
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!МОЛОДИМ 
КОМУНАР
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Хай живе Ленінський комсомол— 
вірний помічник і резерв Комуністич
ної партії, передовий загін молодих 
будівників комунізму!
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ЗАКЛИКИ ЦК КПРС
до 43-х роковин Великої Ж о втне в ої 

соціалістичної революції
1. Хай живуть 43-і роковини Великої Жовтневої со

ціалістичної революції!
2. Слава Великому Жовтню, що відкрив нову еру в

історії людства — еру краху капіталізму і торжества 
соціалізму!

3. Хай живе маркспзм-ленінізм — переможний прапор
Великої Жовтневої соціалістичної революції, могутня 
ідейна зброя трудящих усіх країн!

4. Трудящі Радянського Союзу! Всі сили на виконан
ня всесвіїньо-історичних рішень XXI з’їзду партії, ве
ликих завдань розгорнутого будівництва комунізму в 
нашій країні!

5. Полум’яний привіт братнім комуністичним і робіт
ничим партіям — авангардові робітничого класу і всіх 
трудящих у боротьбі за мир, національну незалежність 
народів, за демократію і соціалізм!

Хай живе нерушима єдність і згуртованість комуні-
* стичних і робітничих партій усіх країн!

6. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
7. Хай міцніє єдність дій, бойова солідарність робітни

чого класу і трудящих усіх країн в боротьбі за мир і де
мократію, за свободу і незалежність народів, за соціа
лізм!

8. Вище прапор пролетарського інтернаціоналізму!
9. Братерський привіт усім народам, які борються за

повне знищення ганебної системи колоніалізму!
Народи світу! Добивайтеся негайного надання пов

ної незалежності і свободи всім колоніальним країнам!
V-----

10. Народи всіх країн! Боріться за мир, за загальне
і повне роззброєння! Рішуче викривайте імперіалістич
них паліїв війни — ворогів людства!

11. Народи світу! Добивайтеся ліквідації «холодної
війни» і пом’якшення міжнародної напруженості! До- 
бивайтеся припинення випробувань і заборони атомної 
та водневої зброї!

12. Народи всіх країн! Рішуче виступайте проти
озброєння Західної Німеччини, проти оснащення ні
мецьких реваншистів ракетно-атомною зброєю, за укла
дення мирного договору з Німеччиною і ліквідацію 
окупаційного режиму в Західному Берліні!

13. Палкий привіт мужнім борцям за мир, демокра
тію, соціалізм і національну незалежність, які мучаться 
в тюрмах капіталістичних країн!

14. Хай живе могутня світова система соціалізму —
незламний оплот миру і безпеки народів! Хай процві
тає і міцніє велика співдружність країн соціалістичного 
табору!

15. Братерський привіт трудящим Китайськії Народ
ної Республіки, які будують соціалізм! Хай живе вічна, 
нерушима дружба і співробітництво між великими на-

* родами СРСР і Китаю!
16. Братерський привіт трудящим Народної Республі

ки Албанії, які будують соціалізм! Хай живе вічна, не-
. рушима дружба і співробітництво між радянським і ал- 

* банським народами!
17. Братерський привіт трудящим Народної Республі

ки Болгарії, які будують соціалізм! Хай живе вічна,
нерушима дружба і співробітництво між радянським і
болгарським народами!

18. Братерський привіт трудящим Угорської Народної
Республіки, які будують соціалізм! Хай живе вічна, не
рушима дружба і співробітництво між радянським і
угорським народами!

19. Братерський привіт трудящим Демократичної Рес
публіки В’єтнам, які будують соціалізм, борються за
мирне об’єднання своєї країни на демократичних нача
лах! Хай живе вічна, нерушима дружба і співробітни
цтво між радянським і в’єтнамським народами!

20. Хай живе Німецька Демократична Республіка —
оплот прогресивних сил усієї Німеччини в боротьбі за
мир, за єдину демократичну і миролюбну Німеччину!
Братерський привіт трудящим НДР, які будують соціа
лізмі Хай міцніє дружба і співробітництво між радян
ським і німецьким народами!

21. Братерський привіт трудящим Корейської Народ-
но-Демюкратичноі Республіки, які будують соціалізм,
борються за мирне об’єднання своєї країни на демокра
тичних началах! Хай живе вічна, нерушима дружба і

9 співробітництво між радянським і корейським наро
дами!

22. Братерський привіт трудящим Монгольської На
родної Республіки, які будують соціалізм! Хай живе
вічна, нерушима дружба і співробітництво між радян
ським і монгольським народами!

23. Братерський привіт трудящим Польської Народної
Республіки, які будують соціалізм! Хай живе вічна,
нерушима дружба і співробітництво між радянським і
польським народами!

24. Братерський привіт трудящим Румунської Народ

ної Республіки, які будують соціалізм! Хай живе вічна, 
нерушима дружба і співробітництво між радянським і 
румунським народами!

25. 'Братерський привіт трудящим Чехословацької Со
ціалістичної Республіки, які будують соціалізм! Хай 
живе вічна, нерушима дружба і співробітництво між 
радянським і чехословацьким народами!

26. Братерський привіт трудящим Федеративної На
родної Республіки Югославії! Хай розвивається і міц
ніє дружба і співробітництво радянського і югослав
ського народів в інтересах боротьби за мир і соціалізм!

27. Палкий привіт великому індійському народові! Хай
розвивається і міцніє дружба і співробітництво між на
родами Радянського Союзу і Індії!

28. Палкий привіт великому індонезійському народо
ві! Хай розвивається і міцніє дружба і співробітництво 
між народами Радянського Союзу і Індонезії!

29. Палкий привіт народам Бірми, Цейлону, Камбод
жі, Лаосу, які борються за мир і зміцнення національ
ної незалежності своїх країн!

30. Палкий привіт афганському народові! Хай міцні
ють і розвиваються дружні, добросусідські відносини 
між Радянським Союзом і Афганістаном!

31. Палкий привіт народам арабських країн, які бо
рються проти імперіалістичних підступів, за повну лік
відацію колоніалізму, за зміцнення незалежності і су
веренітету своїх країн, за розвиток національної еко
номіки!

32. Палкий привіт народам вільних африканських
держав, які порвали кайдани колоніалізму і самовід
дано борються за зміцнення своєї національної неза
лежності!

Свободу всім пригнобленим народам Африки!
33. Палкий привіт конголезькому народові, який бо

реться за свою національну незалежність і збереження 
територіальної цілісності Республіки Конго, проти під
ступів колонізаторів!

34. Палкий привіт народам Латинської Америки, які
борються проти імперіалізму, за зміцнення незалежності 
і суверенітету своїх країн, за мир і співробітництво між 
народами!

35. Палкий привіт героїчному народові Куби, який бу
дує нове життя, самовіддано відстоює свою національ
ну свободу і незалежність!

36. Хай живе дружба і співробітництво народів Ан
глії, Сполучених Штатів Америки, Франції і Радян
ського Союзу в інтересах міцного миру в усьоиу світі!

37. Палкий привіт трудящим і всім прогресивним си
лам Федеративної Республіки Німеччини, які борються 
проти відродження мілітаризму- і фашизму! Хай міцніє 
дружба між радянським і німецьким народами!

38. Хай розвиваються і міцніють дружні відносини
між народами Радянського Союзу і Італії!

39. Хай живе дружба і співробітництво між народа
ми Радянського Союзу і Фінляндської Республіки!

40. Хай розвиваються і міцніють дружні відносини
між радянським народом і народами Швеції, Норвегії, 
Данії, Ісландії!

41. Хай живе дружба і співробітництво між народами
Радянського Союзу і Австрії!

42. Палкий привіт японському народові, який бореть
ся проти американських воєнних баз на своїй території, 
за незалежний і демократичний розвиток країни, за мир 
і дружбу з усіма сусідніми державами!

43. Хай живе ленінська миролюбна зовнішня політи
ка Радянського Союзу — політика мирного співіснуван
ня держав з різним суспільним ладом, зміцнення миру 
і безпеки народів, поважання їх свободи та незалеж
ності, розвитку широких економічних і культурних 
зв’язків!

44. Хай живуть овіяні славою перемог доблесні Ра
дянські Збройні Сили, які пильно стоять на сторожі 
миру, державних інтересів і безпеки нашої Батьківщини!

45. Хай живе нерушимий союз робітничого класу і
колгоспного селянства’— міцна і непохитна основа ра
дянського ладу!

46. Хай живе і міцніє нерушима братерська дружба
народів СРСР — джерело сили, могутності і процвітан
ня нашої багатонаціональної соціалістичної держави!

47. Трудящі Радянського Союзу! Всі сили на виконан
ня і перевиконання семирічного плану, на створення 
матеріально-технічної бази комунізму! Вперед, до но
вих перемог у комуністичному будівництві!

48. Трудящі міста і села! В найкоротшнй історичний
строк доб’ємося перемоги в мирному змаганні з капі
талізмом! Наздоженемо і перевершимо Сполучені Шта
ти Америки по виробництву продукції на душу насе
лення!

49. Трудящі Радянського Союзу! Виконання соціалі
стичних зобов’язань — справа честі колективів кожного 
підприємства і будови, кожного колгоспу і радгоспу! 
Ширше розмах всенародного соціалістичного змагання 
за виконання і перевиконання плану 1960 року — дру
гого року семирічки!

50. Слава колективам і ударникам комуністичної пра
ці, передовикам і новаторам виробництва! Ширше розмах 
могутнього руху розвідників майбутнього!

51. Трудящі Радянського Союзу! Всемірно зміцнюй
те соціалістичну власність — основу дальшого зростан
ня могутності нашої країни і добробуту народу! Умно
жайте суспільне багатство, боріться за неухильне здійс
нення принципу соціалізму: «Хто не працює, той не 
їсть»!

52. Працівники промисловості, будівництва і тран
спорту! Повніше використовуйте наявні резерви і мож
ливості для підвищення продуктивності праці! Напо
легливо здійснюйте комплексну механізацію і автома
тизацію, сміливіше впроваджуйте досягнення науки і 
техніки у виробництво!

53. Робітники і робітниці, інженери, техніки і май
стри! Забезпечуйте ритмічну роботу підприємств і бу
дов, зміцнюйте соціалістичну дисципліну праці! Боріть
ся за режим економії, підвищуйте якість і знижуйте 
собівартість продукції!

54. Трудящі Радянського Союзу! Перехід на скоро
чений робочий день — важливий етап на шляху до 
встановлення в СРСР найкоротшого в світі робочого 
дня. Піднесемо ще вище творчу активність в праці!

55. Працівники промисловості, будівництва і тран
спорту! Боріться за поліпшення всіх якісних показників 
виробництва, за економію електроенергії, металу і па
лива! Розвивайте масовий рух раціоналізаторів і ви
нахідників!

56. Працівники важкої індустрії! Боріться за поліп
шення роботи важкої промисловості — основи даль
шого піднесення всього народного господарства, під
вищення добробуту народу і зміцнення оборотної мо
гутності нашої Батьківщини!

57. Радянські металурги! Удосконалюйте техніку і
технологію виробництва! Підвищуйте темпи освоєння 
нових рудних родовищ! Більше руди, чавуну, сталі, про
кату, труб, кольорових і рідкісних металів народному 
господарству!

58. Радянські енергетики, будівники і монтажники
електростанцій та електросігок! Швидше вводьте в дію 
і освоюйте нові енергетичні потужності, знижуйте вар
тість будівництва і експлуатації енергосистем! Дамо 
країні більше електроенергії!

59. Працівники машинобудування і припадобудуван-
ня! Швидше освоюйте виробництво найновіших висо
копродуктивних і економічних машин та приладів, засо
бів комплексної механізації і автоматизації! Наполег
ливо борітіся за технічне переозброєння всіх галузей 
народного господарства!

60. Працівники нафтової і газової промисловості? 
Вище темпи геологорозвідувальних і бурових робіт, ос
воєння нових родовищ, видобутку нафти і газу! Наро
щуйте потужності нафтопереробних заводів, підвищуй
те якість нафтопродуктів! Дамо країні більше нафти і 
газу!

61. Працівники вугільної промисловості! Ширше впро
ваджуйте комплексну механізацію і ефективні способи 
видобування вугілля! Підвищуйте продуктивність пра
ці, знижуйте собівартість і поліпшуйте якість вугілля!

62. Працівники хімічної промисловості! Швидше вводь
те в дію нові потужності, збільшуйте випуск і підви
щуйте якість хімічних продуктів, розширяйте їх асор
тимент! Більше добротних і дешевих товарів з хіміч
ної сировини! Більше мінеральних добрив для сільсько
го господарства!

63. Радянські будівельники! Вище темпи і якість бу
дівництва нових підприємств, залізниць і шосейних шля
хів, житлових будинків, шкіл, лікарень і дитячих закла
дів! Зміцнюйте індустріальну базу будівництва! Будуй
те зручні, красиві, добротні н економічні будинки і спо
руди!

64. Працівники промисловості будівельних матеріа
лів! Всемірно збільшуйте виробництво цементу, нових 
ефективних будівельних матеріалів виробів і збірних 
конструкцій! Підвищуйте якість і знижуйте собівартість 
будівельних матеріалів!

65. Працівники лісової, деревообробної і паперової
промисловості! Дамо країні більше деревини, меблів, 
целюлози і паперу високої якості!

(Закінчення на 2 стор.),



ЗАКЛИКИ ЦК КПРС 
до 43-х роковин Великої Жовтневої 

соціалістичної революції

ПОВЕРНЕННЯ
М. С. Хрущова в Москву

(Закінчення).

66. Працівники легкої промисловості! Збільшуйте ви
робництво, підвищуйте якість, розширяйте асортимент 
міцних і красивих тканин, одягу, взутгя, предметів до
машнього вжитку та інших товарів народного спожи
вання!

67. Працівники харчової промислозосгі! Всемірно 
збільшуйте виробництво, підвищуйте якість і розширяй
те асортимент продуктів харчування!

68. Працівники рибної промисловості! Збільшуйте ви
лов риби у відкритих морях, океанах та у внутрішніх 
водоймах! Поліпшуйте якість рибних продуктів!

69. Працівники радянського транспорту! Удоскона
люйте і оснащуйте сучасними технічними засобами за
лізничний, морський, річковий, автомобільний і повіт
ряний транспорт! Скорочуйте строки доставки ванта
жів, знижуйте собівартість перевозок! Поліпшуйте об
слуговування пасажирів!

70. Працівники зв'язку! Розвивайте і удосконалюйте 
засоби зв'язку! Добивайтеся бездоганної роботи пош
ти, телеграфу, телефону, радіо, телебачення! Поліпшуй
те обслуговування населення!

71. Колгоспники і колгоспниці! Всемірно розвивайте 
громадське господарство, збільшуйте неподільні фон
ди— основу громадського багатства! Розширяйте між
колгоспні виробничі зв’язки!

72. Честь і слава трудівникам сільського господар
ства, які наполегливо борються за виконання своїх со
ціалістичних зобов’язань! Дамо Батьківщині більше зер
на, м’яса, молока, яєць, вовни, бавовни, льону, цукро
вих буряків, картоплі, овочів, фруктів, чаю та інших 
продуктів сільського господарства!

73. Колгоспники і колгоспниці, працівники радгоспів 
і спеціалісти сільського господарства! Сміливіше впро
ваджуйте в сільськогосподарське виробництво досяг
нення науки, техніки і передового досвіду! Наполегливо 
добивайтеся зниження собівартості продукції!

74. Трудівники сільського господарства! Всемірно роз
вивайте громадське тваринництво, створюйте міцну кор
мову базу, підвищуйте продуктивність худоби! Пере
вершимо США по виробництву продуктів тваринництва 
на душу населення!

75. Колгоспники і колгоспниці, сільські механізатори! 
Ширше впроваджуйте комплексну механізацію в зем
леробстві і тваринництві, оволодівайте технікою і кра
ще використовуйте її для підвищення продуктивності 
і полегшення своєї праці!

76. Працівники радгоспів! Збільшуйте виробництво 
сільськогосподарських продуктів і знижуйте їх собівар
тість! Перетворимо всі радгоспи країни в зразкові, ви- 
сокотоварні, рентабельні . підприємства!

77. Трудівники цілинних земель! Закріплюйте і помно
жуйте досягнуті успіхи! Добивайтеся високих і сталих 
врожаїв зерна! Всемірно розвивайте громадське тва
ринництво! Повніше і дбайливіше використовуйте тех
ніку!

78. Працівники радянської торгівлі і громадського 
харчування! Боріться за високу культуру обслуговуван
ня населення, краще вивчайте попит і повніше задо
вольняйте зростаючі потреби трудящих!

79. Працівники радянських установ! Добивайтеся чіт
кої роботи всіх ланок радянського апарату! Рішуче ви
корінюйте бюрократизм і тяганину! Дбайливо і чуйно 
ставтесь до потреб і запитів трудящих!

80. Працівники науки і вищих учбових закладів! Бо
ріться за дальший розквіт науки, за технічний прогрес! 
Добивайтесь якнайшвидшого впровадження у вироб
ництво нових відкриттів і досліджень! Готуйте спеціалі
стів, гідних епохи комунізму!

Слава передовій радянській науці!
81. Слава радянським вченим, конструкторам та інже

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу

нерам, технікам і робітникам, які здійснили вперше в 
історії політ і успішне повернення на Землю потужного 
космічного корабля!

82. Діячі літератури і мистецтва! Яскравіше відобра
жайте в своїх творах велич і красу героїчних звершень 
радянської людини! Боріться за високу ідейність творів 
і художню майстерність! За тісний, нерозривний зв'язок 
літератури і мистецтва з життям народу, з сучасністю.

83. Працівники преси, радіо і телебачення, видавництв 
га культурно-освітніх закладів! Будьте невтомними про
пагандистами і провідниками в маси всеперемагаючих 
комуністичних ідей, передового досвіду, досягнень нау
ки, духовних багатств, нагромаджених людством!

84. Працівники народної освіти! Підвищуйте якість 
навчання дітей, боріться за тісний зв’язок школи з жит
тям, з виробництвом! Виховуйте підростаюче покоління 
в дусі колективізму, любові до праці, відданості Бать
ківщині, справі комунізму!

85. Медичні працівники! Поліпшуйте і розвивайте на
родну охорону здоров’я, підвищуйте культуру в роботі 
лікувальних і санітарних закладів! Впроваджуйте в 
практику найновіші досягнення медичної науки!

86. Хай живуть Ради депутатів трудящих — справді 
народні органи влади в нашій країні!

87. Радянські профспілки! Всемірно розвивайте твор
чу ініціативу й активність робітничого класу та інте
лігенції в боротьбі за здійснення семирічки! Безустанно 
дбайте про дальше піднесення добробуту і культурного 
рівня робітників і службовців!

Хай живуть радянські профспілки — школа комуніз
му!

88. Хай живуть радянські жінки — активні будівни
ки комуністичного суспільства!

89. Хай живе Ленінський комсомол — вірний поміч
ник і резерв Комуністичної партії, передовий загін мо
лодих будівників комунізму!

90. Юнаки і дівчата! Вчіться жити і працювати по- 
комуністичному! Виробляйте в собі високі моральні 
якості! Будьте вірними хранителями революційних тра
дицій, свідомими і невтомними будівниками комунізму!

Хай живе славна радянська молодь — майбутнє на
шої країни!

91. Піонери і школярі! Вперто і наполегливо оволоді
вайте знаннями, любіть і поважайте працю! Готуйтеся 
стати активними борцями за велику справу Леніна!

92. Палкий привіт радянським спортсменам і спорт
сменкам! Ширше розмах фізкультурного руху в нашій 
країні! -

93. Комуністи і комсомольці! Будьте в авангарді все
народної боротьби за виконання рішень XXI з’їзду 
КПРС, за побудову комунізму в СРСР!

94. В єдності Комуністичної партії і народу — джере
ло сили соціалістичного ладу, запорука нових успіхів 
у будівництві комунізму. Хай живе велика нерушима 
єдність партії і народу!

95. Хай живе великий радянський народ — будівник 
комунізму!

96. Хай живе Союз Радянських Соціалістичних Рес
публік — твердиня дружби народів нашої країни, нез
ламний оплот миру, демократії і соціалізму!

97. Хай живе наш рідний Радянський уряд!
98. Хай живе створена Леніним славна Комуністич

на партія Радянського Союзу — велика запалююча і 
організуюча сила радянського народу в боротьбі за по
будову комунізму! ‘

99. Під прапором марксизму-ленінізму, під керівни
цтвом Комуністичної партії — вперед, до перемоги ко
мунізму!

100. Хай живе комунізм — світле майбутнє всього 
людства!

В Москву з Нью-Йорка 
літаком «ТУ-114» 14 жовт
ня повернувся глава радян; 
ської делегації на 15-й сесії 
Генеральної Асамблеї Орга
нізації Об’єднаних Націй 
Голова Ради Міністрів 
СРСР м. с. Хрущов.

Разом з М. С. Хрущовим 
прибули глава делегації 
Угорської Народної Респуб
ліки Я- Кадар, глава деле
гації Української РСР ЛІ. о. 
Підгорннй, глава делегації 
Білоруської РСР К. Т. Ма- 
зуров, міністр закордонних 
справ СРСР А. А. Громико.

На Внуковському аерод
ромі, прикрашеному дер
жавними прапорами Радян
ського Союзу, М. С. Хрущо

ва і його супутників зустпі 
чали товариші О. Б. Арії 
стов, Л. І. Брежнєв, М. г 
Ігнатов, Ф. Р. Козлов, СХ од-* 
Косигін, Н. А. Мухітдшов 
Д. С. Полянський, М. а' 
Суслов, К- О. Фурцева, М. м’ 
Шверник, П. М. Поспєлов 
Д. С. Коротчеико, Я. Е* 
Калнберзін, А. П. Кирилек^ 
ко та інші.

На аеродромі були глави 
ряду дипломатичних пред. 
ставництв, акредитовані в 
СРСР.

Численні представники 
трудящих столиці, які зібра
лись на льотному полі, вия
вили главі Радянського уря
ду палку зустріч.

(ТАРС).

Від Центрального Комітету КПРС 
і Ради Міністрів

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР 3 
глибоким сумом сповіщають, що 14 жовтня 1960 року, 
на 80-му році життя раптово помер найвизначніший 
вчений — фізик нашої країни, член КПРС, Герой Со
ціалістичної Праці, академік Йоффе Абрам Федорович,

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАДА
КОМІТЕТ КПРС МІНІСТРІВ СРСР
--------------------------------^4---------------------------------

Біографія В. І. Леніна українською мовою
В Держполітвидаві УРСР вийшла з друку україн

ською мовою книга «Володимир Ілліч Ленін (біогра
фія)».

Книга складається з вступу, ІЗ розділів і епілогу. Вмі
щено портрет В. І. Леніна і 46 інших ілюстрацій, які 
відображають окремі моменти з прекрасного життя і 
невтомної діяльності Володимира Ілліча.

Обсяг книги — 558 сторінок, тираж 100 тис. примірни
ків. (РАТАУ).

СЬОГОВ-надльник
ПО ЗБИРАННЮ КУКУРУДЗИ
Комсомольці і молодь!

ВСІ НА ЗБИРАННЯ!
Трудівники колгоспних ланів виростили ДОб-ІЗ ’ 

рий урожай кукурудзи на зерно. Та хліборобам? 
давно відомо: не той хліб, що на полі, а той, що» 
в коморі. Отже головне зараз — якнайшвидше ‘ 
зібрати і зберегти кукурудзу. Для цього необ-• 
хідно мобілізувати всіх не зайнятих на важли- і 
вих ділянках роботи людей і включити в роботу І 
всі комбайни «КУ-2» 1 «ККХ-3», а також пере-'і 
обладнані зернові комбайни, і забезпечити їх ’ 
високу продуктивність.

З метою подання допомоги колгоспам бюро ‘ 
обкому ЛКСМУ оголошує сьогодні, 16 жовтня, ♦ 
ударний недільник по збиранню кукурудзи.

Юнаки 1 дівчата! Всі — на недільник! Не | 
залишимо в полі жодного качана! Це буде на- І 
шим подарунком до 43-х роковин Великого і 
Жовтня!

ПРОМИСЛОВІСТЬ СРСР
ва третій квартал і дев’яті, місяців 1960 року

Центральне статистичне управління 
при Раді Міністрів СРСР опублікувало 
повідомлення про підсумки виконання 
державного плану промисловістю СРСР 
за третій квартал і дев’ять місяців 
1960 року.

В повідомленні говориться, що план 
третього кварталу по випуску валової 
продукції, як і за попередні квартали 
1950 року, промисловість значно переви
конала; в цілому за 9 місяців план ви
конано на 103 проценти. Обсяг промис
лового виробництва за цей час збільшив
ся порівняно з тим же періодом мину
лого року на 10 процентів, або майже 
на 100 мільярдів карбованців. Усі союз
ні республіки виконали і перевиконали 
план дев’яти місяців як по валовій про
дукції, так і по більшості найважливі
ших видів промислової продукції. План 
дев’яти місяців виконали і перевиконали 
всі ради народного господарства, за ви
нятком Краснодарської, Іркутської, Пол-
♦♦♦♦♦♦♦•*********»»«»*********

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
16 жовтня 1960 р. 2 стор.

тавської, Вінницької. Не виконав також 
план Головдальсхідрибпром.

Порівняно з відповідним періодом ми
нулого року вироблено більше: чавуну— 
на 2,9 мільйона тонн, сталі — майже на 
4 мільйони тонн, прокату — на 3 міль
йони тонн, вугілля — на 6,7 мільйона 
тонн, нафти — на 13 мільйонів тонн, га
зу — на 7,3 мільярда кубічних метрів, 
електроенергії — на 17 мільярдів кіло- 
ват-годіш, цементу — на 4,7 мільйона 
тонн, збірних залізобетонних конструк
цій і деталей — на 5 мільйонів кубічних 
метрів виробів. Збільшилось виробни
цтво рафінованої міді, алюмінію, свин
цю, цинку, олова, нікелю.

Понад план вироблено товари народ
ного споживання. Порівняно з відповід
ним періодом минулого року вироблено 
більше: тканин — на 313 мільйонів
квадратних метрів, шкіряного взуття — 
на 24 мільйони пар, консервів — на 273 
мільйони банок, вилов риби збільшився 
на 384 тисячі тонн. В результаті зростан
ня державних ресурсів продуктів тва
ринництва за 9 місяців продано населен
ню більше, ніж за той же час у минуло
му році, м’яса і м’ясопродуктів майже 

на 400 тисяч тонн, молока, масла та ін
ших молочних продуктів у перерахунку 
на молоко ~— на 1 мільйон 280 тисяч 
тонн. Недовиконано 9-місячний план ви
робництва хімічного устаткування, елек
тродвигунів, екскаваторів, шиферу, по
бутових холодильників і пральних’ ма
шин. Недодано майже 17 тисяч тонн га
зетного і більше 5 тисяч тонн друкар
ського паперу.

За дев’ять місяців близько двох міль
йонів винахідників і раціоналізаторів в 
усіх галузях народного господарства 
внесли більш як 3 мільйони пропозицій. 
Впроваджено в народне господарство 
більше одного мільйона 700 тисяч вина
ходів і раціоналізаторських пропозицій, 
що дає близько 10 мільярдів карбован
ців економії в розрахунку на рік. Про
дуктивність праці в промисловості зрос
ла за 9 місяців порівняно з відповідним 
періодом минулого року на 6 процентів 
при скороченні тривалості робочого дня 
робітників і службовців у більшості га
лузей промисловості.

На 1 жовтня 1960 року більше 40 
мільйонів робітників і службовців мали 
скорочений робочий день.

(ТАРС$.

Вчора наш кореспон- 
дент розмовляв з секре
тарями ряду комсомоль
ських організацій про 
подання допомоги кол
госпам на збиранні куку
рудзи. Секретар коміте
ту ЛК.СМУ заводу «Чер
вона зірка» І, К.ЛИМ- 
ЧУД повідомив:

— Давня і тісна друж
ба зв’язує червонозорів- 
ців з трудівниками сіль
ського господарства. За
водська молодь завжди 
подає дружню і безко
рисливу допомогу кол
госпникам. В цехах про
шили комсомольські збо
ри, на яких одностайно 
вирішено: взяти дружну 
участь у збиранні кача
нистої в колгоспах імені 
Шевченка та імені Бо- 
женка, Кіровоградського 
району.

Н аіиі виробнични

ки, — сказав секретар 
комсомольської органі
зації заводу «Динамік» 
С. ФУРМАНОВ, — не
одноразово допомагали 
у збиранні врожаю кол
госпникам артілі «Шля
хом Леніна», Олек- 
сандрівського району, 
Вчора на цехових збо
рах молодь вирішила 
взяти найактивнішу 
участь у недільнику.

Секретар Кіровоград
ської панчішної фабри
ки О. ГУЦАЛЮК пові
домила, що робітника 
фабрики зобов’язалися в 
порядку шефства допо
могти зібрати в колгоспі 
імені Свердлова, Бобра- 
нецького району, 280 
гектарів кукурудзи.

— Ще заздалегідь ро
бітники заводу «Сіль- 
госпдеталь» домовилися 
про поїздку у колгоспи 
Домпаніївського району 
па збирання кукурудзи.,-* 
сказала заступник секре
таря комсомольської ор
ганізації Л. КРИЛЕН- 
ДО. — У недільнику 
візьмуть участь понад 
200 робітників. На зби
рання виділяється завод
ський автотранспорт*



Чому не виправдане
довір’я
Звітно-виборні збори КОМ

СОМОЛЬЦІВ артілі імені Горь- 
кого розпочалися рівно на 
годину пізніше призначено
го часу. Перед початком 
дехто пропонував не про
водити, перенести збори, бо 
з 69 чоловік, що перебува
ють на обліку первинної ор
ганізації, 14 комсомольців 
не з'явилися без поважних 
причин.

— Треба проводити, — на
полягала секретар комітету 
Люба Дощенко,—бо наступ
ного разу можуть і ці не 
з’явитися.

Із звітної доповіді, що 
тривала 35 хвилин, було 
видно, що вона на комітеті 
не обговорювалася, її на
писала секретар за декіль
ка годин до зборів.

Тому не дивно, що бага
то насущних питань, які 
хвилюють зараз комсомоль
ців, не знайшли відобра
ження у звіті.

Секретар і слова не ска
зала про патріотичний рух 
бригад і ударників кому
ністичної праці, з якому бе
руть участь сотні тисяч юна
ків і дівчат. Обійдено мов
чанкою і питання ідейного 
росту кожного комсомоль
ця. З доповіді не видно, 
скільки кращих комсомоль
ців рекомендовано в члени 
КПРС, як первинна органі
зація шефствує над піоне
рами місцевої школи.

Здавалося б, що ці «упу
щення» звітної доповіді до
повнять присутні. Та, на 
жаль, цього не трапилося. 
І зовсім не тому, що в до
повіді бракувало критики і 
самокритики. Секретар ко
мітету агроном артілі Лю- 
’ба Дощенко зробила ана
ліз, як комсомольці викона
ли взяті на себе зобов’язан
ня, як допомагають партій
ній організації мобілізовува- 
ти зусилля колгоспників, 
щоб семирічку виконати за 
п’ять років.

Колгосп зібрав у цьому 
році непоганий урожай зер
нових і технічних культур. 
Так. зернові дали в серед
ньому по 22 центнери з гек
тара, кожен з 970 гектарів 
кукурудзи видає зараз по 
35—40 центнерів в кача
нах.

Колгоспники заклали в 
траншеї по 22 тонни добро
якісного силосу на корову 
та по 4,6 тонни качанів на 
свиноматку. Трудівники ар
тілі уже зараз дбають про 
урожай майбутнього року: 
вивезено на поля по 5 тонн 
добрив на гектар, піднято 
понад 60 процентів зябу.

Немає сумніву, що в цих 
досягненнях є значний 
вклад комсомольців, вели
кого загону неспілкової мо
лоді. Серед них трактори
сти Іван Хлібович і Воло
димир Шевченко, свинарка 
Люба Коваленко і доярка 
Ніна Череп’яна, шофер Іван 
Крошка та інші. Саме про 
них і таких, як вони, на збо
рах говорили з особливою 
теплотою.

Та нові завдання, що сто
ять сьогодні перед трудів
никами села, вимагають ще 
більшого напруження в ро
боті від усіх комсомольців, 
неспілкової молоді.

По виробництву м’яса 
колгосп взяв підвищене зо
бов’язання — виробити 57,5 
центнера на 100 гектарів 
угідь, а вироблено його за 
дев’ять місяців менше по
ловини взятого зобов’язан-

ЗВІТИ І ВИБОРИ 
В КОМСОМОЛІ

ня — всього по 20 центне
рів. Кормів у колгоспі вдо
сталь і соковитих, і кон
центрованих. Та їх викори
стовують нераціонально.

На свинофермі працюють 
лише дві комсомолки Гали
на Скляр та Галина Сер
дюк. Здавалося б, що вони 
наслідують почин Л. Лу- 
кашевського і будуть попе
реду у змаганні, поведуть 
за собою всіх працівників 
ферми. Цього, на жаль, не 
трапилося. Свинарки-комсо- 
молки самі часто порушу
ють трудову дисципліну, 
недогодовують тварин, пра
цюють абияк. За це спра
ведливо критикували їх на 
звітно-івиборпих зборах. 
Виникає питання: а де ж 
раніше був комітет комсо
молу, бригадна комсомоль
ська організація?

На початку року комсо
мольці взялися вирощува
ти кролів, але зобов’язання 
не виконали.

Невтішні справи і на мо
лочно-товарних фермах, хоч 
тут працює 90 процентів 
молоді. Колгосп виробив 
171 центнер молока на 100 
гектарів угідь, при зобов’я
занні 280 центнерів. Пере
дові доярки артілі надоїли 
тільки по 1650—1700 кіло
грамів молока від кожної 
фуражної корови. А у цьо
му ж селі, на фермі кол
госпу імені Горького, тру
диться передова доярка ра
йону, комсомолка Раїса 
Крошка. Вона надоїла за 
9 місяців 2612 кг.

Причини низьких надоїв, 
як з’ясувалося на зборах, 
полягають у тому, що ок
ремі доярки несумлінно

ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ

ПРО НАС ЗАБУЛИ
Села Петрівка і Мли

нок—сусіди, а мешканці 
їх — трудівники одного кол
госпу. На жаль, тільки про 
бригадну комсомольську ор
ганізацію села Петрівки за
бувають у Млинку, і тому 
ми існуємо якось відокрем
лено від загальноколгоспної 
комсомольської організації. 
Рідко повідомляють нас про 
ті чи інші заходи. Гірше то

го, навіть звітно-виборні 
збори пройшли без нас. 
Жодного комсомольця Пет- 
рівської бригадної організа
ції не повідомили про них. 
Знає про це і Онуфріївський 
райком комсомолу, але не 
поцікавився, чому так ста
лося.

О. ЛОБОДА, 
завідуюча Петрівською 
сільською бібліотекою 
Онуфріївського району.

працюють. Зараз тварин
ницькі приміщення не утеп
лені, до зимівлі не готові. 
Бувають перебої з корма
ми, худоби напувати ніде. 
Звичайно, цих недоліків бу
ло б значно менше, якби 
комсомольці взяли тварин
ництво в свої руки — зай-» 
нялися ремонтом примі
щень, механізацією очистки 
їх від гною, подачі води.

Знову ж таки комітет ком
сомолу не цікавиться робо
тою молодих тваринників, 
не допоміг їм подолати 
труднощі і виконати взяті 
зобов’язання. Саме про це 
свідчать такі факти. Вим
пел передовій доярці вру
чали за рік один раз, не про
ведено жодного вечора мо
лодих тваринників, не було 
і читацьких конференцій 
про досвід передовиків. 
Член комітету, доярка Ма
рія Череп’яна, групкомсорг 
ферми № 1 Євгенія Глібо- 
вич не вносили ніяких про
позицій у комітет комсомо
лу, щоб поліпшити справи 
на фермі, перейняті досвід 
роботи молодих тваринни
ків • сусіднього колгоспу 
«Прогрес», який по надоях 
молока тримає першість в 
районі.

Великі упущення в орга
нізаторській роботі коміте
ту комсомолу пояснюються 
перш за все байдужим став
ленням до своїх обов’язків 
вожаків, яким комсомольці 
довірили керувати організа
цією. Сім комсомольців вхо
дило до складу комітету. 
Це — Люба Дощенко, Ми
хайло Скляр, Степан Фур- 
са, Василь Ковальчик, На
дія Череп’яна, Іван Беше- 
вець. Працювали вони без 
вогника, без ініціативи, не 
було наполегливості в їх ро
боті. За рік вони спромог
лися лише п’ять разів зіб
рати збори комсомольців, і 
прийняли в члени ВЛКСМ 
тільки 17 чоловік, тоді як 
база росту тут велика. На 
зборах наводився такий 
факт. Іван Ханюк, Василь 
Хорунжий та інші молоді 
колгоспники п’ять місяців 
чекали, поки секретао 
бригадної організації Ліда 
Фурса скличе збори. І тіль
ки після звітно-виборних 
зборів були розглянуті їх 
заяви.

Секретар комітету Люба 
Дощенко. всі члени коміте
ту у своїх виступах заяви
ли комсомольцям: «Довір’я 
ваше ми не виправдали». 
Це дійсно так. Не зрозуміле 
інше. Чому мирилися-з цим 
партійна організація кол
госпу, райком комсомолу?

Комсомольці обрали но
вий склад комітету. Слід 
сподіватися, що активісти, 
яким доручили керувати ор
ганізацією, з перших днів 
візьмуться за поліпшення 
роботи, за усунення недо
ліків, про які говорили 
учасники звітно-виборних 
зборів. Допомогти їм у цьо
му — обов’язок партійної 
організації, райкому комсо
молу, секретарів райкому 
ЛКСМУ тт. Бугайського, 
Хорунжого.

П. ДМИТРЕНКО.
Долинський район.

-----__--------

ченко вручив райкому 
ЛКСМУ перехідний Черво
ний прапор і Почесну гра
моту обкому комсомолу,

Як дивитися
живопис?

ак дивитись 
■* * Чи не правда, 
ня може здатися дивним? 
Ну як, справді, треба диви
тись картину, написану ху
дожником? Зрозуміло, очи
ма.

І все ж питання, постав
лене нами, не пусте.

Інколи в наших м(узеях 
доводиться спостерігати 
глядачів, за виразом Пуш
кіна, «лінивих і недопит
ливих». Прочитає на ети
кетці: «Саврасов. «Граки 
прилетіли», підніме очі — 
дійсно, на голих березах 
розсілись чорні птахи; все 
гаразд — можна йти далі.

Скоро такому глядачеві 
стає нудно, і він йде з му
зею, навіть не підозріваю
чи того, як він себе духовно 
обікрав!

...Уявимо, що ми підій

живопис? 
це питан-

перший план висуває фігу
ри дочки-нареченої і матері; 
обидві вони в різких, по
ривчастих рухах. Перша з 
них намагається втекти 
сусідню кімнату, щоб 
ватись від майора, 
прийшов свататися, 
одягнена в незвичне 
купецького побуту 
відкрите плаття, 
сплескує руками з відстав
леними мізинчиками, кокет
ливо схиляє набік ретельно 
зачісану голівку. У волоссі, 
вухах, па шиї і зап’ястях — 
блискучі дорогоцінності, ви
ставлені ніби напоказ, щоб 
офіцер відразу побачив, що 
за нареченою він одержить 
немале придане.

Стрімкий рух дівчини, фі
гуру якої Федотов навмисне 
дає освітленою найбільш 
яскраво, відразу вносить в 
картину відчуття неспокою, 
метушні. Ми відчуваємо це 
тим більше, що огрядна і 
грубувата матуся різким ру
хом зупиняє дочку. Звеоне-

У 
схо- 

який 
Вона 

для
модне 

манірно

лише турбота про власну 
вигоду.

Забавна сцена захоплює 
нас все більше. Але чим да
лі ми дивимось на неї, чим 
активніше починають пра
цювати наш розум і почут
тя, тим гостріше ми пере
носимося думками в зобра
жений художником світ, 
тим чіткіше починаємо від
чувати, яка, власне кажу
чи, відбувається тут під
лість. Ніякі чисті почуття 
не властиві жодному персо
нажу картини. Користь, ци
нізм, себелюбство, лице
мір’я, злорадність, гру
бість — ось чим живе зов
сім не безневинний, як може 
здатися на перший погляд, 
світ. І вже не цікавість, а 
тривога і обурення закра
даються в серце глядача. 
Ми відчуваємо, що картина 
Федотова — обвинувачення 
на адресу «темного цар
ства». Гумор, насмішка, які 
вловлюємо спочатку, пере
ростають в гіркоту, гнів, 
моральне обурення.

Всякий значний твір жи
вописного мистецтва є ■'на-

поздоровив мо-

ГАЙВОРОНСЬКІ ТВАРИННИКИ-, г±
ПЕРЕМОЖЦІ ЗМАГАННЯ і побажав їм

. У соціалістичному змаган
ні районних комсомоль
ських організацій за даль
ше підвищення продуктив
ності громадського тварин
ництва молоді працівники 
ферм Гайворонського ра
йону добилися найкращих 
Результатів.

Бюро обкому ЛКСМУ 
підбило підсумки змагання

за дев’ять місяців і визна
ло переможцем Гайворон- 
ську районну комсомоль
ську організацію (секретар 
райкому ЛКСМУ В. Туров- 
цев)\

14 жовтня у колгоспі 
«Україна» зібралися молоді 
тваринники, комсомольський 
актив району. Член бюро 
обкому комсомолу т. Мар

кових успіхів у 
переджовтневому змаганні.

Секретар райкому ЛКСМУ 
В. Туровцев запевнив об
ком комсомолу і райком 
партії, що молоді тварин
ники району не пошкодують 
своїх сил і уміння для пов
ного виконання зобов’язань 
по виробництву продуктів 
тваринництва у другому ро
ці семирічки.

шли в Третяковській гале
реї до маленької картини 
художника П. Л. Федотова 
і прочитали підпис «Сватан
ня майора». Знаючи, що 
дія відбувається в 40-х ро
ках минулого століття в ста
рій Росії, ви легко вловлює
те сюжет. В кімнаті купець
кого дому зібралось все сі
мейство: огрядний купчина, 
матуся, що хапає за плаття 
манірну дочку, до якої по
сватався «благородний» дво
рянин, майор. Ми бачимо 
його в чеканні за дверима, 
поки спритна сваха спові
стить, що жених вже при
був.

Досить двох-тпьох хви
лин, щоб роздивитись все це. 
Що ж, можливо, далі руха
тись? Але за щастя збага
титися справжньою худож
ністю треба платити справж
німи, великими переживан
нями, енергійною роботою 
розуму. Тут не .можна задо
вольнятися лінивим і дрі
б’язковим інтересом, нікчем
ними, короткочасними по
чуттями.

Перша умова найпрості
ша — потрібні час і увага, 
щоб картина відкрилась гля
дачеві.

Давайте пильно, крок за 
кроком роздивимось цю кар
тину Федотова.

В залі купецького дому 
переполох. Нам відразу це 
видно, бо художник на

мо увагу, як тонко підкрес
лює хдожник різницю в на
турах матері і дочки. Рухи 
купчихи впевнені, владні, 
поступ важкий, обличчя не
розумне, але з норовом. Це 
типова представниця мос
ковського «темного цар
ства».

Трохи далі, в тіні стоїть 
сам купець. Він поспішає 
застебнути незвичний сюр
тук, одягнений для парад
ного випадку. Він схвильо
ваний наявною можливі
стю поріднитися з дворяни
ном.

Винуватця переполоху хоч 
і видно нам тільки через 
відкриті справа двері, але 
ми відразу його помічаємо, 
бо його брава фігура в па
радному мундирі, із шпа
гою малюється на фоні яс
краво освітленої стіни, яка 
ніби вириває силует офіце
ра в напівсутінку правої 
частини картини. Федотов, 
чудовий знавець тодішнього 
армійського побуту, з від
вертою насмішкою малює 
чванливого жениха. Весь 
вигляд його майже карика
турний: він стоїть, підбо- 
чившись, і хвацьким жестом 
закручує свій довіий вус. 
Що привело його сюди, в 
цю купецьку сім’ю? Любов 
до дочки купця? Звичайно 
ж, ні. Для нього, як і для 
купця, задуманий шлюб —

слідком великої і складної 
роботи художника. Худож
ник повинен вибрати пев
ний предмет для зображен
ня — буде це куточок при
роди, як у пейзажі, обрис 
конкретної людини, як 
в портреті, якась подія в 
житті людей, як в побуто
вій, так і в історичній карти
ні. Він повинен продумати 
самий спосіб зображення. 
Далі він повинен все необ
хідне досить наочно і пере
конливо виразити. Тут віді
грає роль все: розмір і фор
мат картини; спосіб розмі
щення окремих елементів 
твору на полотні, так звана 
композиція; ритм, колір і 
т. д. Все це разом складає 
виражальні засоби живопи
су. Якщо ми хочемо по- 
справжньому проникнути у 
творення живописця, ми по
винні розібратись в усіх цих 
засобах, уміти розрізняти їх.

Це не значить, що ми на
будемо професіональні знан
ня в галузі живопису. Але 
кожен, хто хоче, щоб йому 
було цілком доступне жи
вописне мистецтво, повинен 
засвоїти собі своєрідну, 
мовчазну мову живопису, 
навчитись свідомо слухати 
її.

Г. НЕДОШИВИН.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР* 
16 жовтня 1960 р. З стор.



мушуІПТк ПРОНЕСЕНА КРІЗЬ МітпІЬІЬ, вогонь! ЧАС
18 жовтня 1960 року ми- ампутували по стегно. А в 

нас 20 років з дня прийому медсанбаті Ользі довелося 
Комуністичного союзу мо- ампутувати обморожені кн- 
лоді Латвії до складу сті рук і стопу на лівій но-
ВЛКСМ. В лавах Латвій
ського комсомолу виросло 
багато тисяч молодих ра
дянських патріотів, безза- 
вітпо відданих Батьківщи
ні, справі Комуністичної пар
тії Про одну з вихованок 
комсомолу ми і розповіда
ємо сьогодні.

Цю сірооку дівчину бій
ці 43-ї латиської дивізії 
за хоробрість прозвали «Ор
лятком». Закінчивши курси 
медсестер, вона працювала 
в Ленінградському госпіта
лі, а потім пішла на фронт. 
В люті морози під ураган
ним вогнем старшина медич
ної служби Ольга Мусіна 
подавала допомогу поране
ним. Дивлячись на тендіт
ну дівчину, солдати не раз 
дивувались, звідки у «Ор
лятка» береться стільки си
ли,

...Під Старою Руссою за
пеклі бої йшли за кожний 
клаптик землі. Село Сольні 
15 разів переходило з рук 
в руки. На місці залишили
ся тільки згарища. Тільки 
де-не-де з-під заметів стир
чали чорні пічні труби. 
«Орлятко» з санітарною 
сумкою за плечима завжди 
з’являлася там, де нона бу
ла найбільш потрібна.

Якось розгулялася хурто
вина. Вітер кидав в облич
чя колючий сніг, забирав
ся в рукави, у валянки. Але 
Ольга вперто повзла впе
ред і волокла за собою «чо
вен» з пораненщи. Це був 
127-й боєць, винесений нею 
з поля бою. А там, на пере
довій, чекали інші, які по
требували термінової медич
ної допомоги.

— Повернешся, сестри
це? — пригадала дівчина 
благальний шепіт солдата, 
який був поранений у жи
віт.

І Ольга знову повзла на

зі.
— Ось і підрізали крила 

«Орлятку», — з гіркотою 
прошепотіла Ольга, і сльо
зи покотилися по її схудлих 
щоках. — Кому я тепер по
трібна така?

Три місяці пролежала 
мужня комсомолка в мед
санбаті. Щодня до неї при
ходили солдати і офіцери. 
Кожний хотів зробити щось 
приємне. Приносили цікаві 
книги. А 127-й боєць, вир
ваний дівчиною чз лабетів 
смерті, прислав вишитий 
рушник, який дала йому ма
ти, проводжаючи на війну.

Декілька місяців Мусіна 
перебувала в госпіталях 
Ярославля. Іркутська. 1 сю
ди йшли вісточки від фрон
тових друзів. Приходили не
знайомі люди. Кожний ста
рався, як міг, підбадьори
ти Ольгу.

Здоров’я Мусіної поліп
шувалось. Після виходу з 
госпіталя поїхала в Моск
ву. В інституті протезуван
ня професор зробив складну 
операцію — розчленив на 
правій руці променеву і 
плечову кістки, покрив їх 
м’якою тканиною і зашив.

Як тільки зняли шви, 
Ольга почала тренуватися. 
Оволоділа правою рукою і 
почала знову вчитися пи
сати. Після впертої бороть
би за кожний рух, за кож
ний крок дівчина навчилася 
ходити. А через півроку 
вийшла з протезного інсти
туту без сторонньої допомо
ги.

Перед Ольгою постало 
питання: куди їхати? Після 
довгих коливань вирішила 
поїхати туди, де народив
ся її батько — колишній 
латиський стрілок, який 
під червоними прапорами

передову.
— Куди ти, «Орлятко»? 

На тобі лиця немає, — умов
ляли Ольгу в санітарній ро
ті. — Відпочинь хоч трохи.

— Відпочивати будемо 
після війни, — твердо від
повідала дівчина.

Навколо Ольги свистіли 
кулі, здіймаючи фонтанчи
ки снігу, рвалися-міни. Але 
дівчина вперто просувала
ся вперед. Трохи підня
лась на лікті, щоб огляді
тися; і раптом вогняний 
шквал з силою кинув її на 
сніг. Ніби тисячі розпече
них голок вп’ялися в тіло, 
і вона втратила свідомість.

Лише наступного дня бій
ці виявили закривавлену 
Мусіну і доставили її в сан- 
роту. Права нога була пе
ребита в кількох місцях і 
висіла тільки і:а шкірі. Тї

. ------------- д

Людиною стати
пора

Коли над Інгулом „ 
яскраві вогні

Засвічує вечір осінній,
У тихих під’їздах 

обличчя нудні
Похмуро ховаються

в тінях.
В очах ані вогника —
Тупість в очах...
Він рук не приклав 

до роботи,
Але ж не змарнів
І не зблід,
Не зачах.
Нівроку!
Живе без турботи.
Такі ось зберуться 

в безжурну юрбу—

О
боровся за свободу і щастя 
свого народу. Так Ольга 
опинилася в Ризі.

Тут зустрілася зі своїм 
фронтовим другом Павлом 
Калвишем. Ще в рядах ла
тиської дивізії юнак і 
дівчина покохали один од
ного, свою любов вони про
несли крізь суворі воєнні 
випробування. Павло і 
Ольга поженились. У них 
народилась дочка, а через 
півтора року — син.

Ольга Карлівна навчила
ся готувати їжу і викону
вати іншу роботу. Діти у 
неї завжди чисті — любо 
подивитись. У квартирі по
рядок. Діти в усьому допо
магають матері.

Мужня жінка і любляча 
мати користується великою 
повагою всіх, хто її знає. 
Вона виступає перед школя
рами, молоддю, розповідаю
чи їм про роки Вітчизняної 
війни, про подвиг радян
ського народу.

(ТАРС).
Латвійська РСР.

Шліфують асфальт 
черевики,

Ідуть в ресторацію 
слухать трубу,

Оту,
Що вискиглює ДИКО.
І дудлять горілку, 
І лижуть коньяк, 
А потім приходять 

на танці.
І так щонеділі — 
Щовечора так 
Між нами снують 

поганц..
Снують, 
Закопиливши губи свої,
І тільки опівночі знову 
Бредуть у домівки 

сп’янілі рої,
У пляшці втопивши мову.
За що ж ви смакуєте 

ті коньяки?
За що?
Ну, скажіте, звідки 
У вас ті штиблети і 

галстук такий,
Штанці, наче з голки, 

нові піджаки?
Дістали у доброї тітки? 
За нашу ж копійку 

робочу п’єте,
За наші поти робочі.
На шиї трудящих ви 

всі сидите, 
Тож досить!
Терпіти не хочем. 
Ви добрий мозоль 

надавили нам,
Мов п’явки, до нас 

пристали.
Так знайте:
Іржі й непомітний грам 
К бісу зчищають зі сталі! 
Ану, здоровило, 
Тримай молоток!
А ти — на завод 

до верстата!
Досить жувати чужий 

шматок,
Пора вже людиною 

стати!

Валерій ЮР’ЄВ, 
Віктор ПОГРІБНИЙ.

----------

, КИЇВ. У Державному академічному театрі опери та 
. балету імені Т. Г. Шевченка відбулася прем’єра балету 
. заслуженого діяча мистецтв УРСР композитора В. Гомо- 
, лякн «Чорне золото». Спектакль присвячений героїчним 
,' будняу соціалістичного Донбасу, його славній трудовій 

м'олоді.

ЗА КРИВАВІ ЗЛОДІЯННЯ—

нкш ипфнтй КИ0ЧОК

А ЯК БЛИЖЧЕ...

НРАСИВЕ місто Бобри- 
нець. І зеленню сла

виться, і квітами. Це — як 
здалека. А як ближче...

Ото як повіє вітер, так 
мешканці вулиці Комсо
мольської і прилеглих до 
неї і кватирки у вікнах за
чиняють, і носи затуляють. 
Не від квітів, звичайно, а... 
від контори «Заготхудоба».

Розмістилася ота солідна 
установа майже в самому 
центрі. І скупчуються там 
цілі череди худоби кожного 
дня. І ніяка зелень не вдер
житься, звісно, на цій вули
ці, хоча й саджають дерев
ця щороку.

А в дощ мешканцям Ком
сомольської хоч вертольо
том вибирайся, бо ніякі но
ги не осилять багнюки.

В. ВОЛЕНКО, 
юнкор.

0
ЬНЦИКЛОПЕДІЯ

ГРИЦЬКА ТРУДЯГИ

Аденауер — бацила фа-. 
шистської чуми.

Атестат — документ, який 
дає право дармоїдам сиді
ти на шиї батьків.

Брухт — залишки амери
канського літака «У-2» на 
радянській землі.

Вибори — президентська 
гра в США.

Дармоїд — виразка на 
здоровому тілі.

Долар — бог капіталістів. 
Дьоготь —,жанр радіопе

редач «Голосу Америки».
Заєць — пасажир, для 

якого копійка дорожча за 
совість.

Ножиці — інструмент, 
яким користуються деякі 
лектори при складанні лек
цій.

Стнляга — раб моди.
Товкучка — місце роботи 

спекулянтів.
Чан-Кай-ші — зоологічна 

рідкість: живий труп.
Шахи — спосіб скорочен

ня робочого дня деяких 
службовців установ.

Шліфування асфальту — 
заняття нероб.

Штурм — поширений ме
тод посадки в автобус № З 
на зупинці «Центральний 
ринок».

0

«НЕ РВІТЬ КВІТІВ...»

КЕ ходіть по газонам і 
квітникам, не рвіть кві

тів...»
Це у Хмельовому по ву

лиці Сталіна такі таблич
ки є.

Бачите, як комсомолія 
райцентри турбується... про 
таблички. Так, так, ми не 
помилилися. Бо квітів і га
зонів немає. А натомість 
уздовж тротуару поміж кле
нами та осокорами каміння, 
гранітні брили красуються.

Воно, звісно, пізнувато 
вже квіти сіяти. Але дбай
ливий господар про весну 
вже зараз думає. Так-то!

О. ПАВЛОВ.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  ♦♦♦«♦« *«*««« ♦♦♦♦♦♦ «««**«*«««*♦ПЕРЕДФІНІШЕМ Як

НАБЛИЖАЄТЬСЯ до кінця розиграпі з футбол» серед команд 
' класу «Б» першої української зони. Більшості колективів ли
шилося провести по одній—дві зустрічі, а одеському «Чорно
морцю» і ужгородському «Спартаку» — по три. Вінницький «Ло
комотив» вже закінчив рознграш. Останній матч з київським 
«Арсеналом» він зіграв внічию (1:1), набрав 44 очка і поки що 
займає друге місце.

Успішно провів другий круг розиграшу миколаївський «Суд
нобудівник». Він у десяти зустрічах вийшов переможцем, чотири 
матчі звів внічию і лише один програв. Вигравши в ЗІ-му, пе
редостанньому турі у чернігівського «Авангарда» (4:0), миколаїв
ці набрали 46 очок і стали вже недосяжними для інших команд. 
Незалежно від того, як закінчиться їх остання зустріч з одесита
ми, вони вже забезпечили собі перше місце в зоні і право вести 
боротьбу за перехід у клас «А».

Кіровоградська «Зірка» — єдина команда в зоні, яка в дру
гому крузі не зазнала- жодної поразки. Але половину зустрічей 
(7 з 14) вона звела внічию, і це дозволило киянам перед фінішем 
розиграшу наздоганяти її. Обидві команди після ЗО турів мають 
по 40 очок. У столичних спортсменів краще співвідношення забитих 
і пропущених м’ячів, і тому вони зараз перебувають на третьому 
місці, а кіровоградці — на четвертому. Останні два тури, в одно
му з яких ці команди мають зустрічатися між собою, вирішать 
питання, хто з них займе почесне місце в провідній трійці.

Лідер першого кругу — одеський «Чорноморець» дуже невда
ло виступає в останніх турах. Він зазнав три поразки підряд: від 
львівських армійців і ровенського «Колгоспника» з однаковим 
рахунком (0:2) і кіровоградської «Зірки» (1:3). В останньому турі 
одесити зіграли внічию (0:0) з чернівецьким «Авангардом» і зай
няли шосте місце.

Перед фінішем розиграшу турнірна таблиця зони має такий 
вигляд:

І В Н П М О

І Постановку балету здійснив народний артист УРСР 
П. Вірський, художнє оформлення — народного художни-

< ка СРСР А. Петрнцького, диригент — народний артист 
• Казахської РСР Г. Дугашов.
• У спектаклі, крім артистів балету театру, беруть
• участь Державний заслужений ансамбль танцю УРСР і 
• учні хореографічного училища.

Балет «Чорне золото» підготовлено до Декади україн
ської літератури І мистецтва в Москві.

На знімках: сцени з спектаклю. Фото В. СИЧОВЛ.

ДО РОЗСТРІЛУ
ПОЗАВЧОРА в Кірово

граді закінчився судо
вий процес над активним 
посібником німецько-фа
шистських загарбників К. К. 
Журавльовим, який обвину
вачується у каральних діях 
проти радянських людей.

На ранковому засіданні 
було заслухане останнє сло
во підсудного*

Після перерви о 5-ій го
дині вечора в переповнено
му приміщенні Будинку 
культури імені Калініна 
було оголошено вирок К. К< 
Журавльову.

Розглянувши матеріали 
справи, речові докази, за
слухавши показання підсуд
ного і свідків, документаль
ні дані судово-медичної 
експертизи, промови дер*

жавного обвинувача та 
адвоката, а також вислу
хавши останнє слово під
судного К. К. Журавльова, 
судова колегія вважає вста
новленим, що підсудний 
Журавльов з перших же 
днів окупації міста Кірово
града добровільно перейшов 
на бік фашистських загарб
ників, зрадив Батьківщині, 
запродував, мучив і розстрі
лював радянських громадян 
на шкоду державній неза
лежності, територіальній 
недоторканості І воєнній 
могутності радянської краї
ни.

Підсудний зробив тяжку 
провину проти радянської 
Батьківщини І людства, що 
передбачається статтею 1 
Закону Союзу РСР «Про 
кримінальну відповідаль
ність за державні злочини».

У зв’язку з виключно

Миколаїв 
Вінниця 
Київ 
Кіровоград 
Львів
Одеса
Чернівці 
Ровно 
Житомир 
Тернопіль 
Ужгород 
Луцьк 
Черкаси 
Дрогобич 
Станіслав 
Чернігів 
Хмельницький

ЗІ 19 8
32 18 8
ЗО 16 8
ЗО 16 8
Зі 16 6
29 16 4
Зі 14 8
ЗО 14 7
ЗО 14 6
31 10 7
29 6 13
Зі 8 9
ЗО 7 9
30 6 10
31 6 8
31 4 6
ЗІ 3 7

4 60:18 46
6 61:25 44
6 67:28 40
6 63:36 40
0 46:29 38
9 64:30 ЗО
9 46:40 36
9 42:38 35

10 63:37 34
14 32:41 27
10 29:36 25
14 33:47 25
14 29:45 23
14 30;Б1 22
17 20:53 20
21 26:61 14
21 17;03 13

тяжкими злодіяннями, вчи
неними підсудним, і, оці
нюючи всі докази і обстави
ни справи, судова колегія 
вважає необхідним застосу
вати до підсудного К. К. 
Журавльова Постанову Пре
зидії Верховної Ради Сою
зу РСР від 18 липня 1960 
року і приговорила К. К. 
Журавльова на основі стат
ті 1 Закону Союзу РСР 
«Про кримінальну відпові
дальність за державні зло
чини» з застосуванням По
станови Президії Верховної 
Ради Союзу РСР від 18 
липня 1960 року до смерт
ної кари — розстрілу з кон
фіскацією всього майна.

Присутні на процесі 
бурхливими оплесками зу
стріли справедливий вирок 
радянського правосуддя,

Успішний виступ, 
«Зірки»' '

Кіровоградська футболь
на команда «Зірка» провела 
в Польщі третій товари
ський матч. Вона зустріла
ся з командою «Одра» 
м. Ополє. Зустріч виграли 
поляки (1:0).

Наші земляки провели в 
Польщі три матчі, з яких 

два виграли. Вони набрали 

чотири очка з шести можли* 

вик при співвідношенні за
битих і пропущених м'ячів—і 
5:3.

Редактор П. МАРЧЕННО.

«Молодой коммунар» — орган Кнровоградского 
областного комнтста ЛКСМУ, г. Кнровоград.
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