
Пролетарі всіх країн, еднабтесяі Декада української

гаї ЬМуДиДдшйше
Лрператури і мистецтва

ЧАРІВНЕ
МИСТЕЦТВО

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

гж

Ур очиете засідання
в Москві, присвячене Дню артилерії

Рік видання IV 
№ 62 (335).НА ШЛЯХ *ЕП"

НА ХВИЛЯХ водоймища, 
яке розкинулось у за- 

тінках розложистих верб, 
раз у раз змахуючи вес
лами, пливуть на човнах 
сільські хлопці і дівчата. А 
на міському стадіоні зібра
лися сотні болільників, щоб 
подивитися черговий матч 
«Зірки» чи змагання бок
серів. Легка атлетика, во
лейбол, футбол, велосипед, 
боротьба — цим і багатьом 
іншим видам спорту віддає 
своє дозвілля молодь Кіро- 
воградщини.

Це цілком закономірне 
явище. І коли ти, юний 
друже, прагнеш виростити 
високий урожай пшениці чи 
видобути надпланові тон
ни вугілля, здати державі 
більше свинини чи виточи
ти більше деталей — ДРУ' 
жи зі спортом! Він, як най
кращий друг, допоможе то
бі здійснити заповітні мрій 
Адже спорт — сила, краса, 
молодість.

Це елементарне правило 
добре пам’ятають комсо
мольці Ульяновського ра
йону. Тут майже в кожному 
колгоспі споруджено власні 
стадіони, а біля тваринни
цьких ферм — волейболь
ні майданчики.

— Багатий район, — мо
жуть зауважити нам. — А 
за гроші можна і олімпій
ський стадіон побудувати.

Глибоко помилкове суд
ження. Так можуть говори
ти лише бездіяльні керів
ники фізкультурних това
риств і колективів, які звик

МЕТАЛОЛОМ —
ХЛІБ МАРТЕНІВ

Т^ОЖЕН з нас прагне, щоб рідна Батьківщина була 
ще багатшою, ще могутнішою, щоб радянському 

народу жилося краще. А що ти, юний друже, зробив, 
наприклад, для того, щоб у нас збільшилась кількість 
першокласних машин, щоб країна мала більше металу? 

Десятки тонн металолому відвантажили металургій
ним підприємствам юнаки і дівчата Кіровоградської 
міської, Иовопразької та Новгородківської районних 
комсомольських організацій. Вони дали найбільше цін
ної сировини для промисловості у третьому кварталі. 
За підсумками змагання по організації збирання і від
вантаження металевого лому ці три комсомольські 
організації вийшли переможцями. їх нагороджено пере
хідними Червоними прапорами обкому ЛКСМУ і об
ласного управління «Втормету», Почесними грамотами 
обкому комсомолу і відзначено грошовими преміями.

Добре попрацювали на збиранні брухту учні середніх 
шкіл № 14 м. Кіровограда (старша піонервожата Л. Ба- 
бичева), № 6 м. Олександрії (старша піонервожата 
Р. Метка) та юнаки і дівчата Олександрійського авто
ремонтного заводу (секретар комсомольської організа-' 
ції В. Калініченко). Комсомольські і піонерські органі
зації цих шкіл та комсомольська організація заводу в 
змаганні по збиранню і відвантаженню лому вийшли у 
третьому кварталі переможцями серед первинних орга
нізацій; їх нагороджено перехідними Червоними вимпе
лами обкому комсомолу та обласного управління 
«Втормету» і відзначено грошовими преміями.

Всього за активну участь в організації і збиранні цін
ної сировини нагороджено почесними грамотами обкому 
ЛКСМУ 23 первинних комсомольських та піонерських 
організацій області.

Молодь області за три квартали нинішнього року 
зібрала і відвантажила мартенам 11.601 тонну цінної 
металевої сировини при річному зобов’язанні 16.000. 
Результати були б набагато кращими, коли б усі пер
винні організації, райкоми і міськкоми приділяли цій 
важливій справі належну увагу. Через невимогливість 
І неповороткість, в першу чергу, працівників Олек
сандрійського міськкому, Голованівського, Ново-Мир
городського, Кіровоградського райкомів комсомолу, ке
ровані ними організації не виконали своїх зобов’язань 
по збору металолому. Цю важливу роботу відкладати 
далі нікуди, — рік закінчується. У найближчі дні треба 
по-належному організувати збирання брухту, щоб вико
нати взяті зобов’язання і бути господарем свого слова.

Неділя, 20 листопада 1960 р. Ціна 20 коп.

ли на своїх стадіонах виро
щувати свиріпу та кукіль.

Є багато прикладів, які 
красномовно свідчать про 
необмежені можливості бу
дівництва спортивних спо
руд методом народної бу
дови. Так, у Рівнянському 
районі, в артілі «Молода 
гвардія» силами комсомоль
ців і молоді закінчується 
будівництво сільського ста
діону. Велика заслуга в 
цьому комсомольців-ініціа- 

торів Люби Каплій, Леоніда 
Чорноморця, Григорія Ко
валенка та інших. Слід бу
ло б районній раді Союзу 
спортивних товариств і ор
ганізацій підхопити цей хо
роший почин, поширити 

його у всіх колгоспах ра
йону.

Там, де спортивні керів
ники обходять молодь, не 
прислухаються до їх потреб 
і запитів, там і спортивна 
робота віддана забуттю. У 
Голованівську є загалом 
непоганий стадіон. Але за 
весь літній сезон тут не про
ведено майже жодного зма
гання. Та й як на ньому 
можна було проводити 
будь-які зустрічі, коли ями 
для стрибків і бігові доріж
ки не відповідають елемен
тарним правилам змагань? 
А голова районної ради 
Союзу спортивних това
риств і організацій Микола 
Паламарчук замість того, 
щоб мобілізувати на впо
рядкування стадіону мо
лодь району, як це зробили 
бобрннчани, відсиджується

Широкою повноводною рі
кою розлилось по Москві 
яскраве свято українського 
мистецтва. За шість днів 
гості вже дали більше ста 
спектаклів, концертів, ви
став, зустрічалися з робіт
никами, колгоспниками, сту
дентами.

Ніколи ще Москва так не 
дзвеніла піснями України, 
як у ці дні. Такими рідними, 
такими близькими вони ста
ли москвичам ще й тому, що 
їх співають найкращі колек
тиви — професіональні і са
модіяльні.

Віртуозною майстерністю 
ї технічною досконалістю 
відзначені виступи Ансамб
лю танцю УРСР під керів
ництвом П. Вірського.

У декадному репертуарі 
театру опери та балету іме
ні Т. Шевченка з’явився ще 
один новий спектакль — 
«Аскольдова могила» О. Ве- 
рстовського.

Щодня незмінним успіхом 
користується виступ майст
рів українського цирку. їх 
програма, насичена весели
ми жанровими сценами, ук
раїнським гумором, веселою 
музикою, — це своєрідний 
парад спритності, сміливос
ті, краси.

Минув шостий день Дека
ди. Нові виступи, теплі зу
стрічі. І всюди оплески гля
дачів, які говорять про те, 
що талановиті представники 
України з кожним днем все 
більше покоряють серця 
москвичів.

(РАТАУІ.

у кабінеті. Та й праців
ники райкому комсомолу 
дивляться на безладдя 
в організації спортивно- 
масової роботи з олім
пійським спокоєм. Між 
тим, у районі люблять спорт 
і прагнуть ним займатися 
сотні юнаків і дівчат. Голо- 
ванівці, напевне, змогли б 
тримати приз області не 
тільки з велосипедного, а й 
з інших видів спорту.

У кожному колгоспі, на 
фабриці і заводі слід вести 
широку роз’яснювальну ро
боту серед молодих тру
дівників з методики вироб
ничої гімнастики та органі
зації спортивних секцій. Це, 
в першу чергу, повинні ро
бити голови низових колек
тивів та громадські інструк
тори. Крім того, пропаган
да фізкультури і спорту — 
прямий обов'язок кожного 
провідного спортсмена.

А як же популяризується 
спорт у нашому обласному 
центрі і районах? Дуже і 
дуже слабо. Хорошу спра
ву, наприклад, зробила ди
рекція Кіровоградського 
стадіону ДСТ «Авангард», 
обладнавши алею майстрів 
спорту СРСР. А чи не мож
на влаштувати такі алеї 
кращих фізкультурників у 
кожному районі? Можна і 
навіть треба.

У нашій області щороку 
багато молоді складає нор
мативи ГПО першого 1 
другого ступенів. Та вру
чення посвідчень і значків 
проходить неорганізовано, 
в кращому разі у кабінетах, 
чи при випадкових зустрі
чах на вулиці. Крім цього, 
ще досить мало проводить
ся фізкультурних вечорів, 
показових виступів провід
них спортсменів у район
них Будинках культури та 
на сценах сільських клу
бів.

За межами нашої області 
і республіки відомі імена 
знатних свинаря Л. Лука- 
шевського, і дояра І. Чер- 
повицького, механізаторів 
бригади В. Андріяша та ба
гатьох інших молодих тру
дівників Кіровоградщини. А 
поруч з ними в ногу з жит
тям крокують наші славні 
спортсмени, такі як 3. Пи- 
дюра, В. Ткаченко, Ж- Та
ран, М. Гусельников.

Хай же множаться їхні 
ряди, бо сьогоднішній день 
вимагає від молодих будів
ників прийдешнього високих 
показників не тільки на ви
робництві, а й у фізкульту
рі, спорті.

-О-

Велика перемога
Об’єднання енергосистеми 

енергетиків 
Західного Сибіру

КЕМЕРОВО, 18. (ТАРС). 
Енергетики Сибіру здобули 
важливу трудову перемогу. 
Сьогодні о 23 годині 35 хви
лин місцевого часу (19 го
дині 35 хвилин московсько
го) за командою з цент
рального диспетчерського 
пункту енергооб’єднання 
введено в роботу потужну 
лінію електропередачі Куз
бас — Новосибірськ напру
гою 220 кіловольтів. Таким 
чином, енргосистеми Захід
ного Сибіру — Омська, 
Новосибірська і Кузбаська 
включені для роботи на за
гальну сітку.

МОСКВА, 18. (ТАРС). 
Сьогодні в Центральному 
театрі Радянської Армії від
булось урочисте засідання, 
присвячене Дню артилерії.

Тепло було зустрінуто 
появу за столом президії 
Маршалів Радянського Сою
зу А. А. Гречка, М. В. Заха- 
рова, К. С. Москаленка, на
чальника Головного політич
ного управління Радянської 
Армії і Військово-Морського 
Флоту генерала армії П. І. 
Голикова та інших.

Урочисте засідання від

На честь Дня артилерії
МОСКВА, 17 листопада. (ТАРС). 19 листопада —* 

День артилерії. Це свято встановлено на честь видат
них перемог, здобутих радянським народом 18 років 
тому під Сталінградом.

Напередодні свята на підприємствах і в колгоспах, у 
військових частинах читаються доповіді і лекції про 
історію вітчизняної артилерії, про героїчні подвиги сол
датів і командирів в роки громадянської і Великої Віт
чизняної воєн. Цікаві розмови пройшли в цехах мос
ковських заводів — автомобільного імені Лихачова» 
Першого державного підшипникового, імені Володими
ра Ілліча. і І

Багатолюдно в Центральному музеї Радянської Армії. 
Відвідувачі знайомляться з новими експонатами, що 
розповідають про подвиги радянських артилеристів на 
фронтах Великої Вітчизняної війни.

’17 листопада біля прапора Перемоги відбулася зуст- 
річ молодих артилеристів Московського гарнізону 8 
Героєм Радянського Союзу О. І. Пєшковим. Він нага
дав про найважливіші етапи бонового шляху радян
ських артилеристів від Сталінграда до Берліна.

. ■■■ ■■ ■■' ■ . £
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Дорогі друзі!
> Днями вийшов з друку ваш улюблений журнал «Зміна» № її- >
> Всі його сторінки присвячені Декаді української літератури і <

мистецтва в Москві. В журналі ви зможете прочитати нові вірші ;
■ провідних та молодих поетів України, цікаві виступи заслужених >
’ артистів УРСР та оповідання Івана Заврина «Новенька».
;■ Свіжий номер «Зміни» — гість у сьогоднішньому номері «Мо- < 

лодого комунара». Деякі опубліковані в журналі твори ви зможе- ’ 
те прочитати на третій сторінці газети. >

крив командуючий артиле
рією Радянської Армії Ге
рой Радянського Союзу 
маршал артилерії С. С. Ва- 
реннов. Він говорив про те, 
шо, відзначаючи День арти
лерії, радянські люди вша
новують своїх славних си- 
нів-артилеристів, у строю 
яких почесне місце займа
ють воїни-ракетники, шо 
володіють наймогутнішою 
бойовою технікою.

Потім воїн і в-артилерис
тів вітали представники гро
мадських організацій Моск
ви.

(ТАРСУ.



ГІДНО ЗУСТРІТИ
ПЛЕНУМ ЦН НПРС

ОСЬ ВОНИ —ГЕРОЇ ПРАЦІ, 
МОЛОДІ КІРОВОГ РАДЦІ

18 листопада відбувся черговий пленум Кіровоград
ського обкому КГІ України.

Учасники пленуму заслухали і обговорили доповідь 
першого секретаря обкому партії тов. Ф. Г. Мартинова 
«Про підготовку до грудневого Пленуму ЦІ< КПРС і 
завдання по дальшому піднесенню сільського господар
ства області».

Доповідач відзначив, що на Кіровоградщині є немало 
трудівників села, колгоспів і радгоспів, які зустрічають 
наступний Пленум ЦК партії хорошими трудовими ді
лами. Успішно виконують свої зобов’язання колгосп
ники сільгоспартілі імені Калініна, Ульяновського ра
йону, «Україна», Гайворонського району, імені Дзер- 
жииського, Новопраяького району, імені Сталіна, Ново- 
Архангельського району та багато інших.

Разом з тим, відзначив доповідач, у нас є колгоспи і 
радгоспи, що з року в рік не виконують своїх зобов’я
зань.

У дні підготовки до знаменної події в житті партії І 
народу, працівники сільського господарства області по
винні здійснити такі заходи, щоб в найближчі дні за
кінчити збирання кукурудзи, завершити оранку на зяб.

Потрібно створити спеціальні бригади, ударні загони 
по вивезенню на поля місцевих добрив.

Відповідальні завдання стоять перед працівниками 
тваринництва. їх обов’язок — потроїти зусилля, щоб за 
прикладом передовиків різко збільшити виробництво 
молока і м’яса. к

Добре підготуватися до Пленуму ЦК КПРС — го
ловне завдання всіх працівників села.ч

В обговоренні доповіді взяло участь 12 чоловік.
Пленум прийняв розгорнуту постанову.

Одержати по 19 поросят на кожну свиноматку та
ким було зобов’язання Валентини Посукової, свинарки 
колгоспу імені Леніна, Новопразького району. Цей пока - 
ник дівчина значно перевершила: вже зараз вона має п 
25,8 поросяти. „

Та така вже вдача у Валентини: не заспокоюватися і а 
досягнутому. На честь грудневого Пленуму ЦК 14,1 
вона дала слово працювати ще краще, не допускати паде
жу поросят.

Па знімку: Валентина ПОСУХОВА.

й

ВІДКРИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ
НАРОДІВДРУЖБИ

Досягнуте—не межа
ПРО виконання свого річ

ного зобов’язання — 
одержати від кожної коро
ви по 2500 літрів молока, 
рапортує в ці дні Валя Лі- 
бен, доярка колгоспу «Ро
сія», Олександрійського ра
йону. Право на участь в об
ласному святі Дня тварин
ника завойовано. Та для 
Валентини досягнуте — не

межа. Готуючись гідно зу
стріти наступний Пленум 
ЦК КПРС, вона зобов’яза
лася збільшити надої ще на 
200 літрів.

За прикладом комсомол
ки славно трудяться телят
ниці Ольга Мацько, Надія 
Усова та інші.

А. КРІВЕЦЬ.
X

ї поважають люди
— Де б знайти Віру Ва

силівну? — запитав руся
вий юнак чоловіка, що стояв 
біля контори.

— У полі, де ж їй бути. 
Біра Василівна не з тих, 
хто по кабінетах, засиджує
ться, — відповів чоловік 
і додав: — ХазяйкаІ

А тим часом Віра Васи
лівна Назаренко, агроном 
Кіровського відділка бу
рякорадгоспу Ново - Укра
їнського цукрокомбінату, на 
полі «відчитувала» механі
заторів тт. Підопрнгору, 
Трахубенка і Саруту.

— Найменше пошкоджен
ня маточних буряків — це 
брак, — подвійний брак. Та
кий корінь не годиться для 
посадки, а потрапить в ка- 
гат — пошкодить і інші 
здорові корені, — доводила 
во.ча розгубленим комбай
неру. його помічникові та 
трактористу.

— Ясно, Віро Василівно, 
більше не трапиться тако
го, — твердо пообіцяв т. Са- . 
рута.

Бурякозбиральний агрегат 
рушив далі. А Віра Васи
лівна ще довго йшла вслід 
за машиною і причіпливо 
слідкувала* за роботою.

Потім завернула до лан
ки Оксани Стасюк. Аж за
мішувалася роботою дів
чаті корені у них добре 
очищені, акуратно зрізані 

на конус.
А он далі працює ланка 

Іванни Козак. По-ударному 
трудяться буряководи. Ра- 
цує і врожай — по 380—

400 центнерів видає кожний 
гектар. Отож треба встиг
нути до морозів закагату
вати маточні буряки. Тому- 
то дівчата й стараються: по 
16—20 центнерів коренів 
очищають за день при нор
мі 12 центнерів.

Радісно на серці у Віри 
Василівни: справи йдуть 
добре. І від тих вагань і 
сумнівів, що переповнюва
ли її душу після випускно
го вечора в Українській' 
сільськогосподарській ака
демії, навіть найменшого 
сліду не лишилося.

Поважають люди молодо
го агронома, комсомолку 
Віру Василівну Назаренко 
за чуйність, працьовитість, 
дбайливе господарське око.

— Віра Василівна — на
ша опора, — говорить ке
руючий відділком т. Глу- 
щепко. — Небагато вона у 
нас працює, але показала 
себе справжнім господарем 
у полі. За цю любов до зем
лі і поважають її люди.

Л. БЛІТМАН.

В’

з
в

3 
з
з

Фото В. КОВПАКА.

ЛІТОПИС
піонерської

дворічки
СТАРТ піонерс ької 

дворічки позаду. По
переду — широка бігова 
доріжка до фінішу, на 
протязі якої наша дру
жина збере 12 тонн ме
талолому, посадить 9480 
дерев та ще здійснить 
багато нових піонер
ських справ.

Піонери вже розпоча
ли збирання металоло
му, макулатури, догляда
ють кролів, розповсюд
жують книги, допомогли 
колгоспові зібрати вро
жай кукурудзи.

Свої зобов’язання на 
дворічку піонерська дру
жина виконає з честю. 
Адже вона бореться за 
звання «супутника семи
річки». Три її загони вже 
здобули його.

Г. ДУЧЕНКО, 
старша піонервожа- 
та Новопразької се
редньої школи.
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Пишаємось тобою,
ДОЧКО
Немає більшого щастя 

для батьків, ніж почути доб
ру звістку про свою дитину. 
То ж велику радість відчу
ла ми в той день, коли з 
газети посміхнулось нам 
твоє обличчя, Зіно. Приєм
но було довідатись, що 
шанують тебе люди за пра
цю, за те, що ти, молода 
штукатурниця, стала удар
ницею комуністичної праці, 
чудово працюєш, вчишся.

Щаслива у тебе юність, 
Зіно. Сторицею віддяч за це 
рідній Батьківщині.

Іван Федорович 
та Віра Тихонівна 

БЕРЕГУЛІНКИ.
Олено-Косогорівка,

Кіровоградського району.
с.

Виростають
КОМСОМОЛЬЦІ і мо- 
1 * лодь Ііовопразької між
колгоспної будівельної ор
ганізації добре потрудили
ся в нинішньому році. З їх 
участю пущено в дію пер
шу чергу міжколгоспного 
цегельного заводу і випале
но для новобудов району 
лівмільйона штук цегли. В 
колгоспах «Червоний пра
пор» та Імені 40-річчя Жовт-
♦ »• ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦♦♦

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

За кермом—Микола Марущак
Л") СТАНЦІЙ корінь очи- 

щено і кинуто на купу.
— А тепер якби вивезти 

пошвидше! — промовила 
Валентина Цимбалюк.

На плантацію під’їхав са
москид. З кабіни виліз ви
сокий юнак з комсомоль
ським значком на грудях.

— Не сумуй, дівчино, бу-

— ® 

нові будівлі 
ня здано в експлуатацію 
чотирирядні корівники.

Чудові подарунки молоді 
будівельники підготували 
наступному Пленуму ЦК 
КПРС. Вони завершили бу-- 
дівництво клубу в колгоспі 
«Радянська Україна» і сви- 
нарника-маточника в артілі 
імені XXI з’їзду КГІРС.

Першість у змаганні на 
честь Пленуму ЦК КПРС 
веде бригада, яку очолює 
Борис Починко.

М. ШЕВЧЕНКО, 
голова місцевкому.

ряки враз вивеземо! — 
нув весело і поліз під 
шину. Оглянув болти кріп
лення.

— Коли б всі водії так 
працювали, як Микола, ми 
не встигали б очищати бу
ряки, — говорить Ліда Са
чок.

Чим же заслужив таку 
похвалу водій Вільшанської 
автоколони комсомолець 
Микола Марущак? З кол
госпу «Пам’ять Леніна» він 
вивіз за вересень і жовтень 
більше 7 тисяч центнерів 
буряків. Щодня робив по 
12—14 ходок. Це — майже 
Дві норми. З таким вогни
ком працює і зараз, його 
ім’я — на районній Дошці 
пошани.

Славно починає шлях у 
велике життя дев’ятнадця
тирічний комсомолець Ми
кола Ліарущак!

І. котовськии, 
голова виконкому Бе
резово - Балківської 
сільської Ради, Віль- 
шанського району.

ВОНИ зібралися в райко-Т 
мі комсомолу. Мова х 

зайшла про навчання моло- і 
ді без відриву від вироб- І 
ннцтва. |

— Які є думки з цього х 
приводу? — запитав Мико-1 
ла Сиченко, секретар Мало- Т 
висківського райкому*
ЛКСМУ. І

— Є одна пропозиція, — Т 
підвівся зі свого місця сек- ♦ 
ретар комсомольської ор- І 
ганізації цукрового заводу ! 
Аркадій Козин- *
ський. — А 
що, якби ор
ганізувати на 
нашому підпри
ємстві змінний 
клас? Специфіка роботи 
на цукровому заводі така, 
що переважна більшість ро
бітників не має можливості 
відвідувати вечірню школу, 
а люди прагнуть вчитися. 
Ось я і пропоную: органі
зувати змінний клас. Всіх 
бажаючих відвідувати його 
переведемо в одну зміну, 
створимо відповідні умови.

— Виходить, не робітник 
буде пристосовуватися до 
школи, а навпаки — школа 
до робітника? Так? — зра
дів секретар комсомольської 
організації спиртового заво
ду Володимир Уманець.

— Саме так.
Пропозиція А. Козинсько- 

го сподобалась усім. Часу 
марно не гаяли. Через 
кілька днів було проведено 
спільне засідання бюро рай
кому комсомолу і первинної 
комсомольської організації 
підприємства. Звернулися

МОСКВА. 17 листопада. 
/ТАРС) Університет друж
би створений з ініціативи 
М. С. Хрущова і за рішен
ням Радянського уряду, від
святкував сьогодні день 
свого відкриття. Урочисті 
збори, присвячені знаменній 
події, відбулися в Колонно
му залі Будинку спілок, 
який заповнили студенти 
юнаки і дівчата, шо приїха
ли в Москву на навчання з 
країн Азії, Африки і Латин
ської Америки. Збори, в 
яких взяли участь держав
ні та громадські діячі Ра
дянського Союзу і зарубіж
них країн, відкрив ректор 
Університету дружби наро
дів професор С. В. Румян- 
цев. Він повідомив, ЩО поз
доровлення на адресу уні
верситету І побажання ус
піхів його колективу надіс
лали прем’єр-міністр Індії 
Меру, президент Індонезії 
Сукарно, президент Респуб
ліки Куби Дортікос, прези
дент Гвінейської Республі
ки Секу Туре та інші дер
жавні і громадські діячі ба
гатьох країн світу.

На зборах виступили го
лова президії Союзу радян
ських товариств дружби і 
культурного зв’язку з зару
біжними країнами Н. В. 
Попова, ректор МДУ ака
демік І. Г. Петровський, 
президент індонезійського 
університету «Гаджа Мада» 
Сарджіто, директор колед
жу Гани доктор Амегаші, 
проректор Бомбейського 
університету КханолькЗр, 
студентка МВТУ їм. Баума- 
на С. Соловйова, нігерій
ський студент Ласіої Адамс 
Осунде та інші.

Зустрінутий палкими оп
лесками з промовою на збо
рах виступив Перший сек
ретар ЦК КПРС, Голова 
Ради Міністрів СРСР М. С. 
Хрущов.

Поздоровляючи присутніх 
з відкриттям Університету 
дружби народів, тов. М. С. 
Хрущов каже, що вища ос
віта —• це велике благо. В 
минулому, та й тепер у ка
піталістичних країнах до
ступ до вищої освіти ма
ють люди з імущих класів. 
Буржуазія, поміщики вчать 
своїх дітей, щоб мати свої 
вірні кадри. Так роблять і 
колонізатори. Вони добира
ють молодь з імущих сімей, 
щоб мати своїх людей у тих 

' країнах, де вони хазяйну- 
; ють. Колонізатори, звичай- 
, но, не заінтересовані в то- 
’ му, щоб дати освіту людям 
! з трудових сімей, людям, 
і які хочуть служити своєму 
’ народові, а не чужоземцям- 
• експлуататорам.
; Радянський уряд створив 

Університет дружби народів 
у Москві, щоб дати можли
вість молодим, здібним юна
кам і дівчатам з країн Азії, 
Африки, Латинської Амери
ки вчитися, дістати вищу ос-

віту. Ми це зробили, щоб ді- 
ти трудящих, які неспромож- 
ні оплачувати своє навчання, 
могли набути вищу освіту, 
дістати знання, спеціаль
ність, високу кваліфікацію, 
щоб краще служити своєму 
народові, своїй країні, П 
піднесенню і процвітанню.

Глава Радянського уряду 
спиняється на історичних 
змінах, коли під натиском на- 
родів руйнуються останні 
бастіони колоніалізму. Він 
висловлює тверде переко
нання, що скоро доб’ються 
незалежності всі народи, 
які ще перебувають під ко
лоніальним гнітом.

Дехто в капіталістичних 
країнах, відмічає М. С. Хру
щов, навіть створення Уні
верситету дружби народів 
хоче зобразити як нові під
ступи Радянського Союзу. 
Хай собі говорять — нам до 
цього не звикати. Але всі 
чесні люди знають, що ство
рення Університету дружби 
народів ставить собі тільки 
благородні, гуманні цілі, 
підкреслює під оплески при
сутніх М. С. Хрущов.

Відкриваючи Університет 
дружби народів, ми хочемо 
тільки одного — допомогти 
іншим країнам у підготов
ці висококваліфікованих 
кадрів. Це особливо важли
во для тих країн, які три
валий час зазнавали тяжко
го колоніального гніту і 8 
вини колонізаторів відстали 
в економічному і культур
ному відношенні, не 
своїх національних 
спеціалістів.

Звичайно, нікому

мають
кадрів

Звичайно, нікому з сту
дентів ми не будемо ^нав'я
зувати наших поглядів, на
шої ідеології, продовжує 
М. С. Хрущов. Адже сві
тогляд — справа сугубо до
бровільна. Ми хочемо від 
вас небагатої вчіться ста
ранно, не втрачайте марно 
жодного дня, використовуй
те всі можливості, щоб доб
ре оволодіти знаннями, вив
чити науку 1 техніку. Ра
дянські люди, як брати, до
поможуть своїм товаришам- 
іноземцям краще вчитися. 
В спільному навчанні буде 
кріпнути міцна дружба мо
лоді, Адже молодь — це 
майбутнє людства.

Промову товариша М. С. 
Хрущова присутні вислуха
ли з великою увагою. По
тім глава Радянського уря
ду оголосив текст привітан
ня ЦК КПРС 1 Ради Мініст
рів СРСР колективу універ
ситету в зв'язку з відкрит* 
тям цього вищого учбового 
закладу.

Під бурхливі оплески 
С. В. Румянцев за доручен
ням ради університету і кф 
лективу студентів та виклй* 
дачів вручив Микиті Сергі
йовичу Хрущову пам’ятну 
медаль на честь створення 
Університету дружби наро
дів у Москві.

з

Змінний клас
за допомогою до секретаря 
партійного комітету заводу 
М. Ф. Горбунова: потрібне 
було приміщення для нав
чання. Спеціально для цієї 
мети виділили кімнату. І 
все ж у минулому році роз
почати навчання не встигли.

Зате у нинішньому нав
чальному році підготовча 
робота почалася заздале
гідь. У зв’язку з тим, що 
більшість працівників мала 
семирічну освіту, вирішили 
організувати восьмий клас. 
Ентузіасти цієї справи — 
директор Маловисківської 
середньої школи Г. П. Туз, 
викладач Т. І. Заблоцька,’ 
Аркадій Козинський — при
ходили прямо в цехи, роз
мовляли з людьми, радили 
подавати документи.

Не всі охоче погоджува
лися. Дехто кепкував, Інші 
ставилися до подібних про
позицій з недовір’ям.

на заводі
— Жартуєте, чи що, -* 

говорив начальник тран- 
спортного відділу заводу 
Д. К- Босько. — Я Ще 8 
1935 році закінчив сьомий 
клас. Куди мені зараз вчи
тися? Мабуть, забув усе.

І все ж спільно зуміли 
переконати Д. Боська. За* 
раз у змінному класі налі
чується більше двадцяти 
учнів. Серед них — мото
рист ТЕЦ О. Миненко, слю
сар І. Онищенко, робітниця 
М. Крячко,' водій В. Где- 
шинський і багато інших.

— Звичайно, важко пра
цювати і вчитися, — каже 
апаратниця Катерина Мос
каленко. І все ж ми ду
же вдячні всім товаришам, 
які виявили таку цінну іні
ціативу. Скажу прямо: змін
ний клас — це здорової

До цих слів важко будь- 
Що додати.

Б. МИХАйЛОВ.
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! „ЗМІНА» В ГОСТЯХ :•
5у „МОЛОДОГО КОМУНАРА»

ПРОЕКТ в
ІНЖЕНЕРА ШУЛЬГИ

п. Г. ТИЧИНА.
Псих,

& кого- сер-це ганл-ірохки.
(УРИВОК З

Які

на

Як

як
як

«оли творцем ти називаєшся 
і маєш струни золоті, 
чого це тн не озиваєшся 

те, що діється
в житті? 

на хвилиночку 
спалахувать, 

на півроку погасать, 
душу надвоє 

розчахувать
і знов з-під бруду 

воскрешать, — 
їй-право, не шукайте 

мірочки, 
щоб змірять: що ж воно 

таке? 
Це просто — серце

із ганчірочки, 
сто раз вже латане, м’яке. 
А нам же серця треба 

цільного, 
людини серця, із вогнем! 
В нім — прагнення 

ширококрильного, 
омріяного нашим днем... 
Невже тебе не зачудовує, 
як наш народ в труді росте? 
Так що ж тоді тебе 

виховує, — 
чуже, порожнє та пусте?

а _ ■  .....  =

ПОЕМИ)
в нас зрушення 

глибиннії, 
в епохи голоси!Які 

Тобі ж все іграшки 
злочиннії,

і ти спускаєшся на-пси. 
Невже оглух? Невже 

не чуєш ти, 
що партія говорить нам? 
До кого йдеш? Кого 

цілуєш ти? 
Івою хто душу нагина? 
З душею творчою 

не грайся: 
вона — твоя, вона й усіх. 
Ти клоуном не прибирайся 
і не винось себе на сміх. Р* 
Для чого нарікать, 

підхникувать? 
Вітчизна все тобі дала! 0 
Свою повинен волю

викувать, 
міцніш щоб од заліз була, II 
Коли ж в баюрі хочеш 

банщитись — 
тож падай, хрюкай і лежи. 
Народ ніяк не стане 

няньчитись, 
з таким, який йому чужий...

о
і:
о

о
І»

<»

0

Існуючі водосховища іі Іригаційні канали не спромож- 
ще розв’язати питання зрощення величезних площ 

степових, напівпустинних і пустинних районів країни, які 
так гостро потребують водн. Ось чому заслуговує уваги й 
вивчення проект радянського Інженера А. А. Шульги, який 
передбачає переміщення великих водних мас і зміну клі
матичних умов в бік їх покращення на значних територіях. 
Невеликі відстані між гирлами Дунаю, Дніпра, Дністра й 
Південного Бугу, які впадають у неглибоку північну части
ну Чорного моря, дозволять відділити їх від нього і ство
рити єдиний великий прісноводний басейн.

Інженер А. А. Шульга пропонує спорудити перед дель
тою Дунаю низьконапірну греблю, що перетне шлях водам 
ріки і спрямує їх до побережжя Чорного моря в район 
міста Вилково. Потім від дельти Дунаю до Перекопського 
перешийка доведеться побудувати дамбу довжиною близь
ко чотирьохсот кілометрів. Ця довжелезна дамба відгоро
дить від Чорного моря прісноводний басейн, заповнений 
водами Дніпра, Дунаю, Дністра й Південного Бугу. Як 
що ж через восьмикілометровцй Перекопський перешийок 
прорити канал, прісні водн з північної частини Чорного 
моря потечуть в Азовське море, яке також неважко пе
ретворити в прісноводний басейн, перегородивши неглибо
ку вузьку Керченську протоку греблею.

В результаті південно-українські степи омиватимуться 
прісними водами, які можна буде використати для зро
шення посушливих земель.

Потужні насосні станції, споруджені в центральній 
частині Ставропольщнни, поженуть води з опрісненого 
Азовського моря в сухі степи Й напівпустелі Прикаспію, 
напоять його спраглі землі і перегородять шлях жарким 
суховіям.

Та цим не вичерпується проект А. А. Шульги. Ще а 
1881—1882 році видатний російський флотоводець і оксано-

ограф С. О. Макаров, проводячи дослідження в про
тоці Босфор, зробив цікаве відкриття. Виявилось, 
що в протоці (снують дві протилежні одна одній 

П°ое1)х,,еиа течія несе СВОЇ ВОДІ! з Чорного 
в Мармурове море, протилежна їй глибинна — з 

Мармурового в Чорне. Видатний вчений перший науково
обгрунтував це незвичайне явище.

Близько 275 кубічних кілометрів прісної води прино
сять в Чорне море численні ріки, велику КІЛЬКІСТЬ її 
одержує море також за рахунок інтенсивних опадів. Ось 
чому в іорному морі вода більш прісна, ніж в Мармуро
вому. Отже і має меншу густину й питому вагу. Там же, 
де вода важча, тиск на однакових глибинах буде більший. 
Це явище і викликає переміщення вод з місць більшого 
тиску в місця з меншим тиском. Цим І викликана глибинна 
течія з Мармурового моря, де вода солоніша й важча, в 
Чорне, де вода прісніша. Тому що кількість води, яку 
випаровує поверхня Чорного моря, менша кількості, яка в 
нього поступає, тут створюється надлишок легких прісних 
вод. Вони й направляються через Босфор в Мармурове 
море, утворюючи поверхневу течію. Такий характер носить 
водообмін між Чорним і Мармуровим морями. Коли ж 
води, які приносяться в Чорне море великими ріками, бу
дуть перехоплені і відділені під нього, а випаровування з 
поверхні моря залишатиметься таким же, в Чорному мор! 
створиться штучна нестача водн. Цю нестачу заповнять 
теплі води Середземного моря, що через Босфор інтенсив
ніше поступатимуть в Чорне море, і підвищать його тем
пературу. Потепління, викликане притоком в Чорне мо
ре Середземноморських вод, сприятиме розширенню на йо
го берегах зони субтропіків пом'якшенню зим, а ріки 
Кавказу стануть повноводнішими.

7а™}® проект, розроблений радянським інженером 
А. А. Шульгою. Він, звичайно, має ряд недоробок, проти- 
речивих моментів, незавершених сторін, але разом з тим 
проект цікавий своєю грандіозністю, сміливістю думки, 
своїми масштабами.

І. РЕЧМЕДІН, 
кандидат географічних наук.
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нилн розправу і 
ми чи козаками, 
стинали 
співцям 
совісті народної. Так було 
стято голови бандуристам, 
супутникам гайдамацького 
руху в XVIII столітті—Про
копові Скрязі, Михайла Со
кового зятеві (так записано 
в книзі протоколів про като
ваних і рубаних гайдамаків 
у м. Кодні), і Василю Вар- 
ченку. 1 ще 
кументи

над селяна- 
., то голови 

й бандуристам, 
правди, речникам

(Гумореска) Іван НАУМЕНКО

ЗДАВАЛО
СЯ Б, сло

вом можна пе
редати і най
складніші дум
ки, і найтонші 
переживання. Які 
ри лишили 
письменники 
Однак саме 
майстри слова і скаржились 
на муки, яких вони зазнава
ли, шукаючи слів, щоб пе
редати відтінки думок і гли
бину почуттів. Не раз нат
рапляємо в мемуарах і що
денниках письменників, пое
тів признання: яка бідна мо- 
ваі Іноді глибину горя чи 
буйну або тиху радість мо
жуть передати лише звуки 
музики. «Музика — вище 
всього... — говорив одного 
разу Максим Горький, як 
свідчить про це в своїх ме
муарах його приятель Олек
сандр Серебров. — Літера
тура, в якій немає музики, 
внутрішнього ритму, — по
гана література...»

І тому, видно, люди з дав
ніх-давен поєднують слово з 
музикою. Музика дає над
звичайну силу людським 
словам. Пісня, проспівана 
під музику, зачаровує глиб
ше, викликає сльози, очи
щає, підносить людину або 
захоплює внхорем нестрим
них веселощів.

Отакий-то Перебендя, 
“*• Старий та химерний:

Заспіває про Чалого, 
На Горлицю зверне,- 
З дівчатами на вигоні — 
Гриця та веснянку, 
А у шинку з парубками — 
С е р б ин а, Шинкарку 
З жонатими на бенкеті 
(Де свекруха злая) — 
Про тополю, лиху долю, 
а потім — У г а ю;
На базарі—про Лазаря, 
Або, щоб те знали, 
Тяжко, важко заспіває, 
Як січ руйнували. 
Отакий-то Перебендя, 
Старий та химерний: 
Заспіває, засміється, 
а на сльози зверне.
Кобзар що хоче, те й ро

бить із серцями своїх слуха
чів. А, може, Тарас Шевчен
ко тут просто вжив гіпербо
ли, поетичного перебільшен
ня, як от у Гоголя: «Та не 
кожна й птиця долетить до 
середини Дніпра...» Тоді 
звернемось до фактів і доку
ментів.

В 1873 році в Києві було за
сновано Південно-Західний 
відділ географічного товари
ства. У вересні того ж року 
відбулося засідання цього 
товаРиства, присвячене ді
яльності відомого в минуло
му столітті кобзаря Остапа 

гРесая. Микола Лисенко

ж бо тво- 
геніальні 

філософи!
нам

й
якраз великі

збереглися до- 
про два допити 
гайдамацьк ог о 
бандуриста Да
нила, на проз- 
висько Бандур
ка (дійсне пріз
вище Рихліев- 

ський)'. Був він ув’язне
ний, але доля його так і ли
шилась невідомою. І хто 
знає, скільки їх загинуло 
під шаблями, на полях, на 
тернистих шляхах, по льо
хах, по в’язницях і заслан- 
нйхі

Так жорстоко розправля
лися панівні класи з народ
ними співцями-бандуриста- 
ми тому, що чули в них ве
лику силу трудового народу.

Співець і бандура, слово 
правди і музика серця... В 
струнах і приструнках бан
дури чути і ніжні чари, і 
бурю гніву, ласкаву мову

проаналізував думи й пісні, 
які виконував кобзар, і саму 
гру його та розповів про 
особливості бандури як му
зичного інструменту. Потім 
Остап Вересай перед ауди
торією, якій доводилось не 
раз слухати найкращих спі
ваків і музикантів Європи, 
виконав думу «Як три брати 
з Азова втікали», «Думу про 
Хведора Безродного», жар
тівливу пісню «Щиголь» і 
танець «Козачок»,

Враження було неймовір
не. В одній з київських га
зет була надрукована ре
цензія на концерт Остапа 
Вересая. Ось що в ній писа-~ дівчини і грізний козацький 
лося: «Це справжній чаро
дій; що захоче, те з тобою й 
зробить. Звелить плакати — 
ридатимеш безупинно, зве
лить сміятися — реготати- 
меш нестримно до болю в 
животі».

Після виступів Остапа Ве
ресая в Петербурзі преса 
теж називала його чародієм. 
Писали про нього й фран
цузькі, й англійські, і поль
ські газети. В Лондонській 
газеті високо оцінювались 
українські народні пісні, а 
щодо Остапа Вересая, то за 
ним визнавалася така ж 
сама роль на Україні, яку в 
стародавній Греції викону
вали її рапсоди. Бандура й 
одружила сліпого Остапа 
Вересая. Жінка його не 
раз казала: «Ой, одружила 
мене з цим дідом його бан
дура. Як прийде до мене 
сватати, то й вижену; а як 
заграє на бандурі, то й за
верну!»

Отак умів чарувати Ос
тап Вересай грою на банду
рі-

Козак-бандурист ішов у 
поході разом з запорожця
ми. Грав і співав під час пе
репочинку, надихав до бою, 
підіймав дух, на речитатив 
епосу переносив героїчні по
двиги свого бойового това
риства.

Виплакували горе народ
не й журилися, стогнали від 
болю або нестримно весели
лися у веремії танцювально
го темпу струни бандури 
скрізь по селах України: і 
по базарах, і по вигонах, і 
по широких шляхах. Всюди 
шанував народ сліпців-бан- 
дуристів.

А в часи великих завору
шень бандуристи були 
справжніми натхненниками 
повстань. А коли повстання 
придушувались і пани чи-

поклик, невольницький плач 
і безжурний сміх... Цілі віки 
бандура була супутником 
українського народу в його 
героїці і в біді, в горі і в 
радощах. І недарма народ 
так щедро оспівував кобзу- 
бандуру у своїх піснях з 
давніх-давен.

Скільки ж минуло віків, 
поки в цей інструмент, пере
даючи його від покоління до 
покоління, народ вдихнув 
свою душу, розвинув його 
музикальні можливості від
повідно до своїх естетичних 
потреб, поки він не ожив, не 
затужив, не заплакав, не 
засміявся, поки не став 
чарівливо виспівувати й 
вигравати характер україн
ського народу, його націо
нальну вдачу!

У нас всенародною лю
бов’ю оточена Державна ка
пела бандуристів. Існують 
такі ж капели при всіх об
ласних філармоніях, по ро
бітничих клубах і палацах 
культури, в багатьох райо
нах. Капели 
існують 
ліках.

Тепер 
ристи 
«Взяв би я бандуру та й 
заграв, що знав», то справ
ді віриш: що захоче банду
рист, то те він на теперіш
ній бандурі й заграє.

Довгий шлях розвитку 
пройшли і мистецтво гри на 
бандурі, і сама бандура. І 
коли на сцену виходить пів
сотні або й сотня банду
ристів і пройдуться по го
лосних струнах, то в. тій му
зиці чується глибина віків, 
бурі в історії народу і ма
жорний хорал грандіозних 
соціалістичних перетворень 
сьогодні.

Микита ШУМИЛО.

бандуристів 
і в братніх респуб-

уже, коли банду- 
виконують пісню

Після того, як десятиклас
ник Мусій Лемішка, сприт
но орудуючи шпаргалкою, 
кілька разів підряд «глибо
ко і всестбронньо» розкрив 
тему письмової роботи з лі
тератури, а учитель Іван 
Федорович, не розібрав
шись з ділом, похвалив йо
го, в класі Мусія почали 
звати письменником.

Лемішка дуже загордив
ся своїм прізвиськом.

— Я не тільки письмен
ник, — говорив він, — ай 
вірші вмію складати.

Додаткове уточнення на 
окремих десятикласниць 
справило досить сильне вра
ження. Вони стали довше 
затримувати погляди на Ле
мішці і навіть глибше зіт
хали в його присутності,

Поету-початківцю це по
добалось. Щоб підтримати 
здобуту популярність, він 
щоденно складав по одно
му віршеві і відсилав до ре
дакцій.

Відповіді одержував та
кож регулярно. Всі вони бу
ли дуже схожі між собою. 
Тому наводимо лише одну 
з них:

«Шановний Мусію! Ваш 
вірш «Уперед» має хороший 
заголовок. Він присвячений 

Проте , на
заголовок. Він 
важливій темі, 
жаль, вашому віршеві бра
кує... (в цьому місці 
раховувались майже всі по
зитивні якості, що їх вима
гає критика від поезії). І в 
кінці: «читайте Павла Тичи
ну, вчіться у класиків».

На іншого такі відповіді 
нагнали б досаду, а, може, 
і розчарування. Лемішка ж 
тримався стійко. Він добро
совісно вивчав зауваження 
рецензентів ід з подвійною 
енергією продовжував ри
мувати.

Нарешті вх районній газе
ті під рубрикою «Місцеві 
таланти» з’явився його 
вірш на сільськогосподар
ську тему:

«По полю ходять 
трактори, 

А місяць сходить з-за 
гори.

Куди не глянь, куди 
не кинь,—

Там зеленіє чорний 
клин».

Про молодого поета заго
ворили. Його запросили на 
літературну зустріч в дит
садок, потім на птахоферму.

Цілими днями молодий 
поет або блукав по луках, 
або лежав у затінку під гру
шею. Він прислухався до 
пташиного співу, спостерігав 
за хмарами на небі — і всі 
підозрілі з поетичного боку 
явища занотовував в спеці
альний зошит під назвою 
«Моє трактування природи».

Незабаром народилася 
збірка. Мусій відправив її в 
редакцію обласної молодіж
ної газети. Замість передмо-

пере-

він додав невеличкуви 
приписку:

«Прошу мої вірші на
друкувати в газеті наступ
ної середи, в день моїх іме
нин».

Але на Мусійове прохання 
не зважили. В середу газе
та вийшла без його віршів. 
Лемішка схопився за пе
ро, щоб вдарити скаргою 
«по глушителях талантів», 
та якраз в цю мить у двері 
його творчої лабораторії по
стукали. Прийшов Терешко 
Сухопара, завідуючий сіль
ським клубом.

— Слухай, Мусію, — по
чав запинаючись, гість. — 
Ти, кажуть, став тепер пись
менником.

— То й що з того?
— Напиши, будь ласка, до 

нашої стінгазети статтю.
— Про що?
— На молодіжну тему. 

Зокрема про наших десяти
класників. Як вони обрали 
шлях в життя, як працю
ють.

— А гонорар буде? — за
питав Лемішка.

— Можна і гонорар. Кон
трамарки в кіно, квитки на 
танці.

— Добре, подумаю...
Подумавши, Мусій вирі

шив: тема йому підходить. 
Але героями нарису він зро
бить не своїх однокласни
ків (ну, що про них писа
ти?), а самого себе.

«Я знайшов свій шлях» — 
так назвав нарис Леміш
ка. Потім дістав збірку тво
рів одного письменника (для 
зразку) і почав:

«Якось я йшов через село, 
йшов у задумі. Я вирішу
вав питання: ким бути?

Мені зустрівся по дорозі 
тракторист Гаврило Дужий. 

.Я подумав: як добре бути

механізатором. Сів за руль 
і їздиш собі на тракторі ці
лий день. Або і вночі.

Непогана справа в наш 
час і свинарство. Ось хоч би 
Ярослав Чиж. Робота у ньо
го не складна, а дивіться —- 
зумів здобути звання Героя 
Соціалістичної Праці.

Що ж до мене особисто, 
то я не можу бути ні меха
нізатором, ні тваринником, 
бо у мене в талант».

Нарис дуже сподобався 
авторові. Йому стало жаль 
віддавати такий визначний 
твір в стінгазету. Мусій ви
просив у матері грошей на 
дорогу, взяв з собою нарис 
та й махнув в область.

Всі чекали на повернення 
Мусія. А чутки ширились 
тим часом все більш диво
вижні. Говорили, що Мусіїо 
нарис «Я знайшов свій 
шлях» потрапив на конкурс, 
і йому присуджена перша 
чи друга премія. Крім того, 
незабаром він має вийти 
окремим виданням.

...Через тиждень Мусій 
повернувся. Першим зустрів 
його Іван Федорович.

— Вітаю, — розкрив обій
ми учитель. — Ну, як з ви
данням?

— Все видав. До копій- 
мало не плакав Му- 
На харчі, на дорогу.

кн. 
сій.
340 карбованців — як у во
ду. Що. тепер мені мати 
скаже?

Іван Федорович зрозумів 
усе. Від несподіванки у ньо
го аж в очах потемніло. Але 
добрий учитель лишився вір
ним собі і тут.

— Не горюй, Мусіе, —• 
сказав Іван Федорович, за
совуючи руку в кишеню.— 
Половину витрат я беру на 
себе. У твоїй невдачі — І 
моя вина...

Український

— Товаришу шофері Дво
ма руками требаї

А шофер йому:
— Сам знаю, не малень

кий. Ллє як же я тоді ма
шиною керуватиму?

ЗРОЗУМІВ
На уроці вчитель спитав 

одного неуважного учня:
— Коли найкраще рвати 

яблука? Учень, не задумую
чись, випалив:

— Тоді, як собака прив'я
заний.

ШОФЕР
Іде машиною шофер. Од

нією рукою тримається за 
кермо, а другою обнімає, 
дівчину. Міліціонер помітив 
це і кричить:

ВОНИ НЕДУЖІ
До одного села опівдні 

прибув представник з райо
ну. Зайшов до сільради. Там 
сидів один виконавець.

— Негайно викличте го
лову сільради/ — попросив 
представник.

Виконавець пішов. Минає 
година, друга. Нарешті, ви
конавець повернувся.

— Де голова? — запитав 
представник.

— Та вони вчора,—відпо
вів той—трусили увечері са
могон і зараз недужі у рів
чаку лежать.
** ♦« «♦ ♦» ♦♦♦♦♦♦♦>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•
«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

20 листопада 1960 р., З стор.
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Т^АТЬКО казав правду. Важку, 
сувору правду. Зненацька, на

че промінь ясний, освітив її душу. 
Пригадалось, як не раз той же 
батько казав їй, що одна головеш
ка і в печі гасне, а дві і в полі го- 
рЯІЬ.

Глянула на старого і рішуче 
промовила:

— Треба людям розповісти!
Він злякано відсахнувся від неї:
— Ніно! Ти збожеволіла! Це ж 

таємниця із таємниць. Про неї не 
повинен знати ніхто нічого. Знай
деться один негідник, донесе нім
цям — живцем спалять і нас і по
ранених!

— Що ж маємо робити, тату?
— Не подумала ти про все, 

дочко!
— Подумала! Людп дадуть 1 

хліб, і сіль, крильми їх прикриють.
— Звідки ж вони візьмуть, коли 

самі голодні?
— Не знаю. Але знайдуть; Я з 

людьми вік прожила, і ніхто не 
вб’є віри моєї в них!

І вона вирушила у небезпечну 
подорож, від хати до хати. Завер
нула до Ганни Тендюк, чоловік 
її, офіцер Радянської Армії. З 
самого початку війни на фронті, 
розповіла їй все, все...

А потім пішла до Тетяни Ков
тун. Молода стрепенулась, з ра
дості обняла вчительку;

— Не журіться, Ніно Андріїв
но, все у них буде!

А Надія Лужник так і сказала: 
«— Спасибі ваїл, Ніно Андріївно! 
— За що?
— За віру, за довір’я.
Бо дві дочки має Лужник. Стар

ша ївга якраз перед війною за
кінчила десять класів 
до педшколи...

Все розповіла вона й Панаща- 
тенкам... Була у Бор^сюкових, у 
батьків Павлика, у сусідів... Хо
дила від хати й до х. ти. І здава
лось вже, що не одна вона, а усе 
село стало на сторожі коло своїх 
солдатів.

Минули день і ніч, і під ранок 
в маленькій кухоньці були масло і 
білий хліб, пшоно і олія, шматок 
сала і навіть банка з варенням...

Та вони їсти не хотіли, спрагли
ми губами пили воду. їм потріб
ні були ліки.

Ніна Андріївна зварила хлоп
цям картоплі в кожушках, почне-

і вступила

(Продовження. Поч. ДИВ. У 
№№ 60, 61). 

тила, помастила її олією, батькові 
сказала, щоб нагодував їх, а сама 
вирушила в Ново-Гайдар...

Ніби вперше дивилась на нього 
— і не пізнавала. Руїни будинків; 
райкому партії, райвиконкому, 
пошти, кінотеатру, пустки і пуст
ки... Все сіре, похмуре.

Через городи попрямувала до 
невеличкого будинку, критого 
червоною черепицею. Тут жила 
знайома їй медсестра Олена Кузь- 
мук.

Дівчина вислухала розповідь 
вчительки, просьбу її дістати ре- 
ванол, стрептоцид, бинти — і не 
розхмарювалось її обличчя. За
говорила тихо, приглушено, мов 
благала зрозуміти її, пробачити:

— Я до вас приходитиму, буду 
їх перев’язувати, доглядати, у 
всьому допомагати вам, Клаві 
Іванівні, але не докоряйте мені; 
я нічого дістати не можу. Нам фа
шисти в госпіталі ні в чому не до
віряють.

Стомлена прийшла додому, ски
нула чоботи, викрутила онучки і 
поклала біля плитки сушити. З 
кімнати вийшов батько.

Обернувшись до нього, спитала:
— Як хлопці наші, тату?
— Давав снідати — пе їли. Все 

води просять. А ти де була?
— У Олени Кузьмук. Просила, 

щоб ліків дістала.
— А вона?
— Не може...
— Боїться?
— Ні, не боїться, не може. Я 

про інше думаю. І в тебе хочу 
спитати поради...

• ЯГ *

ВІТЕР шумів у високих очере
тах, гонив сиві, неспокійні 

хвилі. Невеличке узгір’я, а за ним 
пряма, як стріла, дорога. Вже вид- 
ніється будинок станції. Біля неї— 
високі розлогі осокори.

До станції прямувало четверо 
дітей — троє хлопчиків і одна дів
чинка: Тарас і Сава Борисюки, Ва
ся Панащатенко і Анелька Тен- 
дюк. Ніна Андріївна щойно від
відала їхніх батьків. Вони довіри
ли їй своє найдорожче — дітей, 
довірили, щоб послала вона їх на 
станцію, до санітарного ешелону 
викрасти для поранених солдатів 
ліки...

Станція. Колії, забиті вагонами. 
Діти ходили по коліях, збирали 
шматочки вугілля. Мов табунець 
збирались докупи, щоб знову роз
брестись, а коли бачили німця, 
тікали під вагони.

Ось і зараз Тарас махнув ру-

М. СТОЯН, Н. ДОБРІМ. ВЕЛИКЕ НАУКОВЕ
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кою. До нього підбігли всі. Паль
цем показав:

— Санітарний. Я лишусь тут, а 
ви рушайте назад.

Анелька, біляве дівчисько, схо
же на кульбабу, обурилась: як це 
так—він залишиться? Який ге
рой! А вони не такі, як і він?

Сава спохмурнів і спинив їїз
— Буде так, як каже Тарас.
А Вася додав:
— Всім не можна йти.
Перші роздуми, перша муд

рість...
А Тарас вже наказував:
— Швидше втікайте! Почекайте 

мене в лісі, коло річки.
Діти рушили під вагонами в міс

течко, а Тарас пройшовсь між ко
ліями раз і вдруге, нагинавсь до 
землі — не видно нікого. Потім 
схопившись за поручні, піднявсь 
у вагон. Тихо заскрипіли двері ку
пе. Нікого й нічого. Друге купе. 
На кожній лавні яіцики, а в них 
пакунки й пляшки. Схопив один 
пакунок і завмер. З іншого, проти
лежного кінця вагона почулись 
кроки і голос:

— Хто тут?
Кулею вискочив назад. Вдарив 

в обличчя порив вітру. Куди тіка
ти? Під вагони? Зчинять тривогу 
і спіймають. Ні, краще в сади, за 
станцію.

А за ним хтось біг і верещав:
— Гальт! Гальт!
Схопивши пакунок за пазуху, 

Тарас скотився з насипу і побіг до 
села, до садочків, що стояли за 
пустирем. Навколо колишньої 
нафтобази вижжали постріли. І 
він впав, розпластавши руки...

* » *
ТТАГЇВАЖЧІ дні минули. В хати- 

ну верталось життя. Першим 
заговорив казах. Він звівся на лік
ті, оглянувши всіх. Погляд його 
чорних очей спинився на дідові:

— Батьку! Ми всі тут солдати. 
Скажи правду, де ми?

— Ви в Софронівці, що поряд з 
Ново-Гайда ром.

— Хто в селі?
— Німці.
— А наші де?
— І далеко, й вже недалеко. На 

сході — за тридцять кілометрів, на 
півночі — за п’ятнадцять.

— Як ми потрапили сюди?
— Одужаєте — все розповімо. 

Хай це не турбує вас. Вам — сил 
набираться, щоб заживали рани.

(Далі буде)*

МОСКВА, (ТАРС). Сьогодні в Комітеті у справах 
винаходів і відкриттів при Раді Міністрів СРСР відбу
валась незвичайна церемонія. Вперше в світі відповідно 
до законодавчого порядку вручався диплом на відкрит
тя. Винуватцем цього торжества був молодий радян
ський учений Микола Іванович Кабанов. Його тепло 
вітали голова Комітету в справах винаходів і відкрит
тів О. X. Гармашов, представники ряду науково-дослід
них організацій. Потім М. І. Кабанов і О. X. Гармашов 
відповіли на численні запитання журналістів...

...Відкриття М. І. Кабанова стосується поширення 
радіохвиль. Його формула в дипломі викладена лако
нічно, у вигляді закону, який вивчатиметься в школах, 
інститутах, застосовуватиметься в науково-дослідних 
роботах: «Радіохвилі, відбиті від іоносфери, при падін
ні на Землю частково розсіюються її поверхнею, причо
му деяка частка розсіяної енергії повертається до дже
рела випромінювання, де і може бути зареєстрована».

За цим коротким науковим визначенням криється гли
бокий практичний зміст. Пояснимо це на прикладі. Тре
ба дістати на екрані радіолокатора зображення якого- 
небудь району земної кулі. Від потужної установки в 
цьому напрямі посилають прямий радіопромінь. Він 
проходить складний шлях. Спочатку доходить до іоно
сфери, яка оточує нашу планету. Звідси, відбиваючись, 
наче від дзеркала, він падає на Землю, від Землі знову 
йде в іоносферу і, таким чином, стрибкоподібно дохо
дить до району земної кулі, який нас цікавить.

В цьому місці радіохвилі розсіюються від потрібного 
нам об’єкта, і невелика частка цієї розсіяної енергії іде 
по старій траєкторії назад і повертається до джерела, 
від якого було послано радіопромінь. Зразу ж на екрані 
локатора виникає зображення розташованого за тисячі 
кілометрів від місця спостереження об’єкта, який нас 
цікавить. Крім того, на екрані локатора буде видно 
зображення проміжних точок земної поверхні.

Протягом багатьох років відомі американські і англій
ські вчені твердили, що зворотне розсіяння не можна 
виявити на екрані радіолокатора.

Радянський учений М. І. Кабанов спростував цю дум
ку. В результаті численних підрахунків, спостережень, 
експериментів він прийшов до правильного висновку. 
Так народилось видатне відкриття.

Нове відкриття являє великий практичний інтерес. 
Можна спинитися лише на деяких прикладах. Теоретич
ні і практичні висновки М. І. Кабанова допоможуть по
ліпшити радіо-і телеграфний зв’язок, з часом організу
вати всесвітнє телебачення, сконструювати надійні при
лади, які точно визначатимуть метеорологічні прогнози.

ПЕМПІОП міста з шахів 1. Гі-
* тельман разом із сильним ша

хістом першого розряду Г. Ду- 
бивкою провели альтернативний 
сеанс одночасної гри на 24 
дошках Із воїнами Н-ської час
тини. 20 партій сеансери вигра
ли і лише чотири програли.

С. ШИНКАРЕВСЬКИП.
* * *

ДО любнгепів шахів Олек
сандрійської теплоелектро

централі № 3 завітала в гості 
команда шахістів Семенівсько- 
Головківсікого вуглерозрізу. 
Товариський матч відбувся до
сить цікаво для обох колективів.

Гра проходила па 14 дошнах І 
принесла перемогу шахтарям з 
рахунком 8,5:5,5.

Добре аігрзли свої партії 
Б. Мележик, С. Скрипник, 
А. Кузьмепко.

В. ФІЛОНЕНКО.
* * * ~Л-

Д А Опуфріївському стадіоні 
відбулися змагання мото

циклістів — сільських спортсме
нів району. У напруженій спор
тивній боротьбі перемогу здобув 
представник артілі «Путь Ок- 
гября» тов. Сніговий.

Добре продемонстрували свою 
спортивну підготовку А. Псіда- 
денко, Н. Цимбал, Г. Лядський 
та інші.

Карпенко-Карий НАШ нАЛ_Е_нд^ 
в гостях у Л. Толстого
(До 50-річчя з дня смерті Л. М. Толстого)

На самому початку нашого ві
ку ім’я Льва Миколайовича Тол
стого було чи не найпопуляриі- 
піим у Росії: з ненавистю і ост
рахом. із «скрежетом зубовним» 
вимовляли це Ім’я служителі ре
лігійного культу, з явним зане
покоєнням згадували його і дер

жавні ЧИНОВНИКИ, 
і вельможі цар
ського двору. Кри
тики і публіцисти 
з чорного реакцій
ного табору роз
гублювались і не 
знали, з якої ноти 
і яку пісню треба 
починати про того, 
хто, за визначен
ням В. І. Леніна 
був «дзеркалом 
російської револю
ції» І зумів відо
бразити ненависть 
народу до гноби
телів. його нездо
ланне прагнення 
до кращого жит
тя і бажання виз
волитися з кайда
нів рабства.

Але кращі лю
ди того часу, яким 
дорогі були інте
реси народу, і які 
готові були відда
ти всі езої сили в 
ім’я світлого май
бутнього, вимов
ляли ім’я Толсто
го з пошаною, з 
любов’ю. До ве
ликого художника, 
мов квіти до сон

ця, тягнулися передові письмен
ники, артисти, композитори, вчи
телі, прості люди з міста і села 
чи то за порадою, чи за допо
могою або й престо засвідчити 
свою пошану до великого чоло
віка.

Твори Льва Миколайовича для 

багатьох були своєрідним уні
верситетом, підручником життя і 
мудрим порадником. Дружина 
Карпепка-Карого Софія Тобілс- 
вич у своїй книжці «Мої стеж
ки і зустрічі» свідчить, що опові
дання, романи і повісті Л. Тол
стого належали до иайлюбимі- 
ших творів її чоловіка: «Наш 
театральний багаж, — пише во
на, — збільшився тоді на цілу 
в’язку цікавих книжок, серед 
яких були головним чином твори 
Л. Толстого — «Крейперова со
ната», «Смерть Івана Ілліча» та 
Інші».

Не знав тоді Карпенко-Карий, 
що йому доведеться гостювати у 
любимого письменника. Трапи
лося це в Москві, в лютому 1901 
року. Об’єднане Товариство ук
раїнських акторів було запроше
не до Москви на гастролі в театр 
«Ермітаж» і прибуло туди в пов
ному складі. Серед акторів — 
М. Л. Кропнвницький, М. К. 
Заньковецька, П. К. Саксаган- 
ський, І. К. Карпенко-Карий, 
М. К. Садовський.

Але, незважаючи на ряд про
славлених імен, успіх Товариства 
був менший, ніж того сподівали
ся актори, бо саме тоді в цент
рі уваги москвичів були події, 
зв’язані з відлученням Л. М. 
Толстого від церкви. Ім’я Тол
стого було па устах у всіх.

24 лютого ставили комедію 
Карпенка-Карого «Хазяїн», а 
через день українські і російські 
актори та вчені відзначали 
40-річчя з дня смерті Т. Г. Шев
ченка. Про цю подію детально 
розповідає Карпенко-Карий в 
листі до сина Ндзара: «26 лю
того ми в тіснім кругу 13 росіян 
справляли 40 годовщину з дня 

смерті Т. Г. Шевченка. Обідали. 
Па обіді виникла думка послать 
Л. М. Толстому привітання, яко 
апостолу правди 1 любові. При
вітання написали, і в числі трьох 
депутатів вибрали і мене повез
ти це привітання Л. М. І от я 
нежданно і пегаданно був у цього 
великого чоловіка. Прийняв він 
нас ласкаво, просто, як самий 
пайзви<1айнілий чоловік. Сиділи 
ми в нього 15—20 хвилин. За 
такий короткий час я тільки ус- 
п!в подивитись па нього, а коли 
до нього зайдеш, то почуваєш 
себе, як дома, наче сто літ його 
знаєш, і виходить не хочеться. 
Після цієї оказії послав Л. М. 
свої всі друковані драми І ко
медії. , написавши: «Любому. 
серцеві моєму Л. М. Толстому». 
Нехай зостається пам’ятка того, 
що я у нього був хоч 15 хвилин 
Може зберуся ще побувать у 
нього, щоб більше придивитися. 
Старий вже він. похилий, але 
ясні очі і гармонічний голос свід
чать про молоду душу».

Аііж Іншим, багатьом, хто ба
чив Л. М. Толстого, запам’ято
вуються його очі. О. М. Горький 
часто називав їх «гострими», 
«орлипими», а В. І. Немирович- 
Данчеико залишив детальний 
опис незвичайних очей Толстого 
саме в цей період: «От зтой пер- 
вой встречи, — пише він у своїх 
спогадах, — у мсня в памяти 
осталось очепь мало. Ну, конеч
но,впереди всего зтн знамсннтьіе 
орлипьге глаза — глава мудрого 
и доброго хишника. Самое уди- 
вительиое в его внешности. Гла
за, всякому впу.пающие мьісль, 
что от них, как ни виртуознпчай 
во лжи, все равно ннчего не 
скрсешь. Они проііикаґот в са
мую глубь души».

Жив тоді Л. М. Толстой у Мо
скві в Хамовпиках. Делегацію 
акторів, до складу якої, крім 
Карпенка-Карого, входила І 
М. К. Заньковецька, письменник 
приймав у своєму кабінеті, що 
містився в нижньому поверсі чи
малого будинку. Розмова, зви

чайно, йшла про театральне ми
стецтво, про драматургію.

П. К. Саксаганськнй, якому 
Карпенко-Карий розповідав під 
свіжими враженнями про свою 
зустріч з Толстим, у відомих ме
муарах говорить: «Лев Микола
йович розпитував про наші 
справи І між іншим цікавився, 
чи має щось спільне п’єса «Ха
зяїн» з його «Хазяїном І найми
том». На Карого Лев Миколайо
вич справив чаруюче враження. 
Зайшла мова про «анафему», і 
хтось спитав Льва Миколайови
ча, чому вій не звертається осо
бисто до царя, і він начебто від
повів: «Це все одно, що говори
ти в телефон з перерізаним дро
том». Дуже люб’язним був Лев 
Миколайович Із Заньковецькою, 
яку бачив на сцені у ролі най
мички Харптнни з драми Кар- 
пеика-Карого «Наймичка».

Великий російський письменник 
при цій зустрічі виявив до гостей 
пошану і теплоту. Та це й зрозу
міло: адже він не міг не знати, 
що український театр — народ
ний театр, що провідною його те
мою є життя села, доля селя
нина, захист трудового народу. 
Сам Толстой писав для такого 
годтру п’єси «Перший винокур», 
«Влада тьми» та ііі.

Три п’єси, подаровані Л М. 
Толстому Карпенком-Карнм — 
«Сапа Чалий», «Понад Дніп
ром» і «Підпанки»—І зараз збе
рігаються в бібліотеці Толстого в 
Ясній Поляні. На кожній з них 
автор зробив один і той самий 
напис, який він навів у листі до 
сина. Послання, що його вручи
ла делегація Толстому, на пре
великий жаль, ще не знайдене. 
Можливо воно й не збереглося.

Зустріч визначного українсько
го драматурга I. Карпенка-Каро
го з великим російським пись
менником Л. М. Толстим — це 
ще одна світла сторінка у слав
ній історії дружби двох великих 
народів — російського і україн
ського.

Л. СТЕЦЕНКО, 
кандидат філологічних наук.

Всього взяло участь у змаган
нях 36 мотогонщиків району.

Т. 31НЧЕНКО.

Спорт за рубежем
СВІТОВИЙ РЕКОРД 

ІТАЛІЙСЬКОГО 
ВЕЛОГОНЩИКА

Ц ТАЛІЙСЬКИЙ велогонщик-
і любитель Франко КостайГ 

типо на олімпійському велодромі 
в. Римі встановив новий світовий 
рекорд у гонці на 5 кілометрів 
(з місця), пройшовши дистанцію 
ва 6 хвилин 13,4 секунди. Попе
редній рекорд, який належав 
його співвітчизняпику Леапдро 
Фаггіпі, дорівнював 6 хвилинам 
15,4 секунди.

ДОСЯГНЕННЯ 
ФРАНЦУЗЬКОГО ПІЛОТА 

РАНЦУЗЬКИЙ пілот Рай-
* мон Даві на літаку «Рене 

Ледюк» побив світовий рекорд 
швидкості для легких спортив
них л’таків, пролетівши 100 кіло
метрів з середньою швидкістю 
313,44 км/год. Попередній ре
корд належав американцю РІ- 
чарду Ому і дорівнював 302,43 
км/год.

-0- І
ПОПРАВКА

В газеті за ІЗ листопадаВ газеті за ІЗ листопада в ко
респонденції «Багатий радістю їх 
труд» з вини автора вкралась 
помилка В третій колонці 13 
рядок знизу слід читати: «...За
класти в траншеї 5 тисяч тонн 
силосу. У похід за корми внету-' 
пили механізатори, рільник»."4 
тваринники. Працювали вночі і 
у вихідні дні, аж пеки не заси
лосували 8 тисяч 300 топи соко
витих кормів». Далі за текстом.

Редантор П. МАРЧЕНКО,

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского 
областиого комитета ЛКОМУ, г. Кировоград.
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