
ІНФОРМА ЦІННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Про засідання Верховної Ради Української РСР 25 грудня 1962 року25 грудня о 10 годині ранку в Сесійному залі Верховної Ради Української РСР відкрилась восьма сесія Верховної Ради Української РСР п’ятого скликання.За столом голови — заступники Голови Верховної Ради Української 

РСР. депутати Лазуренко М. К., Зінь- 
ківська Є. Т., Слободянюк М. С., Ста
родубов К. Ф.

Головує — заступник Голови Верховної Ради Української РСР Лазуренко М. К.На розгляд Верховної Ради Української РСР вносяться такі питання:1. Про Державний план розвитку народного господарства Української РСР на 1963 рік.2. Про Державний бюджет Української РСР на 1963 рік 1 про вико-
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10 тисяч юнаків і дівчат до весни стануть * 
механізаторами. ‘ <»

ЗДОБУТКИ МОЛОДИХ ТВАРИННИКІВ.На мебльовій шкутильгає організація праці.
ЗВІТУЮТЬ УЧНІВСЬКІ ВИРОБНИЧІ,0

ОПОВІДАННЯ НАШОГО ЗЕМЛЯКА 0 ЧИТАЧІ ПРО книги.
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НАЙ ЩАСЛИВІША
Г~ТРИИШЛА Таня Катрич 

* * на ферму колгоспу іме
ні Чкалова Новомиргород- 
ського району восени 1961 
року після закінчення деся
того класу. Закріпили за 
нею тринадцять нетелів. Во
на почала старанно за ними 
доглядати. Багато чого не 
знала, але не соромилась: 
питала у ветерана колгосп
ної праці Надії Антонівни 
Капір.

Одного разу Надія Анто
нівна сказала їй:

— Знай, що у кожної ко
рови, так би мовити, свій но
ров. Отож до кожної і під-

дійде, коли сінця в 'них не 
буде, «Лиска», взагалі, «ма
зуха»: принось їй обов’язко
во шматочок хліба з дому.

...У праці швидко спли
ває час. Приходить з на
станням вечора Таня. додо
му. Повечеряє, і за підруч
ники. Важко, ніхто не запе
речує. Зате скільки радості 
приносять успіхи.

...На нараду тваринників 
йшла, як на свято. Тільки 
хвилювалася. Це ж вперше 
в житті. Вона, така молода, 
буде сидіти поруч з кращи
ми, досвідченими доярками 
району. Раптом дівчина по

чула своє прізвище... Го
ворили про те, що вона вже 
виконала річне зобов’язан
ня, надоїла від кожної ко
рови по 2.200 кілограмів мо
лока.

Потім їй вручали гроїио- 
ву премію. Та не грошам 
раділа вона, а тій теплоті, 
якою війнуло з зали. На неї 
дивилися десятки дружніх, 
привітних очей. Вони по
сміхалися, підбадьорювали. 
Щасливішої за неї в ту хви
лину не було.

В. ШУЛЬГА.1-Іовомиргородський район.
ходити треба по-особли
вому.

Почались розтели. Час 
минав, і Таня раділа, що 
бачить результати своєї 
праці. «Берізка», «Білка», 
«Красуня», «Липа» дають 
по 15—16 кілограмів моло
ка на добу. Інші — по 12— 
13. Хіба це. погано? Тепер 
вона знає, що таке індиві
дуальний підхід. «Липа» 
любить пійло з макухою, 
«Красуня» і до ясел не пі-

I О ВІДРАДНИМИ по- $ /сазникаліи закінчує 
Н кандидат в

1 Галина НК 
ігоспу імені 
Вілшиансько- 
По 2.100 літ- 
увалася вона 
кожної коро
ля вже по

іхи у Галини і. Вона — за- 
ксандрійсько- 
господарсько- 
у.
м к у: Гали- 

ГА. ' 
КОВПАКА.

НАРАДА КЕРІВНИХ ПАРТІЙНИХ, РАДЯНСЬКИХ
1 ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ
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- Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання VI
№ 154 (661) Середа, 26 грудня 1962 р. Ціна 2 коп.Ш ТРАКТИР, Ві ■■

* Молодший брат замінив старшого.,
* Досвід гіталовців — наш прекрасний маяк.
* Школу механізаторів—кожному колгоспу, радгоспу.

24 грудня, в Києві відбу
лась нарада керівних пар
тійних, радянських і госпо
дарських працівників Укра
їнської РСР. На нараді були 
присутні секретарі Цент
рального Комітету Компар
тії, керівні працівники Ра
ди Міністрів республіки, мі
ністри, секретарі обкомів 
партії, голови облвиконко
мів, голови раднаргоспів, 
відповідальні працівники ЦК 
КП України.

У РАДІ МІНІСТРІВ СРСР
Враховуючи побажання 

трудящих, Рада Міністрів 
СРСР постановила перенес
ти день відпочинку з неділі 
ЗО грудня на понеділок 31 
грудня 1962 року.

Перший секретар ЦК КП 
України тов. М. В. Підгор- 
ний, секретарі ЦК КП Украї
ни тт. П. Ю, Шелест і В. Г. 
Комяхов розповіли про те. 
як у республіці здійсню* 
ються рішення листопадо
вого Пленуму ЦК КПРС, як 
іде перебудова роботи пар-

тійних, радянських і госпо
дарських органів.

У роботі наради взяв 
участь і виступив з промо
вою тепло зустрінутий при
сутніми Перший секретар 
ЦК КПРС товариш М. С. 
Хрущов.

(РАТАУ).-------------------------------- -------_й
Перша домна-„мільйонерша“—Кузнецька!

НОВОКУЗНЕЦЬК, 24. 
(ТАРС). «Кузнецька-Комсо- 
мольська» — найбільша 
доменна піч Кузнецького 
комбінату — сьогодні за
вершила виплавку мільйона 
тонн чавуну. Цю величезну 
кількість металу зварено за 
неповний рік! Такої висо
кої продуктивності ще не

зареєстровано ні в радян
ській, ні в зарубіжній ме
талургії.

Заключну плавку в раху
нок мільйона тонн вів най
більш досвідчений майстер 
Олексій Поспелов. Трид
цять років тому він видав 
перший сибірський чавун.

.«Дівчата, з
О РОЗПАЛІ жнив, у колгоспі імені Кі- 

рова трапився неприємний випадок. 
Комбайнер Анатолій Кразченко пошко
див руку. Довелося на деякий час за
лишити кермо. На виручку прийшов мо
лодший брат Анатолія — Павло. Взим
ку він два місяці вчився на курсах трак
тористів, а на час жнив його призначи
ли помічником комбайнера на агрегат 
Анатолія.

Спочатку боязко було передавати ма
шину недосвідченому юнаку, але необ
хідність вимагала цього. Та Павле не 
підвів, він добре водив комбайна, 
правдав довір’я старших товаришів. 
Юнак скосив і підібрав валки з площі 
понад 100 гектарів. І колгоспу хлопець 
допоміг, і для себе набув добру прак
тику.

Часто-густо навесні, а особливо в пе
ріод збирання врожаю, в колгоспах і 
радгоспах можна почути скарги керів
ників:

— У дві зміни роботу тракторів не 
можемо організувати... Не вистачає ме
ханізаторів.

Пригадуються й такі факти. У гарячі 
дні збирання врожаю доярки, свинарки 
після роботи на фермі поспішають на 
тік, на кукурудзяне поле, на бурякову 
плантацію. Допомагають своїм товари?- 
шам. І знову ж, як і на фермі, працю
ють вручну. В цей же час великий парк 
машин колгоспів використовується дуже 
непродуктивно. Причина одна — меха
нізаторів не вистачає, молоді тваринни
ки не навчились водити трактора, авто
машину.

Виникає питання: як бути? Чи можна 
розв’язати цю проблему, яка зараз іме
нується завданням номер один?

Відповідь дають передові колгоспи 
нашої області. Взяти, наприклад, рідне 
село О. В. Гіталова — Комишувате. За
раз в цьому селі майже кожний другий 
житель — механізатор. Всі вони доско
нало оволоділи могутньою сільськогос
подарською технікою, по-господарськи 
використовують трактори, комбайни, ав
томашини, вміло управляють механізма
ми на фермах і в майстернях.

Гіталовці готують механізаторів, ви
користовуючи кілька різних форм на
вчання. По-перше, кожної зими при 
тракторній бригаді створюються курси. 
Викладачами затверджені найбільш під
готовлені, досвідчені люди. Курсантами 
стають юнаки і дівчата села. По-друге, 
протягом року кожний тракторист, ком
байнер готує собі зміну із причіплюва
чів. Механізатори на практиці навчають 
молодь водити машини. Теорію вивча
ють самі практиканти. Наприкінці року 
вони складають іспити і одержують 
оцінку кваліфікаційної комісії.

По-третє, підготовка кадрів — на
вчання професії механізатора — широ
ко ведеться в учнівській виробничій 
бригаді. З допомогою гіталовців за 
кілька років близько 100 випускників

а кермо!
школи разом з атестатами зрілості 
одержали посвідчення трактористів, шо- 
ферів^ слюсарів. Багато з них влилися 
в дружний колектив тракторної бригади.

Так само, як у Олександра Гіталова, 
готують механізаторів у колгоспах «Ро
сія» Новоукраїнського району, «Зоря 
комунізму» Новоархангельського райо
ну, імені Калініна Ульяновського райо
ну та багатьох інших.

Пленум обкому комсомолу, що від
бувся 21 грудня, висунув як одне з го
ловних завдань сьогоднішнього дня — 
кожному молодому трудівнику села 
оволодіти технікою, протягом зими 1963 
року підготувати не менше 10 тисяч 
молодих механізаторів: трактористів,
комбайнерів, шоферів. Пленум одно
стайно, гаряче схвалив почин комсо
мольців колгоспу імені Чапаева Кірово
градського району, які вже зараз роз
почали заняття в школі технічних знань. 
Тут навчається 12 юнаків і дівчат цієї 
артілі, а також 24 чоловіка з сусідніх. 
Школою керує агроном т. Чеботар, за
няття ведуть найбільш підготовлені, до
свідчені механізатори, а також інжене
ри, техніки колгоспу.

Завдання первинних комсомольських 
організацій колгоспів і радгоспів — 
по-діловому взятися за навчання сіль
ської молоді механізаторським спе
ціальностям, не гаючи часу, вже зараз 
всюди організувати курси, школи, по
дбати про те, щоб виділити для занять 
найкращі приміщення, придбати літера
туру, наочні посібники. Комітетам ком
сомолу потрібно розвинути чудове по
чинання механізатора Віктора Мудрого 
з колгоспу «Росія» Новоукраїнського 
району. Виступаючи на пленумі обкому 
ЛКСМУ, він, кращий механізатор артілі, 
ударник комуністичної праці, кинув 
бойовий клич своїм колегам: «один 
плюс два». Віктор взяв зобов'язання 
особисто навчити двох причіплювачів 
професії механізатора. Цінна ініціатива 
В. Мудрого схвалена учасниками пле
нуму і заслуговує всілякого поширення.

На початку нинішнього року в нашій 
газеті народився заклик: «Дівчата, на 
тракторі». На це звернення О. Корі- 
неиької,. О. Щабельської відгукнулися 
сотні подруг. Всі вони зараз навчають
ся в технікумі та училищах сільського 
господарства.

Треба сподіватися, що зараз, як і 
минулорічної зими, дівчата підуть на 
курси, в школи, училища з тим, щоб 
подружитися з технікою. Тоді машини і 
механізми в основному замінять їх руч
ну працю, вивільнять час для навчання 
і дозвілля.

Комсомолець! Молодий трудівник се
ла! Життя вимагає від тебе, щоб най
ближчим часом ти оволодів професією 
механізатора, став капітаном степових 
кораблів. То ж не гай часуі Пам’ятай: 
наша сила — в механізації!



ПРО АВРАЛИ
«В серпні ц. р. ми закінчили Кіровоградське технічне 

училище Л5 1. Одержали спеціальність столярів-червоно- 
деревників. За заявкою Кіровоградської мебльової фаб
рики були направлені на це підприємство в бригаду по 
виготовленню меблів вищого класу. Четвертого вересня 
ми вже приступили до роботи.

Бригаді був доведений, план: виготовити до кінця міся
ця 50 туалетних столиків.

Незабаром ми довідалися, що підприємство відстає з 
виконанням плану. А одного разу, вже під кінець місяця, 
в цех навідався головний інженер фабрики Є. і. Сіриков. 
Він підтвердив, що план дійсно під загрозою, і попро
сив «натиснути». Після зміни ми залишалися працювати 
на дві—три години: пожертвували вихідним. З завдан
ням справилися. Дуже раді були, що це у певній мірі 
сприяло виконанню місячної програми.

У жовтні бригада повинна була виготовити уже сто 
штук таких столиків. Отже, треба було працювати з на
пруженням. Першого жовтня, як завжди, ми з'явилися 
вчасно на роботу. Але зміна пройшла в'яло, бригада 
майже нічого не зробила, бо бракувало матеріалів. Ми 
почали обурюватися, хотіли йти до директора з претен
зіями. Один з літніх робітників, який працює на фабриці 
вже довгий час, сказав:

— Даремно, хлопці, обурюєтеся. Всерівно нічого не 
доб’єтеся. Вже так заведено, що в першій половині кож
ного місяця на фабриці панує затишшя. В цехах у ці 
дні нікого не побачиш з керівників підприємства. Зате в 
кінці місяця вони майже не виходять з цехів, організу
ють п'ятихвилинки, закликають «натиснути»...

Не хотілося вірити в це. Але насправді, як ми вже 
переконалися, так воно і є. Штурмівщина — хронічна 
хвороба тут.

На цьому можна було б поставити крапку, якби...
Наближався день видачі зарплати. У бригаду принес

ли на підпис наряди. Нас здивувало, що розцінки були 
зрізані наполовину; у вересні бригаді за кожен туалетний 
столик було нараховано по 14 карбованців, а тепер, за 
жовтень, тільки по 7. Пішли до головного інженера, пла
новика фабрики. Після суперечок і роз’яснень нас запев
нили, що за кожну одиницю виробу виплатять по десять 
карбованців, а коли знову принесли на підпис наряд, 
там стояла нова розцінка — 9 карбованців 36 копійок.

Ми образились. Не через гроші звичайно. А тому, що 
нас обманули. Адже ще зовсім недавно, наприкінці жовт
ня головний інженер запевняв бригаду, що розцінки 
залишаються ті ж. А що насправді вийшло?

Після цього випадку ми почали вимагати, щоб на по
чатку місяця бригаді виписували наряди, де вказувався б 
план, вид продукції, розцінка і по якому розряду пови
нен виготовлятись той чи інший вироб. Але наші вимоги

НАРЯДИ ТА

від 28 листопада 1962 року була на-

ЮТбЯУМЯРЙ

газети
кореспонденція «Біографія тільки починае-

В номері 
друкована 
ться». В ній йшлося про новачків, які щойно прийшли А 
на виробництво, і про роботу З НИМИ КОМСОМОЛЬСЬКИХ 4 
організацій, про ставлення до них інженерно-технічних 4 
працівників заводу «Червона зірка» та адміністрації. 4

Директор підприємства т. Крючков повідомив редак- и 
ції, шо матеріал обговорювався на оперативній нараді 
начальників цехів і відділів та керівників громадських 
організацій підприємства. Видано наказ по заводу, х 
яким передбачено усунення недоліків в роботі з новач- \ 
ками. Дирекція заводу, завком профспілки та завком \ 
комсомолу намітили спільні заходи поліпшення роботи ] 
серед молодих робітників, зокрема тих, хто нещодавно і 
влився в сім’ю червонозорівців. І

Заплановано провести збори з молоддю, яка посту- 
пила на завод в 1962 році. На збори передбачено за- р 
просити ударників комуністичної праці, майстрів і на- <1 
пальників служб цехів. Намічається охопити молодих І* 
робітників виробничо-технічним навчанням, подати їм Р 
допомогу в підвищенні технічних і економічних знань, І* 
освоєнні суміжних професій. (

І
не 
на 
про це якось нагадали головному інженеру, він сказав:

— А навіщо вам наряди?!
— Як так навіщо? — здивувалися ми. — Повинен же 

кожен з нас знати, яку роботу він має виконувати. І 
взагалі, є такий порядок, щоб робітник чи бригада одер
жували наряд на початку місяця.

— Хе, є такий порядок, — скептично кинув Є. Сіриков 
і додав: — Головне для вас — працювати, виконувати 
завдання, а наряди будуть.

Отож, хочемо знати, чи правильно ми робимо, вима
гаючи наряди.

П. Абрамов, В. Грачов, Л. Гушлевський, 
Г. Єрган, А. Корнієнко, Я. Тараненко, О. Чу- 
гай — робітники Кіровоградської мебльової 
фабрики».

♦ « ♦

З приводу цього листа я побував на фабриці. Факти 
при перевірці в основному підтвердилися. Однак, дещо 
варто роз’яснити, доповнити. Тим більше, що в розмо
вах з керівниками підприємства не в усьому ми дійшли 
згоди.

Взяти, наприклад, аврали. Директор фабрики М. М. 
Іванін не заперечує їх. І тут же додає:

— Так було, так є і так буде. І від цього ми нікуди 
не дінемося (?).

Часто з запізненням, мовляв, надходять на фабрику 
матеріали, тримісячного їх запасу, як такого, немає. 
Звичайно, простіше простого звалити всю провину на 
постачальників.

А чи тільки постачальники винні? У листі, наприклад, 
вказуються інші причини* низька організація праці, від
сутність чіткого обліку та належного контролю. Адже 
через це частина деталей подовгу затримується в тому 
чи іншому цеху.

Часом ось до яких курйозів доходить. У листопаді 
бригада Л. Власова, в складі якої працюють автори на
веденого листа, виготовила 40 ліжок і 27 тумбочок. 
Перш ніж потрапити на склад готової продукції, ці 
вироби повинні були пройти завершальний виробничий 
процес в оздоблювальному цеху. Вже грудень ми
нає, а на склад знано лише 36 ліжок і 24 тум
бочки. А чому не всі? Цим ніхто не зацікавився. Коли ж 
при мені почали з’ясовувати суть справи, виявилося, 
що не так-то й легко знайти ці вироби. Тумбочки неві
домо куди зникли. До комплекту ліжок не вистачає три 
спинки, кілька тарг. Куди ж вони поділися? Майстер 
В. Шаповалов звинувачує робітників бригади Л. Вла
сова у приписці. Ті, в свою чергу, заявляють, що 
оздоблюваний цех вони здали ліжка комплектні, 
тумбочок виготовили 27.

У керівників оздоблювального цеху своє виправ
дання:

— А ми не приймали цих, як і інших виробів, від вас. 
Ось вам, як на долоні, увесь облік і контроль.
Наряди тут перетворили по суті в Формальні папір

ці, що констатують заднім числом обсяг виконаних 
робіт та їх вартість. Заповнюють їх в кінці або на 
початку наступного місяця. У листопаді бригада 
Л. Власова виготовила 46 трюмо. Робітники одержали 
за них гроші. І тільки після цього їм показали наряд. 
Щоб підписали його.

— А що тут такого особливого? — говорить дирек- 
тоо М. Іванін. — Так робиться на багатьох фабриках.

Нехтування нарядами й призвело до тих непорозу
мінь, зокрема, з заробітною платою за жовтень, про що 
пишуть робітники в листі. Тепер нормувальниця фабри-

------------------------ --------------------------------

Нове видання третього тома 
„Капіталу“ К. Маркса

ВИДАВНИЦТВО політичної літератури випустило в 
світ підготовлену Інститутом маркснзму-леиінізму 

при ЦК КПРС другу — останню частину 25 тома Тво
рів К. Маркса і Ф. Енгельса. З виходом у світ 25 тома 
завершується нове видання трьох томів «Капіталу» — 
головного твору К. Маркса.

В новому виданні третього тома «Капіталу» на від-» 
міну від усіх попередніх його видань є великий науко
во-довідковий апарат. У випущеній другій частині вмі
щено докладний предметний покажчик до всього тома.

(ТАРС),

задовольняються. Наприклад, минула перша полови- 
грудня, а нарядів на цей місяць не маємо. Доли ж

ЩЕ ДЕЩО...
Тамара Коиторіна запевняє, що цифра 7 потрапила 
наряд помилково.

ки
в ---- ------

— При заповненні наряда, — говорить вона, — інже- 
нер-конструктор Людмила Стебліна допустила механіч
ну помилку.

А де ж взялися обіцяні десять карбозанців? Ця циф
ра начебто була названа приблизно, заокруглено. Я 
перевіряв наряди за жовтень. Суть справи ось в чому. 
Туалетні столики — для фабрики новий вид продукції. 
Випуск їх тільки освоюється. У вересні основні роботи 
по виготовленню столиків виконувала бригада Л. Вла
сова. їй і виплатили всю суму зарплати, відпущену на 
виробництво цих предметів. Правда, вже и тоді части
на заготовок надходила з машинного цеху. Але вар
тість цих робіт оплатили бригаді Л. Власова, а не 
робітникам з машинного цеху. Тобто, останніх обма
нули.

У жовтні ж до виробництва туалетних столиків 
були залучені циркульники, фугувальники, фрезеру
вальники, свердлувальники та інші — всього десять ко
лективів. Праця цих людей врахована в наряді. В ці
лому за кожен столик виплачено по 13 карбованців 82 
копійки. Не будемо сперечатися за 18 копійок. Фактич
но все правильно. Автори листа одержали свою до
лю— по 9 карбованців 36 копійок за столик. Обман тут 
полягає в тому, що молодих, не обізнаних робітників не 
попередили, не роз’яснили їм своєчасно, точніше, не 
видали наряд, у якому про все це повинно бути ска
зано.

Дивує нейтралітет комсомольської організації фаб
рики (недавно її очолив О. Касьяненко). Не втрутила
ся вона в цю справу, не стала на захист інтересів моло- 
дих робітників. с вознюк

спецкор «Молодого комунара».
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Борис Шевченко — кращий механізатор колгоспу імені 
Т. Г. Шевченка Кіровоградського району. Комсомоль
ський агрегат по вирощуванню кукурудзи, який він очо
лює, в цьому році виростив завидний врожай — 63 цент
нери зерна кукурудзи з гектара.

На знімку: Б. ШЕВЧЕНКО.
Фото В. КОВПАКА.

ІЗ V обласного зльоту активу | 
учнівських виробничих бригад І

'f?Л,W^W'ЛWЛWЛ^ЛVvW^VЛ^WЛVЛVЛW»^WrfV.VЛ^^WЛ*Л*Л,

>@стж ЗАГОНАМ
МАЙЖЕ десять тисяч 

старшокласників Кіро- 
воградщийи працювало в 
цьому році на 8,3 тисячі уч
нівських гектарах. Ними ви
рощено хороші врожаї ку
курудзи, цукрових буряків, 
гороху та овочевих культур. 
Про це докладно говорило
ся на зльоті. Разом з тим 
кожний виступаючий під
креслював, що найголовні
шим підсумком року є не 
центнери і гектари, а та ве
лика роль, яку відіграла 
праця в процесі виховання 
молодих будівників кому
нізму.

Завідуюча відділом шкіл 
обкому партії Є. М. Чаба
ненко у доповіді навела кон
кретні приклади, що, безу
мовно, свідчать про вихов
ну роль бригад. Лише кілька 
років тому Глинська сере.т-
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ня школа Новогеоргіївсько- 
го району мала успішність 
не вище 95 процентів. По
казники знижували в основ
ному старші класи. Ство
ри.... * учнівської бригади
позитивно вплинуло на ус
пішність, поменшало «дві
йок» у журналах. Минулий 
навчальний рік добре закін
чили .всі, другорічників шко
ла не мала, зросла кількість 
відмінників. Колгоспники ар
тілі імені Котовського не 
нахваляться випускниками 
учбового закладу — ніхто 
з них не пішов шукати лег
кого хліба, працюють з лю
бов’ю, вміють машини во
дити.

Або взяти богданівців. 
Бригада Богданівської се
редньої школи Знам'янсько- 
го району прославилась дав
но. Саме тут найкраще за
стосовують знання в поаці. 
Перший учнівський літній 
табір теж в Богданівні з’я
вився. В цьому році члени 

бригади на своїй площі зсі 
трудомісткі процеси викона
ли без затрат ручної праці.

У Вільшанці колгоспники 
доручають учнівській брига
ді перевірити на своїй площі 
той чи інший агрозахід і 
тільки після такої апроба
ції застосовують його на 
своїх полях. Можна уявити, 
як гордяться цим учні Віль- 
шанської середньої школи. 
В кращих школах області з 
року в рік провадять різні 
досліди, і це захоплює шко- н*х 
лярів, їхня робота набуває 
особливого змісту. В Гло- 
доській середній школі Хме-
лівського району досліджу
вали урожайність при 
ущільненій сівбі різних 
культур.

Правда, в дослідах поде
куди дійшли до абсурду. В 
Устинівській середній школі, 
наприклад, вивчали вплив... 
забур’яненості на врожай. 
Такі «досліди» ніякої корис
ті для виховання допитли
вих не дають.

В області немало ще 
бригад, де учням відведена 
роль допоміжної сили. Так 
звану «учнівську» площу все 
літо обробляють колгоспні 
механізатори, а школярам 
залишається тільки ручна 
праця. Безумовно, це зов
сім неправильно.

Поряд з такими бригада
ми, як у Вільшаиській і 
Кам’яно - Криничанській 
(Ульяновський район) серед- 

школах, де внаслідок 
застосування передової аг
ротехніки і доброго обробіт
ку одержано більш як по 
100 центнерів зерна куку
рудзи з гектара, в допові
ді були названі і «замикаю
чі» — Добронадіївська, Ку- 
цеволівська, Чечеліївська се
редні школи (Олександрій
ський, Онуфріївський, Пет- 
рівський райони).

Слово надається бригади
рові учнівського колективу 
Гмінської школи

Р. ПОЛІЩУК,

(цій бригаді на зльоті бу
ло вручено перехідний Чер
воний прапор обкому партії 
і облвиконкому).

— Нам дуже сподоба
лось проводити досліди. 
Розвернутись є де: площа — 
50 гектарів. Весною виріши
ли, що будемо досліджувати 
вплив мікродобрив на вро
жай кукурудзи, а також на 
врожайність густо посад
женої картоплі. Результати 
весь час ретельно занотову
вали. Обробляли площу са
мі. В нас є трактор, само
хідний комбайн, водити їх 
вміємо. І вивозили врожай 
власного машиною. Під час 
канікул влаштували чудо
вий польовий табір.

На трибуні

г. московченко,
бригадир П антазіївської 

середньої школи Новопразь- 
кого району.

— Ми теж не осороми
лись в роботі. Скільки зобо
в’язувались зібрати куку
рудзи з кожного із 16 гек
тарів, стільки н вийшло — 
по 60 центнерів. Добре вро
дили картопля і просо. За 
те, що ми активно допома
гали артілі імені Дзержин- 
ського в очищенні качанів, 
правління преміювало кіль
ка учнів. І взагалі, зв’язок 
з колгоспом у нас хороший. 
А найголовніше — учні на 
своєму полі пізнали «смак» 
праці, полюбили запах сте
пу.

Потім виступає

Н. ПЕТЕРС.

Вона передає привіт від 
колективу Комишуватської 
середньої школи Новоукра* 
їнського району. Але Надія 
вже не учениця. Торік вона 
закінчила десятий клас 1 
пішла працювати дояркою- 
Та зв’язків з бригадою я® 
пориває. Скупо говори•»



«У всі часи і у всіх народів педа- 
гогн ненавиділи любов».

А. С. Макаренко.

ХОТІВ я розповісти про свою першу 
любов зеленому юнацтву. Думав: 

раз трапилась зі мною така історія в 
шостому класі, хай знають про неї оті ж 
таки шестикласники. Проте, на всякий 4 
випадок, вирішив порадитись з вчителя
ми. Послухали вони — і оторопіли:

— Що ви? Що ви? Дітям про кохан
ня? Це ж антн-пе-да-гогічної Це ж ан
ти...

Ага! Раз «анти», то я обов’язково 
розкажу. Тільки вже для дорослих. А 
точніше — для тих, хто пильнує наших 
дітей від усяких «небажаних впливів»!.

1._
11 Е ЗНАЮ, з чого воно почалось. 
** Пам’ятаю лише, що за моєю спиною 
сиділо двоє несерйозних дівчат — Зін- 
ка і Лідка. Варто було вчителю на хви
лину звести погляд у бік, як котрась із 
них штовхала мене в плече. Я повертав
ся і вовком дивився на них. Дівчата ро
били серйозний вигляд, але кінчики губ 
тріпотіли від сміху. Щось тепле лоскота
ло мені в грудях, та я примушував себе 
сердито знизувати плечима. Бо я був 
круглим відмінником. Був редактором 
стінної газети. Був старостою класу. 
Словом, штатним активістом. А Зінка і 
Лідка — вітряні дівчиська, і я повинен 
на них впливати.

Олександра Іванівна, керівник п’ятого 
класу, так і сказала мені:

— Треба покритикувати їх в газеті. А 
коли не допоможе, обговоримо поведін
ку на зборах загону.

Я в усьому слухався Олександру Іва
нівну. .

Отже, за порадою Олександри Іва
нівни я критикував Зінку і Лідку в стін
газеті І.на зборах. Деякий час вони зир
кали на мене вороже, а потім повторю
валось старе — добрий стусан в плечі 
і приглушений сміх.

Це мене починало дратувати. Най
більше клопоту завдала худа невсидю- 
ща Зінка. Не дівчина, скажу вам, а 
просто-таки вітрюган. То крутиться, то 
стрибає, то на одній нозі скаче. Виста
вить її Олександра Іванівна за двері, а 
вона у вікна заглядає і чортики всякі 
показує.

На перервах дівчата продовжували 
чіплятись до нещасного активіста. Мов
чиш, відбиваєшся, а коли увірветься 
терпець — кинешся, розлючений, за ни
ми навздогін. Куди там спіймати! Ле
тять, як навіжені, а галас піднімуть та-< 
кий, що хтось обов’язково вигляне з 
учительської... Стримуєш себе, а в душі 
аж кипить. Ну, думаєш, почекайте, я за 
вас візьмусь!

«Як би їх провчити?» — роздумував я. 
І так заглибився в проблему перевихо
вання моїх однокласниць, що вони почали 
мені снитись. Спокійніша і більш врів
новажена Лідка не так турбувала мене. 
А от Зінка... Бувало, тільки задрімаю, і 
вже чую її кроки за спиною; підкраде
ться, смикне за чуба і, — як чкурне!..

2____ .
НЕ МІГ зрозуміти, що робиться зі 

мною. А йшло все на гірше^ я став 
втрачати твердість характеру і йшов на 
поступки «відсталим елементам». Що да

про себе Надія. Зате про 
бригаду — щиро, з тепло
тою.

— Всі шість ланок бо
рються за звання ^колекти
вів комуністичної праці. 
Вчаться добре. Дев яти- 
класники дали слово оез 
жодної «двійки» закінчити 
навчальний рік. зберегти 
підручники, в кінці року са 
мі відремонтують класну 

І кімнату.
Слова просить ланкова 

з Онуфріївської середньої 
школи.

р. РЄЗНЇК.

— Сьому весну зустріча
ли ми в цьому році. Тих, 
ХТО засновував бригаду, 
давно вже немає в школі 
відмінно працюють в кол
госпі. За нашим трудовим 
колективом закріплено 4/ 
гектарів — кожний з них 
дбайливо оброблений, дає

немалий врожай. Працюють 
в основному учні 9—11 
класів. Пораємося і на тва
ринницьких фермах. Ланка 
пташників виростила 10 ти
сяч качок. Добре попрацю
вали шовководи, садоводи, 
любителі кролів.

І. ШАНДОР,

голова колгоспу імені Ко- 
товського розповів про 
зв’язок між Глинською 
школою і артіллю.

—«Учні посадили 6 гек
тарів винограду, 10 гектарів 
саду, а під час збирання ку
курудзи перечистили 10 ти
сяч центнерів качанів. І 
так щоліта працюють, шко
лярі. Колгосп теж не зали
шається в боргу: побудував 
велике світле приміщення 
школи, спортзал.

Гарячими оплесками зу
стрічають учасника зльоту 
появу на трибуні двічі Ге- 
роя Соціалістичної Праці

ПЕРША
лі, все менше сердився на дівчат і на
віть дозволяв собі (подумати лише!) 
стрибати за ними через вікно у при
шкільний сад. Потім, лишившись наса- 
мотині, дорікав редакторові і старості 
класу за легковажні вчинки. Та варто 
було побачити нерозлучних подружок, 
як знову забував про своє високе гро
мадське становище.

Натрапивши на слабке місце, дівчата 
стали діяти ще енергійніше. Одержую на 
уроці записочку: «Товаришу староста! 
У вас ніс в чорнилі». . Я старанно тру 
ніс, а мої сусідки регочуть. Повертаюсь, 
злий, розгніваний, щоб сказати... І тут 
помічаю... Помічаю, що у Зінки світло- 
сірі очі і глибока симпатична ямочка на 
бороді.

... Скінчились заняття, і учні, як по 
команді, кинулись до дверей. Я теж 
проштовхуюсь на вулицю. Чую: хтось 
легенько торкається моєї руки. Між 
пальцями захрумкотів папірець. Затис
кую його в кулаці і відчуваю, що пече 
він мене, наче запалена цигарка. Щоки 
пашать, в голові — метелики, а думка 
тільки одна; скоріше б вирватись із 
класу. Вже за шкільним садом, трохи 
опам’ятавшись, розгортаю папірець. 
Серце так і тьохнуло: Зінчин почерк! 
Перед очима заскакали літери: «Вітька! 
.Чого ти на мене сердишся?».

Іду додому щасливий, як іменинник. 
Землі під ногами не чую. Аякже! Те
пер я — цілком доросла людина, у якої 
є свої таємниці. Красномовне запитан
ня Зінки звучало для мене, як початок 
пісні, а продовження її я складав у 
своїй уяві і нашіптував горді слова 
хмаринам і вітру.

Наступного дня, помічаю, Зінка ба
гатозначно зиркає у мій бік. В її по
гляді — німе запитання. От дівчисько! 
Примусила-таки редактора писати 
не критичну замітку, а досить ніжнень
ку записочку. Правда, і тут я залишив
ся вірний своїй звичці повчати відстаю
чих: коректно вказав на граматичні 
помилки у її посланнях. Передав скру
чений у трубочку папірець, а сам слід
кую: чи не образиться? Ні, посміхну
лась задоволено. На серці відлягло.

Під час перерви підійшла до мене 
Лідка (Зіна відвернулась, ніби і не її 
це робота), підійшла і каже:

— Критикуєш, значить? А ти б допо
міг краще. По арифметиці хоча б...

Як і домовились, зустрілися втрьох 
перед уроками. Я більш за все боявся, 
щоб не вийшла з цього навчання пуста 
забава. А тому зразу повів себе солідно 
і вимогливо: вийняв підручник і в голос 
прочитав умову задачі. Дівчата почу
вають себе ніяково, проте старанно 
шкребуть перами. Повторюють за мною: 
«Потяг із станції «А» відходить до стан
ції «Б»...

— Ні бе, ні ме, — тягне Зінка.
І обидві аж синіють від сміху. Ну й 

намучився з ними, поки розв’язали за
дачу!

В Зінчиному домі, на квартирі, живе 
Олександра Іванівна. І без того, як ме
ні здалось, наша керівничка дуже не
схвально дивиться на мої стосунки з 
дівчатами. Кілька разів натякала: в на
шому класі, мовляв, погана дисципліна, 
а дехто з кращих учнів, замість того, 
щоб закликати до порядку порушників, 
сам іде у них на повідку... Ясне діло, — 
сказано це в мою адресу.

...Канікули! Сонячним промінням, яб-

О. В. ГІТАЛОВА.

— Спасибі вам за працю, 
за любов до машини. Ви, 
діти, робите велику справу. 
У тому короваї, що піднес
ла Кіровоградщина рідній 
країні, є й доля учнівських 
бригад. Дуже добре, що ви 
взялися широко вивчати 
сільськогосподарські маши
ни. Це — справа надзви
чайно важлива. Я думаю, 
ви не підведете, по закін
ченню школи станете від
мінними тракторист а м и, 
комбайнерами. Великих ус
піхів вам!

Секретар обласного комі
тету партії С. 3. Сергієнко 
зачитав привітання обкому 
КП України і облвиконко
му.

В роботі зльоту взяли 
участь заступник голови 
облвиконкому Н. П. Суха- 
ревська, секретар обкому 
комсомолу К. П. Неділько. 

луневимп вітами, що заглядували у вік
на школи, клйкали-манили вони на ву
лицю. На великий подив педколективу, 
Зінка і Лідка теж успішно закінчили 
шостий клас. Тільки у Зінки — трійка 
по поведінці.

В останній день навчання Олександра 
Іванівна сказала мені:

— Навідуйся літом до пас. У мене 
хороша бібліотека, будуть збиратись 
учні, разом почитаємо...

Чи доводиться говорити, з яким задо
воленням прийняв я запрошення!

з______ •
У ЖЕ кілька років живу я в місті, а й 

досі сниться польова доріженька, 
по якій ходив у сусіднє село, в рідну 
школу. Скільки разів міряв її і в зимо
ву завірюху, і по осінньому болоті, і у 
дзвінку весняну пору! Як легко дума
лось, як барвисто мріялось на стежках 
юності!...

В Зінчиному домі немає нікого. Іду в 
садок і бачу; під вишнею лежить Олек
сандра Іванівна з книгою в.руках. Десь 
над головою, як грім, в ясний день, Зін
чин голос:

ЛЮБОВ
і’""".......................
І (Оповідання) і
ЪвввааввааааявваввпвпаввасвпппааааВк.
— Дивіться, староста прийшов!
Шелеснула гілка і — гоп! — на зем

лю скочила моя однокласниця. Щоки і 
г>би розмальовані вишневим соком, ру
ки подряпані, а в очах бісики грають.

— Ач яка гарна! — скривилась Олек
сандра Іванівна, — Піди умийся.

— Сороки вкрадуть! — буркнула Зін
ка.

«Ну от, почалось», — з гіркотою по
думав. І скоріше запропонував:

— Давайте почитаємо!
Присіли з Зінкою на краєчку рядни

ни. Олександра Іванівна розгорнула 
товстенну, поруділу від часу книгу. Чи
тала вона довгі й заплутані вірші. Слу- 
>ав я неуважно, крадькома поглядав то 
на вчительку, то на Зінку. Нічого спіль
ного у них не було. Одна з них — за
гадкова істота, далека й недосяжна для 
мого розуміння; інша — цілком земна 
людина, яку безцеремонно можна скуб
нути за косичку і з якою весело грати 
у стукання.

Вже на другому вірші Сумарокова 
Зінка почала крутитись і зітхати.

— Піду краще помиюсь.
— Хм, набридло їй, — осудливо зни

зала плечима вчителька. — Не буде 
толку з неї.

Знов тяглись довгі, кострубаті рядки 
поеми, як висохле гарбузиння. Слухав 
заради ввічливості, намагався зосереди
тись, а краєчком ока поглядав на берег, 
куди пішла Зінка. Певно, Олександра 
Іванівна помітила, як мучиться її най- 
слухняніший учень, і з холодком у голо
сі відпустила мене.

Зінка сиділа біля копанки, спустивши'3 
ноги у воду. Побачивши мене, схилила 
голову і надулась, як сич.

— Чого приплівся! Іди, слухай керів- 
ничку. Тобі з нею веселіше...

«Зінко, дурненька! — хотілось крик
нути, — та мені найкраще з тобою!» 
Цього, звичайно, я не сказав, а пробу
бонів під ніс:

— Мені додому треба.
Проводжала Зіна мене польовою до

ріжкою. В голубій блакиті, на казково
му човні пливло вже двоє, двоє 
юних веселих мандрівників.

4..__
ТРАПИЛОСЬ це увечері, якраз під 

Новий рік. Падав легенький сніжок, 
на льоду було слизько,’ і ми до суті

нок ковзались на ставку. Міцний памо- 
розець брався на ніч. Було тихо-тихо, 
лиш зрідка чувся оглушливий хрускіт — (Закінчення на 4-й стор.).

! «МОЛОДИЙ КОМУНАР»
І 26 грудня 1962 р., З стор.

ТБІЛІСІ. Вихованець Тбі
ліського Палацу піонеоів 
дев’ятикласник Георгій Ва- 
разі став чемпіоном країни 
з судиомодельного спорту в 
минулому році. В цьому ро
ці на всесоюзних змаганнях 
ДТСААФ з судномодельно- 
го спорту в Кишиневі юний 
учасник представив радіо- 
керуючу модель буксиру 
«Атлет». Лише їй вдалося 
пройти по складному лабі
ринту, не зачепивши жодно
го прапорця. Знопу Геор
гій став чемпіоном.

На знімку: чемпіон
країни а судиомодельного 
спорту Г. НАРАЗІ працює 
над новою моделлю.

Фото Г. КІКВАДЗЕ. 
Фотохроніка ТАРС.

нова тріщина мережила крижане поле. 
Мороз підганяв нас, ми бігали, сміялись, 
обсипали один одного снігом.

Певно, не було тоді на світі щасливі
ших за нас людей. Таких щасливих і... 
посинілих від холоду. В благенькому 
пальтечку Зінка геть задубіла. Я торк
нувся її руки — вона була, як лід.

— Давай погрію!
Хукав їй в долоні, обережно тер за

дерев’янілі пальці і не поспішав їх ви
пускати із своїх рук. Ми стояли близь
ко один проти одного, теплий подих її 
лоскотав мої щоки, ніжне, досі невідо
ме щось стиснуло груди.

— Давай дружити, Зіно. Завжди! — 
гаряче випалив я.

— Завжди! — ворохнулись її уста.
...Йшли засніженою вулицею, міцно 

тримаючись за руки, йшли і мріяли 
вслух. Закінчимо школу, вступимо до 
інституту, а тоді — в життя. І скрізь — 
удвох, і в усьому — разом...

Зупинились біля моєї хати.
— Почекай, Зіно...
Не знаю, звідки взялось бажання по

дарувати щось дівчині. Я влетів у кім
нату, перекидав зошити й книжки, 

жбурнув їх в куток, покрутився, мов 
очманілий, ще раз перерив своє майно. 
Нічого підходящого! І тут погляд зу
пинився на сімейному альбомі. Оце річ! 
Сам оформляв його, наклеював фото
графії, розмальовував. В ту мить я за
був про одну деталь: в альбомі був 
представлений весь наш багаточисель- 
ний рід — діди й бабусі, дядьки і тіт
ки, мої батьки, брати і сестри. І лише 
один член сім’ї був пропущений — моя 
персона. Та про це було думати нікр- 
лн, і я урочисто вручив альбом Зіні.

ЇЇТ РЯМО з уроку мене викликали в 
їм учительську. «Чого б це?» — диву
вався ц, і швидко став пригадувати, чи 
не накоїв чогось. Ні, здається все га
разд. Та перші ж слова, якими зустрі
ла мене Олександра Іванівна, приголом-
шили:

— Ось він, полюбуйтесь!..
Підняв голову і зустрівся з тяжким 

нищівним поглядом Ольги Микитівни, 
директора школи. Ольгу Микитівну я 
завжди побоювався і недолюблював. Не
долюблював за те, що вона з усякого ви
падку читала учням довгі нотації і 
завжди ставила себе за приклад: «Я в 
твої роки... Я б на твоєму місці»... і та
ке інше.

— Стань сюди, поряд з своєю красу
нею, — штовхнула мене директорша в 
куток, де стояла... Тільки зараз поба
чив я тут заплакану Зінку. Ще мить, і 
погляд вихопив краєць стола, а на ньо
му розгорнутий... наш сімейний альбом.

Все, що трапилось в наступні хвили
ни, відбувалось ніби в кошмарному сні. 
До мене долітали уривки фраз, короткі 
й болючі, як удар по тілі, репліки Олек
сандри Іванівни, крик розлюченої Ольги 
Микитівни, схлипування Зінки і навіть 
приглушений, винуватий голос мого 
батька (дивно, звідки він узявся тут?).

Вже пізніше, не раз повертаючись в 
думках до цього чорного дня, я поновив 
у пам’яті деякі деталі неприємної, гні
тючої сцени в учительській.

Виною усьому був сімейний альбом. 
Дорогоцінний подарунок Зінка заховала 
в старенькому пальто, чи то для надій
ного зберігання, чи то щоб ніколи не 
розлучатись з ним. Вона нікому його не 
показувала, навіть мені. Одного разу, 
увечері, Зінчин дід, накриваючи сонну 
онучку, нащупав у полі одежини щось 
важке і цупке. Розпоров пальто, вийняв, 
на превелике здивування, незвичайну 
книжку з картинками. Пішов старий по
радитись: («Щоб воно то значило?») до 
своєї квартирантки — Олександри Іва
нівни.



гу бандита, який наблизив
ся до дипломатичного ба
гажа. Він теж повернув
назад...

Так ціною крові, ціною

основі багатьох маловідо-' 
мих документів захоплююче 
розповів про комупістів-ди- 
пломатів, які безстрашно 
пройшли через бурі рево-

чимаї п громадянську захи
щав Петроград, бив дені- 
кінців, громив банди Махна 
в Гуляйполі і 
кращих

ЦЕ ТРАПИЛОСЬ в ку
р’єрському поїзді Моск

ва—Рига. Відчинились две
рі, і з’явилась фігура про
відника Бірзе з піднятими 
догори, тремтячими руками. 
За ним височіла людина в 
чорній масці. Відчувши, що 
тут щось негаразд, Мах
масталь заскочив у вагон і 
крикнув:

— Теодор,, бандити!
Він став біля чемоданів 

і вихопив маузер.
— Двері! — підказав 

Нетте.
Та було вже пізно.
На порозі з’явився бан

дит з браунінгом в руці.
— Ось вони! — зрадів 

він.
Стершись на лікоть, Нет

те випалив в упор. І з за
доволенням відзначив — не 
схибив.

В світлому прямокутнику 
дверей з’явилася інша по
стать в такій же чорній 
масці. Нетте побачив дуло 
кольта, що зиркнуло на 
нього своїм чорним оком, і 
миттю натиснув на спуск. 
Два постріли пролунали 
майже одночасно. Важко 
поранений, Нетте звалився 
з ніг. Ще вистачило сили 
підняти маузер, але друга 
куля влучила у саме серце.

НАЙДОРОЖЧОГО
Останнє, що побачили його 
очі, — закривавлене облич
чя Махмасталя, який стрі
ляв у бандита...

Пролунало ще два по
стріли. Куля потрапила у 
витягнену руку дипкур’єра. 
Пальці затерпли і випусти
ли маузер. Бандит ступив 
вперед. Махмасталь випе
редив його — лівою рукою 
дотягнувся до маузера. І 
тільки встиг підняти зброю, 
як відчув страшенний біль 
у животі. Майже не ціля
чись, він випалив двічі. Лі
ва рука не зрадила старого 
бійця. Бандит застогнав, і 
розмахуючи руками, позад
кував до дверей.

Від несподіваного 
штовху паровоза 
впав з полки і, ніби
захистив Махмасталя. На- 
льотчикн ще трьома кулями 
прострелили мертвого Нет
те. Задихаючись від неймо
вірного болю, Поган Мах
масталь зібрав останні сили 
і ще тричі натиснув на ку
рок. Куля потрапила в но-

життя одного з дипкур’є
рів — Теодора Нетте було 
врятовано найдорожче — 
державну таємницю — доб
ру славу і честь радянської 
Батьківщини. Світлий образ 
Теодора Нетте надихнув 
видатного радянського пое
та В. В. Маяковського на 
створення вірша, відомого 
сьогодні кожному школяре
ві. Пам’ятаєте?

В наших жилах —
кровь, а не водица. 

Мы идем
сквозь револьверный

■ лай,
Чтобы, 

умирая, 
воплотиться 

в пароходы, 
в строчки 

н в другие 
долгие дела...

Героїчному, легендарно
му подвигу двох радян
ських дипкур’єрів присвя
тив невеличку книгу, заго
ловком якої є рядки з вір
ша Маяковського—«Сквозь 
револьверный лай...» —
М. Кондратьев*). Автор на

«Мабуть, такого клубу, як у нас в Богданівні Знам'янського району, не знайдеш 
Як підеш коли подивитись кінофільм, то так замерзнеш, що ледве зі стільця встанеш. 

Г. Колісник, 3. Коломієнь, Ф. Машковська та інші».
(З листа до редакції).

по-
Нетте 

щит,

ВЛАШТУВАЛИСЯ.

ПЕРША
і

люції і громадянської вій
ни. Він змальовує їх таки
ми, якими вони були в жит
ті: сміливими, 
відданими справі Комуніс-і 
тичної партії. __

Використовуючи своєрід
ну форму побудови (вся 
дія відбувається протягом 
доби, під час поїздки; ге
рої — Теодор Нетте і Поган 
Махмасталь — згадують 
окремі яскраві епізоди з 
свого життя), автор відтво
рює образи справжніх си
нів революції.

Розкажи будь-кому, — і 
не повірять сьогодні, що 
першу листівку Теодор про
читав у віці десяти років, 
страйкував на взуттєвій 
фабриці в чотирнадцять, а 
в сімнадцять став членом 
партії більшовиків... Під
пілля, революція, боротьба 
за торжество її в лавах 
Червоної Армії... Комісар 
батальйону латишських 
стрільців, голова ревтрибу
налу... Двічі вороги підсте
рігали Нетте, але, мабуть, 
трусились 
влучив...

А Поган 
сигналом «Аврори» штур- 

_мував Зимовий, немало вій- 
їськових доріг за його пле- 
ь 
в
в ----------------------------------
г.

безмежно

руки вбивці, не

Махмасталь за

ховав наіі-
зрошеній 
кримській

бійців на 
кров’ю

- землі...
Схожі 

життєві 
Навіть 
одна, 
же незнайомі бу- 
того, як одержали 

--з завдання. А за 
ГОДИН здружило.

біографії, 
шляхи, 

професія 
Та май-

ЛИ до 
спеціальне 
кілька 
з’єднало їхні сили й стрем- 
ління будь-що виконати на
каз партії: довезти до Бер
ліна пакет, з усіх боків 
вкритий сургучевими печат
ками, зберегти таємницю 
своєї країни.

Гостросюжетна, написана 
соковитою мовою книга 
М. Кондратьева, безумовно, 
викличе безпосередній інте
рес у юнаків і дівчат. Адже 
вона в художній формі роз
криває перед ними одну з 
найяскравіших сторінок іс
торії молодої країни Рад, 
змальовує образи вірних 
ленінців-дипкур’єрів — Тео
дора Нетте і Погана Мах
масталя; розшифровує ряд
ки Маяковського, в яких го
вориться:

...встретить я хочу 
мой смертный час 

так,
как встретил смерть 

товарищ Нетте.

В. ГРИГОРЕНКО.
*) «Сквозь револьверный 

лай...», Москва, 1962 год, 
Ник. Кондратьев, Госполит- 
издат.

ШТ СКОРЯЮТЬСЯ
і МУЖНІМ

ЦЯ КНИГА є на прилавках 
багатьох магазинів, в біб

ліотеках. Вона користується 
популярністю серед читачів, 
й у багатьох із них, напевне, 
стала настільною книгою.

Дивні почуття оволодівають, 
коли вчитуєшся в сторінки ці
кавих записок Юрія Олсксійо- і 
вича Гагаріна. Він — твій су
часник. У нього однакові з то
бою думки, мрії, бажання. 
І тільки 12 квітня 1961 року, 
коли в височінь рвучко злетів 
«Восток-1», він став надзвичай
ним Громадянином з особли
вим і гордим іменем — космо
навт.

Почалося цс з юнацької мрії, 
з тих перших вражень, які гли
боко врізались в дитячу нам’ять« 
Гітлерівці рвались до Москви. 
Тоді вперше майбутній космо- 
напт побачив справжні літаки. 
Два радянських орли вели 
нерівний повітряний бій із 
стервятникамн. Одного черво
нозорого сокола підбили. Він 
падав у болото, заросле осо
кою і очеретом. Літак врізався 
в землю, але молодий пілот 
все-таки врятувався. А незаба
ром поруч, на болоті, посадив 
свою машину і його товариш.

Селянські хлопчаки, а серед 
них і Юрій, тоді вперше поба
чили справжню взаємовиручку.

...Вчитель Лев Михайлович 
Беспалов. Хіба він міг перед- 
бачіпи, іцо організований ним 
технічний гурток відіграє в 
майбутньому вирішальну роль 
у виборі професії для Юрія.

Книга «Дорога в космос» 
сторінка за сторінкою веде те
бе в голубі далі. Шлях до зі
рок починається поруч з нами, 
в школі, за партою, в ремісни
чому училищі, технікумі, інсти
туті. Цією дорогою йшов і 
Юрій Гагарін.

Космічні дороги тільки про
кладаються, попереду ще нема
ло таких шляхів. Вони ждуть 
своїх сміливих ракетоводіїв. 
Ними може стати кожний. Тіль
ки учись! Гори! Дерзай!

В. КРАВЧЕНКО.
с. Капіж
Новомиргородського району.

Глянула вчителька на знахідку і жах
нулась. Чого тільки не було тут: 
і «бом-бом, відкривається альбом», і 
«пишу листа, рука трясеться», і полу
м'яні почуття, висловлені мовою точних 
арифметичних формул «Вітя + Зі- 
на = любов»... Згадались записочки і 
«секретні» зустрічі вихованців, залицян
ня й проводи, і перед суворим поглядом 
педагога постала загрозлива картина 
моральної розпусти юних душ. Вона по
бігла з альбомом до директора, зчини
ла тривогу.

І ось винуватці — на лаві підсудних.
— Ви подивіться, що тут нашкряба

но! — тицяла пальцем в альбом Олек
сандра Іванівна. Вона вся тремтіла від 
обурення.

— Це стид, стид для всієї школи! — 
гнівно резюмувала Ольга Микитівна.

— Ще молоко на губах, а вже про 
кохання! — вигукувала Олександра Іва
нівна.

— Треба ізолювати їх від учнів! — 
вела своє Ольга Микитівна.

— Хто їх навчає такій гидоті? — обу
рювалась Олександра Іванівна.

— Притягти батьків до відповідаль
ності! — винесла вирок Ольга Мики
тівна.

— В яку багнюку скотились!
— Виключити зі школи!
...Ні, батьків до відповідальності не 

притягали, із школи нас не виключили. 
Злякались, мабуть, зайвого розголосу: 
не дай бог, ще в районі дізнаються про 
аморальні вчинки учнів. Обмежились 
гострим, принциповим обговоренням на 
класних зборах. А потім і дома мені 
перепало...

6.
АЦИНУВ рік, другий. Я вчився вже в 

середній школі, однак не міг отя
митись після оглушливого педагогічного 
нокаута. Я дійсно зрозумів — і в цьо- 
лу щиросердечно признався на класних

зборах, — що вів себе неправильно, не 
так, як личить учневі, потрапив під 
вплив вульгарщини, вуличних настроїв. 
Честю піонера поклявся викинути з 
голови дурниці і думати лише про од
не — про навчання, і тільки про нав
чання.

Тепер я цілими днями сидів дома, не 
виходячи з кімнати. Готував уроки, чи
тав, дещо майстрував, а то й просто 
сидів нудьгуючи.

Поставив собі за мету — витравити з 
свого характеру все дріб’язкове, пусте, 
легковажне. Перш за все, закинув 
лижі. Це дитяча забава. Перестав ходи-

ти на лід, уникав ігор з хлопцями, і 
взагалі рідко показувався на вулиці. 
Поступово звик до самотності; якщо й 
приходили товариші, намагався скоріше 
виставити з хати. їх галас і метушня 
дратували мене. З аскетичною зневагою 
і зверхністю дивився на хлопців, які за
лицялись до дівчаток. Мене на ньому 
вже не проведеш! Після пам’ятної істо
рії з Зінкою я взагалі не міг дивитись 
в .бік дівчат.

Та життя сильніше будь-яких наду
маних рамок «моральності». Знову прий
шла любов і розтопила в серці зневіру 
в людей, стару закоренілу біль, яку 
спричинили запопадливі педагоги. Так 
весняна повінь ламає кригу, щоб уквіт
чати берег ріки зеленню трав і полум’ям 

: квітів.
♦ ♦ ♦

’ТЕПЕР, коли зустрічаю на вулиці без- 
• вусого хлопчину, що проводжає 

свою однокласницю, чую їх веселе ще
бетання, бачу закохані погляди, хочеть
ся запитати:

— А вас не викликали в учительську? 
1 порадити:
— Дружіть, мої милі, тільки... не 

даруйте сімейних альбомів. Бо ще, чо
го доброго, потрапить до рук суворої 
Олександри Іванівни...

Віктор БЛИЗНЕЦЬ.

«ОДИН ДЕНЬ
ПЕ ЛИКИ И 
° інтерес ви- 

^кликала повість 
%Оле к с а н д р а 
ІСолженіцина «Один день

Івана Денисовича» («Новый 
мир» № 11 за 1962 рік).

Автор? Ного ніхто не 
•знає. Про нього ніхто нічо- 
•го не чув. Це його перша 
•літературна спроба. В чому 
•ж сила повісті?..
■ О. Солженіцин без зайвих
• ефектів відтворює шматок 
вжиття, від якого серце на- 
їповнюється гнівом і обурен- 
*ням за несправедливо ре
пресованих в період культу 
~{осоҐ:і Сталіна людей.

В повісті показано лише 
один день в таборі. Можли
во, один з найспокійніїшіх, 
буденних днів. Ось головний 
герой повісті — Іван Шухов. 
Колишній солдат Радянської 
Армії, російська 
добра, кмітлива.
Вітчизняної війни
стина потрапила в
Він всього два дні побув у 
полоні у німців і втік. Зви
чайно, Іван Денисович міг 
би приховати цей факт, але 
він вирішив сказати правду.

В ВАНА ДЕИ^СОВИ^А^
У ■ 
за-

зу- 
ка-

ІС

«■ і

людина, 
В роки 
його ча- 

оточення.

ІЗ ЗАЛУ СУДУ

Шухова звинувачують 
зраді Батьківщині. Його 
суджують.

Серед ув’язнених ми 
стрічаємо і колишнього
пітана другого рангу Буй- 
новського. Він примушений 
був підписати документ про 
злочин, якого ніколи не вчи
няв. Але не підпишеш — 
бушлат дерев’яний^ а підпи
шеш — ще трохи, поживеш...

Тут же ми знайомимося 
з Клевшиним — колишнім 
в’язнем Бухенвальда, пра
цівником Московської кіно
студії Цезарем Марковичем, 
латишем Кильгасем, Тюри- 
ним, Гопчиком.і десятками 
інших. За найменшу прови
ну, а частіше без усякої 
провини їх садять у карцер. 
Після десяти діб людина ви
ходить звідти Покаліченою 

■на все життя, п’ятнадцять 
діб ще ніхто не витримував.

Повість надзвичайно хви
лює, рядки біжать, а за ни
ми постають тисячі людей, 
засуджених без усяких під
став, відірваних від сім’ї,

від чесної праці, з табірним 
номером замість імені й 
прізвища.

Прочитані ос
танні сторін
ки повісті. Во
на .написана 

кров’ю серця, чесним, тала
новитим художником. Автор 
все бачив своїми очима, все 
відчув на собі. Він, як і йо
го герої, також відсидів 
довгих вісім років за колю
чим дротом. Його звинува
чували в зраді Батьківщині.

Заслуга автора в тому, що 
він створив чудовий образ 
людини, яку не можуть зіг
нути будь-які знущання. 
Івану Денисовичу важко, 
дуже важко, але ніщо не мо
же зламати його віри в 
справедливість, в краще май
буття.

Воно, це майбуття, при
йшло. Комуністична партія, 
її ленінський Центральний 
Комітет сміливо і мужньо 
розвінчали культ особи Ста
ліна, відновили ленінські 
норми партійного життя.

Вся повість пронизана на
скрізною думкою: те, що 
було за часів культу, не по
винно повторитися і ніколи 
не повториться.

О. ГУДАЛОВ, 
член позаштатного від
ділу культури.

Справедливий вирок
ІТЕІЦОДЛВНО на сторінках нашої газети була иа- 

друкована кореспонденція «Людолови». В ній йшло
ся про шарлатанську діяльність організаторів нелегаль
ної молодіжної групи євангелістських християн-бап- 
тистів В. Бондаренка, Л. Глухого і Д. Лещенко.

Минулої п’ятниці ловці людських душ стали перед 
судом. Три дні приміщення Будинку культури імені 
Калініна було переповнене.

Справу сіячів мороку і неуцтва розглядала 
сесія Кіровоградського міського суду під головуванням 
Ф. В. Хоменка. Державним обвинувачем виступав про
курор міста Є. П. Панченко, громадським обвинува
чем — вчителька В. Ф. Владова. В процесі брав участь 
експерт по даній справі, викладач вечірнього політех
нічного інституту І. С. Шендрик. Від оборонців підсудні 
відмовились, бо, за їх словами, «всі оборонці — без
божники».

Присутні схвально зустріли вирок. Л. Глухого і 
В. Бондаренка засуджено на 5 років позбавлення волі 
кожного з перебуванням у виправно-трудових коло
ніях посиленого режиму, конфіскацією особистого, на
лежного їм майна, та засланням після відбуття пока
рання терміном на 5 років.

Д. Лещенко засуджена до 3 років позбавлення волі 
з перебуванням у виправно-трудовій колонії загального 
режиму.

Редактор П. МАРЧЕНКО.
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МІСТА
Кінотеатр «Мир». Для дітей 

«ХЛОПЧИК З КОВЗАНАМИ». 
Початок о 9 год. 50 хв. ранку, 
11 год. ЗО хп., 1 год. 10 хв. дня. 
«ТРАГЕДІЯ ЩАСЛИВОГО 
ДРАКОНА». Початок о 2 год. 
50 хв., 4 год. 50 хв. дня, 7 та 
9 год. 20 хв. вечора.

Кінотеатр імені Дзсржинсько
го. Для дітей «ТАЄМНИЦЯ 
ДІМКИ КАРМІЯ». Початок о 
9 год. ЗО хв. ранку. «ЩАСТЯ 
В ПОРТФЕЛІ». Початок об 
И год. ЗО хв., 1 год. ЗО хв.. 
З год. ЗО хв. дня. 5 год. ЗО хв., 
7 год. ЗО хв. та о 9 год. ЗО хв. 
вечора.

Кінотеатр «Сивашець». *[19' 
ВІСТЬ ПОЛУМ'ЯНИХ літ»* 
Початок о 10 год. ранку, 12, » 
та 4 год. дня, 6, 8 та 10 год- 
вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Збірна 
програма хронікалшіо-докумен 
тальних фільмів. Демон£ „У..,, 
ться без перерви з 10'
КУ ло 9 год. вечора. «НІЧ ььо МИЛОСЕРДЯ». Початок о 
9 год. ЗО хв. вечора.
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