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ОРГАН кіровоградського ОБКОМУ ЛКСМУ

П’ятниця, 16 листопада 1962 р
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ї ОСЬ ВОНИ, ГЕРОЇ 
КУКУРУДЗЯНОГО ФРОНТУ! 
В першому ряду (зліва направо): Яків КРЯЧКО — комбайнер колгоспу імені Ле- 

і ніна Новопразького району, Пилип ОСАДЧИП — тракторист колгоспу «Зоря комуніз- 
1 му» Новоархангельського району, Григорій КАМІНСЬКИИ — бригадир комплексної 
1 бригади колгоспу «Зоря комунізму» Н овоархангельського району, Анатолій БРЕУС —>
♦ агроном колгоспу імені Карла Маркса Новопразького району, Іван ЯЗА.Н — тракторист
* колгоспу імені Дзержинського Новомиргородського району, Галина «
\ колгоспу імені Димитрова Компаніївського району, Василь ЮХИМЕНКО — комбайнер 
^колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангельського району, Боріте ШЕВЧЕНКО — ланко- 
і вий комсомольсько-молодіжної ланки колгоспу імені Шевченка Кіровоградського райо-
• >у. В другому ряду (зліва направо): Іван КОЛЮКА — комбайнер колгоспу імені
ї Суворова Бобринецького району, Анатолій ВІДЕНКО — ланковий колгоспу імені
І Жданова Онуфріївського району, Микола ПОНОМАРЕНКО — шофер Кіровоградської

колгоспи і радгоспи області в складних умовах’ цьогб року сміливо пішли на розши- ♦’ автоколони № 2200, який працював на транспортуванні кукурудзи в колгоспі імені Ди-
рення таких високоврожайних культур, як кукурудза і горох. Ці дві культури в групі ♦ митрова Компаніївського району, Григорій АРДЄЄВ — тракторист
зернових займають 78 процентів площ. Багато колгоспів і радгоспів, сотні бригад і ла-2 " - ~ ~
нок виростили на великих площах по 50 і більше центнерів зерна кукурудзи з гектара, 2 
по 20—25 центнерів гороху. Збільшивши валові збори зерна, колгоспи і радгоспи об- ; 
ласті продали державі понад 42 мільйони пудів зерна _____________ •
кукурудзи і близько двох мільйонів пудів гороху. ф ***

Ніровогр адсъкому обкомові 
ШІ У країни і облвиконкомові

колгоспникам і колгоспницям, робітникам і робітницям 
радгоспів, спеціалістам сільського господарства, всім трудящим 

Кіровоградської області
Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР з великим задоволенням відзна

чають, що трудівники сільського господарства Кіровоградської області, перетворюючи 
в життя рішення XXII з’їзду партії і березневого Пленуму ЦК КПРС, здобули перемо
гу — продали державі 58,3 мільйона пудів зерна, що на 1,2 мільйона пудів більше, 
ніж передбачено планом, а всього з урожаю цього року буде продано 60 мільйонів 
пудів зерна.

Основну роль у збільшенні виробництва і продажу зерна державі відіграло те, що

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР 
палко поздоровляють колгоспників і колгоспниць, ро- ? 
бітників і робітниць радгоспів, спеціалістів сільського * 
господарства, працівників партійних, радянських,“ проф- . 
спілкових, комсомольських органів, територіальних ви- , 
робничих управлінь і всіх трудящих Кіровоградської | 
області з досягнутими успіхами і висловлюють тверду ) 
впевненість у тому, що трудівники СІЛЬСЬКОГО ГОСПО- () 

дарства області мобілізують усі свої резерви і можли- 
вості для дальшого збільшення виробництва і продажу * 

державі зерна, м’яса, молока та інших сільськогоспо- а 
дарських продуктів і тим самим внесуть свій гідний р 
вклад у будівництво комунізму в нашій країні. 0

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАДА (!
КОМІТЕТ КПРС МІНІСТРІВ СРСР

і І 
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ТОРЖЕСТВО ПЕРЕМОГИ ;і 
СІЛЬСЬКИХ ТРУДІВНИКІВ
С ЛИСКУЧОЮ перемо- 
" гою увінчалася зви

тяжна праця трудівників 
села орденоносної Кірово- 
градщини. У державні засі
ки засипано 58,3 мільйона 
пудів зерна. Про це звер
шення, в яке вагомий вклад 
внесла і комсомолія облас
ті, 14 листопада стало ві
домо з опублікованого в 
пресі рапорту на ім’я Цен
трального Комітету КПРС.

З блискавичною швид
кістю у найвіддаленіші ку
точки Кіровоградщнни розі
йшлася звістка про тепле, 
сердечне поздоровлення ЦК 
КПРС і Ради Міністрів 
СРСР трудівникам села 
області.

Вчора в Кіровограді на 
святково прикрашеній пра
порами і транспарантами 
площі імені Кірова відбув
ся багатолюдний мітинг,

присвячений славній пере-? 
мозі, здобутій на неозорих? 
родючих ланах області. ?

Мітинг відкрив 
виконкому обласної 
депутатів трудящих 
Турбай.

Виступає перший 
тар обкому КП Укра+ни]) 
Ф. Г. Мартинов. Він гово-() 
рить про величезну і радіс-р 
ну подію, яку переживають (І 
нині трудящі нашої облас-ф 
ті. Висока оцінка натхнен-І 
ної праці колгоспників, ро-р 
бітників радгоспів, механі-)! 
заторів, всіх трудівників)! 
сільського господарства за-)! 
палює людей на нові подви-)! 
ги в ім’я дальшого процві-0 
тання і зміцнення економіч-0 
ної могутності любимої Iі 
Вітчизни, в ім’я будівництва!1, 
комунізму в нашій і
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колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархангельського району, Олександр Т КАЧЕН КО — ланковий колгоспу 
імені XX з'їзду КПРС Онуфріївського району.

Фотомонтаж В. КОВПАКА,

ВЕРШИЛОСЬ те, чим жили протягом року молоді 
трударі ланів, чому віддавали наполегливу працю, 

у що вкладали частку своїх неспокійних сердець. З чес
тю виконала Кіровоградщина план продажу хліба дер
жаві!

В теплих словах привітання, надісланого кіровоград- 
цям Центральним Комітетом КПРС та Радою Мініст
рів СРСР — визнання нашої праці, віра у невичерпний 
трудовий ентузіазм. І дійсно, не знає меж запал куку- 
рудзоводів, особливо молодих — тих, хто лише почи
нає славний шлях трудових перемог.

За високі врожаї качанистої на ланах області у цьо
му році боролись 540 комсомольських агрегатів і 471 
комсомольсько-молодіжна ланка. Нині, коли всі вони 
відрапортували про успішне завершення битви за вро
жай, коли в державні засіки влився щедрий потік ян
тарного зерна, можна оглянутись на ті шляхи, які при
вели до перемоги.

Комплектування ланок і підготовка площ були почат
ком великої справи. Комсомольські недільники по виве
зенню добрив. Спеціально створені на цей час молодіж
ні бригади забезпечили внесення на кожен гектар комсо
мольських ділянок в середньому по 9,8 тонни перегною.

Зимовий час був періодом масового навчання куку- 
рудзоводів. Мета полягала не лише в тому, щоб забез
печити якнайвищий урожай «королеви», але й щоб пе
рейти на нанпередовіший метод її вирощування—комп
лексну механізацію. Молодь старанно вивчала гіталов- 
ські методи праці у створених повсюдно школах пере
дового досвіду. 37 таких шкіл, що працювали на базі 
передових тракторних бригад, підготували сотні обізна
них керівників комсомольських агрегатів, ланкових. Піо-і 
перами комплексної механізації були молоді новоукра- 
їнські механізатори — земляки Олександра Васильови-. 
ча Гіталова. Це вони звернулись до всіх молодих меха
нізаторів області з закликом зовсім відкинути ручну 
працю »а вирощенні кукурудзи, побільше довіряти ма
шинам. У новоукраїнців слово не розійшлося з ділом. 
В нинішньому році вони одержали по 55 центнерів 
сухого зерна кукурудзи на кожному з 7.298 гектарів.

Справжній Приклад висококультурного обробітку й 
збирання кукурудзи показали комсомольсько-молодіжні

тракторні бригади. Маяком стала бригада Володимира 
Яковлева з колгоспу імені Димитрова Вільшанськогс 
району. Однією з перших надіслала вона рапорт про 
завершення збирання й доповіла обласному комсомоль
ському штабові, що без затрат ручної праці на кожно
му з 573 гектарів вирощено й зібрано по 59 центнерів 
зерна кукурудзи.

Молодіжна тракторна бригада колгоспу «Зоря кому
нізму» Новоархангельського району одержала ще вищу 
врожайність — по 65 центнерів з гектара. Цінним є те, 
що тут домоглись максимального використання техніки 
при груповому методі роботи на збиранні.

В цілому по області молоді механізатори без затрат 
ручної праці виростили кукурудзу на 82 тисячах гек
тарів.

В період кукурудзяних жнив в обласний комсомоль
ський штаб безперервно надходили відрадні звістки. 
По 60 центнерів зерна з гектфа виростили комсомольці 
і молодь Добровеличківського району. Високі врожаї 
виплекали кукурудзоводи Ульяновського, Новоархан
гельського районів.

В праці, в нелегкій боротьбі за збільшення виробни
цтва зерна виросло велике плем’я молодих кукурудзо- 
водів. Всіх, хто додержав свого слова, занесено до 
Книги пошани обласної організації ЛКСМУ, нагород
жено почесними грамотами обкому та похвальними 
листами райкому комсомолу.

Серед них Галина Білова — ланкова колгоспу імені 
Димитрова Компаніївського району, новоукраїнські ме- й 
ханізатори Іван Тарнавський, Володимир Лункан Ми
кола Булах, Віктор Мудрий, Микола Васильченко — 
комбайнер колгоспу «40-річчя Жовтня» Устинівського 
району, Віктор Заєць — комбайнер колгоспу імені Ди
митрова Добровеличківського району.

Сьогодні ми з радістю проголошуємо: честь і 
вам, творці достатку, шана вашим роботящим рукам.

Та зроблене - не вершина. У нас ще багато невикл 
ристаних резервів. Зараз, коли завершено багаті жшЛТ 
молоді кукурудзоводи знову готуються подолати » 
рубіж. Попереду - нові трудной, нові славні перемоги.

секретар обкому ЛКСМУ, начатьиД^к„ЕНК0, 
КОМСОМОЛЬСЬКОГО штабу «о кукурудзі. 6 НОГО
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НАРИС
ІЧЕ мжичка, квилить вітер, гуде трактор. 
Мокру темінь вперто розрізають снопи 
фар. А ззаду за трактором з-під блискучих 
лемешів стелиться масною скибою чорно
зем. е ' і ■ .

Нинішня ніч — перша після училища ро
боча вахта.

— Не одвик од ночі, сину? — спитав 
батько, передаючи Володі зміну. — Ну, 
іцасти тобі!..

«Хіба звикати, хіба первина?» — думає
хлопець, і приємна млость повиває його тіло. Мимоволі 
склеплює повіки і від того йому стає напрочуд солодко.

І постає перед ним батько, подає великий пухкий ко
ровай. «Розріж, сину, каже, бо в мене немає ножа, і я 
нездужаю». «А я зараз, миттю передплужником розрі
жу». — відповідає хлопець, хапається руками за холод
ний передплужник і... прокидається.

Кліпнув очима, протер рукавом: «Що за мара? Не
вже насправді?»

А світло фар витанцьовує блискітками по зеленавій 
подушці, і трактор вперто підминає її під себе. Рука 
раптово смикає важіль, трактор зупиняється. Вихором 
злетів на землю і отетерів:

— Озимина!
Схопився руками за голову.
т~ Ой, що я наробив, що буде? — запричитав уголос.
А темінь, хоч в око стрель. Куди, в який бік заверта

ти, де кінця шукати? Де стернище, і як він далеко 
пропоров зелене вруно? Нічого не второпає, світ пере
вернувся хлопцеві.

— Хай відрахують збитки, хай що, аби не залишили 
без трактора! — молоточком вистукує думка. — Невже 
не зрозуміють, адже ж ненавмисне...

Стояв і картав себе, аж поки не відчув, як пройняв 
гостроколючий дрож. Заліз у кабіну, виключив двигун. 
«Чекатиму до ранку. Бо шукатимеш куди податися, ще 
більшого лиха наробиш», — подумав.

Світанок не забарився. А з ним і Галицький, брига
дир, як завжди добродушний, ніби нічого й не помітив.

Доброго ранку, Володю! — сказав піднесено. Гля
нув на зблідлого хлопця, зрозумів: пощо вичитувати 
йому за переорану озимину? Видно: змучився душею, 
вичікує вироку для себе.

— Ну, не журися, Володю... Це буває, ніч така ж 
темнюща. А це невелика біда, підсіємо ячменем. Підні
май плуги, виїжджай на клин. Скоро перезміна буде...

...Всі, як змовилися. — ні голова колгоспу, ні агро
ном, ні навіть батько — ніхто й словом не дорікнув 
молодому трактористові. Але все ж таки десь, в яко
мусь куточку душі, тліло надщерблене сумління і не 
давало спокою хлопцеві. Це на самоті. А як сяде за 
важелі, де й дівається його сором’язливість — забуває, 
здається, все на світі. Орел в роботі — та й годі.

— Поздоровляю, Володю! Молодець: знову в тебе 
Норма з лихвою^! — задоволено блискотять очі у Ва
силя Галинькогіх

ІЖАТЬ дні за днями, як колеса поїзда, 
одне одного не догонять. «Так-так, так- 
так» — вистукують на стиках рейок у такт 
бригадировим думкам.

Так. так, бригадировим. І бригадир — 
той самий тракторист, котрий ненароком 
переорав озимину. Той самий, котрий через '■ 
рік по тому їхав цим же путівцем у Моск
ву, на сільськогосподарську виставку. Не 
як екскурсант, а як передовий у районі 
тракторист, як учасник. Про це й засвід

чує Почесна грамота виставкому.
їде Володя Яковлев знову у Москву, на з’їзд комсо

мольський. Як делегат. Знаменним буде XIV з’їзд, бо 
ж це перший форум молоді після історичного XXII 
з’їзду КПРС.

їде бригадир. Хвилюється? Аякже, бо ж це перше 
йому таке відповідальне доручення від своїх ровесни
ків не тільки району, а й області. Хвилюється, бо це ж 
не бригада, не колгоспні збори, де всіх хліборобів ду
ми знаєш і звертаєшся, як до рідних, до однодумців 
своїх.

«Так-так, так-так» — вторить у такт колесам його 
серце. Хіба, кукурудзовод із Адигеї Маріет Вайкок, ме
ханізатор з Татарії Джават Сатдінов, доярка із Сум
щини Олена Мордовець не однодумці тобі? Хіба в них 
не ті ж, що й у тебе, турботи і поривання?

Під час п’ятого засідання надали слово делегатові 
»ід Кіровоградщини Володимиру Яковлеву. Ніби все 
наперед обдумав, готуючись до виступу, а тут ось по
чув своє прізвище — і де й поділися слова.

— Товариші делегати! — вимовив звично, а, глянув- 
. ши з трибуни у очікуючий тисячоокий зал, знітився. 
Щось треба вагоме сказати, а слова губляться. Та це 
була якась мить. І він почав просто:

— Я зараз хвилююсь, і вам, безперечно, це зрозумі
ло. Уявіть собі: водив хлопець трактора по полях, ви
ступав хіба що тільки на колгоспних зборах, — якось 
вільніше почував. Але, звичайно, і в степу доводиться 
хвилюватись. Ось, наприклад, цієї весни, коли першу 
борозну робили, серце так билося! Це ж перша весна 
після двадцять другого з’їзду партії, після березневого 
Пленуму. Можна сказати, особлива весна...

Володимир Яковлєв, високий, широкоплечий, вичікуй 
вально дивиться карими очима на Івана Федоровича. 
Він, як рідного батька, поважає Владова. Та й чи тіль
ки він — всі односельчани. У важкий для колгоспу час 
Іван Федорович відмовився від вчительського хліба і 
прийшов у колгосп, щоб своїми руками здобувати хліб 
насущний. Так веліла йому совість комуніста, сюди 
кликала його партія. Колгоспники радо довірили йому 
кермо артільне. І не помилилися.

- Врожаями, тваринницькою продукцією, виногра
дом нині вславився колгосп імені Димитрова. А яке 
чудесне фермське містечко виросло на околиці Добро
го! Кам’яні, під шифером і черепицею, добротні примі
щення з автонапуванням, автодоїнням, вагонетками, 
транспортерами...

Володині думки обірвав голос Івана Федоровича.
— Ну що ж, Степане Опанасовичу, у добру путь!
Рушив агрегат. Заворожено вдивляється услід йому 

Володимир Яковлєв, і в стукоті вузловловлювача йому 
вчувається: «У добру путь, у добру путь!».

Радісний вигук Галини Григор’євої повертає його до 
дійсності.

— Бригадире, полюбуйтесь, як рівно квадрати йдуть! 
І в кожному гнізді по дві насінині!

АРЯЧА весна, гарячі і турботи у бригади
ра. Ще трьома тракторами поповнився 
парк бригади. І хлопці є, недарма щороку 
колгосп готує трьох-п’ятьох механізаторів. 
Тепер вісімнадцять тракторів в розпоряд
женні Яковлєва. І всі у різних кінцях кол
госпних ланів працюють.

— Важкенько тепер тобі, Володю, — 
якось каже Владов. — А якої ти думки 
про Гришу Кошика, добрий помічник тобі 
буде?

душу дивився Іван Федорович. Такої ж гадки 
говорити про це

Як в _ 
був і Яковлєв, тільки не відважився 
голові. «Людей і так не вистачає, скаже, а ти бач чого 
захотів». А от обернулося по-іншому.

Не вперше знає Івана Федоровича, не вперше думка
ми сходяться. Якось, ще був Володя помічником брига
дира, запросив Владов у свій кабінет. Показав на га
зети: -

— Читав про одеських механізаторів? На підвище
них швидкостях працюють.

— Це вже не новина, хіба що тільки обнародува
на, — хитрувато відповів Яковлєв.

— Е-е, щось ти загадками говориш. — насварився 
пальцем Владов, ховаючи лукаву посмішку.

— Чому загадками. Хлопці пробували...
— Якщо добре виходить, то чого ж ви приховуєте? 

Я щось не впізнаю вас. Відколи це мої орли стали боя
гузами?

— Ну навіщо ви так, Іване Федоровичу? Ви ж самі 
знаєте, з агрономами не повоюєш, їм інструкція не
дозволяє...

— Поховаємо інструкції! Гайда в поле, спробуємо! 
Ти знаєш, що це значить, який виграш?..

АК, виграш великий. Це переконливо до- 
вело саме життя. Скільки тракторів по- 
трібно було б, щоб за два дні закрити во- 

~ логу майже на двох тисячах гектарів? А 
~ бригада впоралася наявною технікою.

А виграш на культизації, сівбі? Підго
тували площу і засіяли 210 гектарів цук-

_Л
тузали площу і засіяли зіи гектарів цук- 
рових буряків, 250 — соняшника, 165 — 

ЙГ

АЦВІВ-у лісосмузі терен, збентежилось 
серце хліборобське. За. неписаним законом 
справжній хлібороб стрічає сонцесхід у 

І полі. Чи ж міг порушити це правило Во- 
______ лодимир Яковлєв? Чи міг не вийти нині в 

поле Іван Федорович Владов — голова 
.колгоспу? Чи .могла не бачити початку ку* 
КУРУДЗЯНО* вахти секретар парторганізаціі 

В__________ Надія Володимирівна Монастирна, агро-
,ІОМ за фахом?

Ритмічно співає мотор (і Володимир Огіря 
зачаровано ловить його мелодію, нетерпляче вичікує, 

Степан закінчить остаточне регулювання сівалки. 
У Володі Опрі трішки-трішки усміхнені’очі. Він не мо
же ніяк приховати своєї гордості. Гордості за те, що 
йому, демобілізованому воїнові, теж доручено відкрити 
кукурудзяну навігацію.

— Готово, — нарешті озивається Степан Іванов, 
кращий тракторист, комбайнер і сівальник артілі.

гороху за два тижні. А з кукурудзою впо
ралися за двадцять днів...

Стоїть Володя край плантації, милується 
тендітним смарагдово-клітчастим полем.

— Правильні квадрати, молодці, хлопці! — одказує 
Іван Федорович. — Тепер потягнеться вгору!..

Ще б пак, не тягнутися їй вгору, до сонця. Це ж для 
неї ще з осені механізатори уготували зяб, по 16 тонн 
перегною вклали на кожен гектар. Посіяли і вчасно і 
прекрасно, ще « з нововведенням. Тепер важко встано
вити, хто з механізаторів перший подав думку в кож
ній сівалці по одному сошнику заглибити сантиметрів 
на два—три. Чому? Дуже просто: кукурудза, висіяна 
цим сошником, пізніше зійде, а, значить, і цвістиме піз
ніше. Отже, для інших рослин буде повніше, так би мо
вити, додаткове запилення. Торік на кількох гектарах 
спробували цей дослід. І що ж — на п’ять центнерів 
прибавки качанів узяли. Це на гектарі, а якщо таким 
чином усю площу засіяти?

Засіяли — і певні: прибавка буде. Та ще двічі «слі
пе» боронування зробили — теж перевірений практи
кою надійний спосіб проти бур'янів, тричі за літо між
ряддя спушили хрест-навхрест, мінеральними добрива
ми підживили.

Зростає «королева» польова, дбайливими руками ме
ханізаторів виплекала. Та інакше й бути не може. До
сить у наш час колгоспницям сапками поле цюкати.

— Ось влаштуємо в Доброму свій, колгоспний, музей 
і виставимо в ньому сапку, як експонат минулого. А то 
мій Ігорьок виросте, де він тоді сапу побачить? — не 
то жартує, не то всерйоз говорить Яковлев.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 16 листопада 1962 р., 2 стор.

УСЯКІЙ новій справі є ініціатори і, як 
противага їм, — скептики. Були такі «Хо
ми невірячі» і в Доброму. Були, та переве
лися. Життя їх перевиховало, стрімкий 
ріст колгоспного прогресу. Тепер тільки к 
чути: у кого найвищий виробіток на трак
тор у Вільшанському районі — в бригаді 
Яковлєва! Де найвищий урожай степової 
«королеви» — в Доброму! Хто найбільше 
виростив кукурудзи по-гіталовськн — ди-. 
митровці!

У минулому році комсомольсько-молодіжна бригада 
В. Яковлева зібрала по 52 центнери сухого зерна куку
рудзи на площі 740 гектарів, з них на 250 гектарах — 
без застосування ручної • праці.

Тож, коли в нинішньому році яковлєвці дали 
повністю звільнити людські руки від вирощення 
рудзи на всій площі в 1313 гектарів, ніхто не 
вався...

Ось уже й другі жнива настали. Потяглися з 
торного стану до «королевського гаю» силосозбиральні

слово 
куку-< 

сумні-«

трак-

агрегати, а за якусь мить автомашини помчали соко
витий вантаж до силосних траншей.

Секретар райкому комсомолу Арсірій Чалаван, що 
примчав на «їжаку» терміновий пакет з ЦК ВЛКСМ 
для члена ревізійної комісії ЦК Володимира Яковлєва, 
довго не міг його відшукати. Обгасав, здається, всі по
ля, побував біля збиральних агрегатів, а його нема. На 
щастя, здибав Владова. Поділився з ним своєю невдах 
чею.

— А агрегати працюють? — перепитав Владов.
— Працюють. Але чомусь ви неекономно трактори 

використовуєте? — зауважив Чалаван.
— Як-то?
— По два трактори до одного комбайна дали.
— Так це ж здорово, товаришу секретар. Раніше ми 

брали зеленої маси по 15, від сили по 20 тонн на гекта
рі. А тепер — за тридцять сягає. Пройде агрегат метрів 
з триста і — повна машина подрібненої маси є! Одно
му «Бєларусу» не під силу таку роботу виконати, не 
потягне комбайна. Тож ми й додали ще по «Владими- 
ровцю». От що хлопці Яковлєва наробили — засипа
ють нас силосом! Ну не богатирі, скажете?

— Так все ж таки, де ж мені вашого головного гіта- 
ловця знайти?

— Звичайно де,, там, де заминки трапляються. Пога
няйте на ячміннище, де солому стягують. В Урсатія з 
трактором щось трапилось. Там, мабуть, Володя в нут
рощах трактора копається.

— А може просто вказівку дає? — засміявся Чала
ван.

— Е-е, я знаю ного. Якось у райцентр вирядився, а 
тут, як на гріх, в когось трактор зіпсувався. В новень
кому костюмі поліз під нього...

— А тракторист?
— Та й тракторист же відремонтує, але Володя не 

промине, щоб і своїми руками помацати кожну деталь. 
Каже: практика — велике діло, не завадить зайвий раз 
перевірити свої знання...

Е БІЛЬШЕ турбот принесла осінь. Випну
лися з чорнозему білобокі буряки, важкі 
качани обліпили високі стебла кукурудзи, 
схиляють чорнозубі шапки соняхи — ко
пай, збирай, коси! На завершальну битву 
за хліб вирушили комбайни «СКЕМ-3», 
«ККХ-3», «С-3». Сіли за керма автомашин 
всі резервісти-шофери, і навіть завгосп 
Олекса Добров і механік Микола Опря. 
Щоб у дві зміни працювати, щоб щедрий 
врожай вчасно зібрати. Комбайнери Сте- 
Іван Опря, Іван Недєлков, Сергій Панасов, 

-- ------ 1 працювати — по 7—8
пан Іванов, г . ___ ___ ~____  —
Пилип Яковлєв за двох стали _ ~ 2
гектарів скошували кукурудзи. Щоб жодна колгоспни
ця руками не доторкнулася до качана в полі, бо ж 
слово таке дали. Хай лиш встигають там, на току, об- 
чухрувати качани. Але й це поки що тимчасове явище. 
Вже одна он машина очищає качани, заміняє не менше 
двадцять пар людських рук. Та це тільки початок. Не
забаром місто дасть селу багато таких машин.

...Синім покривалом спадають на землю сутінки, елек
тричне намисто розсипалось по Доброму. Пора б і в 
село, взяти * зошити й підручники і — в школу. Бо ж 
одинадцятий клас — це вам не жарт, екзамен на зрі
лість треба тримати. Тож не хочеться лицем в болото 
ляпнути — одержати атестат з трійками, або ще чого 
и гіршого... Бо що скажуть (а може н не скажуть, а 
лише подумають) його однокласники — його ж друзі- 
трактористн? Та й те сказати: не про людське око 
вчиться, а щоб здобути знання, бо ж дальша дорога — 
в інститут.

Але хай гнівається на нього директор «вечірки» Фе- 
лікса Григорівна (а вона не дає спуску нікому — на
віть своєму ж чоловікові Володі Яковлеву) — він все- 
таки сьогодні запізниться. І що там гнів директора н 
дружини в порівнянні з такою радістю: кукурудзу зі
брано, зібрано до єдиного качана машинами! Та нехай 
яка сувора до дисципліни Фелікса Григорівна, а й вона 
розділить цю радість з ним навпіл. Бо хіба ж не вона 
з своїми учнями — механізаторами й доярками з такою 
пристрастю говорила про лист Надії Григорівни За
гляди, про честь хліборобську?

Він знає, що дружина вибачить йому за затримку. Бо 
ж зараз треба йти в контору, там, напевно, вже чека
ють його повідомлення. Зроблять підрахунки, бо вранці 
треба відправити в обласний штаб по кукурудзі рапорт.

А рапортувати є про що: по 290 центнерів зеленої 
маси зібрали на кожному гектарі. Та найбільшу втіху 
принесла зернов'а кукурудза: кожен гектар дай по 59 
центнерів у переводі на сухе зерно. І все це — без най
менших затрат ручної праці. Комсомольсько-молодіжна 
бригада ще вище піднесла свою механізаторську честь.

А попереду — нові турботи, нові сподівання і мрії у 
вожака механізаторів Володимира Федоровича Яков
лєва.

Олександр ШКАБОЙ.
Вільшанськнй район.
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ТОРЖЕСТВО ПЕРШОГЙ СІЛЬСЬКИХ

ТРУДІВНИКІВ(Закінчення), 

області за високі і 
кукурудзи на великих 
сивах 
бригад 
726 — на площі 418 
гектарів вирощували 
нисту механізованим 
собом, без затрат

врожаї 
: ма- 

3.260 
яких 

тисяч 
кача- 

спо- 
. _ . . ручної

праці. Особливо високі вро
жаї одержали колгоспи 
Добровеличківського, Ново- 
українського, 
ського, Ульяновського 
інших районів.

З великою теплотою про
мовець говорить про слав
ні звершення трудівників 
сільгоспартілей «Зоря ко
мунізму» Новоархангель- 
ського району та імені Ди
митрова Компаніївського 
району, які виступили іні
ціаторами змагання за най
вищі в світі врожаї куку
рудзи і одержали відповід
но по 63 і 67 центнерів зер
на з кожного гектара на 
великих площах. Ф. Г. Мар
тинов висловлює найглибшу 
і найщирішу подяку маякам 
кукурудзяного фронту і ба
жає їм нових успіхів в ко
муністичному будівництві.

Виступає голова колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоар- 
хангельського району Л. Й. 
Шліфер. Він говорить про 
те, як своєю невтомною 
працею колгоспники і ме
ханізатори виростили в 
цьому році високий урожай 
на масиві в 1.400 гектарів 
і до Жовтневих свят рапор
тували про закінчення зби
рання качанистої. В наступ
ному році хлібороби артілі 
примножать здобуті успіхи.

З пристрасним закликом 
до комсомольців і молоді 
виступив на мітингу лан
ковий колгоспу «Правда» 
Знам’янського району, Ге
рой Соціалістичної Праці 
Ф. Я. Косянчук. Він закли
кав молодь боротися за ще 
вищі врожаї чуцесниці на

змагалися
і ланок, з

Компаніїв-
та

великих площах і без затрат 
ручної праці.

Про радісні трудові пе
ремоги на зелених квадра
тах говорили у своїх висту
пах бригадир тракторної 
бригади колгоспу «Росія» 
Ііовоукраїнського району 
В. С. Андріяш, бригадир уч
нівської виробничої брига
ди Долинської середньої 
школи № 1 Тамара Сло- 
ненко.

Трудівників сільського 
господарства області з ви
значною перемогою від іме
ні колективу червонозорів- 
ців вітав формувальник за
воду В. К. Белімов.

З величезним піднесен-

Розповідь 
про Володю 

Дубіиі па
І—ІА засідання нашого клу

бу юних друзів ми за
просили А. С. Аширова, 

_ ітчиз- 
няної війни партизанив у 

. і був знайомий з 
Володею Дубініним.

— Йому тоді було років 
тринадцять, — розповідає

♦ Асан Асманович. — Схожий
♦ на вас. Може, тільки трохи
І серйозніший...♦ І остсві нелегко говорити. І Перед очима у слухачів по- 
о стають шахти, в яких укри- 
V вався загін, замордовані во-
♦ рогом радянські люди. І від- 
$ важний Володя, який не раз 
? виручав загін із складного 
$ становища.
♦ Після розповіді посипали-
♦ ся запитання. Кожному хо- X тілося поговорити з очевид- X цем тих подій. Тут же було 5 вирішено надіслати листа 
£ матері Володі Дубініна.

« м. НШН
; який в роки Великої Ві 

л М. Керчі•
£ R Г\ П ҐЬ ГТ ПІП

Л. МАКСИМЕНКО, 
старша піонервожата се
редньої школи № 2.
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На Олсксандрій с ь к о м у 
електромеханічному заводі 
проходять виробниче навчан
ня учні середньої школи № 2 
імені Горького.

На знімку: десятикласниця 
Катя Гой і слюсар-електро- 
монтажник Яків Вишневень
кий за складанням пульту.

Фото В. ГІЛЬТЯЯ.

ням учасники мітингу прий
няли вітальні листи Цен
тральному Комітетові КПРС 
і Центральному Комітетові 
КП України.

Трудящі орденоносної Кі- 
ровоградщини дали уро
чисту обіцянку до дня від
криття наступного Плену
му ЦК КПРС продати рід
ній державі 62 мільйона 
пудів зерна.

ж
X

ВАСИЛЬ Новіков
в Бобринецькому учили-

ОАСИЛЬ Новіков вчився 
** в Бобринецькому учили

щі механізації сільського 
господарства. Навесні цього 
року молодий спеціаліст по
вернувся в рідний колгосп. 
Довго розповідав про на
вчання, про своїх нових дру- 
зів-кубинців...

В тракторній бригаді Ва
силю довірили трактор 
«Т-38». Здавалось би, пра
цюй, комсомольцю, доведи 
своє вміння. Та несподівано 
Новіков закапризував: по
дайте йому трактор «Т-75». 
І щоб обов’язково новень
кий.

— На іншу машину 
сяду, — відрубав він.

І свою обіцянку «вико
нав». Бригада готувалась до 
збирання врожаю, а Василь 
відпочивав у холодку, ку
пався в ставку. Техніка ви
магала ремонту, а молодий 
механізатор всі вечори про
водив у клубі на танцях.

вчився

щі механізації сільського
господарства. Навесні цього
року молодий спеціаліст по
вернувся в рідний колгосп.
Довго розповідав про на
вчання, про своїх нових дру-
зів-кубинців...

В тракторній бригаді Ва-
силю довірили трактор
«Т-38». Здавалось би, пра
цюй, комсомольцю, доведи
своє вміння. Та несподівано
Новіков закапризував: по-
дайте йому трактор «Т-75».
І щоб обов’язково новень-
кий.

— На іншу машину
сяду, — відрубав він.

І свою обіцянку
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«вико-
нав». Бригада готувалась до
збирання врожаю, а Василь
відпочивав у холодку, ку
пався в ставку. Техніка ви-
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ТВОЯ СОВІСТЬ, ВАСИЛЮ?
Наступили жнива. В кол

госпі не вистачало тракто
ристів і комбайнерів. Поча
ли умовляти Василя:

— Допоможи, йди, хоч на 
комбайн, помічником до Не
двиги.

З великим небажанням 
пішов. Але що то був за по
мічник. Ось що розповідає 
комбайнер:

— Я вже всі вузли на аг
регаті встигну змастити, 
відрегулюю, перевірю, а Но
вікова все немає. Сонце до 
обіду піднімається, час ко
сити, а мій помічник тіль- 
ки-но з’являється.

Прийшли жнива. Почали 
готувати грунт під майбут
ній врожай. Довірили Но- 
вікову іншу машину:

— їдь, Васю, культивуй 
поле номер один, — дав на
ряд бригадир.

Приїде Василь, закульти
вує 5 — 6 гектарів і гайда 
в лісосмугу. Лежить в хо
лодочку, чекає, поки денна 
спека спаде. За день ЗО — 
35 процентів норми виконає. 
Намагались з молодим ме
ханізатором і бесіди прово
дити, і критикували його— 
нічого не допомагало.

Вдень і вночі над по
лями колгоспу «Радян
ська Україна» чується гур
кіт моторів. Йде і йде кача
ниста на токи. її збирають 
трактористи - комсомольці 
Віктор Чайка, Олександр 
Тимченко, кандидат в чле
ни КПРС Микола Макароп 
та інші. Добре працюють і 
комсомольці Володимир Та- 
рабара, Георгій Костін, Ми
кола Бабич. 4 тільки трак
тор Василя Новікова стоїть 
безпритульний. Стоїть си-

ротливо на польовому ста 
бригади. Новіков, ба‘ 
відпочиває. І не сорол 
йому, що не випускав з р 
керма важко хворий Вік
тор Чайка. Не соромно Но- 
вікову і за те, що коли вно
чі перегоріло освітлення на 
тракторі О. Тимченка, піо
нер Павло Коновал всю ніч 
освітлював дорогу йому 
кишеньковим ліхтариком.

Товариші твої, 
засуджують тебе,

Василю, 
вони го

ворять про те, що у тебе не
має совісті. Совісті, яка , 
найдорожча річ для кож
ної чесної людини. Поду
май про це! Добре поду
май!

Г. ФІЛАТОВ, 
обліковець тракторної 
бригади колгоспу «Ра
дянська Україна>. 

Новопразький район.

-♦магала ремонту, а молодий
механізатор всі вечори про
водив у клубі на танцях.

м. Олександрія.

В БУРЕМНІМ
ПОЧАТОК осені був сухий, теплий, 

безвітряний. «Бабине літо» довгими 
пасмами сідало на землю.

Осінь 1920 року...
На душі у людей ставало спокійніше: 

покінчано з денікінцями, прогнали біло- 
поляків, на півдні України в море ски
нули Врангеля. Правда, то тут, то там 
іноді ночами ще чулися постріли. То 
куркульня палила комнезамівцям у вік
на. Безладна бандитська стрілянина і 
пожежі до самого неба. Кров холола 
від одчайдушного жіночого «Людонь
ки, рятуйте!».

Наприкінці жовтня пішли проливні до
щі. Холоднеча... Хмари неслися над са
мою землею, надміру щедро полива
ли її.

Вулицями принишклого Златополя 
рідко коли пройде прохожий. В примі
щенні колишньої гімназії розташувалася 
військова частина — один з підрозділів 
55-ї стрілецької дивізії. Біля воріт 
стояв вартовий. Ходили чутки, що скоро 
тут мають відкрити Златопольський ін
ститут народної освіти для підготовки 
відданих Радянській владі сільських учи
телів.

Бруківкою прогуркотіло кілька підвід. 
Залишивши «телячі» вагони на станції 
Новомиргород, приїжджі найняли віз
ників до містечка. Дехто йшов дорогою, 
обережно ступаючи поміж калюж. Інші 
сиділи на підводах, обережно тримаю
чи на руках футляри з музичними ін
струментами. Всі в благенькому одязі, 
стомлені мандрівками, але досить ве
селі й говіркі.

Зупинилися в дворі колишнього при
ватного театру Дінерштейна, який нещо- 

^>авно було націоналізовано. Наступного 
дня, коли трохи розпогодилося і стало 
підмерзати, по місту біля розклеєних 
на парканах свіжих афіш зупинялися 
прохожі. Оголошення було надруковано 
на сірому обгортковому папері в дру
карні Гутлера. Його 
складачі друкарні.

По місту поповзли 
капели. Багатьом не 
афіщ ставало дедалі 
Адже до недавнього часу афіш бояли
ся, як вогню, бо то були здебільшого 
накази військового часу про здачу 
зброї, про видачу партизанів чи про 
розстріли заложників. А тут на тобі: з 
Київа приїхала капела Губсоюзу. В її 
програмі — революційні і народні піс-

виготовили самі

чутки про приїзд 
вірилося, хоч біля 
більше прохожих.

ДВАДЦЯТІМ

зазвучала ве- 
«Інтернаціоналу», ніби

ні, твори класиків музики. Керував ка
пелою зідомий композитор Кирило Гри
горович Стеценко, а серед калелянтів 
значилося прізвище помрежисера Пав
ла Григоровича Тичини.

Задовго до початку концерту до бу
динку театру почали сходитися жителі 
міста та червоноармійці. Невеличка за
ла не могла вмістити всіх бажаючих. 
Люди стояли біля навстіж відчинених 
дверей, попід вікнами. При тьмяному 
світлі висячої лампи почався концерт.

Затамувавши подих, всі слухали музи
ку. Ніхто не звертав уваги на страшен
ну тісноту, на брак свіжого повітря — 
люди скучили за піснею, за музикою. 
Виконувалися також твори керівника 
капели К. Г. Стеценка — «Ой, бурлака 
молоденький», «Серед степу, на просто
рі», «То не буйний вітер» та багато ін
ших. к

Павло Григорович то сам брав у руки 
інструмент, грав і співав з усіма разом, 
то заміняв Стеценка, диригуючи капе
лою.

А коли на закінчення 
мелоді

буря ввірвалася в залу. Всі, як один, — 
і слухачі і капелянти — підхопили ме
лодію, співали стоячи в єдиному по
риві.

Наступного ранку ще більше підмо
розило і капелянти в Новомиргород ви
рішили йти пішки. Доки збиралися та 
снідали у військовій - їдальні на запро
шення червоноармійців, • Стеценко і Ти
чина пройшлися "вулицями містечка, 
спустилися повз сад агрономічної шко
ли до самого ставу.

Тичина здебільшого слухав говіркого 
Стеценка. Палко мріяли про щасливе 
майбутнє, коли дорога обом музика 
кликатиме до натхненної, творчої праці 
звільнений і освічений народ, стане до
ступною кожному трудящому. Поверну
лися до театру, коли всі були вже в 
зборі.

А далі стелився далекий шлях капе- 
лянтам по щойно визволеній Радянській 
Україні: 
несенськ, Одеса...
‘ Народ слухав музику, співи і в само
забутті й сам співав разом з капелянта- 
ми, вільний, впевнений у міцності за
войованого щастя.

• W

Бобринець, Єлисаветград, Воз-

Іван БОЙКО, 
м; ‘ Новомиргород.
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лист Хочемо відпочивати 
до редакції ß Е

и А звітно-виборних ком- 
сомольських зборах ми 

багато говорили про наше
* дозвілля, відпочинок. Моло- 
' ді у нас в селі чимало. Дів- 
1 чата на фермі працюють.

хлопці — механізаторами в 
колгоспі, в майстернях 
«Сільгосптехніки». Можна 
організувати веселе цікаве 
дозвілля. Тим більш, що є у 

, нас де проводити зустрічі 
молоді, вечори відпочинку, 
концерти художньої само
діяльності.

В цьому році сільрада 
(голова т. Рябенький) виді
лила кошти на капітальний 
ремонт клубу. Полагодили 
вікна, двері, підлогу, завез- 

1 ли паливо. В довгі зимові 
' вечори буде де зібратися, 
' подивитися кінофільм, по- 
’ читати книжку.
1 Та біда в іншому. Нікому
1 організувати молодь, зроби

ти так, щоб> працювали у 
нас гуртки. І хлопці й дів- 

( чата все намагаються роби- 
, ти самі. Інколи ж потрібна 
і хороша порада, консульта- 
і ція. Звернутися нам ні до 
і кого. Завклубом Павло Глу- 
і щепко надміру байдужа лю- 
- дина. йому всерівно — є 
і при клубі гуртки чи немає,
• готується концерт чи його 
1 не буде.
1 Звичайно, ми самі теж мо- 
1 жемо дещо зробити. От, на- 
' приклад, доярки організува-

ли художню самодіяль- 
кість на фермі. Керівником 
там колгоспний зоотехнік 
Ліда Охоча. Дівчата підго
тували до свята Великого 
Жовтня хороший концерт. 
Односельчанам сподобали
ся виступи Станіслави Не-

двиги, Валі Герасимчук, 
Марії Матяж. А скільки 
раз щиро аплодували бая
ністам Віктору Пастушку і 
Віктору Тихоходу, учасни
кам самодіяльності Надії 
Сіваковій, Людвигу Чор
ному, Петру Ковальову, Бо
рису Стояну. Є у нас співа
ки, танцюристи, майстри 
художнього слова. Біда в 
тому, що немає баяністам 
на чому акомпанувати. Як
що не принесуть свій інстру
мент, концерт зривається.

Комсомольці і молодь ар
тілі не один раз виходили 
на недільники. Допомагали 
колгоспові в збиранні вро
жаю. Обіцяло нам правлін
ня придбати у клуб баян. 
Завклубом не турбує членів 
правління, а самі вони не 
нагадують про свою обіцян
ку. І виходить так, що зав
клубом у нас є, а роботи в 
клубі немає. Якщо и бу-

вають молодіжні вечори, то 
тільки по великих святах. 
В будні — кіно або танці. І 
то хлопців треба просити, 
щоб принесли свої баяни. Є 
в клубі радіола, але вона 
давно вже не працює: пере
горіли лампи. Нових діста
ти ніяк не спроможуться.
. Критикували ми на збо
рах нашого завклубом за 
бездіяльність, 
до дорученої 
вміння 
вечори.
вислухав цю критику і про
довжує в тому ж дусі... без- 
діяльничати.

Хлопці й дівчата села хо
чуть весело відпочити після 
трудового дня. І прикро, ко
ли людина, що завідує на 
селі культосвітнім

байдужість 
справи, не- 

організувати цікаві 
Він лише спокійно

закла- 
дом, байдужа до культури. 

О. ЛЕСІГ, 
Т. СУГАК, 

комсомольці. 
Село йосипівка 
Вільшанського району.

^ТИСЯЧІ водіїв автомашин 
< підготував Кіровоград- ’ ►
>ськиГ< обласний автоучком-л 
Ібінат за 18 років свого ієну-:’ 

вання. Зараз тут навчається 
понад 200 юнаків, які з не-; * 
терпінням чекають того дня,'* 
коли вони самостійно сядуть;* 
за кермо.

На знімку: курсанти (злі-> 
па направо) БЕРНЕВИК? 
В. Д., ЖУКОВ Г. Ф. і/ 
ЯЦЕНКО А. А. за вивченням;* 

.двигуна внутрішнього зго-
. < ряння.

Й? Фото І. МАЙСЬКОГО



розплата за дармоідстбо
Сотні спортсменів-пі- 

лотів, парашутистів, пла
неристів випускає Брян
ський обласний аероклуб 
ДТСААФ.

На знімку: парашутис- 
тіГ-периюрозрядники по
дружжя Валентин і Га
лина Гаврики. Інженер 
брянського монтажного 
управління тресту 
«Центроелектромонтаж» 
Валентин Гаврик здійс
нив 130 стрибків з пара
шутом. На рахунку його 
дружини, контролера 
ВТК Бр'янського маши
нобудівного заводу біль
ше 300 стрибків.
Фото І. РАБИНОВИЧА. 

Фотохроніка ТАРС.

Р©виграш кубка
1 завершено
Анальні матчі на кубок об- 

ТИ ласті з волейболе, які про
ходили в Кіровограді, прикува
ли увагу багатьох прихильників 
цього цікавого виду спорту. Зу
стріч між жіночими командами 
Олександрійського електромеха
нічного заводу і Кіровоградсько
го спортивного клубу «Зірка» 
закінчилася з рахунком 3:2 на 
користь кіровоградок.

Ще більший інтерес у глядачів 
викликали поєдинки чоловічих 
команд кіровоградського «Спар- 
така» і Байдаківського вугіль
ного розрізу. Суперники почер
гово виграють через одну пар
тію, але розрив між кількістю 
очків переможців і переможених 
значно менший, ніж у жінок.

Особливо напружено проходи
ла п’ята партія. Довго не мож
на було визначити, хто ж стане 
володарем кубка. Ось уперед 
виходять кіровоградці. Рахунок 
15:14 на їх користь. Та гірники 
не втрачають надію на виграш. 
Вони діють енергійно і перема
гають з рахунком 17:15.

В рознграшу кубка України 
■ід нашої області виступатимуть 
волейболістки спортивного клу
бу «Зірка» і волейболісти Бай
даківського вугільного розрізу.

.Оодвкг ^ спортсменки
БЄЛГОРОД. (Кор. ТАРС В. Федотов). Це сталося 

на змаганнях спортсменів-парашутистів ДТСААФ пів
денної зони країни. Киянин Олександр Кидалов, покн- 
даючи літак, випадково смикнув кільце запасного па
рашута. Купол, неначе чохлом, накрив хвіст літака. 
Кидалов спробував перерізати стропи, але випустив 
ніж. Машина втрачала управління, ось-ось повинна бу
ла увійти в штопор. І тоді інструктор Валентина Тка
ченко прийняла сміливе рішення. Точно розрахувавши, 
вона стрибнула з літака на плечі Кидалову, ухопилась 
за підвісну систему ного парашута, обрізала вільні 
кінці. І ось вони вже падають удвох з висоти 1.350 
метрів. Кидалов ніяк не може розкрити свій парашут — 
він пошкодив руку. Коли до землі було близько 400 
метрів, Валентині вдалося висмикнути кільце парашу
та Кидалова, а потім розкрити свій парашут. Обидва 
приземлилися вдало.

За мужність і винахідливість при врятуванні Олек
сандра Кидалова і екіпажа літака республіканський 
комітет ДТСААФ України нагородив Валентину Тка
ченко іменним годинником.

Електроприладистка Бєлгородського цементного заво
ду, вісімнадцятирічна комсомолка Валентина Ткаченко 
займається парашутним спортом два роки. Рік тому їй 
було присвоєно другий розряд і звання інструктора.

Є 215 ПРИМІРНИКІВ
УКОЖН 01 людини є 

пристрасть, якій вона 
віддає весь вільний час. 
Один захоплюється музи
кою, інший колекціонує пош
тові марки...

Долинчанам добре відоме 
ім’я вчителя третьої міської 
школи Анатолія Григорови
ча Лубенського. Це він 
кілька років тому у вільні 
від занять години розпов
сюдив серед трудівників 
райцентру понад 1800 лоте— 
рейних білетів.

Зараз, у дні, коли прохо
дить передплата на періо
дичні видання, Анатолія 
Григоровича можна зустрі
ти на вулицях міста з кви
танційною книжкою в ру
ках.

Ознайомився він з умо
вами конкурсу, оголошеного 
редакцією газети «Молодий 
комунар». Замість двохсот 
здав у райконтору зв'язку 
215 передплатних бланків. 1 
всі з поміткою: «На рік»!

Успіх вчителя — у копіт
кій роботі з людьми. Жива 
бесіда про газети — його 
улюблений метод. Так, на
приклад, лише після голос
ної читки і жвавого обго
ворення нещодавно надру
кованої в «Молодому кому
нарі» статті «Угода з со
вістю» передплатниками га
зети стали десять чоловік.

В. ЛОЄВСЬКИЙ, 
наш позаштатний ко
респондент.
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Є норма майстра
СПОРТИВНА гімнастика — 

найулюбленіший вид спорту 
студентки факультету фізичного 
виховання Кіровоградського пе
дагогічного інституту Софії Бі- 
рюкової. Від одних змагань до 
других зростає її майстерність.

Цими днями молодій спорт
сменці вдалося здійснити запо
вітну мрію — виконати норму 
майстра спорту СРСР. Беручи 
участь у відкритій першості 
Києва із спортивної гімнастики, 
вона набрала 72,15 бала.

Тренує Софію Михайло Гас- 
ман.

Змагаються юні
■у місті Кремгесі два дні три- 
17 вала матчова зустріч легко
атлетів дитячих спортивних 
шкіл відділів народної освіти 
Кіровограда, Олександрії, Крем- 
гесу і Бобринця. Більшість пер
ших місць дісталися юним 
спортсменам обласного центру. 
Переможцями з п'ятибор’я, бігу 
з бар’єрами на 110 метрів, бігу 
на 400 метрів стали Людмила 
Бурко, Валерій Кравченко, Оль
га Гри гора щенко.

Найкращий результат у штов
ханні ядра показав Олександр 
Кабаков (м. Кремгес). 

^ЧДНОГО разу на цент 
ральній оулиці міста я по

бачив молоду людину, яка 
йшла лінивою ходою, ледве 
пересуваючи ноги. Юнак 
відрізнявся від інших тим, 
що носив занадто вже ву
зенькі штанці, волосся на 
його голові, мабуть, добрих 
півроку не відчувало дотику 
ножиць. На обличчі парубій
ка застигла маска якоїсь за
розумілості. Це був Анато
лій Романченкс (різного ро
ду «дружки» називали його 
«Стіні» або «Шаляпіним»). 
Романченка добре знали 
жителі будинку № 73 по ву
лиці Дзержинського, в яко
му мешкав двадцятирічний 
хлопець. Після того, як у 
газеті «Молодий комунар» 
була надрукована корес
понденція «Трухляві душі», 
про нього дізналися багато 
кіровоградців.

Чим же так «прославив
ся» він? Можливо, Анатолій 
хороший комсомолець, від
мінний виробничник? Зов
сім ніі Це злісний ледар і 
дармоїд, що веде розпутне 
життя. Сусіди Романченка 
були неодноразовими свід
ками диких оргій, які влаш
товував у себе на квартирі 
цей гульвіса разом зі свої
ми «дружками». Мешканці 
будинку серед ночі проки
дались від диких вигуків, 
судоржних какофоній за
рубіжних джазів.

Романченко і його «друзі» 
втратили елементарне по
чуття сорому. Вони могли 
напіводягнуті вийти на по
двір’я і привселюдно з 
пляшок хилити горілку. Ро
манченко втягував у свою 
компанію навіть жінок і не
повнолітніх дівчат. Особи 
легкої поведінки вступали з

НАРОДИ ДЕМОНСТРУЮТЬ 
СОЛІДАРНІСТЬ З КУБОЮ
Спокій і мужність героїчного 

кубинського народу, рнявлені 
ним перед лицем загрози аме
риканської агресії, викликають 
захоплення в усьому світі. Не
має такого кутка на земній ку
лі, де б у ці дні не лунали го
лоси солідарності з народом 
острова Свободи Тисячі мітин
гів і зборів під лозунгом «Руки 
геть від героїчної Куби» про
котились могутньою хвилею по 
земній кулі. Люди доброї волі 
засуджують американську бло
каду Куби, як кричуще пору
шення норм міжнародного пра
ва. Воднораз народи світу дя
кують Радянському урядові, 
мудрість і витримка якого до
помогли запобігти нападові аме
риканських імперіалістів на Ку- 
бу й уникнути нової світової 
війни.

Народи латиноамериканських 
країн бачать у Кубі зразок їх 
майбутнього розвитку. «Куба по
казує нам шлях до визволення 
від імперіалізму. — заявив на 
мітингу в Сан-Хосе на захист 
Куби член палати депутатів 
Коста-Ріки Суньоль. — Захи
щаючи Кубу, ми тим самим за- 
хищємр революцію в Латинській 
Америці і в Коста-Ріці».

Боротьба на захист революцій
ної Куби, що розгорнулась в 
усьому світі, посилюється, захо
плюючи широкі кола світової 
громадськості. В Бразілії ство
рено організаційний комітет по 
скликанню континентального 
конгресу солідарності з Кубою. 
До цього комітету, очолюваного 
головою Товариства друзів Ку
би генералом Луїсом Лайте, 
входять визначні діячі бразіль- 
ської громадськості, члени кон
гресу. генерали, вчені. Конгрес 
намічено провести в Ріо-де-Жа
нейро в січні 1963 року. Комітет 
звернувся до всіх народів аме
риканського континенту з закли
ком скликати конгрес, щоб «ви
явити колективну волю чолові
ків і жінок американського кон
тиненту. згуртувати їх ряди для 
захисту Куби». Агресія проти 
Куби, говориться в зверненні, 
«розглядатиметься як агресія 
проти всіх робітників, проти 
всіх селян, інтелігенції і сту
дентства, проти всіх чоловіків, 
жінок і дітей цього континен
ту, експлуатованого американ
ським імперіалізмом».

Мужній кубинський народ не 
самотній у своїй боротьбі на 
захист революції. його підтри
мують народи всього світу, в 
тому числі Радянського Союзу 
та інших соціалістичних країн.

ЙЄМЕНСЬКИЙ НАРОД ДАЄ 
ВІДСІЧ

З кожним днем міцніє і наби
рається, енл молода Йєменська 
Арабська Республіка. Уряд рес
публіки контролює тепер майже 
всю територію країни, його 
підтримує більшість племен, які 

населяють Йємен. 22 держави 

ним у близькі стосунки, по
давали йому матеріальну 
підтримку. Одним з постій
них «кредиторів» двадцяти
річного нероби була пра
цівниця ательє мод Зоя Се
ребрякова. Після чергової 
зарплати вона на кілька 
днів переселялась на квар
тиру до Романченка. Гуль
бища тривали доти, поки у 
Серебрякової не лишалося 
ні гроша.

Спробуйте назвати Роман
ченка ледарем, він образи
ться

— Хто, я? У мене трудо
вого стажу щось біля двох 
років. Хіба цього замало?

—- А на які кошти живете?
— Мене підтримують жін

ки і друзі, — цинічно від
повідає Романченко.

Не подумайте, що хлоп
цем ніхто не займався, не 
допомагав стати на справж
ній чесний шлях. Навпаки. 
Прокурор Кіровограда Є. П. 
Панченко в 1961 році спри
яв його трудовлаштуванню 
в міськпромкомбінат учнем 
кравця. Анатолій провчив
ся місяць і кинув. Ним зай
мався і колектив міського 
побутового комбінату «Про
летарий», де Романченко 
□чився на шевця.

В березні 1962 року діль
ничний уповноважений мі
ліції попередив Анатолія:

— Гляди, не влаштуєшся 
на роботу — опинишся за 
межами міста.

Після того Романченко 
оформився в будівельно- 
монтажне управління зв’яз
ку, але на роботу так і не 
вийшов. Його викликав до 
себе помічник прокурора 
міста А. I. Пономаренко. 
Розмова була довгою, але 
суть її зводилась до того, 

заявили про своє визнання 
ИАР.

Республіканський уряд зробив 
уже перші кроки для ліквіда
ції вікової відсталості, яка ді
сталась йому в спадщину від 
Йєменських королів (імамів). 
Конфісковано королівські землі, 
створюється національна сіль
ськогосподарська організація но 
постачанню селянам добрив та 
машин, будівництву колодязів 
тощо. Намічається будівництво 
промислових і сільськогосподар
ських підприємств, лікарень, 
шкіл.
.Проте успіх Йєменської рево

люції припав не до смаку аме
риканським і англійським ім
періалістам. У сусідніх з йєме- 
ном країнах — Саудівській Ара
вії, Адені, Омані — успіх Йємен
ської революції викликав поси
лення боротьби за свободу і де
мократію. Англійські і амери
канські імперіалісти бояться, 
що доля Йєменських імамів 
спіткає й інших правителів Ара
війського півострова, з допо
могою яких вони грабують наф
тові багатства цього району 
земної кулі.

Англійські і американські вій
ськові кораблі безперервно бо
рознять води Червоного моря. 
Організуються вторгнення Сау
дівських і йорданських військ у 
Йемен. До кордонів йємену (в 
сусідніх з ним країнах) переки
даються великі партії англій
ської та американської зброї. 
За останні дні банди найманців 
на східному і південному кор
донах Йємену більш як десять 
раз намагались вторгнутися в 
країну, але вони були розбиті н 
відкинуті республіканськими 
військами.

10 листопада між Йєменською 
Арабською Республікою і Єгип
том було укладено угоду про 
взаємну оборону. В разі агресії 
проти однієї з сторін друга сто
рона повинна негайно подати їй 
допомогу всіма засобами, які є 
в її розпорядженні, в тому числі 
збройними силами. Ця угода 
вже набрала чинності, І тепер 
створено об’єднане військове 
командування під керівництвом 
президента Йємену Абдалли 
ас-Саляля. На допомогу Йємен
ському народові, який бореться 
за свою свободу проти імперіа
лізму. прибули підрозділи єги
петських військ.

ЧОМБЕ ДІЄ — ООН 
«РОЗСЛІДУЄ»

Користуючись бездіяльністю і 
потуранням військ ООН у Кон
го, англо-бельгійська маріонет
ка Чомбе всіляко перешкоджає 
возз'єднанню конголезької про
вінції Катанги з рештою терито
рії Конго. Навіть план вико
нуючого обов'язки генерального 
секретаря ООН У Тана, який 
передбачає федеральний устрій 
Конго з дуже широкою автоно
мією провінцій, що входять до 
складу країни, не задовольняє 
Чомбе. До речі, план У Тана 

що він, Романченко, за все 
своє життя ні для суспіль
ства, ні для себе ще нічого 
корисного не зробив. Зате 
встиг двічі побувати о ув’яз
ненні.

В прокуратурі йому дали 
час для трудовлаштування 
з тією умовою, що, коли до 
першого вересня він не 
почне працювати, адміні
стративні органи змушені 
будуть виселити дармоїда 
за межі міста.

Романченко влаштувався 
на роботу в облрембуд- 
трест, але пропрацював 
там... один день. Заступник 
начальника обласного уп
равління міліції т. Пирков 
допоміг Анатолію поступи
ти на курси шевців-модель- 
єрів. Здавалось, чого кра
щого? Вчися, одержуй 20 
карбованців стипендії, ово
лодівай професією. Та Ро
манченко не захотів, кинув.

Займалися Анатолієм ак
тивісти будинкоуправління 
№ 9. Романченко не при
слухався до слушних порад,
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КОМУНАРА^

В кореспонденції «ТРУХЛЯВІ 
ДУШІ», надрукованій, в номері 
нашої газети за 9 вересня ц. р., 
розповідалося про моральне 
спустошення, негідну поведінку 
групи молодих людей з м. Кі
ровограда — Валерія Констан- 
тинова, Людмили Мельник, 
Анатолія Романченка, М. Хо- 
менка та інших, їх облудні, не
вірні погляди на життя.

Бюро Кіровоградського міськ
кому комсомолу прийняло по
станову, якою зобов’язало всі 
первинні організації міста обго
ворити кореспонденцію «Трухля
ві душі» на комсомольських 
зборах. В більшості організа
цій обговорення кореспонденції 
проходило одночасно з обгово
ренням листа ЦК ВЛКСМ «Про 
посилення боротьби комсомоль
ських організацій з хуліган-

ОГЛЯД 
ПОВІДОМЛЕНЬ 

ТАРС
сам по собі — удар по єдності 
Конго і поступка катанзькнм 
сепаратистам, яку зробила ад
міністрація ООН у Конго під 
тиском США, Англії, Франції та 
Бельгії.. Заявивши спочатку про 
прийняття плану У Тана. Чомбе 
всілякими викрутами і зволікан
нями відтягує розв’язання пи
тання про возз’єднання КатанГ- 
зької провінції з Конго. Він по
чав термінопо посилювати свою 
армію, набрав велике число 
найманців, створив нові загони 
білих солдатів і офіцерів. З 
Південно-Африканської Респуб
ліки в Катангу перекидаються 
бомбардувальники, реактивні лі
таки «Вампір», бронемашини.

Цими днями остаточно зна
хабніла маріонетка відкрила 
прямі воєнні дії проти військ 
центрального уряду Конго. Про
тягом цілого дня авіація Чомбе 
бомбардувала міста Північної 
Катанги — Катуле, Мбіла, Ка- 
сея, Кабало. де тепер перебу
вають війська конголезької на
ціональної армії. Авіація нама
галася вивести з ладу страте
гічні шляхи, мости, засоби пе
реправи.

Почавши воєнні дії, Чомбе 
розраховує, іцо при потуранні 
ООН він зможе добитися нових 
поступок і закріпити відкол Ка
танги, при якому всі податкові 
відрахування компанії «Юніон 
міпьєр», належні центральному 
урядові, надходитнмуть п його 
казну. Розрахунки Чомбе па по
турання військ ООН, очевидно, 
не позбавлені підстав, бо на 
парварські бомбардування міст 
Північної Катанги власті ООН 
відповіли лише посилкою в міс
то Кабало «спеціальної групи», 
для «розслідування подій на 
місці».

(ТАРС). 

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
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продовжував вести парази
тичне життя.

— Чому ви не бажаєте 
працювати? — якось поці
кавився я у нього.

— Важко. Ось вірші скла
дати — це можна було б, 
але їх не друкують.

Але всякому терпінню є 
межа. Сусіди Романченка 
звернулися до відповідних 
організацій з клопотанням 
про виселення його з міста.

Суд, вислухавши свідків, 
прийняв рішення: виселити 
Романченка А. А. з Кірово
града в спеціальну місце
вість для перезиховання 
строком на три роки.

Романченко дістав по за
слузі. Але у нього є ще 
кілька наслідувачів, тих, хто 
ухиляється від громадсько- 
корисної роботи. Хай же 
випадок з Романченком бу
де їм суворою пересторо
гою!

' П. В’ЯЛИХ, 
помічник прокурора 
м. Кіровограда.

ством і іншими антигромад
ськими проявами серед окремої 
частини молоді».

Було випущено спеціальний 
випуск сатиричної газети «Кро
кодил іде по місту», в якому 
розкритиковано поведінку М. Хо- 
менка, В. Константинова, А. Ро
манченка.

Секретар комітету комсомолу 
педінституту А. Ніцой повідо
мив, що поведінка студентки 
Л. Мельник обговорювалась на 
комсомольських зборах групи і 
на спільному засіданні коміте
ту комсомолу інституту та бюро 
фізико-математичного факульте
ту. В ході обговорення повністю 
підтвердилися Факти, викладеиі 
в кореспонденції. Виявлено та
кож нові факти, що свідчать 
про моральне падіння Л. Мель
ник.

Комітет комсомолу інституту 
оголосив Людмилі Мельник су
вору догану з занесенням г. 
особову справу. Ректорат ви
ключив п з Інституту терміном 
на один рік. При наяпності по
зитивної характеристики вона 
зможе продовжувати навчання.

А. Романченка виселено за ме
жі міста.

На засіданні комітету комсо
молу проектного бюро шляхової 
дільниці комсомолка В. Ревен
ко заявила, що вона лише один 
раз була в компанії В. Кон
стантинова. З рештою «трухля
вих душ» В. Ревенко нічого 
спільного не мала.

Редакція одержала чимало 
листів від юнаків і дівчат. Вони 
засуджують людей, лпо яких 
йшлося у кореспонденції.

Лише комсомольська організа
ція комбінату «Індпошив» досі 
не спромоглася розглянути пер
сональну справу Миколи Хомен- 
ка. Хіба так реагують на енгпа- 
лн преси?

Редактор П. МАРЧЕНКО.
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Кінотеатр «Мир». «ОСТАН

НІЙ РАУНД». Початок о 9год. 
50 хв., II год. ЗО хв., 1 год. 10 
хв., 2 год. 50 хв. дня та 4 год. 
ЗО хв., 6 год. 10 хв., 7 год. 50- 
хв.. 9 год. ЗО хв. вечора.

Кінотеатр Імені Дзепжинсько- 
го. «БАНДИТИ З ОРГОЗОЛО». 
Початок об 11 год. 30 хв., 1 год. 
ЗО хв. і 3 год. ЗО хв. дня. 5 год. 
30 хв.. 7 год. ЗО хв. та 9 год. 30 
хв. вечора. Для дітей — «ЧОР- 
НОМОРОЧКА». Початок о 9 
год. ЗО хв. ранку.

Кінотеато «Сивашець». «НІЧ 
БЕЗ МИЛОСЕРДЯ». Початок 
о 10 год. ранку, 12 та 4 год. 
дня. 6, 8 та 10 гол. вечора. «ГУ
САРСЬКА БАЛАДА». Початок 
о 2 год. дня.

Кінотеатр «Хроніка». Хроні
кально-документальний фільм 
«АКУ-АКУ» («ТАЄМНИЦЯ 
ОСТРОВА ПАСХИ» ). Демон
струється з 10 год. ранку до 9 
год. вечора. «СІМ НЯНЬОК». 
Початок о 9 год. ЗО хв. вечора.
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