ріку Тясмин пере
городила Стецівська дамба, місто одержує енергію.Кре
менчуцької ГЕС. Високовольтна лінія, що йде до Чер
кас, доповнює сучасний пейзаж.

Місто швидко росте, будується. Де іце недавно пану
вала тиша на пустирях, з’явились нові квартали жилих 
будинків. Тільки за останні чотири роки споруджено 
більше 600 індивідуальних, кілька двоповерхових кому
нальних будинків, зводяться споруди громадського при
значення.

В місті є райпромкомбінат, харчокомбінат, три цегель
них заводи, маслозавод, мебльова фабрика, фабрика 
художніх виробів та інші промислові об’єкти. Продук
ція Чигирина іде в найвіддаленіші куточки нашої 
країни.

Ма виробництві засвітились нові маяки. Це — брига
да токарів І. Чуприни, харчовики Д. Кислінська і П. Не- 
кипілий, мебльовик К. Моналакі, свинар місцевого кол- 
госпу_«Пам’яті Леніна» В. Романенко та багато інших.

Помітно піднялась культура. В-місті є три середніх 
школи, одна початкова, вечірня школа робітничої моло
ді, школа-інтернат, сільськогосподарський технікум бух
галтерського обліку, три клуби, чотири бібліотеки, два 
кінотеатри. Місто повністю радіо- і електрифіковане. 
Прокладаються нові бруківки, асфальтуються тротуари.

Райцентр прикрашають двоповерховий універмаг, Бу
динок Рад, новий ресторан, зводиться двоповерховий 
гастроном, чотириповерхова лікарня.

Нині Чигирин — районний центр Черкаської області. 
Трудящі міста спрямовують свої зусилля на здійснення 
величної Програми КПРС, світлим шляхом Ідуть до 
комунізму.

І. ПРИХОДЬКО.
На знімках: (вгорі) церква-фортеця, збудована Богданом 

. Хмельницьким. Тепер тут Чигиринський історично-меморіальний 
музей; (праворуч) — адміністративний будинок.

♦ото Г. КУСЕНКА.

ставлення керівників вели
кого будівництва до робіт
ників, про помилки, які 
привели до нещасного ви
падку.

Ми побачимо новий ши
рокоекранний фільм «Баня», 
створений режисером 
С. Юткевичем за мотивами 
відомої комедії В. Маяков- 
ського. Текст від автора £та, 
читають А. Райків і Є. Рай- 
кіиа. У фільмі використана 
мальована мультиплікація, 
виконана в стилі плакатів 
Маяковського.

1'
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І» Замах на президента 
Иване

ЛОНДОН, 2 (ТАРО. Увечері
серпня на президента Ганиі і

Кваме Нкрума, який повертався 
(з зустрічі з президентом Верх- 
£ііьої Вольти Ямеого, було вчине- 
Рно замах. Як передає агентство 
’ Рейтер, в автомашину президен- 

що зупинився ненадовго в 
»селі Кулунгулу (Північна Гана), 
х щоб привітати велику групу 
а школярів, було кинуто бомбу. 
А Президент залишився живий і 
А здоровий.

Вбито одного школяра і пора- 
Т. ДЮГРИК. і нено 56 чоловік, в тому числі

Нкрума
кілька чоловік з оточення пре
зидента.

Поліція оточила район, де бу-. 
ло вчинено замах, і шукає вбив
цю.

ТВО редактора 
В. крамаренко.

■міста!НАГОРОДА ЗА ПИЛЬНІСТЬ
ЛЬВІВ. (РАТАУ]. Поїзд 

зупинився біля закрито
го семафора. Машиніст 
О. М. Матвеев, чекаючи 
«зеленої вулиці», уваж
но дивився вперед. Рап
том він помітив, що по 
сусідній колії наближає
ться состав. Але що це! 
Ні попереду, ні позаду 
його немає локомотива. 
Вагони самі мчать з ве
ликою швидкістю до 
станції, прямо на паса
жирський поїзд, що там 
стоїть.

— Володя, швидко да
вай башмаки, — крик
нув своєму помічникові 
В. М. Рудому Матвеев і 
вискочив з паровоза.

■

Ледве він встиг поклас
ти гальмовий башмак на 
рейку, як наскочили ва
гони. Відразу зупинити 
їх рух не вдалося, і ма
шиніст із своїм помічни
ком рискуючи життям, 
продовжував підкладати 
під колеса гальмові при
строї. Нарешті вагони 
зупинились. Небезпеку
було відвернуто. В^яви-_ 
лось, що під час манев- ■ 
рових операцій вагони ■ 
«пішли» під уклон.

За виявлену пильність 2 
міністр шляхів нагоро- ■ 
див О. М. Матвеева і 2 
М. В. Рудого значком ■ 
«Почесний залізничник». 2

■

■

Кінотеатр ім. Дзержинського. 
Художній фільм «ЗВІЛЬ
НЕННЯ НА БЕРЕГ». Поча
ток о 9 год. ЗО хв.. 11 год. 15 хв. 
ранку. На літньому майданчи
ку — о 9 год. вечора.

Кінотеатр «Мир». «ХЛОПЧИ
КУ МІЙ». Початок о 10-год 
ранку, 12, 2 та 4 год. дня, 6, 8, 
10 год. вечора.

Кінотеатр «Снвашсць». Для 
Дітей «ЧЕТВЕРО ЗА ТЕЧІЄЮ». 
Початок о 1 год. ЗО хв. дня. На 
літньому майданчику «СЕРЦЕ 
МАТЕРІ», а також додаткові 
фільми «ВЕСНА КОМУНІЗМУ» 
та «ШЛЯХ ДО ВЕРШИН». По
чаток о 9 годині вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Збірник 
хронікально • документальних 
фільмів: «З ПІСНЕЮ ПО СВІ- . 
ТУ», «ПОРУЧ З ЕЛЬБРУСОМ», 
«ІНОЗЕМНА КІНОХРОНІКА», 
«МОДЕЛІ ОДЯГУ». Демон
струється а без перерви з 10 го
дини ранку до 9 години вечора.

S5S;
Телефони редакції: редактора — 56-12, відповідального 

секретаря — 50-14, відділів — 50-24.
Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора. 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

БК 00255. Зам. № 4715. Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова.


	601-1p
	601-2p
	601-3p
	601-4p

