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ВІДКРИВСЯ ПЛЕНУМ ЦК ЇЇПРС
МОСКВА, 19. (ТАРС). Сьогодні у Великому Кремл івському пала« 

ці почав роботу Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу. Пленум відкрив Перший секретар ЦК КПРС 
товариш М. С. Хрущов.

У роботі Пленуму беруть уч-асть керівні партійні, радянські і гос
подарські працівники з республік, країв та областей..

З доповіддю «Про розвиток економіки СРСР і партійне керівни
цтво народним господарством» виступив товариш М. С. Хрущов.

£ ---------

1 партійне керівництво народним господарством
а

З часу ХХИ з’їзду, на якому було 
прийнято третю Програму партії, гово
рить товариш М. С. Хрущов, минуло 
трохи більше року. Рішення з’їзду, нова 
Програма партії є могутнім прискорюва
чем суспільного розвитку. За минулий 
рік ми добились великих успіхів як у 
внутрішньому житті, так і на міжнарод
ній арені. Ми можемо з повиою підста
вою сказати, що справи наші йдуть ус
пішно і ленінський курс, який проводить 
партія, дає добрі плоди.

XXII з’їзд КГІРС висунув як одне з 
першочергових і найважливіших завдань 
вартії — дальше поліпшення керівни
цтва народним господарством країни. 
Виходячи з рішень з’їзду і нової Про
грами партії, враховуючи досвід остан
ніх років, Президія ЦК вносить на роз
гляд Пленуму пропозиції про поліпшен
ня партійного керівництва народним гос
подарством, про організацію партійно- 
державного контролю за виконанням рі
шень партії і уряду.

М. С. Хрущов характеризує зростання 
народного господарства і необхідність 
переходу до нових форм партійного ке
рівництва. Завдання семирічного плану 
по основних показниках за минулий пе
ріод виконуються з перевищенням. При
ріст продукції промисловості за 1959— 
1962 роки становитиме 45 процентів за
мість 39 процентів за контрольними циф
рами. Понад завдання за ці роки буде 
вироблено промислової продукції на 28 
мільярдів карбованців.

Говорячи про розмах капітального 
будівництва, доповідач повідомляє, що 
за чотири роки семирічки стали до ладу 
понад 3.700 нових великих державних 
промислових підприємств. Збільшення 
виробництва промислової і сільськогос
подарської продукції створило можли
вість для дальшого збільшення добробу
ту трудящих.

Досвід останнього часу, каже допові
дач, показує, що створення раднаргоспів 
і виробничих колгоспно-радгоспних уп
равлінь у сільському господарстві дає 
позитивні результати. Разом з тим стає 
ясним, що для поліпшення керівництва 
народним господарством не можна об
межитися тільки перебудовою господар
ських органів. Назріла необхідність ор-

Велика радісіь вині у хліборобів Кірово- 
градіцини. ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР 
привітали їх з великими досягненнями.

Разом з усіма радіє І Людмила Шульга — 
робітниця Олександрійського елеватора. Бо ж 
і її, Людина, частка праці вкладена у 58,3 
мільйона пудів кіровоградського хліба. Це її 
руки вміло управляють складними механізма
ми на розвантаженні автомашин і складанні 
кукурудзи в бурти.

На знімку: член бригади комуністичної 
праці Л. ШУЛЬГА.

Фото В. ЗАПКІНА.

Доповідь товариша М. С, ХРУЩОВА 
на Пленумі ЦК КПРС 19 листопада 1962 року
ганізаційної перебудови керівництва на
родним господарством з боку партійних 
органів у центрі і на місцях.

Пропозиції, вироблені Президією ЦК 
КПРС, виходять з необхідності поклас
ти в основу побудови партійних органів 
з верху до низу виробничий принцип і та
ким шляхом забезпечити конкретніше 
партійне керівництво промисловістю, 
будівництвом та сільським господар
ством.

Практика показує, зауважує М. С. 
Хрущов, що в сучасних умовах існу
вання дрібних районів у сільських міс
цевостях недоцільне. В інтересах поліп
шення управління сільськогосподарським 
виробництвом ми вже пішли на укруп
нення сільських районів, створивши те
риторіальні виробничі колгоспно-рад
госпні управління. Досвід показав, що 
нові органи управління сільським гос
подарством в нинішніх умовах здатні 
успішно здійснити керівництво колгосп
но-радгоспним виробництвом і забезпе
чити дальший розвиток усіх галузей 
сільського господарства.

Виходячи з цього, місцеві партійні ор
гани визнали недоцільним надалі мати 
сільські райкомі партії. Замість них 
пропонується мати партійні комітети ви
робничих колгоспно-радгоспних управ
лінь, які керуватимуть парторганізація
ми колгоспів, радгоспів, а також науко
во-дослідних, культурно-освітніх, медич
них установ, учбових закладів та інших 
організацій, зв’язаних з сільськогоспо
дарським виробництвом. Керівництво 
парторганізаціями підприємств промис
ловості, транспорту, зв’язку і будівни
цтва, розташованими в містах і при
міських зонах, як і тепер, здійснювати
муть міські комітети партії.

На прикладі Московської області М. С. 
Хрущов характеризує перебудову пар
тійних органів у краях і областях. У 
Московській області мається на увазі 
утворити два обкоми партії: один здійс
нюватиме керівництво промисловим ви
робництвом, другий — сільськогосподар
ським. Так само буде поділене партійне 
керівництво промисловістю та сільським 
господарством і в інших областях і 
краях Російської Федерації.

В областях і краях, де створюються 
.рбкоми, крайкоми партії по промисло
вому і сільськогосподарському виробни
цтву, буде утворено по дві самостійні 
Ради депутатів трудящих та їх викон
коми. Одні з них обслуговуватимуть на
селення, зайняте в промисловому вироб
ництві, а інші — зайняте в сільськогос
подарському виробництві.

Говорячи про перебудову республікан
ських партійних органів союзних рес
публік, М. С. Хрущов вказує, щр в кож
ній союзній республіці слід, як і раніше, 
мати один Центральний Комітет, щоб 
було єдине керівництво всією республі
кою, всією економікою, всім комуністич
ним будівництвом. Для керівництва 
парторганізаціями промисловості і сіль
ського господарства в кожному ЦК Ком
партії союзної республіки треба створи
ти два Бюро: одне Бюро ЦК для керів
ництва промисловим виробництвом, а 
друге Бюро ЦІ< — сільськогосподар
ським виробництвом. Бюро по сільсько
му господарству і Бюро по промисловос
ті працюватимуть під керівництвом Пре
зидії ЦК. В тих республіках, де тепер 
немає Президії ЦК, доцільно її ство
рити.

У масштабах Російської Федерації для 
керівництва народним господарством пе
редбачається крім існуючого Бюро ЦК 
КПРС по РРФСР мати бюро ЦК КПРС 
по керівництву промисловим виробни
цтвом РРФСР і Бюро ЦК КПРС по ке
рівництву сільськогосподарським вироб
ництвом. ЦК Компартії України має на 
увазі перебудувати свою структуру в та
кому ж плані. Аналогічні пропозиції 
внесли Центральні Комітети Компартій 
і інших союзних республік. Для того, 
щоб здійснювати з боку Центрального 
Комітету КПРС конкретніше керівни
цтво роботою промисловості і сільсько

го господарства, Президія ЦК вважає 
доцільним мати в ЦК — Бюро ЦК 
КПРС по керівництву промисловим ви
робництвом і Бюро Ц1< КПРС по керів
ництву сільськогосподарським вироб
ництвом. .

Доповідач вказує далі на переваги, 
які дасть нова організаційна структура 
для поліпшення керівництва промисло
вим і сільськогосподарським виробни
цтвом. Те, що партія намітила здійсни
ти, каже він, продиктоване політичною і 
економічною доцільністю, необхідністю в 
ще більшій мірі розвинути ленінські 
принципи керівництва партії народним 
господарством.

М. С. Хрущов далі спиняється на де
яких принципіальних питаннях техніч
ної політики, удосконалення плануван
ня і поліпшення методів господарського 
управління. Віддаючи належне успіхам 
у технічному прогресі, каже він, ми 
повинні зосередити увагу партії на питан
нях повнішого використання в народно
му господарстві досягнень науки і тех
ніки.

Наша промисловість поряд з найдос
коналішими машинами, і приладами ви
пускає ще чимало застарілого устатку
вання і матеріалів. Багато раднаргоспів. 
маючи в безпосередній підлеглості галу
зеві науково-дослідні, проектні і кон
структорські організації, почали присто
совувати їх тільки до місцевих потреб, 
забуваючи про інтереси єдиної техніч
ної політики в країні, про спеціаліза
цію і кооперування виробництва.

Президія ЦК, говорить М. С. Хрущов, 
прийшла до одностайної думки, що ке
рівництво науково-дослідними і про
ектно-конструкторськими організаціями 
повинно бути централізоване у відповід
них галузевих комітетах. Відмічаючи, що 
нинішні комітети фактично безправні, 
доповідач висловлюється за те, щоб на
дати комітетам право в рамках перспек
тивних і поточних державних планів 
розвитку народного господарства вста
новлювати номенклатуру промислової 
продукції, знімати з виробництва заста
рілі види продукції і здійснювати інші 
функції, які дадуть змогу комітетам ро
бити більший вплив на технічний про
грес.

В нашій країні, продовжує М. С. Хру
щов, здійснюється небачене щодо роз
маху капітальне будівництво. Але му
шу сказати, що в капітальному будів
ництві є багато великих хиб. Треба доб
ре зрозуміти, що ми не зможемо з ус
піхом виконати величезний план капі
тального будівництва, якщо партія, її 
органи на місцях не візьмуть то справу 
в свої руки.

Необхідно в інтересах успішнішого 
здійснення величезної будівельної про
грами і освоєння капітальних вкладень 
докорінно переглянути функції Держбу- 
ду СРСР, посилити його роль у капі
тальному будівництві. Всі питання капі
тального будівництва слід виділити з 
відання раднаргоспів, створити само
стійні будівельні організації або об’єд
нання в республіках і економічних ра
йонах. Таке чітке розмежування функ
цій дасть змогу раднаргоспам глибше 
зайнятися питаннями виробництва, а що
до будівництва, то тут вони виступати
муть тільки в ролі замовників.

Важливе місце в доповіді займають 
питання вдосконалення управління про
мисловістю і будівництвом. М. С. Хру
щов говорить про доцільність укрупнен
ня нині діючих раднаргоспів, бо укруп
нені раднаргоспн можуть повніше вико
ристовувати, техніку, внутрішні резерви 
для збільшення промислового виробни
цтва. Великі раднаргоспн треба наділити 
широкими правами, не опікати їх по 
дрібницях, не стримувати ініціативи, а, 
навпаки, всіляко сприяти її розвиткові. 
Говорячи про створення різних промис
лових об’єднань, фірм і комбінатів, до
повідач відзначає, що це справа пер
спективна, економічно доцільна. Однак 
проведення її в життя вимагає старанної 
підготовки.

Велику увагу М. С. Хрущов лриді- 

ляє плануванню — непорушному зако
нові розвитку соціалістичної економіки. 
Щоб правильно планувати, каже він, 
трдба заглядати вперед. Практика чис
ленних змін і поправок, які вносяться 
в план, свідчить про те, що бувають ви
падки, коли ці плани нсдосить обгрун
товані і продумані.

Щоб довести до логічного кінця від
повідальність республік як за керівни
цтво народним господарством, так і за 
його планування, треба складання пла
нів та їх реалізацію повністю покласти 
на республіки, на їх держплани і ради 
народного господарства. Центральний 
плановий орган повинен бути висококва- 
ліфікованїім органом наукового плану
вання з невеликим апаратом.

Тепер Держекономрада займається 
питаннями перспективного планування, 
а Держплан відає реалізацією планів по 
роках. Доцільно, щоб Держплан займав
ся перспективним плануванням народно
го господарства, тобто виковував гі 
функції, які покладені тепер на Держ- 
економраду. А функції реалізації річних 
планів, чим Держплан займається тепер, 
треба покласти на Союзну раду народ
ного господарства (РНГ СРСР).

Підкресливши важливе значення бо
ротьби за підвищення продуктивное і і 
праці, М. С. Хрущов говорить, що на
став час розширити і поглибити демо
кратичні принципи управління підпри
ємствами. На підприємствах і будовах 
доцільно створити широкопредстав
ницькі органи — виробничі заводські, 
фабричні і на великих підприємствах — 
цехові комітети, які б обирались на за
гальних зборах працюючих на підпри
ємстві або будові. Виробничий комітет 
підприємства повинен бути органом до
радчим. Головний смисл утворення та
ких комітетів полягає в тому, щоб залу
чити до управління справами підпри
ємств ширше коло працюючих.

Далі в доповіді вказується на необ
хідність наполегливо боротися за здійс
нення рішень партії про збільшення ви
робництва сільськогосподарських про
дуктів. Березневий Пленум Централь
ного Комітету, виходячи з корінних зав
дань комуністичного будівництва, вжив 
невідкладних заходів для того, щоб під
нести сільське господарство на рівень 
тих вимог, які поставлені до нього хо
дом розвитку нашого суспільства, новою 
Програмою КПРС.

Після Пленуму ЦК .минуло ще мало 
часу, і прийняті партією рішення не 
могли в повній мірі позначитися на під
сумках розвитку сільського господар
ства в цьому році. 1 все ж на Пленумі 
ЦК. можна з задоволенням відзначити, 
що партійні організації, працівники сіль
ського господарства при активній під
тримці робітничого класу і всього ра
дянського народу в цьому році багато 
зробили для того. щоб перетворити в 
життя прийняті рішення.

В цьому році виробництво зерна до
ведено до 9 мільярдів пудів проти 5 
мільярдів у 1953 році; виробництво м’я
са становитиме 9.2 мільйона тонн проти 
5,8 мільйона тонн у 1953 році; молока— 
64,5 мільйона тонн проти 36,5 мільйона 
тонн у 1953 році;' масла тваринного буде 
вироблено приблизно 950 тисяч тонн, то
ді як у 1953 році було вироблено 497 ти
сяч тонн. Держава дістала можливість 
збільшити закупки найважливіших про
дуктів сільського господарства.

М. С. Хрущов говорить, що в записці 
у Президію ЦК в питаннях підбиття під
сумків року, збільшення виробництва 
і закупок зерна викладені завдання, які 
ми маємо розв’язати в зерновому гос
подарстві. Сучасний етап розвитку краї
ни настійно вимагає, щоб ми поставили і 
здійсняли загальнопартійне і загально
державне завдання — довели заготівлі 
зерна в 1963 році до 4 мільярдів 200 міль
йонів—4 мільярдів 500 мільйонів пудів, а 
в наступні 2—3 роки — до 5 мільярдів пу
дів. Колгоспи і радгоспи можуть одержа
ти додаткову кількість хліба насамперед 
за рахунок кращого використання землі, 
а також за рахунок підвищення вро
жайності.

Розв’язуючи завдання збільшення ви
робництва зерна, ми повинні сьогодні 
прикувати увагу партійних організацій,

__ _ (Зашмвення на 2-й стор.).



РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ іГ
І ПАРТІЙНЕ КЕРІВНИЦТВО НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

... *Л І ТГ'Т ПЯПТІЇ Ц'.ІМлг,

(Закінчення), 
колгоспників, р /бітників радгоспів, спе
ціалістів і до інших найважливіших пи
тань сільського господарства. Велику за
боргованість перед народом мають рес
публіки, які виробляють бавовну. Нам 
важливо збільшувати виробництво цук
рових буряків, соняшника, звернувшії 
особливу увагу на підвищення врожай
ності цих культур. Треба тримати в 
центрі уваги всієї партії питання розвит
ку тваринництва.

У своїй доповіді М. С. Хрущов особ
ливу увагу приділяє поліпшенню і удос
коналенню партійного, державного та 
громадського контролю. Він відзначає, 
що під керівництвом Леніна в мавшій 
країні було створено струнку систему 
партійно-державного контролю чолі 
з ЦКК — РСІ. В організації контролю 
брали активну участь широкі маси тру
дящих. Це була найдемократнчніпіа 
система контролю, подібної якій не 
знала жодна держава в світі. Ленін
ський принцип організації партійно-дер
жавного контролю був грубо порушений 
Сталіним. У період культу особи чудова 
система контролю, що склалася в пер
ші роки Радянської влади була фактич-

Доповідь товариша М. С. ХРУЩОВА 
на Пленумі ЦК КПРС 19 листопада 1962 року
но ліквідована і замінена бюрократич
ним контрольним апаратом, відірваним 
від мас.

За останні роки, особливо після XX 
з’їзду, партією були вжиті заходи до 
ліквідації наслідків культу особи, зо
крема і в галузі посилення контролю і 
перевірки виконання. Але ми ще не всіх 
заходів вжили до того, щоб до кінця 
усунути великі хиби в організації кон
тролю. Доцільно створити єдиний конт
рольний центр — комітет партійно-дер
жавного контролю з відповідними ор
ганами на місцях. В очах членів партії і 
всіх радянських людей вони повинні бу
ти такими органами, які не тільки пере
віряють і карають, але, головне—запо
бігають можливості зловживань, вихо
вують і попереджають кадри від хиб і 
помилок у роботі, націлюють їх на вико
нання директив партії і уряду.

Тільки при активній допомозі робітни
ків, колгоспників, інтелігенції і громад-

ських організацій, каже тов. Хрущов, ми 
зможемо наглухо закрити всі ходи і щі
лини для шахраїв, хабарників, дармої
дів, бюрократів, для всіх, хто тягне ру
ки до державного добра.

В заключній частині доповіді М. С. 
Хрущов говорить про величезне значен
ня питань економіки, керівництва народ
ним господарством країни, дальшого 
розвитку економічного співробітництва 
соціалістичних країн. Тепер потрібна тіс
ніша координація планів виробництва 
країн, які входять до Ради економічної 
взаємодопомоги. При розробленні пла
нів розвитку господарства треба врахо
вувати інтереси всіх країн, розвивати 
такі виробництва, які найбільш вигідні 
тепер. Треба сміливіше йти на створен
ня спільного для всіх країн єдиного 
планового органу, до якого були о 
включені представники всіх країн, що 
входять до Ради економічної взаємодо
помоги.

♦*--

ІНФОРМАЦІЙНЕ повідомлення 
про Пленум Центрального Комітету Комуністичної 

партії Радянського Союзу
20 листопада 1962 року Пленум Центрального 

Комітету КПРС продовжував роботу.
І-Іа Пленумі почалось обговорення доповіді това

риша М. С. Хрущова «Розвиток економіки СРСР і 
партійне керівництво народним господарством».

На ранковому засіданні виступили товариші: Г. І.

Указ Президії Верховної Ради 
Української РСР

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ НАРОДНИХ 
ЗАСІДАТЕЛІВ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) НАРОДНИХ 

СУДІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
У зв’язку з закінченням строку повноважень народних 

засідателів районних (міських) народних судів Україн
ської РСР Президія Верховної Ради Української РСР 
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Виконавчим комітетам обласних, Київської і Сева
стопольської міських Рад депутатів трудящих провести 
вибори народних засідателів районних (міських) народ
них судів Української РСР у лютому—березні 1963 року.

2. Продовжити повноваження народних засідателів 
районних (міських) народних судів Української РСР, 
обраних у грудні 1960 року, до обрання нового складу 
народних засідателів районних (міських) народних су
дів Української РСР.

3. При проведенні виборів народних засідателів ра
йонних (міських) народних судів Української РСР керу
ватись Положенням про вибори районних (міських) на
родних судів Української РСР, затвердженим Указом 
Президії Верховної Ради Української РСР від 2 листо
пада

м.
17

1960 року.
Голова Президії Верховної Ради 

Української РСР Д. КОРОТЧЕНКО.
Секретар Президії Верховної Ради 

Української РСР А. ЗЛЕНКО.
Київ 
листопада І962 року.

Володимир ще в шкільні ■ 
роки мріяв про залізничний 
транспорт. Потяг до профе
сії паровозника він успад
кував від свого батька — 
потомственого машиніста 
С. Ф. Погрібного.

Свій трудовий шлях 
пець почав з токаря, 
цював у механічному 
Знам'янського паровозного 
депо, потім — курси 
шиністів і, нарешті, 
вітне місце на 
крилі паровоза, 
рядового 
статника 
майстер 
трудова 
розійшлася далеко за межі 
Знам’янського залізничного 
вузла.

Здавалося б, мета досяг
нута. Але не в характері 
В. Погрібного вдовольняти- 
ся своїми здобутками, за
стигати на місці. Він і в 
дальшому продовжує на
вчання, підвищує, відшлі
фовує свою ділову кваліфі
кацію. Тепер Володимир 
вчиться на електровозному 
відділенні технікуму, має

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

хло- 
Пра- 
цеху

ма- 
запо- 

правому 
Вийшов з 

робітника-вер- 
першок л а с н и й 
водіння составів, 

слава про якого

Воронов (перший заступник голови Бюро ЦК КПРС 
по РРФСР), ІУІ. В. Підгорний (перший секретар ЦК 
КП України), П. Н. Демічев (перший секретар Мос
ковського міськкому КПРС), А. І. Костоусов (голова 
Державного комітету Ради Міністрів СРСР по авто
матизації і .машинобудуванню), В. С. Толстіков (пер
ший секретар Ленінградського обкому КПРС), І. О. 
Гришманов (голова Державного комітету Ради Мі
ністрів СРСР у справах будівництва), К. Т. Мазу
ров (перший секретар ЦК КП Білорусії).

ТРУДОВІ ДАРУНКИ
Потоком трудових пода

рунків зустріли відкриття 
листопадового Пленуму ЦК 
КПРС працівники промис
лових підприємств і ново
будов, трудівники сільсько
го господарства.

Велику виробничу пере
могу здобув колектив Хар
ківського заводу «Електро- 
важмаш» імені В. І. Ле
ніна. Тут успішно закінчені 
випробування ■ головного 
зразка турбогенератора■по
тужністю триста тисяч кі
ловат. Цим покладено по
чаток серійному випускові 
таких велетенських елек
тричних машин.

Бригада гірників Ельма- 
ра Тунска в Естонському 
сланцевому басейні відзна
чила відкриття Пленуму 
трудовим досягненням. Ко
лектив видав перші тонни 
сланцю понад план 11-ти 
місяців. Бригада досягла 
продуктивності вантажних 
машин, наміченої на остан-

ній рік семирічки, а по про
дуктивності праці вже пе
реступила і цей рубіж.

Геологи Кубані здобули 
ще одну трудову перемогу. 
Недалеко від станиці Ла
дозької відкрито нове га
зове родовище. З надр зем
лі одержані перші тисячі 
кубометрів дешевого пали
ва.

Трудовою перемогою зу
стріла Пленум ЦК КПРС 
знатний механік-водій Ге
рой Соціалістичної Праці 
Турсуной Ахунова (Таш
кентська область). " 
зняла бавовнозбиральною 
машиною 292 тонни «біло
го золота», виконавши 
близько чотирьох сезонних 
норм і замінивши працю 
майже п'яти тисяч збира
чів. Бригада тов. Ахунової 
зібрала по 47 центнерів ба
вовни з кожного з 100 гек
тарів. Це на 15 центнерів 
більше від плану. Збирання 
врожаю триває.

Вона
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НАШ ЗОЛОТИЙ ФОНД
права на водіння трьох ти
пів локомотивів, 
здобуті 
сприяють 
впаки. А 
могло В. 
висококваліфікованим 
ціалістом паровозної 
ви, тонким знавцем 
нізму локомотивів багатьох 
марок і серій.

Трудовий шлях В. Погріб
ного — типовий для бага
тьох молодих людей нашої 
доби. Відійшли у минуле ті 
часи, коли вважалось, що 
після закінчення десятиріч
ки майже для кожного 
юнака чи дівчини інститут 
був мало не єдиним второ
ваним шляхом у життя. 
Практика показала, що та
кі випускники вузів, не 
маючи за плечима вироб
ничого досвіду, ще довго 
входять в колію, на пер
ших порах відчувають себе 
безпорадними. І, навпаки, з 
тих, хто закінчує інститут 
чи технікум без відриву від 
виробництва, або після на-

Навики, 
на виробництві, 
у навчанні 
все разом 
Погрібному

і на- 
допо- 
стати 
спе- 

спра- 
орга-

буття певного трудового 
стажу, виходить кваліфіко
ваний, обізнаний командир 
виробництва.

«Навчання і труд поряд 
ідуть». Цей девіз став пра
вилом у житті багатьох ви
робничників. Взяти хоч би 
той же 
лізничний 
п’ятдесят 
спорту в 
відриву 
закінчили вузи і технікуми, 
а вступило на заочні відді
лення спеціальних учбових 
закладів більше сотні чоло
вік. З них, напевне, ви
йдуть прекрасні інженери і 
техніки.

Молодий спеціаліст. За
гальнонародною шаною і 
повагою користується він 
у місті й на селі. Від кож
ного інженера чи агронома, 
лікаря чи зоотехніка люди 
завжди чекають ділової по
ради, підтримки, допомоги. 
І якщо ти наділений висо
ким званням спеціаліста, 
то не повинен боятися ро-

боти, бути білоручкою, 
завжди мусиш ----- ’ —'

Знам’янський за- 
вузол. Понад 

робітників тран- 
цьому році без 

від виробництва

а 
пам'ятати 

про мету життя, високе по
кликання, що у свій час 
привели тебе у вуз, техні
кум.

В нашій області є ціла 
плеяда прекрасних моло
дих фахівців, які стали та
лановитими організаторами 
виробництва, заспівувачами 
чудових справ на промис
лових підприємствах і в 
колгоспному виробництві. 
Скільки хорошого можна 
почути про молодих кон
структорів заводу «Черво
на зірка» Ю. Ваніна, Л. Пи
рогова, О. Полякова, 
Є. Коссова та багатьох ін
ших. Весь запал своїх сер
дець, всі свої здібності і 
знання вони віддають ство
ренню і удосконаленню 
конструкцій посівних ма
шин, які працюють на ла
нах нашої країни і далеко 
за її межами.

Не нахваляться 
колгоспним 
Людмилою

своїм 
агрономом 

Платоновою

Центральний Комітет партії вислов
лює впевненість, говорить далі М. С. 
Хрущов, що намічувані заходи по пере
будові партійного керівництва промис
ловістю, будівництвом і сільським госпо
дарством знайдуть повну підтримку і 
схвалення всієї партії, всього народу. 
Треба буде вдумливо, неквапливо про
вісти що роботу. Треба поступово ство- 
рювати нові органи і на ходу перебудо
вувати керівництво, щоб справа не тіль
ки не загальмувалась, але ще успішніше 
йшла вперед.

Незабаром ми вступимо в п ятиц рік 
семирічки. Радянський народ добре по
працював у перші чотири роки. Ми по
винні ще краще працювати, щоб не 
тільки виконати, але й перевиконати 
завдання семирічного плану і тим са
мим вже на початку здійснення велико
го перспективного плану комуністично
го будівництва в нашій країні закласти 
міцну основу для нових і нових пере
мог.

Всі сили партії і народу на виконання 
великої Програми будівництва комуніз
му, прийнятої XXII з’їздом Комуністич
ної партії Радянського Союзу!

(ТАРС).

У комсомолки Лариси Лиженко вже увійшло в звичку вико
нувати змінні завдання не менше як на Н5—120 процентів. 
Працює вона токарем в механічному цеху Олександрійського 
авторемонтного заводу.

-- Лариса належить до тих. на кого завжди можна поклас
тися. Яке б виробниче завдання їй не доручили, вона виконає 
його якісно і вчасно, — говорять керівники цеху.

На знімку: комсомолка Лариса ЛИЖЕНКО"
• Фото В. КРАИНИКЛ.

трудівники великоандрусів- 
ської артілі імені Леніна 
Новогеоргіївського району. 
То нічого, що дівчина тіль
ки в цьому році закінчила 
Полтавський сільськогоспо
дарський інститут. Важливо 
те, що вона з самого по
чатку енергійно взялася за 
діло і вже немало зробила 
для впровадження кращих 
агротехнічних прийомів у 
виробництво.

Таких прикладів можна 
навести безліч. Але комсо
мольські організації, особ
ливо райкоми комсомолу 
не повинні проходити повз 
факти, коли до молодих 
фахівців проявляється без
душне 
чиняться 
в роботі, 
подекуди трапляються.

Чи поцікавився, скажімо, 
Онуфріївський райком ком
сомолу, як живе і трудить
ся зоотехнік Любов Косен- 
ко? Вона торік закінчила 
Новочеркаський сільсько
господарський інститут, а в 
липні цього року дістала 
призначення у колгосп 
«Дніпро». Якби працівники 
райкому зірко стояли на 
варті інтересів молодого 
зоотехніка, то, напевне, не 
дійшло б до того, що голо
ва правління Г. ф. Перепе- 
ляк проявляв недоброзич
ливість до загалом 
го спеціаліста. З

1 мілих причин цей

ставлення, коли їм 
всілякі перепони 

А такі випадки

тямущо- 
незрозу- 
керівник

колгоспу встановив Л. Ко
сенко занижену зарплату, 
не потурбувався про виді
лення житла, зневажливо 
ставиться до її слушних по
рад і законних вимог.

Святий обов’язок райко
мів комсомолу, первинних 
організацій — взяти під 
неослабний контроль діяль
ність 
Це - 
на 
ва 
ти.
ти
зоотехніків, 
по суті є командирами ви
робництва на селі, добива
тися, щоб серед них не бу
ло пустоцвітів — людей, 
Що не знайшли свого міс
ця у загальному строю.

Високим покликанням 
кожного спеціаліста є прин
циповість і наполегливість у 
впровадженні наукових до
сягнень і передового до
свіду, боротьба за все но
ве і прогресивне в сіль
ському господарстві. На 
цей бік справи знову з 
особливою силою наголо
шується у недавній Записці 
М. С. Хрущова в Прези
дію ЦК КПРС.

Кожний спеціаліст, де 0 
він не трудився, повинен 
бути сурмачем всенарод
ної боротьби за здійснення 
накреслень комуністичного 
будівництва,

кожного спеціаліста. 
■ наш золотий фонд, 

створення якого держа- 
затрачає величезні кош- 
Треба всіляко підніма- 

авторитет агрономів, 
механіків, які



В ОДИНАДЦЯТИ РІЧЦІ •

1
(1 Десятки років у радянській школі був еталоном 

«класичним» урок, під час якого вчитель послідовно 
опитував, викладав нову тему, закріплював новий 
матеріал з учнями і, нарешті, вказував задачі та па
раграфи для домашньої роботи. Кожний відступ від 
закостенілої форми брали в штики.

Останні роки, після прийняття Закону про школу, 
лід зрушив, забили свіжі струмені. Почалися творчі 
пошуки кращих форм, засобів, методів. Педагогічна 
громадськість країни взялася вивчати метод липець- 
ких вчителів, які запропонували значно активізувати 

(викладання в 1 8 класах і домоглися в цьому
немалих успіхів.

Кілька років тому з хорошою ініціативою виступив 
кіровоградський вчитель математики О. О. Хмура. 
Він відмовився від стандартного уроку в старших 
класах середньої школи, більшу увагу приділив ви
вченню нового матеріалу, активізував сам процес 
навчання, для перевірки знань застосував залік. У 

і) і. Хмурн за ці роки на Кіровоградщині з’явилося ба- 
6 гато послідовників, причому не тільки серед мате- /, 
X матиків. Досвід ініціаторів стає надбанням педаго- а 
( пчної громадськості всієї країни. Листи на адресу /) 
V обласного інституту удосконалення кваліфікації п 

вчителів, де працює завучем т. Хмура, приходять на-
А віть, з країн народної демократії. За короткий час <9 
А в Кіровограді побували вчителі Миколаївської, $ 
л Київської, Черкаської областей, а десь в лютому збе- (9 
г руться у нас педагоги з усієї країни. 0
Л Сьогодні ми вміщуємо матеріали, в яких розпові- \ 
0 дається про суть і переваги лекційно-практичної сйс- л 
л теми навчання в старших класах. ()

Л
Д

I0

кілька 
тому у 

без- 
па- 

зва-

дерзайте, молоді
^■В Ч И т Е Л І !

Ще 
років 
школах 
роздільно 
нував так
ний «комбіно
ваний урок». Протягом ко
роткої академічної години 
вчитель повинен був встиг
нути і перевірити знання 
учнів, і пояснити нове та 
ще й закріпити його. Мате
ріал у старших 
складний, кількість
на кожний предмет строго

— як хочеш, так 
Якщо вчитель 

наприклад, трьох- 
учнів, то нову 
змушений був

класах 
годин

визначена 
і встигай, 
опитував, 
чотирьох 
тему він 
подавати поспіхом, нерідко 
на закріплення і зовсім не 
вистачало дорогоцінних 
хвилин. Досить недоскона
ло проходила перевірка 
знань. Кожен учень, як 
правило, наперед відчував, 
коли його мають виклика
ти, і готувався саме до 
цього уроку. На решту пи
тань звертав менше уваги, 
аби оцінка «справна» бу
ла. Відповів — і знову без
турботний готував домашні 
завдання абияк, неуважно

2 ........а.яв........

БІОЛОГИ І ХІМІКИ—ТЕЖ „ЗА“
Не приховаю, лекційно-практична систе

ма вчителям все більше і більше подобає
ться. Ця система навчання дає добрі ре
зультати, різко підвищує знання учнів. 
Спершу її взяли на озброєння математи
ки і фізики. Але не треба думати, що 
тільки для цих дисциплін у школі вона 
прийнятна. Добре приживлюється нова 
система і на уроках біології та хімії.

В минулому учбовому році 19 вчителів 
хімії і 5 біологів перейшли ■ на заліки, 
відмовились від поурочного опитування. 
Цінного досвіду набули в школах Кіро
вограда , Олександрії, Нової Праги, Но- 
воукраїнки. Так, вчитель хімії Помічник- 
ської середньої школи Ф. 3. Позняк ак
тивізував процес навчання, викладаючи 
хімію в 9—11 класах. Кожний його 
урок ■— справжня творчість. На підготов
чих — вчитель підводить учнів до розу
міння нового матеріалу, ведучи розпо
відь і організовуючи самостійну роботу 
учнів над підручником. При вивченні но
вого матеріалу подає експериментальні 
Задачі, проводить лабораторні і практич
ні роботи, застосовує засоби наочності, 
експерименти. На всіх етапах школярі 
працюють з захопленням, вільно вислов
люють свої думки, твердження, став
лять вчителю запитання, і все це разом 
дає можливість глибоко і свідомо засвої
ти знання з хімії.

Використовуючи лекційно-практичну 
систему навчання, вчителька Новопразь- 
кої середньої школи Г. А. Задоя тему 
«Основи електролітичної дисоціації» про
вела за таким планом: на підготовчому 
уроці повторила з учнями будову атома, 
утворення молекул з іонними зв’язками, 
в ході шкільних лекцій викладала тему, 
демонструвала електропровідність різних 
речовин у твердому і рідкому стані, да-

слухав 
ках, а 
засвоював поверхово.

Стара, закостеніла фор
ма навчання не враховува
ла індивідуальних особли
востей школярів. Чи захоп
люється молода людина 
літературою, чи більше за 
інших знається в матема
тиці — однаково їй дово
дилось працювати на одно
му рівні з «середнячками», 
розв’язувати ті ж 
приклади і задачі. І 
навчання з окремих 
метів для слабеньких 
було важким, а для 
них — малоцікавим.

Запоопонована кірово
градським вчителем мате
матики О. О. Хмурою лек
ційно-практична система 
навчання для старших кла
сів саме н бУла покликана 
розв’язати ціч «гордійові 
вузли» педагогіки. Нова си
стема замість комбіновано
го передбачала такі типи 

'упоків: підготовчий, урок
■ вивчення нового матеріалу 
О (методом шкільної лекції), 
о урок тренувальних вправ, 
а семінар, урок перевірки 
!знань (контрольна письмо- 
” ва робота і залік).

Па підготовчій академго- 
дині вчитель разом з учня
ми повторює все необхідне 
для вивчення чергової те
ми. В ході шкільної лекції, 
яка носить творчі елемен-» ДОПОМОГУ до сильного, 
ти бесіди, розповіді, колек
тивної і самостійної робо
ти, педагог з’ясовує новий

■ матеріал. На уроках тре-
■ кувальних вправ закріплює
■ його, а на семінарах уза-■
2 о

пояснення на уро- 
через це багато тем

самі 
тому 
пред- 
учнів 
снль-

вала самостійні роботи 
ню задач. Учні на заліку 
бокі знання.

Перші кроки в застосуванні лекційно- 
практичної системи навчання на уроках 
біології зробили вчителі мм. Кіровогра
да та Олександрії М. М. Кожухар і 
М. Н. Титаренко. Вони на уроках основ 
дарвінізму при вивченні тем використа
ли всі види технічної наочності — кіно, 
епідіаскоп, фільмоскоп, а також герба
рії, вологі препарати. До семінару готу
вались заздалегідь по питаннях, даних 
вчителем. Семінар проведено по таких 
темах: «Еволюційне вчення» і «Докази 
еволюції». Учні, які брали активну 
участь у вивченні матеріалу і в семіна
рі, були звільнені від заліку.

Вчителі прийшли догвисновку, що лек
ційно-практична система навчання під
вищує індивідуальну відповідальність уч
нів за знання всієї теми програмного ма
теріалу, перед школярами розкривається 
певна послідовність і глибина вивченого 
матеріалу. Учні привчаються до само
стійної роботи над підручником, додат
ковою літературою. Під час проведення 
семінарів, заліків вчитель більш деталь
но виявляє знання учнів та їх здібності.

Узагальнивши деякий досвід роботи 
кращих педагогів, що працюють за лек
ційно-практичною системою навчання, 
обласний інститут удосконалення квалі- _ _____ _____ _ . __
фікації вчителів розробляє календарні . , поставити їм оцінки. А що 
плани на друге півріччя, готує окремі ■ цЄ давало? Інші учні абияк 
розробки уроків для широкого експери- ■ слухали своїх товаришів, 
ментування в зразкових школах області. £ до викладу нового матеріа- 

Г САЄНКО ■ ЛУ підходили вже розхо- 
’ Плодженими: «Не виклика- 

завідуючии кабінетом біологи і . ли - -
хімії обласного інституту удоско- 2 н- 
палення кваліфікації вчителів. . лнсь

*ред:

по розв'язан- 
проявили гли-

□

гальнюе і систематизує те
му. Характерно, що трену
вальні вправи не однакові 
для всіх. Вчитель заздале
гідь добирає варіанти на 
«трійку», «четвірку» і «п’я
тірку» — будь ласка, ви
бирай, яка тобі по силі.

Безумовно, цей розподіл 
не даний раз і назавжди. 
На наступному уроці «від
мінні» задачі вже оціню
ються на «чотири». Важли
во, щоб учень навчився роз
в’язувати простіші прикла
ди, впевнився в своїх си
лах (а не йшов по шляху 
найменшого опору — спи
сав, і годі). Надалі він пе
рейде до складніших, і, що 
саме головне, захопиться 
математикою. Адже її не 
люблять лише ті, хто без
помічно відстав від товари
шів, має прогалини в знан
нях.

До уроків-се.мінарів і 
контрольних робіт школярі 
розв’язують наперед визна
чені задачі, «горішки» різ
ної «міцності». Відмінники 
беруть собі, безумовно, ті, 
що потребують кмітливості 
і глибоких знань, іноді на
віть ширших, ніж дає 
шкільний підручник. До ме
ханічного списування ніхто 
не вдається. Адже учитель 
в будь-яку хвилину може 
запитати, як саме вирішує
ться задача. Так що коли й 
звернувся слабкий учень по 

то 
обов’язково розбереться, 
що й до чого.

Але ось тема вивчена. І 
тепер кожний повинен ще 
раз перечитати теоретичний 
матеріал, тому що вчитель

оголосив: «ІІа-< 
ступного ра
зу буде залік». 
В пам’яті від
новлюються ок
ремі питання,

все систематизується, зай-' 
має свої «полички».

Багаторічний досвід вчи
телів Кіровоградщини, які 
підхопили лекційно-прак
тичну систему навчання, 
безперечно свідчить: знання 
основ наук грунтовні. Тому 
Міністерство освіти УРСР 
в цьому році рекомендува
ло нову систему всім шко
лам республіки.

У нашій школі в минуло
му році нову систему нав
чання запровадили вчителі 
математики і хімії. А в 
цьому році на неї перейшли 
і викладачі російської та 
української літератур, істо
рії та фізики. Без друго
річників закінчив минулий 
рік викладач математики 
Г. Т. Савченко, помітних 
успіхів домоглася вчитель
ка української літератури 
М. Д. Літвих, вдумливо за
проваджує лекційно-прак
тичну систему навчання 
учитель-історик В. В. Гур
товий.

За новинкою — велике 
майбутнє. Не буде пере
більшенням сказати, що 
запровадження досвіду не
спокійних кіровоградських 
вчителів - математиків в 
практику викладання в стар
ших класах матиме неоці
ниме значення. Дерзати в 
першу чергу повинні моло
ді вчителі, саме їм ставати 
справжніми май страми 
ефективного методу навчан
ня.

Г. ПАШКОВСЬКИЙ, 
завуч середньої шко
ли № 2.

м. Помічна
ІІовоукраїнського району.

ВИДИ ЗАЛІКУ В ШКОЛІ
«Всі 45 хвилин уроку на 

вивчення нового матеріалу 
і прищеплення учням прак
тичних навичок». Очевидно, 
до такого гасла можна зве-■ . .

° сти всі виступи тих, хто за- 
2 хопився лекційно-практич-
■ ною системою навчання, 
я Якими ж марнотратами бу- 
» ли ми досі! Половину кож- 
; ного уроку згаювали на те,
■ щоб вислухати 3—4 учнів

Та й завтра, мабуть, 
А решта заспокоюва
на кілька днів напе- 
тепер вчитель не ско- 

5ро мав змогу знову підня-
♦ ти їх.
X Прихильники нової систе- 
♦ми з першої ж хвилини піс-
♦ ля дзвінка починають по
здавати нову тему. Але чи 
І означає це, що перевірка 
{знань, облік їх відійшли на 
♦другий план? Ні, про них
♦ вчителі не забули, навіть
♦ відвели певні уроки. В 
{практику ввійшли контроль- 
{ні роботи і заліки.
♦ Я працюю за лекційно-
♦ практичною системою нав- 
«чання третій рік, трохи на- 
|був досвіду. А спершу теж 
{ламав голову: як облікову-
♦ вати знання, витрачаючи
♦ найменше дорогоцінних хви- 
Хлин? Як. опитати за урок 
♦весь клас? Почав звільняти 
{від заліку сильніших учнів,
♦ що активно виступали на
♦ семінарах. Зекономив тро- 
X хи часу. Але до остаточно
го розв’язання проблеми 
♦було ще далеко. Один за-

Толя Старцев, шестикласник Кіровоградської восьмирічної школи № 1, в липніХц^-П{^Х^Ид0В^Сл0СП в’ аа_ 

цього року побував на Всесоюзному піонерському зльоті в Артеку. Приїхав з бага- •дежності від змісту теми 
тими враженнями, привіз альбом, подарований учасником зльоту Миколою Карто- { програмного матеріалу ва- 
ком. Є про що розповісти Анатолію своїм однокласникам. За однією із таких розпові- принесло свої плоди.
дей і застав А. Старцева (він третій зліва) наш фотокореспондент В. Ковпак. ♦ По темі «Комплексні чис-

ла» в 11 класі проводив ус
ний залік методом фрон
тального опитування. Напе
ред повідомив учнів, дав їм 
теоретичні питання, номери 
прикладів і задач, вказав 
додаткову літературу. На 
уроці-заліку швидко переві
рив, чи виконані задачі. А 
потім почав опитувати. 
Оцінки ставив також за по
правки і уточнення, з яки
ми виступав той чи інший 
учень. Активність була хо
рошою. Кожний коротко і 
ясно відповідав на свої три 
запитаня за 2—2,5 хвилини.

Іншим разом кожному за
вчасно доручив виготовити 
модель того чи іншого мно- 
гогранника, розв’язати кіль
ка задач, виконати стерео
метричний рисунок. На 
уроці-заліку' перевірив до
машні завдання. Відповіда
ли на теоретичні питання і 
одночасно пояснювали на 
саморобних моделях. Оцін
ки я ставив, враховуючи, як 
хто виконав домашнє зав
дання. Тих, що бездоганно 
виконали модель до задачі, 
рисунок і рішення, брали 
активну участь в семінар
ських заняттях, звільнив від 
заліку. Вони самостійно 
розв'язували задачі.

Ще один вид заліку — 
письмовий. Його проводжу 
в тому випадку, якщо тема 
містить довгі доведення 
теорем чи математичних по
ложень і якщо бажано про
слідкувати логічність повно
го доведення теореми чи ви
воду формули. Наприклад, 
такий залік проводив я в 
дев’ятому класі по темі 
«Подібність фігур». Письмо
вий залік тим відрізняється 
від контрольної роботи, що 
учні знають, на які запи
тання їм доведеться відпо
відати і які приблизно за
дачі розв’язувати. Наступ
ного дня всі обов’язково

повинні знати результати 
заліку.

Іноді проводжу усний за
лік по моделях, рисунках і 
таблицях, заздалегідь підго
товлених. Він відрізняється 
тим, що моделі, таблиці і 
графіки підбираються в 
шкільному кабінеті. Цей 
вид характерний ось чим — 
нескладні задачі та прикла
ди розв'язуються усно. 
Зрідка перериваю відповідь 
одного учня і викликаю ін
шого, який продовжує роз
повідь чи доказ теореми. 
Учні, таким чином, весь час 
уважно слухають. Розви
вається кмітливість при 
розв’язуванні задач.

І, нарешті, останній вид 
заліку — опитування біля 
дошки. В даному випадку 
дошка є «полем битви», на 
ній учень доводить теоре
ми, виводить формули, роз
в'язує задачі. На такий за
лік здебільшого виділяється 
дві години, інакше не ви
стачить часу. Проводив я 
подібний залік по темі 
«Теореми додавання та фор
мули подвоєного і поло
винного аргументу» в 10-му 
класі.

Лекційно-практична сис
тема навчання відмовляєть
ся від щоденної перевірки 
знань учнів, але контроль 
обов’язково повинен бути. 
Давати учневі грунтовні 
знання, систематично конт
ролювати його роботу, вчи
ти продуктивно використо
вувати свій час на працю, 
навчання, спорт, відпочи
нок — основні питання в 
роботі радянського вчителя.

В. КОВАЛЕНКО, 
учитель математики 
середньої школи № 2.

-м. Кремгес.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
21 листопада- 1962 р., З стор.
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(ЧОМУ ЗАГИНУВ САПІ А ВОЛЕН1ІО?)

Сірі виразні очі Сашка
дивлять&я відверто і ледь- 
ледь пустотливо. Густий
чорний чуб, мабуть, тільки 
що причесаний, ладен зно
ву розсипатись непокірними
кучерями. По-дитячому пухлі губи от-от розповзуться 
в щиру посмішку.

Мати ще і ще раз вдивляється в фотографію, безси
ло схиляє на стіп голову.

— Сину, синочку мій, — тихо шепочуть тремтячі гу
би. Пальці судорожно мнуть скатертину. Батько підхо
дить до неї, мовчки, без слів гладить плечі. А сам від
вертається, приховуючи за чорними скельцями оку
лярів важкі батьківські сльози, що поволі викочуються 
з його незрячих очей.

* * *
В сім’ї Воленків давно звикли до того, що в Сашка 

тільки й мови що про машини. Кишені його завжди на
биті якимись гайками, геинтикэми, руки в мазуті. Він 
годинами пропадав біля колгоспної майстерні, забуваю
чи іноді і про уроки. А якщо артіль одержувала нову 
машину — Сашка до хати вже не заженеш.

Тепліло на душі в старого шахтаря — добрий май
стер росте в сім'ї. Закінчивши два роки тому семиріч
ну школу, Сашко попросився в колгосп. Спочатку йому 
довго довелося вмовляти батька: звичайно, сім класів 
освіта невелика, але ж він вчитиметься, обов’язково 
вчитиметься. Тільки ж дайте йому попрацювати біля 
машин, не може він більше без них. І батько не став 
перечити...

Куди піти працювати, Сашкові не довелося роздуму
вати. Які могли бути роздуми, коли в колгоспі є трак
торна бригада. Він не питав, яку роботу йому дове
деться виконувати. Аби біля техніки.

Два роки пропрацюваз у бригаді. Спочатку викону
вав різні підсобні роботи, потім став причіплювачем. 
Та найбільше зрадів хлопець, коли довірили працювати 
помічником комбайнера. Незабаром і водити агрегат 
сам навчився. Здається, щасливішого тоді за нього не 
було. Глянеш на широкий степ, що розкинувся довко
ла, і дух перехоплює. В такі хвилини дуже співати хо
четься.

А пісню Сашко любив. Чи порається біля мотора, чи 
сидить на комбайні, завжди щось тихенько виводить.

І хто знає, які машини довелося б водити йому в 
майбутньому, скільки б пісень він переспівав, коли б...

* « *
7 жовтня Валентин Шелемін з своїм помічником Саш

Дслс/шіси
Р АГ!ОК будив кодри. Федя йшов
■ ферми в правління. Йшов і наспі

вував потихеньку, ніби вторив весело
му шарудінню лісу, білогрудим ластів
кам, які падали в чисту синяву ранку.

З-за повороту винирнула трьохтон- 
ка, скрипнула гальмами. Шофер, про
стягуючи пасажирці чемодан, показав:

— Тепер, направо. Там, за лісом, ва
ше село, а лікарня — на самому краю 
його.

Дівчина підняла чемодан. І хоч Феді 
потрібно було зовсім в інший бік, він 
не витримав, підійшов:

— Я допоможу!
Вузька стежинка вилась крізь густе 

жито, потім круто .звернула під годо.
Скоро Федя вже знав: незнайомку 

звуть Ніночкою.
— Ви тут працюєте?—спитала вона.
— Так, тут, я — зоотехнік.
— 1 давно ви в селі?
— Третій рік.

ком ВоЛенком ще зранку оглянули комбайн, приготува
лись до роботи. Сьогодні вони повинні були збирати 
соняшник. До відведеної плантації Шелемін поїхав на 
мотоциклі, а машину повів Саша. На полі Саша усту
пив місце Валентинові, а сам примостився на похилій 
частині жатки.

Перший захід. Бункер наповнюється швидко. Ком
байнер звівся, щоб заглянути в нього і раптом... Краєм 
ока він побачив, як щось ніби промайнуло на похилій.

Якусь хвилю він оторопіло дивився, не розуміючи, 
де подівся Сашко. Потім рвучко загальмував і здав на
зад. Відчув як машина різко хитнулась, наїхавши на 
щось м’яке, податливе.

Під лівим переднім колесом комбайна лежав роз
пластаний Сашко. Чорний чуб заплутався в бур'яні, 
пальці правої руки ворушилися, загрібаючи землю...

По дорозі в лікарню Сашко помер.
Йому було шістнадцять років. Він любив техніку, 

степ і пісню. І мріяв водити такі машини, яких ще ніхто 
ніколи не водив...

•З того дня страшне, невигойне горе поселилося в 
сім’ї Воленків, і люди притихають, проходячи повз їхню 
хату.

Різною буває смерть. Іноді люди самі 
своїм життям заради великої мети. І це 
пом’якшує гіркоту втрати. А тут — страшна, 
виправдана смерть.

Як же могло трапитись, що так рано, так безглуздо 
обірвалось молоде, недоспіване життя? І чия вина в 
цьому?

Голова колгоспу О. Я. Бродовий винного знаходить 
легко і швидко.

— Сам винен, — пояснює він. — Нема серед молоді 
трудової дисципліни. Якби сидів тихо, то нічого б і не 
трапилось.

Неправда, т. Бродовий! Ви знаєте це, а все-таки кри
вите душею. Вам добре відомо, що на похилій під час 
роботи комбайна всидіти неможливо, що перебування 
там, взагалі, заборонено. Та, мабуть, це не дуже вас 
турбувало. Адже сидіти на похилій доводилось не вам. 
А турбуватись про інших... Хіба ж у керівника такого 
великого господарства знайдеться час, щоб подумати 
про звичайного, рядового працівника? Такими «дрібни

цями» вам ніколи займа- 
' т и с ь.
\ Ні голова правління, ні 
^бригадир тракторної брига- 

ди В. Данчул навіть 
Узнають, як Саша став 
Умічником комбайнера. 
Ум’ятають, що був причіплю- 
/вачем, потім два місяці ні- 
Уде не працював через хво- 
(уробу, а потім з’явився на 
Л«СК-3». Як хлопчина потра- 
$пив на агрегат — ніхто не 
Шзнає. Обліковець С. Ф. По
шляков та механік І. М. Лу- 
(ценко пояснюють, що про 
(/це повинен знати бригадир. 
І Та керівника бригади Дан

чула це не дуже займало. 
Робить хлопець на комбай
ні — хай робить. А яка різ
ниця, хто його поставив. 
Мабуть, правління. Воно 

^повинне призначати.

Оповідання ^==

жертвують 
хоч трохи 

, нічим не-

не 
по- 
Па-

серйозним.Обличчя Ніночки
Вона зірвала стеблинку, покрутила її в 
руках.

— У нас теж скоро розподіл.
— А ви де навчаєтесь? — поцікавив

ся Федя.
— У мадучилищі. До вас же 

на практику.
— А ви беріть направлення та 

зовсім приїжджайте! Медики нам ду
же потрібні.

Тоненька стеблинка захиталася в ру
ках Ніночки. Вона приколола квітку до 
кіс і чомусь замовкла.

Тут Федя раптом помітив, що очі у 
Ніночки сині, наче волошки, і руки 
ніжні, білі, як два птахи.

А вона повернулась, спитала задум
ливо:

поки що

на-

— 1 вам не скучно в такій глушині?
— Що ви! — здивувався Федя. — А 

робота, скільки цікавої роботи! Та й 
подивіться, яка краса довкола — і поля, 
і сади, і сиві кодри. Ви послухайте, як 
співають в них пташки перед сходом 
сонця. Справжня лісова симфонія.

— Симфонія? — Ніночка посміхну
лась, примружила оченята. — Я біль
ше люблю естраду.

— Ну, тоді увечері приходьте в наш 
клуб, — запросив Федя.

— А танці будуть?
— Звичайно, будуть і танці.
1 вона прийшла в клуб. 1 танцювала 

весь вечір. Швидка, легенька, на то
неньких каблучках. Федя стояв збоку 
і все дивився, дивився. А вона пурхала, 
нічого не помічаючи навколо. Лише 
один раз прокружляла мимо і побачи
ла Федю:

— А, це ви, зоотехнік?
Він зніяковів, хотів щось відповісти, 

але не встиг. Ніночка вже була в ін
шому кінці залу.

Федя постояв ще трохи. Йому стало 
жарко, і він вийшов на вулицю.

Сонно миготіли сільські вікна, 
.вав над хатами тьмяний місяць.

1 всю ніч Феді снилась дівчина у 
блакитному, ніжна, тендітна, на тонень
ких каблучках.

Декілька днів він не бачив Ніночки. 
Але одного разу не витримав і попря
мував крізь густе жито. Сонце було 
вже високо, коли він добрався до лі
карні. Струснувши дрімоту, боячись 
поворухнутись, волошки застигли в за
хопленні. Там високо, в бездонній си
няві неба, купались і співали ластівки, 
співали про радість, про любов.

Заслухався Федя і не помітив, як 
спустився до лісу. Ось серед дерев 
забіліла хата, де живе тепер Ніночка. 
Вікно розкрите настіж. Але що це за 

- шум? Голоси наближались. Один про
низливий. різкий. Таким тільки вима
гають або наказують. Другий благаль
ний і несмілий. Таким жаліють або 
просять пощади.

Федя побачив Ніночку. Вона була в 
строкатому халатику, боса.

— Це вже нестерпимо! Цілий ранок 
суцільний писк! Поспати не дають. 
Мене нудить вже від цих симфоній!— 
Ніночка розмахувала руками так енер
гійно, що дід Георгій, сторож при лі
карні, відступив назад.

А Ніночка все кип’ятилась:
— Негайно поскидайте то нечисть!— 

кричала вона.
— Що ви, дівчино, хіба можна пташок

— Повинне, але ми не 
призначали. Ніколи. Ком
байнери самі собі вибирали 
помічників, так би мовити, 
«сватали». Так що, мабуть, 
сам комбайнер його взяв. Я

про це нічого не знаю, — розводить руками Бродовий. 
Не знав, мабуть, Бродовий і про те, що останній ін

структаж по техніці безпеки Саша пройшов ще 2 квіт
ня, на початку польових робіт, коли він працював при
чіплювачем. При переході на комбайн з ним ніяної 
бесіди не проводилось.

І знову Данчул заявляє, що його хата скраю. Інструк
тувати повинен був В. Шелемін. А чи зробив він —• 
звідки бригадирові знати. Мовляв, все не перевіриш, 
не розірвешся.

Існує інструкція, згідно якої комбайн «СК-3» повинен 
обслуговуватись однією людиною. Та бригадир лише 
здвигує плечима — як скаже голова, так і буде.

— Е-е, по інструкціях багато дечого не положено, та 
що з того, — говорить Бродовий.

Так одним помахом руки Бродового було ліквідова
но інструкцію, затверджену Міністерством сільськогос
подарського машинобудування СРСР. Помічники були 
введені, а те, що на машині немає ніякого обладнано
го місця для них, мало кого турбувало — десь при
мостяться. Чи могли в таких умовах помічники бути га
рантованими, що їх не чекає така ж доля, як Сашу. Та
кий комбайн тут не один. І на кожному — помічник.

Чому ж, чому правління колгоспу та 
адміністрація мовчки проходили мимо 
порушення техніки безпеки праці?

Мало того, в колгоспі імені Жданова 
району систематично порушувався Указ 
ховної Ради СРСР від 26 травня 1956 року про встанов
лення шестигодинного робочого дня для підлітків від 
16 до 18 років. А Саша працював по 10—12 годин на 
добу, іноді без вихідних. Звичайно, з відома голови.

Загинула людина. Найдорожче, що у нас є. Наш най
цінніший скарб. Загинула. І немає еинного. Бродовий 
киває на Данчула, Данчул на Шелеміна.

І жодного разу в їхніх словах не прорветься ні 
справжнього смутку, ні співчуття до загиблого. Лише 
отаке підленьке бажання вигородити себе. Самозахис- 
тити. Видно, не у кожного вистачає мужності визнавати 
свої помилки, особливо такі, за які доведеться відпові
дати. Тему так і старається кожен самовиправдатись, 
діючи за законом — своя сорочка ближче до тіла. 
Бродовий навіть акт обстеження причин загибелі Во- 
ленка відмовився підписати. Лише вказав, що він не 
згоден з четвертим пунктом, в якому йде мова про те, 
що на комбайні «СК-3» помічника не передбачено ін
струкцією і що для підлітків встановлений шестигодин
ний робочий день. Під запереченням він розписався.

Думка ж, що в смерті Саші є і його вина, видно, не 
приходила Бродовому в голову. Його, взагалі, трохи ди
вує, що про цю смерть так багато

— Ну, загинув, поховали, що ж 
досадує він.

Від кинутих ним слів віє такою 
жістю, що мимоволі стає страшно 
дозволяють очолювати такий великий колектив?!

Є про що гозорити, тт. Бродовий, Данчул і Луценко! 
І говорити потрібно на весь голос! Про те, як своєю 
халатністю, злісною безвідповідальністю ви довели лю
дину до загибелі. І не намагайтесь звинувачувати ко
гось, валити з хворої голови на здорову. В смерті 
Сашка — ваша вина!

Страшно зізнатись? Не вистачає мужності? А ви спро
буйте заглянути в почорнілу від горя душу батька, в 
замучені, виплакані очі матері. Загляньте!

Н. БЕРЕЗОЭСЬКА.
Рівпянський район.
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На скрапах кінотеатрів області демонстру
ватимуться (а деякі вже демонструються) но
ві радянські та зарубіжні фільми.

«СКАЗАННЯ ПРО КОХАННЯ». Виробни
цтво кіностудії «Азсрбайджанфі.іьм» ім. Дж. 
Джабарли. Через віки дійшла до нас чудо
ва арабська легенда про вірне кохання Лей
ли і Мсджиуна. Про неї написано багато 
поем, а на їх основі стнорені вистави. Гене 
і Лейла прийшлії в пустиню, щоб розповіс
ти про своє кохання. Вони порушили звичаї, 
закони племен. Родичі назвали Гейса божс-

ластівок,

вжалили:

сукувату 
нею під

зобижати! Адже від них, від 
одна тільки радість.

Але Ніночку ці слова наче
— Ех, ти, селюк!..
Дід Георгііі замовк.
А вона схопила величезну 

палку і несамовито замахала 
стріхою.

Жалібний писк розрізав тишу ранку. 
Розламувались і падали гнізда, а жов
тороті клубочки розпластувались, за
стигали на чорній землі.

А над хатою у відчаї кружляли лас
тівки. Волошки випали з Фединпх 
рук... Потім він поволі підняв їх і по
прямував геть. Через сумний, задумли
вий ліс, в гору, по крутій стежинці, яка 
вилась крізь спіле жито.

Г. РОГОВА.
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його технічна 
найгрубішого

Рівнянського 
Президії Вер-

говорять. 
тут ще говорити,

черствістю і байду- 
— як таким людям

«їм екрдну;
ІШІШІШШШВІЦКШШ

вільним «Мсдхінуном». Проти їх вчинку 
піднялась навіть природа. Юнака і дівчину 
буря засинала піском, так і залишились вони 
нерозлучними.

Цей стародавній переказ і став основою 
фільму. Але стара тема звучить у ньому по- 
новсму. Тут розкрита не лише трагедія ко
хання, але й людей, що повстали проти за
конів. І загинули вони тому, що були оди
нокі.

«ОСТАННІЙ РАУНД». Художній болгар
ський фільм розповідає про спорт, молодість« 
Боксер Микола потрапив у скрутне станови
ще. Перед ним стояло два шляхи: один лег
кий, сповнений авантюр, на який тягне ху
дожниця Соня; а другий — цс значить бути 
з прекрасною дівчиною телефоністкою І ван
ною, яка щиро його кохала.

Фільм вчить, шо в таких випадках велике 
значення має віра в людину.

«ЗАГОН». Виробництво «Клавісфільм» 
(Франція), «ТРНГЛАВ ФІЛЬМ» (Югославія). 
На другому Московському Міжнародному кі
нофестивалі постановнику цього фільму Ар
ману Гагті, присуджений Срібний приз за 
кращу режисуру.

Дія фільму відбувасіьса весною 1544 ро
ку у концтаборі Таттсиберг. Заради забаси 
гестапівці вирішують провести підлий експе
римент. Вони помістили на ніч в один загін 
французького єврея Давида Штайна і німця- 
аіітифашиста Карла. Була запропонована бо
ротьба на смерть, хто залишиться живим, 
буде

У 
ваги 
лого, 
його ____ , ___ ____ — ..
розрахунки не здійснились. Єврея забрали 
у газову камеру. Він знай про все, але не 
зрадив. І це було рівнозначне боротьбі.

На знімку: кадр з фільму «ОСТАННІЙ 
РАУНД». <

помилупаннй.
підпільній організації вирішили вряту- 

товарнша. У загін занесли тіло помер- 
а Карл повинен був залишитись під 

Іменем, живий тоді буде її Давид. їх

Редактор П. МАРЧЕНКО.

В КІНОТЕАТРАХ МІСТА
Кінотеатр «Мир». «ЗДРАСТУЙТЕ, ДІТИ». 

Початок о 10 год. ранку. 12, 2, 4 год. дня та 
о 6 год. вечора; «ОСТАННІЙ РАУНД». Поча
ток о 8 та 10 год. вечора.

Кінотеатр Імені Дзержинського. «ТЯЖКА 
РОЗПЛАТА». Початок о 9 год. ЗІ) хв. ранку, 
II гол. ЗО хв., І гол. ЗО хв. та 3 гол. ЗО хв. 
дня, 5 год. ЗО хв., 7 год. ЗО хв. та 9 гол. ЗО хв. 
вечора.

Кінотеатр «Хроніка». ЗБІРНА ПРОГРАМА 
ХРОНІКАЛЬНО-ДОКУА5ЕНТАДЬННХ ФІЛЬ
МІВ. Демонструється з 10 год. ранку до 9_гоД- 
вечора. Художній фільм «ПОЇЗД ПОЗА І О-і- 
КЛАДОМ». Початок о 9 год. 50 хв. вечора.

Кіровоградська обласна друкарня ім. Г. М_ Димитрова.
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