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ДЕКАДА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1 МИСТЕ
ЦТВА В МОСКВІ. У Великому театрі Союзу РСР ко
лектив Київського театру опери та балету імені Т. Г. 
Шевченка показав оперу «Арсенал» композитора 
Г. Майбороди.

На спектаклі були присутні керівники Комуністичної 
партії і Радянського уряду, керівники і члени партійно- 
урядових делегацій соціалістичних країн та делегацій 
братніх комуністичних і робітничих партій, які прибули 
в Москву на святкування 43-х роковин Жовтня.

На фото: керівники Комуністичної партії і Радян
ського уряду, керівники братніх партій вітають учасни
ків спектаклю «Арсенал».

Фото В. СИЧОВА і к. ШАМШИНА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

Хроніка 
Декади

Художню виставку «Ра
дянська Україна» за три дні 
відвідало і8 тисяч глядачів.

* * »
В Спілці письменників 

СРСР закінчилось обгово
рення української прози, в 
якому взяли участь пись
менники братніх республік.

ВСЯ МОСКВА СТАЛА 
залом для глядачів...

< Здається, вся Москва 
стала одним величезним, 

мільйонним залом для гля
дачів — так широко роз
плеснулось українське ми
стецтво по столиці. Не ми
нає дня, щоб учасники Де
кади не виступали в цехах 
десятків московських під
приємств, у палацах куль
тури, в клубах. Письмен
ники, композитори, профе
сіональні і самодіяльні ар
тисти зустрічають тут вдяч
ну аудиторію, яка тепло і 
сердечно приймає пред
ставників братнього укра
їнського народу.

В третій день Декади, 14 
листопада, театри України 
показали три спектаклі.

Це — опера М. Лисенка 
«Тарас Бульба» у постанов
ці театру опери та балету 
імені Т. Г. Шевченка, спек
такль театру імені Франка 
«Не судилося» за п’єсою 
М. Старицького та спек
такль Харківського драма
тичного театру імені 
Т. Шевченка — «День на
родження» М. Печсніж- 
ського.

Естрадна вистава «Везли 
естраду на Декаду» йшла 
втретє. Глядачі від щирого 
серця аплодували всьому 
ансамблю учасників виста
ви, які створили розумний, 
веселий, темпераментний, 
справжній естрадний спек
такль.„МИ З УКРАЇНИ"

Великий концерт у Лужниках
Облямована яскравим ук

раїнським орнаментом, сце
на Палацу спорту в Лужни
ках, де відбувся 15 листо
пада великий концерт «Ми 
з України», здавалася цент
ром народного свята. Пер
ші слова, що прозвучали на 
цьому святі дружби і щас
тя, були звернуті до Мо
скви. «Привіт Москві» — 
пісню А. Філіпенка співає 
зведений хор.

Програма цієї масової 
вистави, яскравої, веселої, 
пронизаної чудовою народ
ною музикою, українським 
гумором, вилилася в пісню 
про Україну.

Танцюють шахтарі, учас
ники ансамблю танцю шах
ти «Кочегарка» з Горлівки. 
їх змінюють самодіяльні ар
тисти Ровенської, Кірово
градської областей. Поряд з 
самодіяльними артистами 
співають і танцюють артис
ти заслужених колективів 
республіки—ансамблю тан

цю УРСР, українського на
родного хору, «Думки», ка
пели бандуристів...

В канву святкової виста
ви органічно вплетені ви
ступи солістів — М. Ворву- 
лєва і Є. Чавдар, М. Конд- 
ратюка, В. Дальського, 
Є. Дем’янчука та інших.

Урочисто звучить у фіна
лі у виконанні зведеного хо
ру кантата композитора 
К. Данькевича на слова 
М. Рильського «Клятва».

« * *
Московський глядач вдяч

но відгукується на кожний 
спектакль театру опери та 
балету УРСР ім. Т. Г. Шев
ченка. Поставлений театром 
15 листопада балет «Лісова 
пісня» — одне з найяскраві
ших вражень Декади.

Театри — Київські імені 
Франка та імені Лесі Ук
раїнки, Харківський імені 
Т.. Шевченка показали в 
цей день повторні спектаклі.

(РАТАУ).

♦ ♦ ♦
«З народом і для наро

ду!» — так називається фо
товиставка, що відкрилася 
в Центральному будинку 
актора, організована Ук
раїнським театральним то
вариством.

♦ ♦ ♦
В Будинку культури на 

Ленінських горах відбувся 
великий вечір української 
літератури і мистецтва.

(РАТАУ).
-0-

Газети й журнали— 
ДРУЗІ НАШІ

ЛУЖЕ добре, що комсо- 
мольці Кіровоградщи- 

ни мають свій друкований 
орган. «Молодий комунар» 
для юнаків і дівчат кол
госпу імені Чапаєва, Хма- 
лівського району, став най
ближчим другом і порадни
ком. Майже всі комсомоль
ці передплачують зараз 
свою обласну газету. На 
1961 рік її вже передплати
ли 40 чоловік.

В, ГРИГОРЕНКО, • 
ланкова,

• * »
7Т0БРЕ організована пе- 

редплата на молодіжні 
газети і журнали у колгоспі 
імені Жданова, Рівнянсько- 
го району. Тут кожний дру
гий комсомолець одержує 
зараз і вже передплатив на 
наступний рік те чи інше 
видання. Зокрема, «Моло
дий комунар» одержувати
ме більше 50 юнаків і дів
чат.

— Велика заслуга в цьо
му, — говорить секретар 
комсомольської організації 
Люба Дядюра, — наших 
молодих листонош і гро
мадських розповсюджувачів 
преси.

Молодь не тільки сама 
передплатила газети і жур
нали, а й залучила до цьо
го і старших товаришів.

Н. ПАЛИВОДА.

• Комсомолка
Пленуму
цц ипрс-

свиноматки

р. ЛИСЕНКО за прикладом Л. Лукашев- 
ського відгодувала 775 голів свиней.
ДОЯРКИ Є. АІІДРУШКО І 
II. ПАЛАМАРЧУК НАДОЇЛИ
ПО

По 34 поросяти від кожної
8 ТИСЯЧІ ЛІТРІВ МОЛОКА.

*
одержала В. А Г І Є В И Ч.

Ними пишаються
ДРУЗІ

ЯКИИ шлях обрати в
житті? Це питання по

стало перед Раїсою Ли- 
сенко, коли вона закінчила 
школу. Не вагаючись, дів
чина вирішила: буду сви
наркою. Незабаром в кол- 
юспі говорили про комсо
молку: адже вона за при
кладом Ярослава Чижа 
працює. Вже зараз на її 
рахунку 775 голів відгодо
ваних свиней.

Не відстає від Раїси і 
Галина Горе. Комсомолка 

пішла на ферму доглядати 
теличок. Виростила з них 
корів і зараз працює дояр
кою, веде перед у роботі. 
Старанно доглядаючи своїх 
первісток, Галя одержала 
від кожної з них близько 
2.600 літрів молока і своє 
зобов'язання перевиконала.

Т. С1РОШТАН, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «40-річчя Жовт
ня», Бобринецького 
району.

Почесне право 
завойовано

СВИНАРКА колгоспу 
імені Щорса, Онуфрі- 

ївського району, Віра Агіе- 
вич одержала по 34 діло
вих поросяти від кожної 
свиноматки.

Завоювала право взяти 
участь в обласному святі 
тваринника і комсомолка 
Галина Остаїико з артілі 
імені Сталіна. Молода кол
госпниця одержала від 
кожної свиноматки по 29,7 
поросяти.

В. ГАВРИЛЕЦЬ.
-О-

ЕШЕЛОН
ЗАВАНТАЖУЄТЬСЯ

ГІ ЕРШІ тонни металевого 
лому до кіровоград

ського ешелону внесли піо
нери Долинської середньої 
школи. Запорізькі металур
ги одержать від них за ос
танні дні понад 10 тонн 
брухту. Не думають відста- 
вати від них і піонери міс
цевої залізничної школи. 
На їхньому рахунку більше 
9 тонн лому.

Активно почали збір 
брухту металургам Запо
ріжжя учні Братолюбів- 
ської і Гурівської шкіл.

В. БУЛАНЕНКО.

І
Н а знімку: учень

З «В» класу Кіровоградської <, 
школи № 6 Володя Фомсико ' 
кладе і свою частку лому в < 
загальну купу.

— Із старим велосипедом ) 
не шкода розлучатись, — го- < 

> ворить хлопчик. $
> Фото В. ШТЕППБЕРГА. ?

Радісно зустрічають Пленум ЦК КПРС доярки ком
сомольсько-молодіжної ферми колгоспу «Україна», Гайво- 
ронського району, Степанида Андрушко і Надія Паламар
чук. Добре попрацювали вони — понад три тисячі літ
рів молока вже надоїли від кожної корови.

На знімку: Степанида АНДРУШКО і Надія ПАЛА
МАРЧУК. Фото Г. ВЄРУШК1НА.

І В СУБОТЦ1
ПРИЙДЕ ЗИМА

ДЕСЯТА година ранку. Біля корівника другої молоч-
но-товарної ферми колгоспу імені Леніна стоїть гру

па доярок і нетерпляче виглядає скотарів. А ті в іншому 
корівнику прямо серед проходу хвацько грають у карти. 
Вони ніби й не чують, що корови ревуть, рвуться з лри- 
в’язу на пасовище. Хоча й воно не обіцяє нічого ласого
(бо що за корм може бути на толоці у пізню осінь), та 
все ж для тварини прогулянки на свіжому повітрі дуже 
потрібні.

Та не завжди і свіжість корисна, особливо тій групі 
нетелів, яка стоїть довгими ночами в загороді, по колі
на в багнюці, під відкритим небом.

— Для цього молодняка, — говорить завідуючий фер- 
мою П. О. Шаповал, — новий корівник споруджується, 
але... хтозна, коли він буде готовий. Дах над мурова
ними стінами будівельники вивели ще у вересні. Га на 
цьому й зупинилися. А ще ж треба двері, підлогу, ясла 
зробити...

Ну, а що чекає ту сотню голів нетелів, які стоять у 
загороді на фермі першої комплексної бригади? Адже 
для них нічого не будується.

— 36 голів ми якось ще втиснемо у приміщення до 
цьогорічного молодняка, — каже завідуючий фермою 
№ 1 Микола Іванов, — а де розмістити решту, не знаю. 
А хто ж повинен знати, хто повинен подбати про худобу?

Надто вже байдуже ставиться до своїх обов’язків 
комсомолець М. Іванов. Він спокійнісінько, без наймен-
шої стурбованості, пояснює, що ще місяць тому голова 
правління артілі П. Г. Гундаренко прислав престарілих 
колгоспників і вони полагодили солом’яну покрівлю на 
одному приміщенні. А на решті будівель і досі дахи зі
яють кроквами. Роботи на якийсь день-два, М. Іванов 
все ще очікує дідів. Невже з цією справою не впорали
ся б самі тваринники, яких на фермі є 27 чоловік?

Біля дверей лежать купи гною, а вздовж підвісної до
роги його такі гори навалено, що вже й вагонетки не 
проходять. Може М. Іванов сподівається, що голова ар
тілі знов пришле «рятувальну експедицію»?

На фермі працює чимало комсомольців, молоді. От би 
вожаку Івану Демешку завітати б сюди, присоромити 
недбалих господарів та допомогти організувати підго
товку ферм до зимівлі. Він молодий секретар (трохи 
більше місяця, як обрали), та пора йому вже серйозно 
зайнятися тваринництвом, бо справи тут не блискучі.

О. ШКАБОЯ.
с. Суботці,
Знам’янського району.

Шефи — колгоспу

МАЙБУТНІ агрономи й
зоотехніки — студенти 

Бобринецького сільськогос
подарського технікуму до
помогли робітникам радгос
пу «Червоний землероб» у 
збиранні гібридної куку
рудзи. Вони виламали й від
правили на завод тисячі 
тонн початків.

Злагодженою, наполегли
вою працею відзначилися 
члени ланки Роберта Шапо-
ва.іа.

С. КУЧЕРЕНКО, 
студентка.



II

Паровозники бригади 0. Барміна 
—передовики змагання

На Кіровоградській вірьовочній

ВОНИ ДО МЕТИ РАЗОМ З ЧАСОМ ІДУТЬ

Риси нашого росту

До перемоги праці комуністичної
☆ ☆ ☆

ВСЬОГО місяць, як Воло
димир Гапонов працює 

в нашій бригаді помічником 
машиніста. Важко доводи
ться хлопцеві: справа ця 
для нього нова. Та товариші 
відразу ж запропонували 
йому свою допомогу. Часто 
можна побачити біля Воло
димира Анатолія Бурова.

Подовгу й терпляче роз
криває Анатолій «секрети» 
роботи молодому помічни
кові машиніста. А розповіс
ти є про що: адже комсо
молець має чималий досвід. 
Ще в 1954 році став він 
працювати в Знам’янському 
паровозному депо. Звідси і 
в армію пішов. Після закін
чення служби знову зустрі
чали його паровозники. 
Сильний, змужнілий, він 
просто рвався до роботи.

—Ну й скучив же я за 
всім цим, — часто говорив 
він, оглядаючи локомотиви.

З тих пір ніхто не пам’я
тає, щоб Анатолій Буров 
був серед відстаючих. Юнак 
працює сумлінно, а у віль
ний від роботи час його 
можна побачити в оточенні 
друзів. Він читає газети або 
проводить бесіди.

Правду кажучи, навіть 
працювати легше від того, 
що поруч такий товариш. А 
таких у нас в бригаді бага-

МОДІ

Шліфувальники бригади 
Паила Лозового з Семеніи- 
ської брикетної фабрики за
воювали почесне звання ко
лективу комуністичної праці. 
Міцно увійшов в їх життя 
лозунг комуністичних бригад: 
«Один за всіх, всі за одно
го». Тут кожен ділиться з то
варишами набутим досвідом. 
На знімку ви бачите, як 
уважно слухають члени 
бригади розповідь досвідче
ного шліфувальника П. І. 
Крикуна (в центрі).

Фото Г. ТАНСЬКОГО.

на схилі Табурищансько- 
го мису, там, де тепер ви
росло чудове місто-сад, над 
самим Дніпром років два— 
три тому був невеликий ху
тір Чорноморівка. Від цьо
го села тепер не залишило
ся й сліду — на його місці 
піднялися багатоповерхові 
жилі будинки, школи, чудо
вий білокамінний Палац 
культури імені Леніна. Але 
серед місцевих жителів і 
понині живе легенда про ви
никнення цього села.

У сиву давнину, років 
триста тому, на схилі мису 
табором стояла козацька 
вольниця. Розповідають, що 
колись старий запорожець 
Чорномор, втративши в 
жорстокій січі з кримською --------  —І..------- ----під.

. . .. д° 
Високого каменю і тут, біля 
підніжжя мису, поставив со
бі хату. Минали роки, і нав
коло неї виросло село, яке 
дістало назву його заснов
ника.

ордою всіх товаришів, 
нявся вверх по Дніпру

*)) «Сурмачі комуністич
ної праці». Видавництво ЦК 
ЛКСМУ «Молодь», Київ, 
1960 р.

♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ о ♦♦ »» ♦♦ ♦♦

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
18 листопада 1960 р., 2 стор,

Ось, наприклад, Микола 
Деморецький. Це наш коче
гар. Закінчив хлопець 10 
класів, прийшов у депо. І 
треба сказати, що досяг він 
немало. Обов'язки виконує 
добре, та й в громадській 
роботі — серед перших.

З душею трудиться і Вік
тор Головченко. Та що й го
ворити: з такими — гори
перевернути можна. І неви
падково, що наш колектив 
ось вже рік носить звання 
комуністичного. Члени ком
сомольсько - моло д і ж н о ї 
бригади з честю виправдо
вують це високе звання. 
Результати відчутні: лише 
за жовтень ми провели 48 
великовагових составів, в 
яких понад норму перевезли 
близько 50 тисяч тонн на
родногосподарських ванта
жів. Є у нас і економія па
лива — понад 60 тонн ву
гілля.

0. БАРМІН, 
старший машиніст 
Знам’янського паро
возного депо.

Серед
КНИГ

Тепер настали інші часи. 
За останні роки на берегах 
Дніпра сталися легендарні 
перетворення, які здійснили 
прості радянські люди — 
будівники Кременчуцької 
ГЕС. У рекордно короткий 
строк вони звели на руслі 
ріки красуню-гідростанцію, 
проклали нову судноплавну 
магістраль-шлюз, споруди
ли 12-кілометрову греблю, 
створили величезне водосхо- 
вище-море, могутній прибій 
якого шумить тепер від 
створу гідровузла аж до 
Черкас.

Про гідробудівників — 
людей неспокійної кочової 
професії, невтомних пере
творювачів природи тепер 
складають нові пісні, пи
шуть нариси, повісті, навіть 
романи. І цілком правомір
но, що перший нарис у кни
зі про наших чудових су
часників. присвячений саме 
гідробудівникам — героям 
легендарних перетворень на 
берегах Придніпров’я*)'. Ав
тори нарису «Нові легенди 
старого Славути» О. Мотор
ний, М. Стояи і Н. Добрій 
поставили перед собою бла
городну мету — показати не 
тільки масштаби і темпи бу
дівництва ГЕС, а й станов
лення людей — творців ве
ликої дніпровської будови.

Герої нарису — наші су-

) Руками таких,
) вродлива, весела дівчина,
> зводяться нові будівлі у на- 
) тому місті. ТІ, хто у день 
5 43-х роковин Великого Жовт- 
у ня святкував новосілля, щнро
> вдячні і комсомолці 
< ші Гуцько — малярові 
{ управління № 1.

І
 Наташа і її друзі 

працюють на спорудженні 
житлового будинку по вулиці

) Володарського.
> На з ні м к у: Наташа 
і ГУЦЬКО.
? Фото Ф. ПЛАХТІЯ.

Ната- 
буд-

зараз

часники з їх чудовими ри
сами нового, комуністично
го ставлення до праці. У не
легких буднях, в труднощах 
гартуються їх воля, невтом
ність у досягненні постав
леної мети. А мета у всіх 
цих людей була одна — на 
два роки раніше строку зда
ти ГЕС у повну промислову 
експлуатацію.

В нарисі перед читачем 
проходить ціла галерея лю
дей різного віку, різних про
фесій. Але всіх їх споріднює 
одна риса, яку можна оха
рактеризувати двома слова
ми: творчий неспокій. Ось 
«ветеран династії» Герой 
Соціалістичної Праці М. Д.

Карпов, бригадир арматур
ників. Життєвий і трудовий 
шлях цієї посивілої, але не 
по роках жвавої людини — 
своєрідний літопис радян
ського гідроенергобудівни- 
цтва. Більше чверті століт
тя вже мандрує Михайло 
Дмитрович з будови на бу
дову — споруджував перве- 
нець радянської енергетики 
Волховську ГЕС, Камський, 
Горьковський гідровузли, а 
декілька років тому разом з 
сім’єю прибув на будівни
цтво Кременчуцької ГЕС. А 
сім’я у нього велика, друж
на: син Аркадій ще на Горь- 
ковській ГЕС успадкував 
спеціальність батька, а піс
ля демобілізації з флоту 
відразу на Кременчуцьку 
ГЕС приїхав. Тут незабаром 
бригадиром арматурників

НОВОБУДОВИ
МОЄ ПОКЛИКАННЯСеред тисяч юнаків і дів

чат, які працюють у нас на 
будові, є, звичайно, і такі, 
кого сюди привів випадок. 
А ось у нас з подругами 
Катею Зелінською та Зіною 
Озерянською, це вже, я б 
сказала—покликання. Рані
ше ми працювали на Кре- 
менчукгесбуді. Там відчули 
справжню романтику ново
будов.

Раніше працювала я про
давцем газетного кіоску 
у м. Ново-Георгіївську. Та 
хіба ж всидиш за прилав
ком, коли за кілька кроків 
люди створюють нове море 
і гігантську ГЕС! А з газет 
посміхаються мені їх мужні, 
веселі обличчя, немов кли
чуть до себе. Не втрима
лась, пішла на будову. Тут 
здобула спеціальність шту
катура, другий виробничий 
розряд, стала членом брига
ди комуністичної праці.

Всі ми дуже раділи з то
го, що завершували будів
ництво гідровузла. Але 
ставало водночас і якось 
журно, що кипуче, бурхли
ве життя будови вже за
лишилось позаду. Вирішили 
ми не розлучатись з цим 
чудовим життям, продовжи
ти його у Криворіжжі. По
їхали й хлопці: мулярі, 
теслярі, електрики.

Нам з подругами по-, 
щастило — знову в одній 
бригаді працюємо. Разом з 
нами ще дівчата з Одещи
ни — Зіна Моторна й Галя 
Чорноморець, з якими ще в 
дорозі подружились.

Всього лише перший мі
сяць трудимось ми на спо
рудженні аглофабрики, та 
повинна сказати: задніх не 
пасемо. Працюючи у комп-

став; Володимир і Анатолій, 
Віра і Ольга теж різними 
будівельними спеціальностя
ми оволоділи.

Чудовий внутрішній світ 
будівників ГЕС, їх світлі 
почуття і переживання ав
тори нарису виражають не
багатослівно, але колорит
ними штрихами. Глибокою 
симпатією проймаєшся до 
молодого талановитого ін
женера Ігоря Сафронова, 
який у співдружбі з проек
тувальниками вніс конструк
тивні зміни у будівництво 
хвилеріза, цехів каменедро- 
барного заводу. Сім мільйо
нів карбованців зекономле
но на будові за рахунок 
впровадження нововведень 
цього інженера! Ігор Саф- 
ронов по праву може пиша
тися, що в живлющому 
струмі, який видає ГЕС, є 
і його частина невгасимої 
енергії, технічної творчості.

Могутньою хвилею проко
тився по всій нашій країні 
почин московських заліз

молодь, яка 
незвіданими 
нових висот

НИЧНИКІВ, які вирішили жи
ти і працювати по-ленін- 
ському, по-комуністичиому.

Рух розвідників майбут
нього тепер перетворився у 
велику силу, стає чим далі 
масовішим. Заспівувачем 
цього руху, як і у всяких 
великих починаннях, висту
пає невтомна 
дерзає, йде 
шляхами до 
продуктивності праці.

Наприкінці лютого ц. р. на 
нараді кукурудзоводів Кіро- 
воградщини виступала знат
на ланкова республіки двічі 
Герой Соціалістичної Пра
ці Є. О. Долинюк. «Чудова, 
енергійна у нас молодь’, 
працьовиті у неї руки, не
спокійні серця. Багато хто з 
молодих кукурудзоводів 
уже й на нас, «стариків», 
насідає, — сказала вона. —’

Лист з Криворіжжя *

лексній бригаді штукатурів 
під керівництвом досвідче
ного майстра своєї справи, 
бригадира І. П. Петрушен- 
ка, оволодіваємо новими 
спеціальностями. У пас у 
бригаді кожен буде не ли
ше штукатуром, але й 
малярем, бетонником, об- 
лицювальником.

Нас, кременчукгесбудів- 
ців, дуже гостинно прийня
ли в свою сім ю трудівники 
комсомольської будови. Ад
же праця на спорудженій 
Кременчуцької ГЕС — най-

краща атестація молодому 
будівельникові. І ми її ви
правдовуємо. Вже зараз на 
140 — 160 процентів вико
чуємо змінні завдання. По
переду у нас — нові трудо
ві перемоги у праці. Неза
баром виростуть на криво
різькій землі корпуси веле
тенської аглофабрики, в бу
дівництво якої вкладуть чи
мало праці і колишні будів
ники Кременчуцького гідро
вузла.

Віра ПРИХОДЬКО, 
штукатурниця.

ТУТ ТРУДЯТЬСЯ 
МОЛОДІ

Кіровоград-Продукція Кіровоград
ської вірьовочно-шпагатної 
фабрики користується ве
ликим попитом і за межами 
України. В Азербайджан, 
Казахстан, далекий Сибір 
відправляються великі пар
тії котків вірьовок. Працює 
на підприємстві переважно 
молодь.

В цеху, де сировина про
ходить підготовчу стадію, 
стоїть м’яльна машина, на 
яку подають паклю на
стильниці Люба Коваль і 
Віра Кузнецова. Швидко, 
вправно працюють дівчата. 
Очищена, пом’якшена і від
повідно оброблена сирови
на потрапляє на тонкоче- 
сальну машину і звідти у 
вигляді стрічки, яку ви ба
чите в руках у молодої ро
бітниці Людмили Бутенко 
(знімок вгорі), Іде в пря
дильний цех. На цьому 
процесі зайнята бригада Ні
ни Солоніциної, яка боре
ться за звання комуністич-

Славного успіху добилася 
Галина Полонець, ланкова 
колгоспу імені Леніна на 
Житомирщині. В 1959 році 
її ланка одержала рекорд
ний урожай — по 1921 цент
неру зеленої маси кукуруд
зи з кожного гектара. Стає 
приємно на душі від того, 
що в нашій республіці зро
стають ряди чудових май
стрів високих урожаїв...»

__ ПР°. Те> як Г. Полонець і 
її вісімнадцятеро подруг 
йшли через труднощі до ви
сокої мети з проникливою 
теплотою розповідається в 
нарисі А. Котляра «Поліся- 
ночка». Досягнувши рекорд
ного врожаю, члени ланки 
не зупинилися на півдоро- 
31 по дві тисячі центне
рів буйнолистої маси «коро» 
леви полів» вирішили виро-

ної. Бригада невелика, во
на складається з чотирьох 
дівчат. Але за зміну через 
їх руки проходять кіломет
ри вірьовочної пряжі.

Дружно трудяться її по
други Зіна Ямка, Люба Бо- 
сонченко, Зіна Гусакова. 
Дівчат цих знають на фаб
риці, як виключно дружний 
колектив.

Хороша, енергійна молодь 
трудиться і в іншому цеху— 
вірьовочному. Ось комсо
молка Люба Бабенко (зні
мок внизу). В руках у неї— 
котушка з намотаною пря
жею. Дівчина заправляє її 
на вірьовочну йашину дру
гої крутки, яка скручує 
окремі прядки у вірьовку. 
Вірьовка намотується в ко
ток і на цьому процес за
кінчується. Вироблена ру
ками молодих, продукція 
має широке застосування у 
різних галузях народного 
господарства.
Фото і текст В. Ковпака.

стити вони в нинішньому ро
ці.

З неослабним інтересом 
читається нарис «Приклад 
героїні» І. Опанасенка про 
запалюючий подвиг сіль
ської гагановки Р. Гузь з 
колгоспу імені Карла Марк
са, Дніпропетровської обла
сті. Це вона, ззовні непри
мітна, але метка, невсипу
ща в праці дівчина, відкри

ла додаткове джерело різко* 
го збільшення надоїв у 
добровільно прийняла нан- 
відсталішу групу корів і 38 
рік одержала від кожної 3 
них по 4070 літрів і_— 
. Високі духовні і 
ні якості нашого 
ка — будівника 
го комуністичного

(Закінчення на 4-й стер )

молока» 

мораль4 
сучасна4 

світло4 
завтра-



колективні вожаті йдуть в піонерські загони
НЕЗВИЧАЙНЕ

ЗМАГАННЯ
В ОДИН з понеділків ланкові загону імені капітана

Гастелло, як завжди, рапортували голові ради 
загону Іамарі Бабак про справи останнього тижня 
піонерської дворічки. Незвичайною була лише одна об
ставина: в загін завітали комсомольці із швейної фабри
ки. Перший пошивний цех підприємства взяв шефство 
над п ятнм «А» класом Кіровоградської середньої шко
ли № Ю.

ї ось перша зустріч. З неприхованою цікавістю слуха
ють піонери дівчат з фабрики. Люба Росол, комсорг 
цеху, розповідає про те, що колектив першого пошивно
го бореться за звання цеху комуністичної праці. Майя 
Рева, робітниця цеху, знайомить присутніх з зобов’я
заннями швейників.

Друзі вирішують оголосити війну бракові так само, 
як «двійкам». Вони домовляються в дальшому зустріча
тись кожного четвертого числа місяця і звітувати один 
одному про свої успіхи, ходити разом на екскурсії, а в 
один з вихідних днів поїхати на хутір Надію.

О. ПЕТРОВА, 
старша піонервожата.

Паростки нового
у ЦЬОМУ навчальному 
•* році в усі загони нашої 
школи прийшли вожаті з 
виробництва. Діти самі оби
рали своїх вожаків.

Заходжу якось після уро
ків у 6 «А» клас, який є 
одним з кращих у школі. 
Піонерський загін класу но
сить звання «супутника се
мирічки». Останнім часом 
він здав в рахунок піонер
ської дворічки понад 300 
кілограмів металолому. По
яснюю дітям:

— В цьому році кожний 
загін матиме вожатого з ви
робництва.

Вони всі враз загомоні
ли:

—- Нам Ніну Яковенко!
— Ми будемо ходити до 

неї, допомагатимемо курей 
годувати І

— Вона навчить нас і 
співати, і танцювати!

Я повідомила молоду 
пташницю Ніну Яковенко 
про бажання дітей. Дівчина 
погодилась.

З того часу 6 «А» став 

Г-~. .......—■■ -.............. "~=®

М. СТОЯН, н. добрій.

Серце б’ється
■ схбильобано

частим гостем на птахофер
мі. Коли господарка зайня
та, гості заЛюбки допомага
ють їй. Звичайно, і самі 
при цьому теж набувають 
трудових навичок.

Піонери радо стрічають 
вожатих з виробництва. Раз 
на тиждень вони приходять 
у загін. Поки що більшість 
виробничників мало знайо
мі із обов’язками піонер
ського вожака.’ При пер
шій нагоді я даю їм пора
ди, проводжу семінавй.

За той короткий час, який 
минув з початку нового на
вчального року, діти дуже 
полюбили нових вожатих, 
гордяться дружбою з ними, 
особливо в тих випадках, 
коли вожаками є передови
ки виробництва. Ця друж
ба захоплююча не лише 
для дітей, а й для молоді 
колгоспу.

Н. БРАЙКІВСЬКА, 
старша піонервожата 
Івангородської серед
ньої школи, Олексан- 
дрівського району.

Міцніє
ДРУЖНА

Лише місяць минув від
тоді, як комсомольсько-мо
лодіжна бригада Івана Го- 
родецького з Семенівської 
брикетної фабрики познайо
милась з п’ятикласниками 
середньої школи № 18 
м. Олександрії. Але й за цей 
короткий час піонери встиг
ли полюбити нових друзів. 
Особливо їм подобаються 
екскурсії на фабрику, цікаві 
розповіді робітників про їх 
життя та працю, підготовка 
до піонерських зборів на 
підприємствах і, звичайно, 
прихід вожатих з фабрики в 
школу.

Такими ж бажаними гос
тями стали в Олександрій
ській середній школі № 2 
робітники комсомольсько- 
молодіжної бригади елект
ромеханічного заводу. Хо
роший початок шефства ро
бітників над піонерами — 
запорука міцної, потрібної 
дружби старших з дітьми.

А. ГОНЧАР, 
секретар Олександ
рійського міськкому 
комсомолу.

ЛІТОПИС
Піонери Бобринець- 

кої середньої школи 
№ 2 взяли шефство над 
дитячим садком. Вони 
виготовляють та ремон
тують для малюків іг
рашки, слідкують за чис
тотою подвір’я, розучу
ють пісні.

Стоять на варті тіму- 
рівці школи, які шеф
ствують над пенсіонера
ми міста.

Вся дружина включи
лась у збір металолому. 
Попереду йде загін імені 
Зої Космодем’янської, 
який вже зібрав понад 
1800 кілограмів металу.

Д. ШАМКИЙ, 
Г. БОНДАРЕНКО.

* ♦
ПІОНЕРСЬКА дружи- 
* •* на імені Зої Космо
дем’янської Бобринець- 
кої середньої школи 1 
листується з друзями з 
Узбекистану, Киргизії, 
Башкирії, Польщі, Чехо- 
словаччини, Китаю. В 
школі є спеціальний 
куточок інтернаціональ
ної дружби.

В. ВОЛЕНКО, 
старший піонерво- 
жатий.

Ю. МОСЕНЖНИКА.

РАТАУ).

5

На знімку: (внизу) 
Київська середня одпинадця- 
тирічна школа № 80.

(Вгорі): урок в першому 
класі. Веде його Заслужений 
учитель школи Української 
РСР Марія Іваніпна СОЛО- 
МЕНКО.

ДВОРІЧКИ
* ♦ *

ПІОНЕРСЬКІ загони 
і * 5 «А» і 7 «А» класів 
Онуфріївської середньої 
школи одними з перших 
у районі завоювали зван
ня загонів — «супутни
ків семирічки». Зараз

ВІДБУЛОСЬ чергове за
няття комсомольського 

активу шкіл. З доповіддю 
«Рішення XII Пленуму 
ЛКСМУ» виступив секре
тар обкому ЛКСМУ К. Не
ділько. Про зв’язок школи 
з виробництвом розповів 
секретар комітету комсомо
лу агрегатного заводу 
Ю. Кваша.

Потім розпочалась робо
та секцій. Роль комітету 
комсомолу в житті школи, 
планування комсомольської 
роботи та проведення тема
тичних комсомольських збо
рів — ці питання розгляда
лись на секції секретарів і 
заступників секретарів ком
сомольських організацій.

Членам комсомольського 
комітету, які відповідають 
за масово-політичну робо
ту, розповіли про те, як 
правильно спрямувати ро
боту гуртків по вивченню 

піонери успішно почали 
піонерську дворічку. Се
микласники нещодавно 
одержали перехідний 
червоний вимпел школи 
за зібраний металолом— 
1700 кілограмів. Всього 
школа зібрала вже 
близько 16 тонн метале
вого брухту.

Т. ЗІНЧЕНКО.

вчаться
історії ВЛКСМ. поточної 
політики та організувати пе
редачі на шкільному радіо
вузлі.

Г] ПОХОДЯЧИ бульваром 
1 ’ Дружби народів, кияни 

мимоволі звертають увагу на 
цей чотириповерховий буди
нок оригінальної архітектури. 
Тут усе має незвичайний ви
гляд; стіни, вікна, внутрішнє 
планування.

Можна подумати, що це 
палац. Справді, палац, та 
тільки шкільний. Тут містить
ся Київська середня одинад
цятирічна школа № 80. Авто
ри експериментального про
екту нового шкільного бу
динку — співробітники інсти
туту «Діпромісто» — все пе
редбачили, щоб діти могли 
добре вчитись, оволодівати 
виробничими професіями, 
займатися фізкультурою, роз
вивати свої здібності і та
ланти.

Які ноповведення здійснили 
автори проекту?

Будинок споруджено з не
сучими поперечними стінами. 
Це дало змогу значно збіль
шити площу віконних отво
рів. Всі класні кімнати обе
рнено на південь, в них зав
жди багато світла, сонця. 
Безперервно діє спеціальний 
електровентилятор, нагнітаю
чи свіже повітря.

Біля класів — шафи-гар* 
деробсі, вбудовані в стіну. 
Кожний учень має своє від
ділення для одягу. За спе
ціальними кресленнями виго
товлено парти та інші шкі/вь- 
ііі меблі.

У класах тихо, спокійно. 
Не долинає сюди зовнішній 
шум. Школу споруджено на 
значному віддаленні від шо
сейного шляху. Та й у само
му приміщенні в одному кри
лі міститься спортивний зал і 
їдальня, в другому — май
стерні І актовий зал. В Ос
новному ж фасадному кор
пусі розташовано тільки 
класні кімнати.

До послуг школярів—різ
ні кабінети, бібліотека, піо
нерська кімната.

(РАТАУ).

К. ПРАВДА, 
інструктор Кіровоград
ського міськкому ком
сомолу.

МАЛЕНЬКА кімнатка. Вогкі, цвілі 
стіни. Два вікна — одне на пів

день, за ним стогне вітер у голих 
віттях зраненого саду... Колись шу
мів він буйний, зелений, а тепер не 
одне дерево зламали фашистські тан
ки. За садом принишкло, причаїлось 
село. Ніби вимерло. Не почуєш люд
ського голосу, не порадує старече 
серце дзвінкий дитячий сміх... Друге 
вікно розбитими шибками дивиться 
на захід. Крізь нього видно сіре, 
немов сталеве небо, важкі дощові 
хмари. З-за них не вигляне сонце, не 
кине променю в хатину.

А сюди б тепла, затишку треба...
Дід Андрій дивиться на поранених, 

і старечі руки тремТять, мов лихоман
ка напала на нього.

Біля самісіньких дверей метається 
в гарячці, в забутті юнак. В нього 
розбита чашечка на коліні — нога 
опухла, почорніла...

Поруч нього літній солдат. Про- 
довгувате обличчя, як у мерця. Ос
колки міни впилися в його праву 
руку. Він мабуть, сам перев’язував п 
стьожками спідньої сорочки. . Рани 
Ще й досі кровоточили — і гім- 
частьорка його була геть червона...

Посивілий бородатий солдат ле
жав, мов мертвий. Він був контуже
ний та ще й куля зачепила його лі- 

(Продовження. Поч. див. в № 60). 

вий бік... Тихо, майже непомітно 
здіймались його великі, широкі гру
ди... Ще живий... Та чи не догс-ряє 
його життя?

У невеликого на зріст солдата з бі
лим, як льон, чубом і синіми очима, 
на нозі гноїлася рана... Його права 
рука лежала на грудях чоловіка в 
лейтенантській гімнастьорці. Кулі не 
пожаліли його: одна вдарила в плече, 
друга зачепила чоло, третя прониза
ла ногу...

На дивані лежав горілиць вилицю
ватий солдат, напевне, казах... Там, 
на полі бию, куля влучила йому у па
лець, пронизала ступню і вирвала 
геть п’ятку. А потім, коли він уже 
впав, недалеко розірвалася міна і в 
свіжу рану впилось багато оскол
ків... Він тримається руками за стін
ки дивана і шепоче почорнілими гу
бами якесь дивне, нікому незнайоме 
слово...

Ні, недаремно тремтять старечі 
руки... Солдати, солдати, соколи рід
ні... Важко вам, але, яку муку тер
пить ваш сьомий товариш! Сьомий, 
що певно був красенем, з буйним 
чубом, з орліми очима, тепер блідий, 
непорушний, ніби хтось йому крила 
підтяв. Куля пронизала йому навиліт 
груди. Він лежить на правому боці— 
і крізь велику вихідну рану наче 
видно, як стискуються і розходяться 
легені. _

Дід втирає пекучу сльозу. Все вміє 

він: і майстрювати, і землю-матір 
доглядати, і чари для дерева знає, 
але тут він безсилий... Згорблений, 
гримаючи -а руках стару облізлу шап- 
ку-вушанку, чатує біля дверей.

Вечоріє. Скоро настане комендант
ська година. Та хіба, зрештою, тепер 
кожна година з усіх двадцяти чоти
рьох на добу не комендантська?..

Вже й потемніло в садочку, важче 
стало солдатам. Це він добре знав: 
хворому, пораненому завжди вночі 
важче... Все, здавалось, залежало від 
дочки.

А вона не поверталась!..
• * •

Важка ноша лягла на плечі жінки. 
Лихо ж страшне ходить землею. Але 

вже чути грім гармат, йде визволен
ня, повертаються наші, і кожного 
спитає воїн, син:

— Що зробив ти, щоб полегшити 
мій прихід?

Вона, слабосила жінка, схудла й 
голодна, хотіла йому дати добру, 
материнську відповідь...

Вже завиднілась Червоноградівка. 
І нова тривога опанувала її. Клава— 
лікар. Але як небезпечно їй ходити 
по місту. Смерть чекала на неї всю
ди. Клава була єврейкою, змінила 
прізвище, втекла із табору полоне
них, спинилась в містечку, працюва
ла тепер на перевалці. Передчасна 
посивіла, передчасно постаріла, зав

жди із скорботою у сірих очах. І ли
ше Ніна Андріївна знала, скільки 
гніву й зненависті носить у своєму 
серці ця невисока, білява жінка... 
Скількох юнаків і дівчат вона вряту
вала від німецької каторги, даючи 
порадив як прищепити собі «хворо
би». А скількох врятувала від 
справжніх хвороб! Отам, на пере
валці, й познайомилась із нею Ніна 
Андріївна. Там, на тяжкій роботі, ді
лились вони і хлібом, і думами, і 
мріями...

Клава сиділа за столом і щось 
шила.

— Здрастуй, Клаво!
— Здрастуйте, рідпенька! І рада, 

що ви прийшли й дивуюся, що при
мусило вас вирушити в таку погоду, 
в таку далечінь...

— Клаво, голубочко. В мене сім 
поранених наших бійців.

— Як? Звідки?
— Потім розповім. Чи підеш ти до 

них?!
— Я? Чи піду?
Вона накинула на плечі фуфайчи- 

иу, на голову хустку. Вчителька лед
ве встигала за нею. Не минаючи ка
люж, болота, попи поспішали до по
ранених. Вдарив постріл у городах, 
другий, як вони задихані, стомлені, 
з’явились у сінцях будиночка.

(Продовження на 4-й стор.)



МОЛОДІ 
ПРАПОРОНОСЦІ 
СЕМИРІ ЧКИ

(Закінчення).

в усій повноті розкри
ваються перед читачем, ко
ли він знайомиться з листа
ми Миколи Коцюби. Па
м’ятною весною 1954 року 
він, шістнадцятирічний хло
пець, за велінням серця пої
хав в кустанайські степи на 
освоєння цілини. Для хлоп
ця це був перший серйоз
ний екзамен на зрілість. 
Три роки роботи в радгоспі 
«Ломоносовський» не прой
шли марно. На цілині він 
багато що зрозумів. Зрозу
мів, що справжня, не вичи
тана з книжок романтика — 
сувора, буденна. Та хло
пець зрозумів, що щасли
вий, що живе так, як треба, 
що йому відтепер нічого не 
страшно.

Змужнілий в труді М. Ко
цюба нині впевнено крокує 
шляхами славного семиріч
чя в лавах сурмачів комуні
стичної праці. Будував шах
ту «Запорізьку - к о м с о- 
мольську», а тепер на спо
рудженні Ново-Криворізь
кого гірничозбагачувально- 
го комбінату трудиться.

Духовна краса М. Коцю
би яскраво розкривається в 
його останньому листі до 
колишньої подруга Валі, з 
якою працював разом на 
спорудженні «Запорізької- 
комсомольської». Коли бу
дівництво шахти було закін
чено, Валі здалася занадто 
буденною робота на будо
вах. її, бачите, більше при
ваблює тихе обивательське 
животіння. Вона хоче, щоб 
у неї був поважний чоловік, 
хороша квартира і спокійне 
життя. Вона хоче бувати в 
театрах, слухати Моцарта

і Шопена, читати цікаві 
книги. Вдруге провалившись 
на вступних екзаменах до 
інституту, Валентина нарі
кає на свою долю і звину
вачує всі і вся у своїх «не
щастях».

Микола дав гідну відпо
відь на це міщанське ниття. 
«Ех, Валю, Валю, — пише 
вш їй. — Що ти знаєш про 
справжнє щастя? Я пишу 
востаннє і більше не пере
конуватиму тебе. Життя 
краще переконає, ніж я. Але 
певен: ти ще зрозумієш, що 
людині дуже мало для ща
стя доброї зарплати і про
сторої квартири з усіма ви
годами. Людина не кріт. їй 
давай діла великі, путі да
лекі. Ти хочеш спокою? Що 
спокій? «І вічний бій, нам 
спокій тільки сниться...» Ти 
ще зрозумієш це, Валю!»

«Нам спокій тільки снить
ся...» Ці слова О. Блока 
можна поставити епіграфом 
до збірки нарисів «Сурма
чі комуністичної праці» — 
щирих задушевних розпові
дей про наших молодих су
часників—таких, як дівчата 
бригади комуністичної пра
ці Світлани Чабан з Київ
ської фабрики імені Рози 
Люксембург, бригадира Во
лодимира Литвина з будів
ництва Ново-Криворізького 
гірничозбагачувального ком
бінату та багатьох інших. 
Бонн викликають у читача 
глибоку симпатію і повагу, 
бо у звитяжному героїчному 
труді на фабриках і заво
дах, новобудовах і кол
госпах не знають спокою, 
сьогодні прокладають шля
хи в комуністичне завтра.

В. КРАМАРЕНКО.

Серце 5‘єшься

ЗА
ГОЛОСУВАЛИ

Більшість американського 
народу засудила авантюрис
тичну зовнішню політику ни
нішнього уряду США. Про 
це свідчать результати не
давніх президентських вибо
рів. Обрання кандидата де
мократичної партії Джона 
Кеннеді президентом США 
завдало серйозної поразки 
республіканській партії, яка 
стоїть при владі протягом 
восьми років. Відкинувши 
представника республікан
ців, рядові американці тим 
самим висловились проти го
резвісної політики «на грані 
війни» і з «позиції сили», 
яка призвела до загострення 
міжнародних відносин.

Англійська газета «Дейлі 
мейл» відзначає, що саме 
свідомість необхідності 
зміни зовнішньополітичного 
курсу США, який зазнав ос-

таинім часом одного прова
лу за одним, спонукала біль
шість американців віддати 
свої голоси Кеннеді. Такої 
самої думки додержується 
відомий мексіканський пуб» 
ліцист Садот Фабіло. «Пере
мога Кеннеді, — заявляє 
він, — пояснюється тим, що 
народ відкидає внутрішню 
і зовнішню політику, яку 
проводить уряд Ейзенхауе- 
ра».

АМЕРИКАНСЬКІ
Зараз поки що важко ска

зати, якого зовнішньополі
тичного курсу додержува
тиметься Кеннеді, ставши 
президентом. Деякі спосте
рігачі висловлюють думку, 
що, можливо, стануться 
якісь зміни в зовнішній по-

схбильобахо
(Продовження).

Ніна Андріївна з скрині і шафи ді
ставала сорочки, хустини, косинки, а 
дід розривав їх на великі, малі і най- 

Ідрібніші стрічки. Клава звичними 
і рухами відкочувала верхню одіж у 
І бійців, ножицями розрізала білизну, 
промивала рани, перев’язувала їх.

1 все чорніша хмара лягала на її об
личчя.

Вже перев’язаний і п’ятий, і шос
тий, пішла на диван, опустилась біля 
сьомого. Той був із прострілепими 
легенями. Ного друзі лежали непри
томні, а він один бачив усе, чув усе.

— Ви лікар?
— Лікар.
— А чому ж ви не в халаті?
Не дочекавшись відповіді, запи

тав:
— Скажіть правду, де ми?
Як же сказати правду? На допомо

гу прийшла вчителька:
— Не турбуйся, товаришу...
Закрив очі. Так і лежав весь час, 

поки промивали і перев’язували ра
ну...

Вже в кухоньці, миючи руки, вчи
телька спитала лікаря;

— Як вони, Клаво?
— Житимуть.
— А той,, з раною в грудях?
Клава не відповіла: на горищі 

щось гуркотіло. Обоє злякано диви
лись на стелю. Хто ходить там?!

На горищі господарював старий. 
Від даху він зривав парки, а потім 
зліз додолу. В комірчині знайшов ло
пату, вийшов до воріт. Непосидючий, 
він щовесни воював з водою. На ву
лиці біля їхнього двору була низина, 
тут завжди збиралося багато води, 
вона проривалась у двір, а він перети
нав їй шлях, насипаючи вал землі.

літиці США, які грунтувати
муться на більш реалістич
ній оцінці міжнародного 
становища, ніж була явно 
хибна 
ського
Иорк 
рання 
том, 
що прихід до влади пред
ставника демократичної пар
тії означатиме новий підхід 
до важливих питань зовніш
ньої політики. Американ
ський журналіст Солсбері 
пише, що «Кеннеді усвідом
лює те, що перші важливі 
рішення його уряду, безсум
нівно, повинні торкнутися 
зовнішньої політики».

оцінка республікан- 
уряду. Газета «Нью- 
пост», вітаючи об- 
Кеннеді презнден- 
висловлює надію,

В Харлемі (Голландія) закінчився чемпіонат 
світу з стокліткових шашок. Перемогу і звання чем
піона світу здобув представник Радянського Союзу 
19-річний москвич Вячеслав Щеголєв.

На фото: новий чемпіон світу В. ЩЕГОЛЄВ. 
Фото М. Селюченка.

Всю зиму йшли дощі — і в низині 
розлилось озерце. Дід зруйнував у 
кількох місцях вал — і вода затопила 
подвір’я, підійшла до стін хатини.

В діда розрахунок був простий і 
вірний. Він добре придививсь до фа
шистів. Вони ніколи не минали світлі 
жилі будинки, де можна щось потяг
ти. Та не заходили в зруйновані роз
биті хатини. Хан бачать, прокляті, 
ребра лат, хай дивляться, нелюди, на 
озерце в подвір’ї, хай думають, що 
тут пустка... Вранці у Ніни Андріївни 
були неприємні, тривожні розмови. 
Коли розвиднилось, Клава ще раз 
оглянула поранених.

— Буду йти я...
Вчителька вдячними очима глянула 

на сиву дівчину і заговорнлі:
— Спасибі, бережись... Вибач мені. 

Ти казала, що житимуть вони. А той, 
сьомий, з раною в грудях?

— Як же мені відповісти? Хлопцям 
хоч зараз промити рани не водою, а 
реванолем, їм потрібні стрептоцид і 
чисті бинти. От цього не знайдеш ні
де. Ніде... Тільки у німців.І

Як пішла Клава до хати, зайшов 
батько. Звела очі здивовано: де був 
він, що робив?

— Тату, що з тобою? Чому ти та
кий заболочений?

— Висохне моя одежина, вимиєш 
її і сліду не залишиться від болота. 
Тут інше є...

— Та не говори загадками, тату!
— Які там загадки. На наших ру

ках семеро. Чим годуватимемо, доч
ко? Що даси їм на сніданок вже завт
ра? Хіба ти забула, що вчора я вий
няв з погріба останнє відро картоплі, 
а з лантуха останню жменю бо
рошна?..

(Фотохроніка РАТАУ).

Спортивна 
хроніка 

фізкультурному залі ДСТ 
«Авангард» відбулася зу- 

між коман-
У
стріч з баскетбола 
дами Кіровограда і Білої Церк
ви.

В перший день змагань зустрі
лися жіночі команди заводу 
«Червона зірка» і диіячої спор
тивної школи Білої Церкви. Гра 
закінчилася з рахунком 28:23 на 
користь місцевих баскетболістів.

Юнацька команда дитячої 
спортивної школи заводу програ
ла гостям з рахунком 47:24.

Цікаво пройшли зустрічі двох 
дитячих, спортивних шкіл на 
другий день. Кіровоградські шко
лярі виграли у юних спортсме
нів Білої Церкви з рахунком 
34:27.

» * »

ФУТБОЛІСТИ дитячих спор
тивних шкіл Кіровоград
ського і Олександрійського 

міських відділів народної осві
ти — старі суперники. Ось і ми
нулого вихідного дня вони зу
стрілися між собою. Па цей раз 
місцем поєдинку був Олександ
рійський стадіон.

З мінімальною перевагою (3:2) 
матч виграли юні футболісти 
Олександрії.

а а а

МИНУЛОЇ неділі бобринчанп 
стали свідками цікавого 

футбольного матчу. Тут відбула
ся фінальна зустріч на кубок 
обласної ради «Трудових резер
вів» серед спортсменів старшого 
віку. Команда місцевого учили
ща механізації сільського госпо
дарства приймала минулорічного 
володаря призу — футболістів 
Олександрійського технічного 
училища.

Лідерами першого тайму стали 
господарі поля з рахунком Г.0-. 
Та після перерви ініціативою за
володіли гості 1 забили у ворота 
бобринчан два м’ячі. Таким чи
ном, перемігши з рахунком 2:1, 
олександрійці вдруге завоювали 
кубок.

в Мол одо 6 иоммунар» — орган Клровоградского 
областного комнтеїа ЛКСМУ, г. Кнровоград.

ВИБОРЦІ?
Ряд зарубіжних 

коментуючи результати пре
зидентських виборів у США, 
не без підстави вважає, що 
вся міжнародна обстановка 
в значній мірі залежить від 
відносин між Радянським 
Союзом і США. Головне — 
це те, підкреслює англійська 
газета «Обсервер», щоб 
Америка і Росія прийшли до 
практичного розуміння того, 
як зберегти мир в усьому 
світі».

З боку Радянського Сою
зу робиться все можливе 
для досягнення дружніх ра
дянсько-американських від
носин.

У вітальній телеграмі 
Джону Кеннеді глава Ра
дянського уряду М. С. Хру
щов висловив надію, що 
прихід до влади нового уря
ду США дасть змогу поліп
шити відносини між Сполу
ченими Штатами і Радян
ським Союзом, ввести їх у 
ту колію, в якій вони були 
під час Франкліна Рузвель
та. Як відзначає М. С. Хру
щов, таке поліпшення відно
син відповідало б інтересам 
не тільки народів СРСР і 
США, але й усього люд
ства.

Світова громадськість з. 
задоволенням прийняла поз
доровну телеграму М. С. 
Хрущова Джону Кеннеді в 
зв’язку з обранням його пре
зидентом США. «Пан Хру
щов, — вказує англійська 
газета «Дейлі уоркер», — 
не гаючи часу, простягнув 
руку дружби. Весь світ спо
дівається, що його заклик 
зустріне той дружній при
йом, якого вій заслуговує».

Своє президентське міс
це в Білому домі Кеннеді 
згійме 20 січня 1961 року. 
Американський народ чекає, 
що новий президент обере 
такий курс, який сприятиме 
ослабленню міжнародної на
пруженості і збереженню 
миру на землі.

газет,

ВЕЛИКА 
ПЕРЕМОГА 

ІТАЛІЙСЬКИХ 
КОМУНІСТІВ

На виборах до провінці-^- 
альних і муніципальних рад, 
які проходили 6 і 7 листопа
да в Італії, Італійська кому
ністична партія здобула 
блискучу перемогу. За її 
кандидатів голосувало по
над 6 мільйонів італійців та 
італійок, тобто кожний чет
вертий виборець. На цих 
виборах комуністи дістали 
на 104 тисячі голосів більше, 
ніж на парламентських ви
борах 1958 року.

Характерною особливістю 
нинішніх виборів е те, що 
комуністи і соціалісти впер
ше при виборах до провін- 
ціальних рад запропонували 
роздільні списки кандидатів. 
Голосування проходило не 
по всій Італії, а тільки в 
77 провінціях з 92.

Дуже показові результати 
виборів по найбільших про
мислових центрах. У Міла
ні за комуністичних канди
датів голосувало на 20 ти- * 
сяч чоловік більше, ніж у 
1958 році. Майже 44 процен
ти виборців у Болоиьі відда
ли свої голоси комуністам. 
У робітничому Туріпі кому-., 
ністи зібрали 152.696 голо
сів проти 139.507 у 1958 ро
ці, у Флоренції — 92.298 (у 
1958 році — 77.829).

Блискуча перемога італій
ських комуністів набирає 
тим більшого значення, що 
одночасно серйозної пораз
ки зазнала правляча хрис
тиянсько-демократична пар
тія. Вперше за багато років 
ця найбільша буржуазна 
партія втратила на виборах 
близько мільйона голосів. 
Зменшився вплив крайньо 
правих партій (монархістів 
і неофашистів).

Аналізуючи результати 
виборів, секретаріат Італій
ської комуністичної партії 
вказує, що підсумок виборів 
«є новим підтвердженням 
того факту, що Італійська > 
комуністична партія являє 
собою основну робітничу і 
народну силу, ключ будь- 
якого просування вперед по 
шляху демократії».

Перемога комуністів вик
ликає тривогу в таборі іта
лійської реакції. Католи
цький щотижневик «Оссер- 
ваторе делла Доменіка» сер
йозно занепокоєний «успіха
ми крайньо лівих елемен
тів».

(ТАРС).

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ
ГАЗЕТУ 

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР» 

НА 1961 РІК.

і (ріСча[а!
Зверніться в будь-яку 

контору або відділення зв’яз
ку, до листоноші чи до упов
новаженого по передплаті 
на підприємстві, в установі, 
колгоспі, і ваше прохання 
буде задоволене.

ГАЗЕТА — ДРУГ 
НА РОБОТІ І ВДОМА. 
ПЕРЕДПЛАТИ її САМ 
1 ПОРАДЬ ЗНАЙОМИМ.
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