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ЛЮДИНА для ЛЮДИНИ

□ ОАКІНЧИЛАСЯ зміна... З
піднесеним настроєм по-

□ вертається додому бригада 
° прохідників дренажної шах-
□ ти Семенівсько-Головківсько- 

го вуглерозрізу, яку очолює 
Григорій Макаренко. Нині, у 
переддень свята, вони вико
нали змінне завдання на 
140 процентів.

>іа знімку (на першому 
плані) комсомольці-відкат- 
ники Анатолій Калініченко 
і Василь Титов. На другому 
плані (знизу вверх): Віктор

□ Лисий, Григорій Фісков, 
° Олександр Макаров, Воло- 
із димир Сілечев і бригадир 
° Григорій Макаренко.
° Фото В. КОВПАКА.
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1Т1 РАПИЛОСЯ це одного липневого дня на березі 
поблизу судноплавного шлюзу Кременчуцької 

ГЕС. У вихідний громадянка Попова з двома синами 
прийшла до узбережжя на відпочинок.

Стояла вітряна погода, на водній поверхні розгу
лювали високі хвилі. Один з пустотливих хлопчаків, 
незважаючи на застереження, вирішив повудити з 
крутого відкосу рибу. Малий не встиг і зойкнути, 
як прибій зніс його у вир. Розгублена мати інстинк
тивно кинулася на порятунок, але в ту ж мить сама 
була збита з ніг. Обоє безпомічно борсалися у 
воді...

Нещастя помітила старша суднопропускниця шлю
зу Надія Волкова. Вона блискавично схопила два 
рятівні круги. Підоспіли ще люди, і потерпілих було 
врятовано.

Нелегко передати всю ту глибину подяки, яка 
була висловлена врятованими Надії Волковій. А 
збентежена Надія не знала, що відповісти — вона 
просто виконала свій громадянський обов’язок, зро
била так, як зробив би кожний, коли б помітив, що 
хтось з людей потрапив у біду...

Ми вже призвичаїлись до того, що в редакційній 
пошті дуже часто натрапляємо на листи, в яких роз
повідається про благородні вчинки простих радян
ських людей, їх зовні буденні і відночас героїчні 
діла. І всякий раз читачі просять через газету ска
зати щире людське «спасибі» за врятоване життя, 
вдало зроблену складну операцію, за проявлену 
сміливість і самовідданість на пожежі.

Скільки непідкупної щирості і теплоти у листі, 
який пише пенсіонер т. Крусер з м. Олександрії. 
Його спіткала небезпечна хвороба очей — глауко
ма. Зростала небезпека цілковитої втрати зору. І 
ось два з лишком місяці лікування, складна опера
ція лишилася позаду. Пенсіонер від усієї душі дя
кує молодим лікарям. Це. вони — Л. Ф. Вовченко, 
Л. І. Козирєва, К. П. Рудь — у двобої з хворобою 
вийшли переможцями, і для них така подяка — най
вища винагорода. . >

«Людина людині — вовк» — тлумачить прислів я, , 
що відобразило в собі огидні звірячі риси старого І 
світу. Все більше відходять у минуле звироднілі І 
•інстинкти користолюбства, психологія паразитизму і 
і шкурництва, пияцтва, хуліганства.

Буржуазні ідеологи на всі лади доводять, що 1 
комунізм, мовляв, не може змінити «людську при- ' 
роду», маючи на увазі, що людина за своєю «при- 
родою», є егоїстичною, себелюбивою, прагне до 
особистої вигоди. Але хіба не зримим спростуван- 
ням цього є наша чудова радянська дійсність, в 
умовах якої ми за якихось чотири з лишком десяти- ( 
річчя стали свідомими будівниками комунізму. <
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Не секрет, що у нас ще трапляються окремі про
яви черствості, байдужості, є поодинокі суб’єкти, 
які норовлять поменше зробити, побільше увірва
ти. Ми ще зустрічаємо людей, які проявляють сла
бодухість або індивідуалізм у скрутну хвилину, коли 
треба прийти на допомогу товаришеві. Проти та
ких людців, тим більше якщо вони виявляються в 
середовищі молоді, необхідно колективно ополчати- 
ся, терпеливо виховувати. Треба, щоб кожний, хто 
порушує норми нашої моралі, відчував засуджен
ня громадськості, гнів і презирство своїх товари
шів. І тут провідна роль належить комсомоль
ським організаціям. Вони не повинні проходити 
повз найменші аморальні вчинки.

В десятках, сотнях колективів комуністичної праці 
і тих, хто бореться за це звання, ми зримо бачи
мо чудові риси чуйності, безкорисливої готовнос
ті прийти на допомогу товаришеві, уважного став
лення до тих, хто живе і трудиться поряд.

Хіба не показовим є те, що на заводі «Червона 
зірка» більше п’ятдесяти виробничників вже вико
нали свої семирічні завдання. Серед них — брига
дир бригади комуністичної праці т. Картузов, столяр 
т. Васильєв, токар т. Мельник, штампувальник 
т. Коваль. І найбільш відрадним є те, що ці вироб
ничники щедро передають свої знання і вміння мо
лоді, допомагають їй стати врівень з майстрами ви
сокої продуктивності праці.

Повсякчас, щодня, в нашому труді і побуті, в ти
сячах, мільйонах наших ровесників народжуються, 
формуються і утверджуються риси майбутнього. 
І ти, юний друже, коли зустрічаєш такі відрадні 
взаємовідносини в колективі, у повсякденному жит
ті, завжди не забудь запитати себе: «А що хорошо
го я зробив і можу зробити для людей?».

Кодекс високої моралі, викладений в Програмі 
КПРС — ось що повинно стати мірилом і законом 
нашого життя, життя і праці в ім’я побудови кому
нізму — суспільства людської досконалості і краси.
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РАПОРТ ГРАФ1ТНИКІВБільше половини кришталевого графіту в нашій країні дають заваллівські графітники. Напередодні Дня шахтаря гірники Завалля виконали восьмимі- сячний план по видобуванню руди. В передсвяткові дні особливо відзначились зміна майстра Василя Іванова та молодого інженера Анатолія Левченка. Вчора ці колективи рапортували, що місячне завдання на розкривних більше як у півтора роботах вони перевиконали рази.
Там, на шахті вугільній III

Д ОРОГА химерно петляє поміж гус- 
ту зелень дерев. Ще хвилина-дру- 

га, і чудова панорама шахтарського се
лища виринає прямо перед автобусом. 
Виробничі корпуси брикетних фабрик і 
теплоелектроцентралі гармонійно злили
ся в єдиному архітектурному ансамблі 
з новими будинками гірників, учбовими 
закладами...

Зупинка «Шахта №2—3» в розкладі 
кондукторів відсутня. Стрімкий поворот, 
і автобус стає поблизу щойно зданого в 
експлуатацію якогось приміщення.

— Ось тут, направо, кілька сот мет
рів, — і шахта 2—3.

Хтось із пасажирів наголошує:
— Наша нова шахта...
—...Будемо знайомитись з шахтою. А 

поки що роздягайтесь.
Начальник дослідно-механізованої 

дільниці Володимир Третяк добродушно 
посміхається:

— Так, так, роздягайтесь зовсім.
Комендант шахти Тарас Григорович 

Шевченко, очевидно, завжди задоволе
ний своїм символічним прізвищем, вру
чає нам комплект чистої білизни, но
венькі спецівки, гумові чоботи, шахтар
ську каску. В ламповій Галя Боцман ре
тельно перевіряє «дозорку». Крім всьо
го, озброює нас ще самоврятувальни
ком — невеликою металевою коробкою, 
схожою на протигаз. Це — на випадок 
появи отруйних газів під землею.

Прямо з роздягальні, що знаходиться 
в адміністративно-побутовому комбіна
ті, потрапляємо в шахту. Лагідно пові
ває прохолодий вітерець. Звідки він, під 
землею? Виявляється, там, на поверхні, 
над иіестидесятиметровою товщею по
роди, потужні вентилятори працюють на 
здоров'я шахтарів. 1 коли б навіть в 
гірників не було з собою самоврятуваль- 
ників, турбуватися нічого. Щодоби де
сятки тисяч кубічних метрів свіжого по-

впря наповнюють штреки і стовбури 
шахти.

Спуск в шахту поки що не механізо
ваний. Але вже поряд з дерев'яною до
ріжкою пролягла вузькоколійка. Кілька 
днів тому її випробовували. І, очевидно, 
десь на початку вересня, після того, як 
буде збудований копер, перші дванад
цять чоловік спустяться під землю

РСПОРТПАЖ

по

похилому стовбурі на зручному шах
тарському «тролейбусі».

«Вперше на Українії». Ці слова я по
чув ще на поверхні, в тісному тимчасо
вому будиночку начальника шахти 
Ф. М. Дудника. «Вперше на Україні, — 
пояснив Федір Михайлович, — наша 
шахта збудована за дивовижно корот
кий час. Минув лише рік, як ми розпро
щались з нашою старенькою шахтою і 
почали будувати нову, а вже сьогодні 
«на-гора» іде вугілля для брикетних 
фабрик, теплоелектроцентралей, завцду 
гірничого воску...».

Вже під землею, коли тьмяний про
мінь шахтарського ліхтарика освітив 
вхід на головний конвейєрний штрек, 
Володимир Третяк повторив ці слова. Та 
мова вже йшла про інше. Вперше на 
Україні в системі буровугільних розро
бок на олександрійській шахті 2—3 за
стосовується механізований комплекс 
«Тула».

Рік тому за розроблення і впровад
ження комплексу група спеціалістів гір
ничої справи одержала Ленінські премії. 
Згодом майбутній начальник дослідно- 
механізованої дільниці з товаришами 
їздив в Підмосковний вугільний басейн, 
щоб вивчити нову машину. Днями ме
ханізовані пересувні кріплення були ви-

В. КРАМАР, 
помічник машиніста екскаватора.

ШАХТОБУДІВНИКИ
ТТ РОГЇДЕ два місяці, і розкривні роботи на Банду- 
-11- рівському вугільному розрізі будуть повністю 
закінчені. В тому, що сьогодні більшість колективів 
набагато перевершують доведені завдання, велика 
заслуга наших комсомольців. Молоді шахтобудівни
ки працюють у ці дні на всіх ділянках гірничороз- 
кривних робіт.

Ще вчора комсомолець С. Мар’янський був ван
тажником, закінчував школу робітничої молоді. Ни
ні він — студент Дніпропетровського вечірнього гір
ничого технікуму, без відриву від виробництва освоїв 
спеціальність помічника машиніста екскаватора. В 
передсвяткові дні на екскаваторі разом зі своїми 
товаришами він виконує змінні завдання на 110—120 
процентів.

Як і С. Мар’янський кількома суміжними професія- 
ми оволодів машиніст екскаватора Іван Лобашов. 
Він—електрозварник, слюсар, електрослюсар. Якось 
на одному з екскаваторів вийшли з ладу розтяжки 
лиж. Було три години ночі. Нікого із зварників на 
розрізі не було. І. Лобашов сам усунув пошкодження.

Багато чудової молоді трудиться на розкривних 
роботах вуглерозрізу. Це і студент вечірнього гірни
чого технікуму комсомолець Петро Нигульський, 
член контрольного комсомольського поста токар Во
лодимир Паращук, ударники комуністичної праці 
Андрій Червоний, Віктор Лисенко та багато інших.

Працювати по-комуністичному, оволодівати суміж
ними професіями, допомагати відстаючим — такий 
девіз молодих шахтобудівників Бандурівського вуг
лерозрізу.

пробувані на поверхні і вже 
монтуються під землею. Че
рез два-три тижні вони ста
нуть до ладу. По вузькій 
колії пройде гірничий ком
байн і транспортер через 
галерею подасть вугілля 
безпосередньо у вагони чи 
думкари електровозів. Ще 
кілька шахтарських профе
сій стануть архаїчними: крі
пильників, доставників-таке- 
лажників, посадників і гір
ничих робтіників по посад
ці лав. Не дивно, що шах
тарі, коли ми проходили штреком, на
стійливо запитували у Володимира Тре
тяка: як там механізована лава?

Місяць тому, коли стало відомо, що 
на шахті впроваджуватиметься механі
зований комплекс, 130 шахтарів подали 
заяви на курси підготовки спеціалістів 
для роботи на новій машині. Перевагу 
надали молоді. Відібрали 60 кращих. 
А добровільно, у вільний час, відвідува
ли курси інші гірники.

В ці дні найдіяльнішу участь в мон
тажі нової машини бере комсомолець 
Володя Ваченко. Без відриву від вироб
ництва він закінчив десятирічку, опіс
ля — гірничопромислове училище. По
ряд з досвідченими спеціалістами елек- 
трослюсарем-монтажником Г. Колосом і 
слюсарем-монтажником С. Петровим 
Володя закінчує складання комплексу. 
На курсах він одержав ще одну профе
сію — машиніста вугільного комбайну. 
Як і Г. Колос та С. Петров, Володя од
ним із перших сяде на нову машину.

Майбутнє комплексу — завтрашній 
день. Механізми замінять ручну працю 
сотень шахтарів. А сьогодні по вузьких 
лініях транспортерів поступає «на-гора» 
понадпланове вугілля, видобуте брига
дами Заслуженого наваловідбійника рес
публіки Бориса Рубана ти Івана Дробо
та. Лише 23 серпня десять гірників з 
колективу комуністичної праці молодого 
шахтаря Б. Рубана видобули 170 тонн 
вугілля замість 113 тонн. До свого тра
диційного свята комуністичний колектив

виконав місячне завдання. Про виконан
ня місячної програми рапортуватиме і 
ударник комуністичної праці, вчорашній 
воїн Радянської Армії Микола Телюпа. 
Це він в своїй лаві видобуває щозміни 
до ЗО тонн вугілля — вдвічі більше 
норми.

Таких, як Микола Телюпа, на шахті 
сотні чоловік. їх шанують, їх підтриму
ють. Сьогодні, в день шахтарського свя
та, нагрудний знак «Шахтарська слава» 
прикрасить груди гірничого робітника 
очисного забою Миколи Синицина, буде 
вручений значок «Відмінник соціалістич
ного змагання» Михайлу Осипенку. Де
сятки шахтарів одержать Почесні грамо
ти раднаргоспу і комбінату.

...Шахта 2—3 працює і споруджується. 
Закінчується будівництво побутового 
комбінату, де розміститься медичний 
пункт з шести кімнат, роздягальні для 
робочої і чистої білизни, сушарня для 
спецодягу, кімнати для інженерно-тех
нічного персоналу. Вже функціонує 
лазня.

Пройде два-три місяці, і шахтарям 
будуть створені всі умови для роботи. 
1 якщо в передсвяткові дні гірники ви
добувають понад план щодоби 100—120 
тонн вугілля, то завтра, з освоєнням но
вої механічної дільниці, продуктивність 
праці значно зросте.

Майбутнє шахти — завтрашній день
О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ, 

спецкор «Молодого комунара».
Шахта № 2—3
м. Олександрія.
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Д/ ЖЕ МАЙЖЕ рік минув, 
ААПЛкІИ МЛ1ІІЛГЛ ГОПД Hr*

з електриком 
майстерно

ни. іпл.ики ріп минуй, ЯК КОМСО- 
” мольці нашого села Нерубайки зли
лись в єдину організацію. І, забігаючи 
наперед, скажу: чудово зробилиі

Адже в селі живуть і працюють юна
ки та дівчата, що трудяться на різних 
ділянках. Це — тваринники й механіза
тори, медпрацівники, вчителі, працівни
ки торгівлі, учні... Кожна організація до 
створення єдиної — сільської, жила 
своїм життям. Якщо колгоспній, що на
лічує 160 членів ВЛКСМ, було під силу 
вирішувати важливі справи, організо
вувати молодь на піднесення кол
госпного виробництва, то така орга
нізація, як, приміром, учительська, що 
складалась лише з 13 чоловік, жила 
відособлено, якось однобоко. Та й уч- 
ням-комсомольцям необхідно було 
ближче стояти до колгоспних справ, до 
життя. Словом, все говорило за те, що 
треба створити єдину сільську комсо
мольську організацію на чолі з сіль- 
комом. В листопаді 1961 року це й бу
ло зроблено.

Багато хорошого здійснили сільські 
комсомольці з тих пір ЯК 3-..СИЛИ єди
ною сім’єю. Особливо відрадні успіхи 
наших тваринників. Комсомольсько-мо
лодіжна ферма № 2 зайняла першість 
у районі по надоях молока, їй присвоє
но звання комуністичної. В цьому, безу
мовно, заслуга й сількому комсомолу. 
На засіданні комітету було прийняте 
рішення про планомірні рейдові пере
вірки обох ферм. Ці перевірки були 
взаємними. Марія Самойленко. груп- 
комсорг першої ферми, очолила рей
дову бригаду, що перевіряла стан ут
римання тварин на сусідній фермі, а 
сусіди на чолі з кращим дояром арті
лі Якимом Ключенком побували у них. 
На наступному засіданні комітету ке
рівники бригад доповідали про вияв
лені недоліки, а ліквідували їх вже ра
зом — з участю сількому.

Немало попрацював сільком комсо-

БУДІВНИЦТВО ШКІЛ—ПІД ГРОМАДСЬКИМ КОНТРОЛЬ

Де ж обіцяні ключі?
«Не хвилюйтеся. 25 серп

ня ключі від спального кор
пусу будуть у вашій кише
ні».

Так з місяць тому заспо
коював начальник управлін
ня № 2 облбудтресту т. Іль- 
їн педагогів Новопразької 
школи-інтернату. Минула ця 
дата, але символічні ключі 
й досі маячать вдалині, як 
тремтливий міраж. До за
кінчення робіт, як то ка
жуть, ше ого-го.

Виблискує вікнами три
поверховий корпус. Зовні 
дивитись — ніби все га
разд. Недавно вже й по
крівлю звели. А всередину 
хоч не заглядай — цілко
витий розгардіяш. З повер- 
ха на поверх ведуть хиткі- 
дошки-трапи. Де-не-де гла
денька підлога, а то все 
безсоромно голі перекрит
тя. Того й гляди ноги ви
крутиш. На другому поверсі 
застали бригаду дівчат-шту- 
катурів.

— Ви ж добре штукатур
те, гладенько, рівно. “ 
дітей стараєтесь.

— Не вказуйте. А

— І за вісім робочих 
днів заробили по 11 карбо
ванців.

Будуправлінню не вигідно 
допускати перевитрати кош
тів. Вже й так затягуван
ня строків влітає в копієч
ку. Тому мудрують, не зав
жди оплачують простої дів
чат, не видають командиро
вочних. Дівчата справедли
во ображаються, скаржать
ся, та нікому стати на їх 
захист. На щоденні переїз
ди із Знам’янки, де розмі
щується управління № 2, і 
назад витрачають зайві го
дини, а заробляють мізерні 
гроші.

Чому так часто трапля
ються поломки? Механізми 
старі, розладнані. Вийде, 
скажимо, з дії насос, який 
подає розчин нагору, — ве
зуть його аж у Знам’янку 
ремонтувати. Значить, на 
добу захрясла вся робота. 
Правда, механік управлін
ня О. П. Олещенко час від

Для

то 
командувати є кому, а по
рядку навести не можете.

— Чого такі сердиті?
— Бо заробляємо, бодай 

не казати, — кинула одна 
спересердя.

— Хто ж винен?
— Хто, хто. Ось через 

півгодини припиняємо робо
ту. Вимушений простій, бо 
зламалася розчиномішалка, 
розчину немає. І так 
же щодня, відколи й 
цьому об’єкті.

Перебиваючи одна одну, 
заговорили штукатурниці.

— Бувало й так. Зранку
приїдемо, просидимо увесь 
День, привезені харчі пої
мо і... додому, — скоромов- . дівчат чимало. Кому ж во- 
кою випалює Люба Аксьо- "" -
нова, видно, найметкіша у 
бригаді.

май
на
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
26 серпня 1962 р., 2 стор.

ни О. П. Олещенко час 
часу наїжджає сюди...

— Ет, користі з нього 
ло. Поговорити любить, 
шини ж мало цікавлять 
го, — сердито кидає чорня
ва штукатурниця. — А мо
торист Василь Демченко
хоч і сумлінний, та не в 
усьому може розібратися.
То «фазу загубить», то ще 
щось скоїться.

— Ви кажете — гладень
ко штукатурте,— знову по
дає голос Люба. — А хіба 
можна оцією горбатою рей
кою вирівняти шар 
ну? Інша он 
вздовж, третя 
Майстрові вже не 
ли. хоч би що...

Ярослав Рева 
шукаючи відповіді. Дійсно, 
заперечення важко знайти.

Претензій набралося у

ма- 
ма- 
йо-

розчи- 
тріснула 
щербата, 

раз каза-

мнеться,

ни їх викладуть, щоб допо
могло? Начальнику управ
ління т. Ільїну скаржились 
на бригадира мулярів 
С. Куликова. Справа у то
му, що штукатурниці їздять 
із Знам’янки на другу змі

над створенням комсомольських 
агрегатів по вирощуванню кукурудзи. 
А зараз на порядку денному — сило
сування. Комітет затвердив склад ком
сомольсько-молодіжної бригади. До 
неї увійшли молоді механізатори, шо
фери, вантажники. Включились у брига
ду й учні-старшокласники, які за
раз на канікулах.

Влиття в колгоспну організацію учи
тельської набагато пожвавило масово- 
виховну роботу. Збільшилось число агі
таторів, активніше стали працювати 
гуртки художньої самодіяльності. На не
дільники по силосуванню тепер вихо- 
Дг..о вся молодь села.

Особливу турботу сільком проявляє 
про структуру організації — створено 
бригадні організації, комсомольські 
групи на фермах, у тракторних брига
дах, в школі. Керувати ними доручено 
енергійним, перевіреним на ділі во
жакам. Роботу кожної групи спрямовує 
і контролює сільком — штаб сільських 
комсомольців.

В. МОСЬОНЗ, 
секретар Нерубайківського ко
мітету комсомолу.

Новоархангельський район.
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С<ІВБА почалась! В м’яку ріллю лягає зерно маибут-
> нього врожаю. В артілі імені Калініна Компаніївсько- 

го району за перші чотири дні засіяно 265 гектарів ози
мини. Перед веде агрегат Василя Медяника. За світловий 
день він засіває по 24 — 25 гектарів при нормі 22.

На знімку: тракторист Василь МЕДЯНИК і сівальни- 
ця Ольга ПОПОВА ведуть сівбу пшениці.

Фото О. ШАРИКОВА.

ПОЧАВСЯ МОНТАЖ 
ПЕРШОЇ ТУРБІНИ

НОВОКУЗНЕЦЬК. (ТАРС). На бу
дівництві Західно-Сибірського металур^ 
гінкого заводу почався монтаж першої 
турбіни теплоелектроцентралі. Бригади 
енергобудівників взяли зобов’язання —- 
дати в цьому році теплоеиергію першої 
черги ТЕЦ гігантові металургії.

£•—--------------------- -----

недоліки, 
організа- 

пусковому

загроза в

ну разом з мулярами. Так 
С. Куликов наполіг, щоб 
машина виїжджала на ро
боту пізніше. Мулярам і 
ввечері можна працювати 
(вони кладуть стіни учбово
го корпусу), а дівчата до 
присмерку відпрацюють — 
і «загоряють». В приміщен
ні стає темно. Та ще й до
водиться чекати мулярів, 
щоб їхати додому.

Ми детально зупинились 
на роботі штукатурів не то
му, що саме з оздобленням 
тепер затримка. Ні, просто, 
в роботі цієї бригади, як у 
фокусі зібралися 
безсистемність в 
ції праці на 
об’єкті.

Та найбільша 
тому, що будівельники не 
поспішають з настиланням 
підлоги. На 20 серпня тіль
ки 15 процентів підлоги бу
ло готово, дошок і лагів 
ще вистачить лише на од
ну кімнату. Як матеріал за
возять, так і майстрів над
силають на об’єкт. 19 серп
ня на будову приїхав... аж 

•один тесляр з бригади 
П. М. Викова, і той без ді
ла никав з кімнати в кім
нату. 1 це тоді, як для дво
змінної роботи потрібно, за 
словами Я. Реви, принаймні 
ЗО спеціалістів.

Чи потрібне це приміщен
ня Новопразькій школі-ін- 
тернату? Так, без нього обій
тися не можна. Торік тісни
лися в різних приміщеннях, 
«позичених» у середньої 
школи № 1. Нині й тих 
кімнат не вистачає. Адже 
більш як на сотню учнів 
зростає контингент. Де їх 
розмістити? Так що, доро
гі будівельники, досить ба
йок про ключі, часу лишає
ться обмаль.

Рейдова бригада: 
П. ОКСАНИЧ — ди
ректор Новопразької 
школи - інте р н а т у, 
К. ЯНЧУ.КОВА — 
працівник 
комсомолу, 
ЧЕНКО - 
«Молодого комунара».

райкому 
О. ДУ- 
спецкор

ВИДАТНЕ ДОСЯГНЕННЯ 
ДОНЕЦЬКИХ ГІРНИКІВ

За дорученням Централь
ного Комітету КПРС і Ради 
Міністрів СРСР товариш 
М. С. Хрущов палко поздо
ровив з великою трудовою 
перемогою гірників комп
лексної наскрізної бригади 
шахти «Привольнянська - 
Південна» тресту «Лисн- 
чанськвугілля». Цей колек
тив добився високих показ
ників виробки на один ком
байн. За ЗІ робочий день 
видобуто 56364 тонни ву
гілля.

Це досягнення є видат
ним у світовій практиці 
використання вугільних 
комбайнів.

В селі про тебе кажуть, 
дівчино, що маєш руки золоті

поспішаєв
ти, ледве 

сказала

Ой, як не хочеться вставати. Ще хоч 
трішечки полежати ось так, з за

критими очима, помріяти. Та ні. Час. 
Марія швидко зіскочила з ліжка, а че
рез кілька хвилин бадьора вийшла на 
вулицю.

Була рання пора. Але трудовий день 
в колгоспі вже почався. На околиці се
ла багатоголосий хор виводив:

Буряки рядочками, 
Стеляться листочками...

«Це Олена Цвігун з ланкою 
поле», — подумала.
— Здрастуй, Маріє. Прудка

наздогнала. — порівнявшись, 
Параска Олішевська.

Часто отак зустрічаються вони світан- 
камн на шляху до ферми.

В літньому таборі з доярок ще нікого 
не було. Марія швиденько одягнула ха
лат і приступила до чистки корів. Таке 
правило встановила: перед тим, як году
вати тварин — спершу їх почистити. Ця 
робота забирає небагато часу — якихось 
10—15 хвилин. Тимчасом підійшли й ін
ші доярки. Незабаром приступили до 
доїння корів.

Я милувався вправними руками Марії 
Чернеги. Тугі цівки молока, навиперед
ки вдарялися об стіни відра, зливаю
чись у знайому кожному мелодію. Ма
рія, здавалося, диригувала нею. Спо
чатку мелодія лунала дзвінко, потім 
поступово перейшла на бас і. нарешті, 
ледь-ледь доносився приглушений шум— 
відро було повне.

...Народилася тут же, в Котовці. Шко
ла. Часто, бувало, після уроків подруги 
йдуть десь погратися, а вона — ні. Ра
зом з сестрою Ніною поспішає на фер
му: допоможе їй корів доглянути, відро 
подасть.

— Ну, це доярка росте, — жартували 
тваринники і запитували. — Підеш. Ма
ню, працювати до нас?

— Піду, — відповідала, червоніючи, 
чи то від радості, чи від дитячої соро
м’язливості.

У сім’ї не здивувалися, коли після 
семи класів Марія заявила про своє ба
жання працювати дояркою. А батько,

КУЛЬТАРМІЙЦІ
О ПЕРШИХ днів збиран- 
& ня нового урожаю на 
ланах артілей Долинського 
району з’явились самодіяль
ні митці. Дзвінкою частів
кою, веселою піснею, народ
ним танцем вони допомага
ють колгоспникам краще 
працювати, культурно від
почивати після напружено
го трудового дня.

В нашому районі зараз 
працює вісім агіткультбри- 
гад. їх учасники проводять 
з трудівниками бесіди, го
лосні читки газет, випуска
ють «бойові листки», «блис
кавки», влаштовують кон
церти. Систематично висту
пають перед колгоспниками 
агіткультбригади Гурівсько- 
го, Марфівського, Новогри- 
горівського та їванівського 
сільських клубів, які очо
люють ентузіасти своєї 
справи Л. Удовенко, М. Во- 
ронкевич, М. Опришко, 
Т. Ромащенко.

19 виїздів вже зробили 
учасники художньої само
діяльності клубу станції 
Долинської. Вони обслужи
ли до 4 тисяч колгоспників 
та робітників. Агіткультбри-

гаду тепло зустріли комсо
мольці і молодь будівництва 
Долинського цукрозаводу. 
З любов’ю сприймають гля
дачі виступи веселих под- 
ружок-танцюристок О. Гре- 
бенюк і Т. Пономаренко, 
користується успіхом огля
дач вагонів В. Бондарчук, 
який в парі 
В. Авраменком 
виконує акробатичні етюди. 
Дружніми оплесками наго
роджують слухачі співачок 
Т. Шестакову та І. Короб
ченко. Мов у вихорі про
носяться перед глядачами 
в народному молдавському 
танці «Сирба» юні танцю
ристи В. Мулява і Т. Поно
маренко. Повагою користує
ться завідуючий клубом 
В. Белізов, який виконує 
сучасні радянські пісні «Я 
люблю тебя, жизнь», «Хо
тят ли русские войны». Ак
тивну участь у виступах 
агіткультбригади бере тан
цюрист — студент Дніпро
петровського медичного ін
ституту Є. Мишак.

Г. МІРОШНИК, 
секретар Долинського 
райкому комсомолу.

Антон Федулович, — кращий коваль ар
тілі, сказав:

— Правильно, дочко. Тільки дивись, 
щоб у хвості не пленталася, не сороми
ла себе й нас.

Це було три роки тому. Дівчині ледь 
сповнилося п’ятнадцять.

На перших порах пережила те, що 
дістається майже кожному, хто береться 
за справжній труд. їй здавалося, що ні
хто так не старався, як вона, а надої 
саме чомусь у неї найповільніше зроста
ли. Завідуючий фермою Федір Гречка 
радив:

— Придивись-но, Маріє, як доглядає, 
доїть корів Катерина Чепко. Вона ж у 
нас вправна. Візьми у бібліотеці відпо
відну літературу, почитай.

Читала, приглядалася до роботи кра
щих доярок. І все ж в перший рік зобо
в'язання не виконала — ледь дотягну
ла на кожну корову по 1800 кілограмів 
молока. На все життя запам’ятала і 
тільки пізніше по-справжньому оцінила 
слова Катерини Чепко:.

. —Надій залежить не тільки від ра
ціонів, годівлі. Не менш важливо — зна
йти підхід до кожної тварини, вивчити 
її примхи.

X спіх, а з ним і велика радість, при
йшли до Марії минулого року, в підсум
ку.. якого комсомолка надоїла від кож
ної корови по 2о42 кілограми молока при 
зобов’язанні 2400 кілограмів.

Антону Федуловичу не доводиться чер
воніти за свою дочку. її фотографія — 
на Дошці пошани колгоспу, в клубі на 

вони’ наші маяки!», на 
комуністичної 

ферма

’"О,ДЄ НЄДмВН°. Я ПР°Х°ДНВ у вечірній
ГЮ^3 МаР,ичи«У хату і побачив 

крізь Відкрите віконце схилену над під- 
прйнрК0М голову Дівчини. Марійка, на- 
технікум°уТУВаЛаСЯ П0СТупати заочно д0

дошці серед колективу 
праці, звання якого завоювала 
напередодні XXII з’їзду КПРС

час повз Марійчину хату ї кПІ’Зк ПІ П т/гхттт-л — ___

Vnn А КАЛЕНИК.Колгосп імені Котовськогоі анворонського району.
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пропоннють.звнвяшавтг
ТУРИСТСЬКИМИ 
маршрутами 

ОСЬ УЖЕ п'ять років під
ряд щоліта ми виїжд

жаємо в туристські подо
рожі по рідному краю під 
керівництвом вчи т е л ь К її 
Л. П. Клюєвої. Бачили, як 
зростав велетень-Кремгес, 
крокували партизанськими < 
стежками, шо протоптали) 
народні месники І. Діброви.' 
Кожна мандрівка залишає 
в пам’яті незабутні спо-' 
гади.

Цього літа наш маршрут 
проліг через міста Хрущов, 
Канів, Черкаси, село 
Кам’янку. Особливо багато 
вражень приніс Канів, де 
поховано великого україн
ського поета Т. Г. Шевчен-І 
ка. Тут відбулися зустрічі 
з співаком І. Козловським, 
з поетами А. Малишком, 
М. Негодою, Л. Забаштою. 
Ми пов’язали нашим новим 
друзям червоні галстуки, 
піднесли польові квіти. В 
селі Кам’янці відвідали му/ 
зей О. С. Пушкіна, побували 
в парку імені Декабристів

та в гроті О. С. Пушкіна.
Про все це склали деталь 
ні записи.

Група учнів Олександ
рійської середньої шко
ли № 17.

—-з
Довір‘я

ЖЕ КІЛЬКА місяців 
селах Антонівка, И

к

ДЕ НАПОЇТИ 
ХУДОБУ?

ТРУТНІ, РЕЖИМ
І ТРЕТЯ ЗМІНА

У БОБРИ
НЕЦЬКОМУ 

районі об’яви
лися трутні. 
Коли б це се
ред бджіл, не 
було б такої 
тривоги, а тож 
у самому рай- 
центрі і в
колгоспі «Рассвет». У Боб- 
ринці — Галина Хорунжа, 
а в колгоспі — Ольга Бу
фа к.

Два роки тому Ольга Бу- 
фак закінчила восьмирічну 
школу.

— Буде поміч! — радів 
Ольжмн батько.

А та «поміч» сіла на та- 
тусеву шию 
лодну воду 
Кажуть їй:

— Жнива, 
цюй!

Навіть вухом не веде.
— У мене свій режим 

є, — відповідає.
А режим у Ольги Буфак 

такий.
О десятій ранку — під

йом. Об одинадцятій — сні-

данок (мати ж наготувала!). А от Галина Хорунжа не
Потім —- лежання на свіжо- такий характер має. Вона 

цілимиму повітрі, обід (про це не 
забуває!), відпочинок і со
нячні ванни.

Решта часу йде на підго
товку до вечора. Режим та
кий: сьогодні танці і кіно, 
завтра — кіно і танці.

Чутка про такий чудер-

ГТ ОБЛИЗУ молочно-то- 
варної ферми № 2 ар

тілі імені Тельмана Голова- 
нівського району немає на
віть криниці, де б ми могли 
напувати худобу.

Вже вкотре керівники ар
тілі дають обіцянки вичис
тити ставок, який перетво
рився в багнюку, але далі 
запевнень справи не йдуть.

Надворі зараз спека, худо
ба стоїть на прив’язі без 
води. Надій молока ката
строфічно падає. Але це чо
мусь не тривожить наших 
керівників.

Володимир ОЛІЙНИК, 
дояр.

і навіть за хо
не береться.

каже ма»

зміну йду. 
в тебе > за 
дивується 

ти на тре-

піди попра
ецлетом в мене

хоч і вештається 
днями в міському сквері 
та на пляжі, проте, йдучи 
увечері здому, 
тусі:

— Я на третю
— Та що це 

робота така, — 
мати, — весь час 
тій працюєш.

— О, робота
особлива! — позичивши очі 
в Сірка, відповідає донька.

. Дійсно, в неї робота га
ряча: жодної кінокартини, 
жодної танцюльки не минає 
щовечора.

Отакі трутні спливли і 
Бобринецькому районі. Є 
проти них і засоби бороть« 
би — Указ Президії Вер
ховної Ради УРСР «Про по
силення боротьби з особа«. 
ми,, які ухиляються від су
спільно-корисної праці
ведуть антигромадський па
разитичний спосіб життя». 
Коли ж громадськість в»ь 
користає їх, ці засоби!

нацький режим Ольги Бу- 
фак докотилася аж до її 
земляків, які служать в 
Радянській Армії. Воїни тт. 
Колодяжний, Калько, Ма- 
линенко, Попов нещодавно 
надіслали листа до прав
ління колгоспу. Успіхам ар
тілі радіють, обіцяють пиль
но стояти на сторожі мир
ної праці. А в кінці листа 
до Ольги звертаються: 
«Одумайся, дівчино!».

А вона на те:
— Хай кобила думає, у 

неї голова велика.
Ольга, бачите, відверта. 

У кишеню за словом не лі-

в 
------- ----—Но- 

во-Михайлівка, Потвка клу
би. працюють без контроле
рів. За 15 хвилин до почат
ку сеансу кіномеханік 
М. Шевчук починає прода
вати квитки. Глядачі самі 
відривають контроль, про
ходять до залу.

Не було ще випадку, щоб 
хтось із колгоспників про
йшов без квитка.

— Хороша це справа, ко
ли людям довіряють, — 
говорять в селі.

В. МИРОНОВ.
с. Антонівка, 
Добровеличківський район.

СПРИНТЕРИ

СУДДЮ ДЕКВАЛІФІКОВАНО

і

Л. ЛЕОНІДОВ.

II А В ч И В
Вздрів малий і став 

просити: 
—Дайте, дядьку, 

прикурити! — 
глянув здива 

скоса:
Дядько

В «Молодому комунарі» за 22 липня ц. р. було 
друковано репліку «Вирок захмелілого судді». В ній 5 
йшлося про незадовільне суддійство футбольного матчу 5 
на першість обласної ради ДССТ «Колгоспник» в м. Но; ї 
воукраїнці. Як повідомив редакцію голова обласної ї 
ради ДССТ «Колгоспник» В. Л. Солонченко, факти, ви- ■ 
кладені в статті, підтвердилися повністю. За безпоря- ■ 
док на ігровому полі команді Новоукраїнки зарахова- ■ 
но поразку. ц

Рішенням секції футбола заборонено проводити дві ■ 
наступні гри обласної першості на полі новоукраїнців. ■ 
Суддю С. Захарченка за вихід на футбольне поле в ■ 
нетверезому стані декваліфіковано. За неправильну по- ■ 
вецінку на полі під час гри покарано і бокових суддів ■ 
тт. Сатіріаді та Іщенка. Вони не допускаються до даль
шого суддійства матчів обласної першості.

* * *
В номері нашої газети за 6 липня ц. р. була надру

кована замітка «Оце так утнули!». В ній йшлося про 
те, що «якісь жартівники» із Знам’янського відділення 
кінопрокату надіслали в Нову Прагу половину фільму 
«Дівчата», а другу половину «Хрестоносців».

Начальник обласного відділу кінофікації і кінопрока
ту т. Сидорович повідомив редакції, що факт зриву се
ансу на кіноустановці колгоспу «Радянська Україна» 
Новопразького району мав місце.

Випадок розкомплектування кінофільму «Дівчата» 
трапився з вини шофера В. Г. Драного. На нього накла
дено суворе адміністративне стягнення. Він позбавле
ний премії за другий квартал ц. р.

♦ ♦ ж

На кореспонденцію «Зобов’язання... 
опубліковану 15 липня ц. р., секретар 
райкому ЛКСМУ В. Дівін відповів:

«Цей виступ газети обговорювався на
РК ЛКСМУ, де критику по комсомольських організа
ціях колгоспів ім. Орджонікідзе, ім. Жданова, їм. Лені
на було визнано справедливою. Бюро РК ЛКСМУ зро
било відповідні висновки, намітило конкретний план по 
ліквідації цих недоліків.

В комсомольських організаціях колгоспів були прове
дені збори по обговоренню критичної статті газети «Мо
лодий комунар». Намічено заходи по ліквідації недолі
ків по зміцненню комсомольських організацій і поліп
шенню керівництва соціалістичним змаганням».

Минуло більше місяця, як стаття була опублікована 
в газеті. За цей час можна чимало зробити, щоб поліп
шити роботу комсомольських організацій 
провести вечори досвіду, вечори трудової 
'^их відзначити передовиків-тваринників,

: Ти
•* “ч.

— Спершу б витер, 
хлопче, носа, 

Та підріс би, а вже 
потім

І кури, як є охота. 
Ну, а раз таке вже діло. 
На, малин, прикурюй 

сміло, 
Тільки знай: курець 

затятий 
Сірники повинен мати!

Олександр ШКАБОИ.

фЛАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААДААААЬЛи

під копірку>,
Устинівського

засіданні бюро

• 4Д КОЛГОСПІВ, 
слави, на 

_ ______ ... пожвавити
«^ціалістичне змагання. А т. Дівін обмежився голослів
ним «намітили», «постановили». Це ж формальна відпис
ка, а не конкретна допомога колгоспним комсомоль
ським організаціям.

* « *

НА КРИТИЧНУ кореспонденцію «Прогнози і строки», 
опубліковану в газеті за 13 липня ц. р., відповіли 

заступник керуючого трестом «Цукробуд» В. Мамотенко 
і начальник будуправління № 1 тресту «Цукробуд» 
М. Батистов.

Трестом «Цукробуд» і управлінням будівництва Чер
каського раднаргоспу вживаються заходи по забезпе
ченню будматеріалами будівництва Кіровоградського 
м’ясокомбінату. Завод залізобетонних виробів тресту 
№ 2 в м. Черкасах почав виготовляти збірні залізобе
тонні конструкції для м’ясожирового і ковбасного кор
пусу м’ясокомбінату. Першу партію конструкцій вже

Працьовиті руки у молодої колгоспниці, 
Каті Краснюк. В артілі <Україна> Кіровоградського ра
йону вона завжди виконує доручену їй роботу з ви
ключним сумлінням. Зараз Катерина працює на збиран
ні овочів для трудящих Кіровограда.

На знімку: К. КРАСНЮК на збиранні огірків.

КОМСОМОЛКИ

Фото М. САВКУНОВА.

малої ракетки
Проходить першість області. 

Погляди болільників прикуті 
до цього поєдинку. Ігри відбу
ваються на чотирьох 
столах, 
чайний, 
вчителем, поєдинок

завезено на будівельну площадку. Контора матеріально- 
технічного постачання тресту вживає заходів до при
дбання дрібного будівельного інвентаря (кельми, ковші 
Шаульського, розшивки тощо).

Начальнику відділу постачання БУ № 1 т. Розіну су
воро вказано иа нерозпорядливість в постачанні штука
турним інвентарем будівельної площадки м’ясокомбіна- • ■

и 
)> 
и 
я 
я

А

тенісних 
А поєдинок — незвн- 
Змагаеться учень з 

досвіду і 
✓ майстерності з впертістю. З од
ного боку Борне Сліпак — пер
шорозрядник. який ось уже сім 
років бере участь у змаганнях. 
З другого — худорлявий, неви
сокого росту школяр-шестиклас. 
ник Женя Полкін. Він лише за 
один рік встиг виконати норма-

“ —   — ** . . —- — —• ж —        —         

ду. Жданов, Миколаїв, 
Церква. Дніпропетровськ — 
спортивний маршрут юного 
нІснста.

І знову несподівана, але

тни другого спортивного розря- 
Біла 

ось 
• те-

к V у мі ілк.«гвілаАчл« м«гі V/ идсА^д і\п іуі п с* л» к/» п а ’ д < опиоу лсчии/діи 
ту і на грубість, допущену ним по відношенню началь- £• служеда перемога, 
ника комсомольського штабу будови В. Ткачука.

♦ ♦ ♦

МІСЬККОМ НЕ ВТРУЧАЄТЬСЯ
«Увага! Потрібне термінове 

втручання» — під такою рубри- 
подано матеріал 

газети за 8 серп- 
В кореспонден-

кою було 
в номері 
ня ц. р. 
ції йшлося про те, ЩО ДИТЯЧІ 
майданчики при ряді домоуп
равлінь м. Кіровограда під час 
літніх канікул працюють не
задовільно. Наводилися факти, 
коли школярі в пошуках роз
ваг йдуть на дрібні крадіжки, 
бешкетують.

Чи схвилював критичний вис
туп газети секретарів і праців
ників міськкому комсомолу? 
Так, схвилював 1 ... розсердив. 
Не заперечуючи наведених фак
тів, секретар міськкому В. Со- 
куренко висловив невдоволен
ня тим. що автор наводить 
слова Л. Золотарьової. Мовляв, 
такого діалогу не було, це ви
гадано для «красного слівця», 
А як же відносно вжиття кон
кретних заходів і офіційної від
повіді редакції? Адже інтереси

справи вимагають негайного 
втручання.

— Не можемо ж ми через 
два дні після виступу газети 
давати відповідь. — ці слова 
були сказані В. Сокуренком 
аж 22 серпня. Трохи дивне уяв
лення про календар.

Не в ладах з датами І дру
гий секретар міськкому Н. Івах- 
ненко. При нагоді вона пообі
цяла «завтра» повідомити на
ших читачів про вжиті заходи. 
Як і в популярному анекдоті, 
«завтра» переноситься з дня на 
день, хоч вже й канікули за
кінчуються.

Можливо, ми так детально 1 
не зупинялися б на даному фак
ті. якби це. не стало хро
нічною тенденцією Кіровоград
ського міськкому комсомолу не 
поспішати з вжиттям заходів 
по критичних виступах газети, 
а ще менше квапитися з відпо
віддю.

;ОЭЭ20ХЮОЗООССОСС<ХХХХХ'ОС>ЭЭООО^

за--

— Прикро вражений, 
спортсмен, але радий, як

як
..... . ...............  тре- 

~ нер, — говорять Ь. Сліпак піс- 
у; ля закінчення грн. — Женя 

здібний тенісист... Це не перша 
його перемога. Він став чем
піоном на обласній спартакіа- 

у ді школярів, виборов друге 
~ місце на обласних змаганнях 
" серед дорослих.
5 До нас підійшла симпатична 

чорноока дівчинка. їй на пер-
■ шіій погляд не більше десяти 
п років.
я — Люда Кохан, — каже Слі-
■ пак, — теж молодець... Добре 

вчиться в п’ятому класі Кіро* 
воградської середньої школи

■ X? 14 і в теніс грає відмінно.
Справді, Люді е чим похва- 

~ литися. Перший юнацький роз- 
* ряд, кілька перемог на відпові- 
п дальних змаганнях приніс їй
■ рік напружених тренувань.

За короткий строк в нашому 
місті виросли здібні юні спорт. 

Я смени. Вова Максимов, Гена 
Шилов, Вітя Шипиленко — всі 
вони зараз лише учні і за пар- 

5 тою, І біля тенісного столу, 
п Але мине час, і вони стануть 

1 справжніми майстрами малої 
я ракетки.
*- Ю. КАМІНСЬКИЙ,

8 Аркадій Спино
8 11 ЕРШИИ обласний шаховий конкурс розв’язан-
8 ня задач і етюдів закінчено. Підведено підсум-
І” ки. За час цікавих заочних змагань редакція «Мо

лодого комунара» одержала близько 500 листів, в 
більшості яких були вірні відповіді на вміщені за
дачі. Переможцем вийшов електрик Кіровоградсько
го побутового комбінату «Червоний прапор» Арка
дий Миколайович Спинов. Він з 28 можливих оч- 
ків набрав 28. Друге місце зайняв інженер по тех
нічному плануванні праці з Олександрійського ра
йону Георгій Хлястіков, який відстав від Спинова 
лише на чотири очка. На третьому місці — Анатолій 
Курченко з м. Олександрії. Четверте і п’яте місця

I

* В ДОНЕЦЬКУ на стадіоні 
«Шахтар* проведено зональну 
першість УРСР з ручного м'я
ча. В змаганнях взяли участь 
спортсмени Донецької, Запорізь
кої, Кримської і Кіровоград
ської областей. У гострій бо
ротьбі наша жіноча команда 
виборола друге місце.

* ЦІКАВИМИ були зональні 
змагання з баскетбола серед 
жіночих і чоловічих команд у 
місті Луганську. Кіровоградська 
чоловіча команда ДСТ «Спар- 
так» завоювала тут трете міс
це. Гірше виступили жінки: во
ни посіли п'яте місце. Вста
новлений приз газети «Лугаї:- 
ська правда» дістався нашому 
земляку Віктору Іванову.

♦ На кіровоградському стаді
оні спортивного клубу «Зірка» 
проведемо особисту першість 
з теніса серед юнаків. В оди
ночному розряді перше місце 
завоював учень Добровеличків- 
ської середньої школи Валерій 
Любчнч. На другому місці — 
кіровоградець Юрій Долгов. 
Добровел ичківець Володимир 
Одорожа посів трете місце. В 
парному розряді чемпіонами 
області стали В. Любчнч і 
В. Одорожа. В цьому неаби
яка заслуга вчителя фізичного 
виховання Добровелнчківської 
середньої школи Сергія 
ренка.

Бонда-

* 3 Дніпропетровська 
нулася збірна команда 
градських тенісистів. Виступаю
чи на зональній першості Ук- 
раїни, наші земляки •вибороли 
трете місце.

попер- 
кіропо-
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г _ у
Союзу спортивних товарист і організацій. Редакція Ь 
«Молодого комунара» висловлює щиру подяку всім 8 
шахістам, які взяли участь у конкурсі. 8

• . О

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 26 серпня 1962 р., в стор.

переможець конкурсу
відповідно зайняли Леонід Черес з Богданівської 
середньої школи Знам’янського району і Павло 
Цимбал з Хмелівського району. Активну участь 
взяли у конкурсі також тт. Биковський, Цивильов, 
Кононов, Сінельник, Нога та інші любителі шахів.

Переможці конкурсу будуть нагороджені цінними 
призами та почесними грамотами обласної ради



СПІВЕЦЬ РЕВОЛЮЦІЇ
(ДО 60-річчя З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Ю. ЯНОВСЬКОГО)

/ М'Я нашого земляка, ві- 
українського 
ЇО. І. Янов-

/М Я най 
домого 

письменника 
ського, стоїть в ряду слав
них творців радянської лі
тератури. Зараз, коли свіжі 
вітри часу провіяли багато 
наносного, тимчасового і 
невиразного для життєвого 
портрета митця, варто по
знайомити молодих чита-1 
чів з автором чудового ро
ману «Вершники» — по
лум'яним романтиком ре
волюції.

Чому Юрій Дновський 
сформувався саме як ро
мантик? Чому в його тво
рах так сильно відчуваєть
ся подих моря? Адже пись
менник виріс 
стороні!

Юрій Яновський народив
ся в 1902 році в місті Єли- 
саветграді (тепер Кірово
град) в родині заводського 
службовця.

Хлопчик ріс хворобливим, 
трохи замкнутим. Улюбле
ним заняттям його було чи-

в степовій

тання всіляких пригодниць
ких романів. Герої творів— 
люди з сильними характе
рами, одчайдушні і сміливі 
стали близькими друзями 
майбутнього письменника.

Після закінчення Єли- 
саветградського земсько
го реального училища пра
цював інспектором робітни
чо-селянської інспекції, в 
адмінвідділі повітового ви
конкому та інших повіто
вих радянських установах.

Протягом 1922 — 1923 рр. 
вчився на електромеханіч
ному факультеті Київсько
го політехнічного інституту. 
Тоді ж і почав друкуватися. 
Спочатку писав вірші. Як 
прозаїк виступив в 1924 ро
ці. З цього часу починає
ться професійна літературна 
діяльність Юрія Яновсько-

■ го.
Характерною рисою пись

менника є те, що він не об
межувався якоюсь однією, 
облюбованою ним темою. 
Життя промислових цент-

рів Донбасу і Криворіжжя, 
представників радянської 
інтелігенції і людей фізич
ної праці, образи колгосп
ників і діячів науки, риба
лок і металургів, воїнів і 
митців, 
своє повноцінне 
ження на сторінках 
творів.

В монументальних 
статтях «Вершників» 
менник оспівував 
громадянської війни, без
межну відданість україн
ського народу ідеалу Жовт
невої революції. В новелах 
періоду Великої Вітчизня
ної війни змальовано не
зламність духу наших лю
дей, що піднялися на свя
щенний бій проти 
них загарбників.

Високий пафос 
ження позитивного

все це знайшло 
відобра- 

його

по- 
пись- 

героїку

ІНОЗЄМ-

утверд- 
і запе-
закоха- 

у герої-
речення зла, щира 
ність у прекрасне, 
ку і органічна ненависть до 
всього потворного, низько- 

ці риси кращих творів

випадок
гуч-

лей-

кол- 
Не-

злодіям щось за
важало викрас
ти ще 7000 кар
бованців, які бу
ли в другому 
відділенні 
ж каси, 
вони пробували 

також проникнути, але не зумі
ли. Почалося висування вер
сій та їх детальна перевірка.

Однією з основних і най
більш вірогідних здалася вер
сія, що касир Марія Гопак має 
причетність до цієї 
Але

ні єї 
Туди

крадіжки, 
під час перевірки стало

го боку будинку. Скрипнули 
двері і на порозі з’явився Бой
ко. «Цс саме він», — майну
ло в голові Стояновського.

Зиркнувши очима, Бойко за
питав:

— Де телеграма?
— Зайдемо до хати, 

лишитесь, 
ський.

Нечутно 
з'явилась 
лінського.
ко

відповів
там роз- 
Стоянов-

спиноюза його 
кремезна постать Бе- 
Вгледівши його, Бой- 

відповів:
Ну що ж, заходьте. 

Ввійшовши в кімнату,

мо-

Яновського позначилися і 
на його останній книзі «Но
ва книга». Письменник не 
просто відтворює картини 
дійсності і розповідає різні 
історії, — він говорить 
вою бійця, говорить, 
письменник-патріот, 
якого слово — зброя.

Юрій Яновський належав 
до тих письменників, для 
яких література була не 
тільки формою праці, під
казаною особистим покли
канням, а свідомо обраною 
сферою діяльності. В ній 
він бачив для себе єдину 
можливість 
найбільшою
служити своєму народові, 
партії, соціалістичній Бать-

------- 4-------

найкраще, з 
віддачею по-

ЛІТАК

ТИШУ чергової кімнати 
лннського районного 

ділення міліції прорізав 
ний телефонний дзвінок.

— Черговий відділення 
яенант Гонтаренко слухає.

— Говорить бухгалтер 
госпу «Зоря комунізму»
руш. Вночі злодії, зламавши 
сейфа, вкрали гроші. Терміно
во приїздіть!

— Зараз прибудемо, чекай
те!

На місце швидко прибула опе
ративна група, яку очолював 
начальник райвідділу стар
ший лейтенант міліції Б. Ду- 
мін. Оглянувши місце приго
ди, встановили, що невідомі 
злодії в ніч на 5 грудня зла
мали вікно, проникли в кабі
нет голови колгоспу, де стояв 
сейф, і вкрали 14 тисяч кар
бованців. Оперативна група 
почала детально вивчати об
ута ви ни пограбування.

— Хто охороняв касу? — за
питав начальник відділення 
Дунін у бухгалтера.

— Вчора для охорони каси 
було призначено Зборовську.

— Внкличіть Ті.
Коли Зборовська переступила 

поріг контори, до неї зверну
лися з запитанням:

— Ви були призначені охо
роняти касу?

— Так.
— А як сталося, що зникли 

гроші?
Запинаючись, Зборовська роз

повіла, що вона посиділа в кон
торі до 12 години ночі, а коли 
погасло світло, пішла додому 
і лягла спати. Тільки вранці 
вона дізналась від бухгалтера, 
що вночі трапилась крадіжка.

— Я винна, винна, судіть 
мене, — раптом розплакалась 
Зборовська. — Я не мала пра
ва відлучатися з кабінету.

— Справа не в цьому, — 
заспокоїв її Дунін. — Ідіть 
відпочиньте. Якщо знадобитесь, 
викличемо.

Коли Зборовська зачиняла за 
собою двері, Бабенчо зауважив:

— Ні, вона до крадіжки не
причетна.

— Можливо, — не заперечив 
Дунін, — але спраеа поки що 
не в цьому. Треба зразу ж 
встановити, чн е свідки, а та
кож перевірити чи не бачили 
напередодні крадіжки в селі 
незнайомих.

З'ясувалося, що ввечері бі
ля контори колгоспу багато 
людей зустрічали трьох неві
домих чоловіків. Вони і вночі 
ходили по селу.

— Треба негайно затрнма-
— дав розпорядження Ду

нін.У незнайомців виявили ши
рокі саморобні пояси з багать
ма кишеньками, в яких були 
розкладені гроші: всього понад 
3800 карбованців. Дунін та и 
ще дехто з оперативної групи 
■же вважали, шо саме ці лю
ди вчинили крадіжку, 
згодом з'ясувалося, воі 
заготівельниками худої 
злочину не мали ніякого 
ношення.

— От тобі н маєш, 
днто промовив Дунін.

* * *

НЕЗАБАРОМ прибули началь
ник карного розшуку УВС 

підполковник міліції Ф. 3. Бар
ков, прокурор-криміна.ііст Я. Г. 
Ципарський, а також оперупов- 
иоважений карного розшуку 
старший лейтенант міліції В. М. 
Стояновський.

Вони прийшли до висновку, 
що крадіжку могла вчинити 
тільки людина, що добре обіз
нана з місцем розташування 
грошей у касі і мала при собі 
ключі. Бо перші двері каси 
були відімкнені ключем і після 
злому менших дверцят було 
взято 14000 карбованців. Але

відомо, що Марію ввечері бачи
ли в клубі, а потім вона 
з подругами пішла додому. 
Вночі нікуди з хати не виходи
ла.

— Залишайтеся, — наказав 
Ф. 3. Барков старшому лей
тенантові міліції Стояновсько- 
му. — Детально, не поспіша
ючи, перевірте ше раз першу 
і ДРУУ версії. Держіть мене 
постійно у курсі справи. Якщо 
потрібна буде допомога — на
дішлю. А ви кого тут залиша
єте?

— Старшого лейтенанта мілі
ції Я. М. Мезінцева, 
вів Дунін. — Він тут 
ний уповноважений.

* * *

посинілими, тремтячими губа
ми ледве промовив:

— Де ж телеграма?
— А ось, — сказав Стоянов

ський. — Ось санкція на ваш 
арешт, я ось на проведення об
шуку. Розпишіться.

* :і= *

— відпо- 
дільннч-

ЗАЛИШИВШИСЬ з Мезінце- 
вим, Стояновський дізнався 

від місцевих дружинників, 
що Марія Гопак у знайомствах 
з чоловіками була не дуже 
примхливою. До неї іноді при
їздили знайомі з Кривого Ро
гу, Дніпропетровська та інших 
міст. А дружинниця К. В. Па
щенко повідомила: ввечері, ко
ли була вчинена 
на бачила як до 
нет заходив Алім 
бито приїхав у 
Дніпропетровська.

крадіжка, во- 
Марії в кабі- 
Бойко. Він ні- 

відпустку з 
г.__ ____ ,,_______ Вони довго
про щось розмовляли. В клубі 
Аліма не було і Марія не тан
цювала, а швидко пішла додо
му разом з дівчатами. Ця звіст
ка насторожила Стояновського, 
але зовні він не виявляв до неї 
особливої зацікавленості.

Необгрунтована підозра на 
чесну радянську людину — 
це в меншій мірі образа, а в 
більшій — злочин. Тему вва
жав за потрібне, перш за все, 
ретельно і ще раз ретельно 
зіставити всі факти, а потім 
уже робити якісь висновки. Ви
явилось, що Алім Бойко після 
цієї події з села терміново 
зник. А Марія Гопак факт 
зустрічі з ним в конторі колгос
пу заперечувала. Навіть казала, 
що ніякого Аліма знати не 
знає. Це ще більше посилюва- 
чо підозру; Бойко і Гопак, на
певне, мають якесь відношення 
до крадіжки. Порадившись з 
Барковнм, і дочекавшись Іншого 
працівника міліції В. Д. Бєлін
ського, Стояновський разом з 
ним виїхав у Дніпропетровськ.

* * »
Ось і околиця Дніпропетров

ська. Стояновський наказав 
шоферові зупинити машину, а 
сам разом з Бєлінським пішов 
уздовж вулиці.

Ось цей, так, саме цей, но
мер їм потрібний. Уважно ог
лянули будинок. Та раптом ти
шу порушив заливистий гав
кіт собаки. За нею, наче по 
команді, почали гавкати собаки 
і в інших подвір'ях. Піднявся 
страшенний сполох.

На порозі з'явилася жінка.
— Вам кого треба? — запита

ла вона.
— Бойко тут живе?
— А що?
— Йому телеграма, 

зав Бєлінський.
— Заждіть хвилиночку, я за

раз, — відповіла вона і зникла 
за дверима.

Стояновський піднявся на га
нок, а Бєлінський став з други-

ска

ківщині. До 
якого б жанру 
не вдавався 
Яновський, — 
писав роман, 
коротку нове

лу чи газетний нарис про 
відбудову промислових цен
трів і колгоспів республіки 
після Вітчизняної війни, — 
він у кожний рядок, що 
виходив з-під пера, вкла
дав усю силу свого яскра
вого таланту. І це було про
диктовано не лише любов'ю 
до копіткої роботи над сло
вом, а усвідомленням ве
ликої відповідальності пись
менника перед своїм наро
дом за дальший розквіт на
шої прекрасної радянської 
літератури.

Може, ми так захоплені 
творами нашого земляка, 
що хочеться перебільшити 
значення його творчості?. 
Тоді надамо слово Луї Ара- 
гону. У четвертому номері 
журналу «Всесвіт» за 1958 
рік великий французький 
романіст свідчить: «Стиль 
10. Яновського нагадує квіт
ку, ніжну, як троянда, 
міцну, як сталь».

------------------------------------------------
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ВАЛЖ1РІ, поблизу міс
та СІДІ-бель-Аббсс, 

розташоване озеро... з чор
нила. В нього впадають дві 
річечки. Вода однієї з них 
насичена солями заліза, а 
друга йде через торф’яні 
болота і містить у воді ті ж 
речовини, що і в соку чор
нильних горішків (чорниль
ні горішки — хворобливі 
нарости на листях деяких 
рослин, наприклад, дуба, 
які містять дубильні речо
вини). При злитті цих вод 
утворюється чорнило. Ціл
ком зрозуміло, що у воді 
озера немає ні риб, ні інших 
живих істот. Вода в озері 
придатна тільки для письма.

В

8

8

БАТЬКІВЩИНА 
ФУТБОЛА—КИТАЙ 8

8С. АТЬКІВІЦИНОЮ футбо- 
ла є не Англія, як де

хто вважає, а Китай. На 
підставі різних історичних 
документів і малюнків до
ведено, що в Китаї ще в 111 
столітті до нашої ери існу
вала гра з м'ячем, цілком 
подібна до сучасного футбо
ла. Імператор Чан-цзі був 
палким прихильником цього 
виду спорту. Створені ним 
дві команди повинні були 
щомісяця демонструвати 
свою майстерність, 
можці одержували 
фрукти, вино, срібні 
прибори, а переможені за
знавали тілесного покаран
ня.

8
8

Я люблю калини ніжні 
брості, 

І зозулю, що кує літа. 
І люблю, як в синій 

високості 
Реактивний грізно 

проліта. 
Ось він знов кружляє 

наді мною, 
То потоне десь, то 

виплива...
Мов хмарки, розірвані 

війною.
Шовковими нитками 

зшива.

Л. ШУМЕЙКО, 
бібліограф бібліотеки 
їм. Крупської.

І с

Пере- 
квіти, 
чайні

УНЕЛІР

Микола ПИРОЖЕНКО.

поко-

Газета виходить у середу, п’ятницю І неділю.
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Золоте намисто в небо 
Кинув місяць-чарівник. 
На побачення до тебе 
Без гостинців йти не звик. 
В подарунок взяв я 

квітку,

Взяв я райдужний уклін. 
А іще, моя лелітко, 
Взяв я серце на обмін.

Михайло ШЕВЧУК.
с. Ульяновка.

ПРОПШЛО понад три години 
з того часу, як Стояновський 

разом з Бєлінським в присут
ності сусідів-понятих почали 
в квартирі обшук, але поки що 
наслідків ніяких. Ця кобстави- 
на вже почала їх непокоїти.

— Перепочинемо трохи, — 
сказав Бєлінський, а потім про
довжимо. Опустимось ще раз в 
погріб.

Не зводячи погляду, Стоянов
ський помітив, що при _ СЛОВІ 
«погріб» 
на обличчі 1 
сховати свою

Погріб, шо 
ний у сараї, 
всіх, а тому 
казав:

— Ми з Бойком спустимося 
вниз, а ви залишитися вгорі.

На пропозицію Стояновського 
вибрати з засіки картоплю, 
Бойко, а разом з ним і його 
мати почали, було, заперечу
вати. Від цього, мовляв, пропа
де картопля, і ще за свої дії 
працівники міліції будуть від
повідати.

Все ж мати подала Алімові 
лантухи, в які той почав 
охоче вибирати картоплю.

— Дивіться, може, нафту 
знайдете.

— А може знайдемо, — 
повів Стояновський, 
роздивляючи грунт.

— Ану, дай-но сюди ліх
тар, — попросив він Бєлінсько
го і простяг догори руку.

— І лопату, — 
ся Стояновський 
го, — вона там 
стоїть.

Після кількох 
новський відчув, 
вдарилась об 
Серце у нього в грудях закала
тало, на лобі виступили крап
линки поту. Тепер він відки
нув лопату вбік і руками почав 
відгортати землю. В ямі була 
велика каструля. А .поруч бу- 
тиль з-під томатного соку. В 
них були купюри.

— Чиї цс гроші?
Не витримавши погляду Сто

яновського, Бойко пробурмотів, 
вказавши на каструлю:

— Це мої, а то Марії...
Наказом міністра внутріш

ніх справ УРСР старший лей
тенант міліції Василь Микито
вич Стояновський за проявлену 
оперативність у викритті злочи
ну нагороджений іменним го
динником. Таку ж нагороду 
одержав і капітан міліції Ва
лентин Дмитрович Бєлінський. 
Грошову премій^ вручено стар
шому лейтенантові міліції Яко
ву Івановичу Мезінцеву.

Керівництво УВС відзначило 
також і дружинників, які до
помогли виявити небезпечних 
злочинців.

Бойко якось змінився 
відвернувся, щоб 
розгубленість.
був розташова

не міг вмістити 
Стояновський на-

від- 
уважно

знову звернув- 
до Белінсько- 

біля дверей

хвилин Стоя- 
як лопата 

щось залізне.

Д. ЧИБІСОВ. 
наш позаштатний корес
пондент.

Лолннський район — 
Кіровоград.

Нототки натураліста

Коли закінчується літо
Г^ЕРПЕНЬ. Вдень сонце 

припікає досить відчут
но, а ночі стають прохолод
ними. Літо наближається 
до кінця. На полях -зібрані 
зернові. чорною ковдрою 
розкинувся зяб. На темній 
стіні лісу вже з’явились зо
лотисті осики, місцями жов
тіють липи, помарніло, наче 
вигоріло, листя кленів.

На луках вже скошена 
трава, виросли копиці паху
чого сіна. Квітнуть у вог
ких місцях незабудки, озе
ра прикрашають білі і жов
ті лілеї.

Зграями ходять лелеки. 
По білому, немов би тільки 
що випраним пір'ї, мож
на впізнати серед них мо
лодих. іноді лелеки підій. 
маються високо в небо, роб
лять там якісь карколомні 
кола, иачеб-то пробують 
свої сили перед важкою 
дорогою на південь.

Серпень — місяць ласті
вок. їх завжди можна по
бачити на телеграфних дро
тах. Птахи іноді задумли
ві, іноді веселі, радісні. Мо
лоді і старі ластівки збира
ються докупи і перед за
ходом сонця кружляють в 
повітрі. До них приєднують
ся швидкокрилі стрижі.

В парках і садах хазяй
нують зяблики; сірі мухо
ловки вчать молодих полю
ванню за комахами. На лі
сових шляхах зустрічаються 
дикі голуби. Під кущем по
люють за комахами чорно- 
лобі сорокопуди. На галяви
нах зустрічаються сім'ї удо- 
дів. Вони мовчазні. Зараз 
від них не почуєш знайоме 
«У-до-дуд».

Кипить життя на водой
мищах. У більшості птахів 
період вирощування ___
ління вже закінчився. Стали 
зовсім дорослими молоді 
лисухи, крижні, чирки.

Звідкнлясь доноситься: 
«Рнба-риба-рак-рак». Це 
кричить метушлива очере. 
тянка. На березі лісової річ
ки можна побачити, як не
величка пташка кидається 
у воду. Це зимородок полює 
на рибок.

В лісі посинів терен, по
чинають достигати дикі 
яблука-кислнці і груші. За
горілась калина. Любителі 
грибів відправляються на 
збирання груздів, підбе- 
резовнків, підоенновнків.

Чудова наша рідна при
рода І

М. ПАТОКІН.
Малюнок автора.

Но.вогеоргіївський район.

Наступний номер газети 
вийде 3! серпня ц. р.

Редактор П. МАРЧЕНКО.
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