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Ось вони — герої праці,
МОЛОДІ К1РОВОГРЛДЦІ

ПЛЕНУМУ Наслідуємо почин
ІВАНГОРОДЦІВ

тив — один з передових се- лась одержати по 130

З ВЕЛИКИМ задоволен
ням довідались ми,

доярки комсомольсько-мо
лодіжної ферми колгоспу 
імені Крупської, про цінне 
починання наших сусідів — 
молодих трудівників сіль
госпартілі «Україна». Мо- 
лодці, івангородції Гідні по- 

*• * дарунки готують вони на
ступному Пленуму ЦК рід
ної партії.

Наш молодіжний колек-

ред тваринників району. А 
такі доярки як: Г. Москален
ко, Г. Цвик та інші надоі-* 
ли з початку року близько 
2.500 літрів молока на кож
ну корову. Та в наш час 
на цьому заспокоюватись 
не можна.

На зборах комсомоль
ської групи ферми ми обго
ворили відкритий лист 
івангородців і теж визначи
ли для себе нові рубежі. 
Кожна з доярок-комсомо- 
лок до дня відкриття Пле
нуму ЦК КПРС зобов’яза-

150 літрів молока від кож 
ної корови. Вирішили також 
встановити комсомольський 
контроль над використан
ням кормів. Крім цього, 
візьмемо активну участь у 
збиранні металолому та 
розповсюдженні літератури.

Г. ГОЛОВЕНКО, 
доярка, групкомсорг 
комсомольсько - моло
діжної ферми колгос
пу імені Крупської, 
Олександрівського ра
йону. і

Фотографія цієї дівчини вже тривалий час прикра
шає Дошку пошани метизного цеху заводу «Червона 
зірка». Це — пресовщиця Жанна Риндєєва.

Після закінчення десятирічки вона гаряче взялась 
за оволодіння спеціальністю. Зусилля дівчини виявились 
не марними — на 145 процентів виконує вона змінні 
завдання. Комсомольці обрали Жанну своїм групкомс- 
оргом.

На знімку: Жанна РИНДЄЄВА.
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ЛИСТИ ЧИТАЧІВ Фото О. ШАРИКОВА.

золотий фонд
— Пишу до газети 

: вперше, — повідомляє
■ в листі нам читач. —
" Дорога редакція! ІІові-
" домте мені, чи можу я 
: писати до молодіжної 
: газети?

Інший читач, акти- 
. віст нашої газети, ніби 
’ відповідаючи на запитан-
■ ня попередньому товари-
” шеві пише: «Шановна ре-
- дакція! Я регулярно до-

писую до районної газе-
' ти, а тепер буду актив-
■ ним кореспондентом об

ласної молодіжної. Пишу
регулярно про наші
справи, про своїх това-

' ришів тому, що в наш 
час не можна стояти ос
торонь громадського 

. життя».<'
В наш час мало пра- 

\ цювати на виробництві. 
Треба ставати і громад- 

" ським діячем. Один чи- 
: тає лекції, другий допо- 
. магає в охороні громад- 
' ського порядку в місті, 
" третій 
: участь 
< дожньої
" А інші працюють в ред- 

, ' колегіях стінних газет,
' : регулярно надсилають 

: свої листи до друковано
го органу.

Дорогі читачі! «Моло
дий комунар» виходить 
ось вже п’ять місяців. 

: За цей час газета пору- 
: шила немало важливих 
, . питань, іноді досить ці- 

’ кавих, хвилюючих, саме 
: завдяки листам і сигна

лам наших читачів, юн
корів.

Па підставі листів чи
тачів газета виступила 

• проти порушників Ста
туту сільгоспартілі в

, • колгоспі імені 40-річчя 
Жовтня, Мало-Висків- 
ського району, викрила 
безладдя в промартілі 

: «Рассвет», Олексапдрів- 
: ського району, писала 

про незадовільну роботу 
деяких клубів. Такі кри
тичні матеріали як «Лю- 

г ди з риб’ячою кров’ю», 
«Боягузи», «Відплата 
за відпочинок», «Живе 
в Клинцях наклепниця»

і акти-

пам’я- 
паших

бере активну 
в гуртках ху- 
самодіяльності.

та інші також були на
друковані за сигналами 
наших читачів.

Листи юнкорів — зо
лотий фонд нашої газети, 
невичерпне джерело 
тем. За п’ять минулих 
місяців до редакції на
дійшло понад 2.200 ли
стів. Такий потік корес
понденції свідчить про 
те, що ряди друзів - 
дописувачів «Молодого 
комунара» невпинно зро
стають. Хто ж автори 
цих листів? Це — робіт
ники і колгоспники, уч
ні і студенти, комсомоль
ські працівники 
вісти.

Читачі добре 
тають матеріали
активних кореспондентів 
Г. Тимонюк з м. Олек
сандрії, В. Лебьодкіна з 
«Кременчукг е с б у д у», 
Т. Телятника з м. Мала 
Виска, К. Рубель з Нов- 
городківського району, 
В. Проценка з Бобри- 
нецького району.

При зустрічах з пра
цівниками редакції чи
тачі вносять хороші про
позиції, висловлюють 
свої побажання про по
ліпшення змісту і роз
ширення тематики мате
ріалів «Молодого кому
нара». Це дуже добре. 
Але нашим друзям тре
ба усвідомити, що які 
б обдаровані і передбач
ливі редакційні праців
ники не були, вони не 
можуть помітити і від
чути і десятої долі того, 
що завжди бачать тися
чі наших спостережли
вих читачів, юнкорів.

Отже, пишіть нам до 
редакції. Чим більшим 
буде приплив листів до 
газети, тим ширша і різ
номанітніша стане її те
матика, тим значніше і 
відчутніше буде її вплив 
на читача. Іншими сло
вами: «Молодий кому
нар», як і інші газети, 
буде цікавою, впливо
вою, різнотемною тільки 
тоді, коли вона робити
меться руками, розумом 
і серцем сотень і тисяч

.газети» '
людей. Звичайно, було б 
неправильним вважати, 
що кожний лист, який 
надійшов до редакції, 
повинен бути надруко
ваний в газеті. Деякі з 
них надсилаються на 
розслідування і вжиття 
заходів, інші — на до
повнення, переважна 
частина публікується.

Про що писати до мо
лодіжної газети?

Наше життя дуже ба
гате на події і ось про 
славні будні твого колек
тиву треба й писати. 
Тепер закінчується гос
подарський рік. Підби
ваються підсумки друго
го року семирічки.

Якщо ти працюєш на 
підприємстві, будові, пи
ши нам, якими успіхами 
у праці закінчує 1960 
рік молодь твоєї брига
ди, цеху, як юнаки і дів
чата борються за звання 
колективу і ударника 
комуністичної праці, як 
вони вчаться, відпочива
ють.

Якщо ти працюєш у 
колгоспі, радгоспі, пові
домляй як впоралися із 
збиранням вирощеного 
врожаю молоді трудівни
ки села, як вони дбають 
за підвищення продук
тивності худоби, що ці
кавого проводиться на 
селі у вільні від роботи 
години, якими трудови
ми перемогами зустріча
ють молоді колгоспники 
і механізатори наступ
ний Пленум 1[К КПРС.

Якщо ти вчишся в 
школі або вузі, пиши 
про те, як молодь оволо
діває знаннями, які гро
мадські професії набува
ють твої товариші.

Дорогі читачі, юпі 
друзі! Ставайте в ряди 
активних дописувачів 
газети. Створюйте у се
бе на підприємстві, в 
колгоспах і радгоспах 
юнкорівські пости.

Про все, що вас ціка
вить і хвилює, пишіть 
на адресу: м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

Чекаємо ваших листів!
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Новий корпуннт
В Новопразькому районі 

при райкомі ЛКСМУ ство
рений кореспонденте ь к и й 
пункт «Молодого комунара». 
Керівник корпункту — ак
тивний дописувач газети, 
секретар комсомольської ор
ганізації артілі імені Лені
на Микола Рябий.

До складу корпункту 
ввійшли юнкори «Молодого 
комунара» телятник колгос

пу «Радянська Україна» 
Г. Філатов, старша піонер- 
вожата Новопразької се
редньої школи Галина Ду- 
ченко, секретар комсомоль
ської організації артілі 
«Червоний прапор» В. Кряч
ко, інженер «Сільенерго» 
Микола Вовк та інші.

• В. БОГУН,
інструктор Новопразь- 
кого райкому ЛКСМУ.

В ТРУДІ 
зростаїімо

ТРУДІВНИКИ нашого 
колгоспу імені Жлано- 

ва, Рівнянського району, чи
мало потрудилися, ш.об з 
честю виконати свої зобо
в’язання в другому році се
мирічки І ГІДНО зустріті! 
грудневий Пленум ЦК 
КПРС. За 10 місяців ми ви
робили по 260,4 центнера 
молока і по 45 центнерів 
м’яса на 100 гектарів угідь, 
виростили по 350 центнерів 
цукрових буряків на кож
ному гектарі. За ці досяг
нення колгосп занесений на 
обласну Дошку пошани.

Великий вклад у зміцнен
ня економіки колгоспу вно
сять комсомольці і молодь. 
Сорок юнаків і дівчат зай
нято у тваринництві. Пере
дові доярКи-комсомолки Ні
на Волошина і Катя Руден- 
ко, які надоїли від кожної 
фуражної корови більш як 
по дві с половиною тисячі 
літрів молока, служать при
кладом для всіх молодих 
тваринників. На них рівня
ються доярки Валя ІЦикот, 
Галя Кравчук, Клава Лупа
ло, Віра Миколаєнко і інші.

Добре трудяться і сви
нарки. У третій комплексній 
бригаді ми створили комсо
мольсько-молодіжну свино
ферму. В авангарді тут 
ідуть кандидат в члени пар
тії Люба Кулик, комсомол
ки Валя Довгопола, Марія 
Юхименко, Катя Миколаєн
ко. Дівчата одержали по 
18 поросят від кожної сви
номатки.

Не поступаються перед 
дівчатами і хлопці. Василь 
Цигульський і Віктор Гера- 
симчук доглядають по 35 
голів телят. Хороший ви
гляд має їх молодняк!

— Буде ще кращим! — 
заявили днями хлопці на 
комсомольських зборах, на 
яких їх прийнято в члени 
ВЛКСМ.

Л. ДЯДЮРА, 
секретар комсомоль
ської організації- 

колгоспу ім. Жданова.

Про що писатиме газета
в грудні

СОТНІ листів надходить 
до редакції щомісяця. 

Пишуть робітники, колгосп
ники, учні і студентська мо
лодь. Хороші, потрібні те
ми піднімають вони у своїх 
дописах. Тільки за минулий 
місяць на сторінках «Моло
дого комунара» виступило 
понад 200 юнкорів.

Але нерідко, надіславши 
цікаву інформацію, автор 
запитує: про що мені писа
ти до газети в наступних 
листах?

В грудні, як і в поперед
ньому місяці, газета буде 
друкувати кореспонденції 
про роботу комсомольських 
організацій області: як пра
цюють новообрані комітети 
комсомолу, як вони викону
ють накази своїх товари
шів.

грудневому Пленуму, про 
підсумки соціалістичного 
змагання за рік.

Запам’ятай, юнкоре! Ще 
не в усіх комсомольських 
організаціях підприємств і 
колгоспів як слід налагод
жена робота. Тому редакція 
чекає від тебе гострих кри
тичних матеріалів. Своїми 
виступами ти допоможеш 
товаришам, підкажеш, як 
краще побудувати роботу, 
щоб надолужити прогаяне.

Від наших членів корес
пондентських пунктів ре
дакція сподівається одержа
ти змістовні листи про пе
редових доярок, свинарок, 
телятниць, про їх роботу в 
період стійлового утримання 
худоби.

Щономера «Молодий ко
мунар» висвітлюватиме тру
дові будні комсомольців і 
молоді підприємств Кірово- 
гридщини. На сторінках мо-

В ці дні радянські люди 
готуються гідно зустріти 
черговий Пленум ЦК КПРС. 
В кожному номері «Моло
дий комунар» вміщуватиме 
матеріали про трудові пода
рунки трудівників області

лодіжної газети знайдуть 
належне місце цікаві корес
понденції з ударних комсо
мольських будов, розповіді 
про гірників буровугільної 
Олександрії, кіровгорад- 
сь~ких червонозорівців, бу-

дівників Кременчуцької 
ГЕС. Саме про це, юнкоре, 
ти і повинен писати до своєї 
молодіжної газети в грудні.

Регулярно на адресу «Мо
лодого комунара» надхо
дять листи про хід дворічки 
культури, про роботу лекто
рів, пропагандистів з міст і 
сіл області. Позаштатні ко
респонденти і юні дописува
чі повідомляють, як працю
ють клуби, бібліотеки, гурт
ки художньої самодіяльнос
ті. Ці теми газету будуть 
цікавити і в наступному мі
сяці.

Грудень — місяць зимо
вий, пора гарячих спортив
них змагань конькобіжців і 
лижників. Та і легкоатлети 
не марнують часу: регуляр
но тренуються в закритих 
приміщеннях. Любителі 
шахмат, гімнасти, борці об
ласті вступлять у боротьбу 
за республіканську першість. 
Сторінки «Молодого кому
нара» щотижня повідомля
тимуть про їх досягнення.

Юнкоре! Чекаємо від те
бе в грудні нових листів. 
Знай, що своїми виступами 
ти допоможеш зробити га
зету змістовною, цікавою.

........................................................- 1 ----------------- -■?

За право супроводжувати кіровоградський ешелон
КДАЛЕНЬКИИ з важкою 
**• поклажею візок хоч і 
поволі, але вперто просу
вався вперед, а потім завер
нув на шкільне подвір’я. 
Сюди ж прямувала юрба 
піонерів. Всі вони несли 
металевий лом.

Старша піонервожата Ма
рія Свтухівна Чернявська, 
зважуючи брухт, робила за
писи.

Ось свій «багаж» підно
сить піонерка-четверто- 
класниця Валя Гардузенко. 
На її рахунку — 125 кіло

грамів брухту. Але Валя 
вважає це тільки початком, 
бо, обговорюючи звернення 
обкому комсомолу та облас
ної ради піонерської орга
нізації, зобов’язалася зіб
рати для сталеварів 300 кі
лограмів лому.

— Я дуже хочу бути в 
числі тих, хто супроводжу
ватиме ешелон, — каже Ва
ля.

Таке бажання у всіх юних 
ленінців Даниловобалків- 
ської середньої школи. Та
мара Древницька, наприк
лад, вже здала 95 кілогра

мів металевого лому, Олек
сій Барський — 75, Воло
димир Княгніцький — 70, 
Такала Височанська — 51.

Другокласник Петро Бар- 
ськнй назбирав 43 кілогра
ми брухту. І хоч до школи 
поклажу допоміг принести 
батько, але Петрик вийшов 
переможцем у змаганні в 
своєму класі.

По 15—20 кілограмів на
збирали і першокласники 
Валя Стардубовська, Сергій 
Півень та багато інших.

М. Звенигородський.
Ульяновський район.



ВИКОНУЮЧИ НАКАЗИ
КОМСОМОЛЬЦІВ
„О А що ж у першу чергу 

боротися, з чого почи
нати перебудову роботи?»— 
над цими питаннями замис
лились на своєму першому 
засіданні члени новообра
ного комітету ЛКСМУ. який 
очолила Валя ГІроцевська.

На звітно-виборних зборах 
комсомольці висловили ряд 
зауважень, багато хороших, 
цінних пропозицій і поба
жань. І члени комітету ком
сомолу колгоспу «Дружба» 
вирішили так: почнемо з ви
конання наказів своїх това
ришів.

Взяли під свій контроль 
готовність тваринницьких 
ферм до зими. Ще недавно 
корівники були необмазані, 
всередині не побілені, не
привітні. А зайдіть туди за
раз — не впізнати старого 
приміщення: стіни виблис
кують білизною, скрізь чи
сто, затишно. Руками ком-

сомольців обладнано черво
ний куток, в якому тварин
ники Мають всі умови для 
навчання і відпочинку.

У колгоспі було створено 
ферму, де розміщено 200 
нетелів. Догляд за ними 
оплачується нижче, ніж за 
коровами. На виручку прий
шли комсомолки Ніна Бо- 
гач, Рая Недостоєва, Люба 
Кулик та інші.

— Доглянемо нетелів, ви
ростимо з них хороших ко
рів. а потім і плату вищу не 
соромно буде одержувати,— 
заявили дівчата.

Занедбаною була і птахо
ферма. З кожним днем 
справи там гіршали. Облі
ковець — комсомолка Рая 
Олійник взялася за нову і 
нелегку для неї роботу. І 
наслідки вже відчутні. Від
коли вона працює завідую
чою птахофермою, справи 
пішли на поліпшення.

а

КОЛЕКТИВНІ ВОЖАТІ
йдуть в піонерські заюни

Е>

Ми спільні в стремліннях
ЗВЕРНЕННЯ бригад комуністичної праці Кірово

градського агрегатного заводу ми, молоді робіт- 
’ ники Гайворонського паровозоремонтного заводу, га

ряче схвалюємо і підтримуємо.
> Нещодавно на нашому підприємстві відбулися збо- 
) ри бригад комуністичної праці. Наслідуючи почин аг- 
> регатовців, ми взяли шефство над піонерськими за- 
) гонами місцевої залізничної середньої школи № 53. 
) Піонерські загони цієї школи борються за звання 

«супутник семирічки», а наші бригади — за звання 
колективів комуністичної праці. Спільність в стрем
ліннях ріднить нас.

> Дружба піонерів і робітників заводу зав’язалась 
) давно. Школярі часто проводять у нас піонерські 
) збори, зустрічаються з передовиками виробництва, 
’ допомогають прибирати територію заводу, догляда- 
’ ють квіти. Старші з них проходять на підприємстві 

виробничу практику і, закінчивши школу, працюють
> тут кваліфікованими токарями, слюсарями, стру- 
) гальниками. Хорошими виробничниками стали вчо- 
) рашні учні Людмила Савраиська, Галя Добридень, 
) Алік Констанопуло, сестри Галя й Тамара Громові та 
> інші.
) Випускники не забувають школу. Значна частина 
) їх продовжує працювати вожатими в піонерських 
) загонах.
> Шефство наших бригад над кожним загоном ще 
) більше зміцнить дружбу, допоможе нашим юним 

друзям добитися ще кращих успіхів в навчанні та 
праці.

) До 40-річчя піонерської організації імені Леніна — 
) 40 цікавих справ для піонерів — таке рішення гай- 
) веронських паровозоремонтників.

) Бригадири бригад комуністичної праці М. БО-
ГАЧУК, Я ГОРБЕНКО, Л. КАМІНСЬКИЙ,

) В. АНЦИФЕРОВ, О. ШВЕЦЬ, І. КАЛЕНИК.

Чимало прикрих закидів 
довелося вислухати членам 
бюро бригадної організації 
с. Гутницького (колгосп 
«Росія»). Ватажків молоді 
критикували за безініціа
тивність і бездіяльність. Не 
було тут ні повчальних збо
рів, ні змістовних молодіж
них вечорів. А члени бюро 
мало цікавились запитами 
юнаків і дівчат.

Гаряче взялись за роботу 
новообрані члени бюро. З 
допомогою секретаря бригад 
ної парторганізації Єфроси- 
нії Степанівни Дикої ство
рюється вечірня школа. За
раз у восьмому класі вчить
ся 18 чоловік. Налагоджено 
роботу клубу і бібліотеки. 
Тепер тут читаються цікаві 
лекції, проводяться захоп
люючі бесіди.

Звичайно, і члени комсо
мольського комітету кол
госпу «Дружба», і члени 
бюро бригадної організації 
с. Гутницького сільгоспар
тілі «Росія» зробили ще да
леко не все. Ряд завдань 
потребують вдумливого під
ходу, великої старанності 
при їх розв’язанні. І нові 
турботи весь час постають 
перед вожаками. Та все це 
буде зроблено, бо правиль
ним курсом пішли вони, по
чавши перебудову роботи з 
виконання рішення звітно- 
виборних зборів.

О. УСАТЕНКО, 
секретар Олександрій
ського райкому ком
сомолу.

Вожатий приніс скульп
турну групку в учительську. 
Вчителі з захопленням гово
рили про талановитість 
хлопця, про те, що тепер, 
мабуть, Кость вже не буде 
так зневажливо 
до праці. ААи- 
хайло з гордіс
тю сказав:

— Ось прий
діть подивіть
ся, як працює 
Кость. Звер
ніть увагу на його

ставитись

і дідуся Федора одного, віч
| на віч за його улюбленоюІ працею. Михайло ж хотів

саме такої зустрічі з люди
ною. З свого досвіду він 

| знав, що коли трудівник за-
| хоплений улюбленою спра-
| вою, він стає красивим, пе-
1 ред його красою благовіе

у ТО підкоряє 
Лі" лсппа пітсйСЕРПНІ ДІТЕЙ

☆
в. СУХОМЛ инськии,

☆

член-кореспонденг Академії педагогічних наук 
РРФСР директор Павлиської середньої школи.

☆☆

Рада справедливих
ДРУГИЙ Рік в Сазонів- 

ській восьмирічній шко
лі, Кіровоградського району, 
працює рада справедливих. 
До її складу входить ак
тив кожного класу: старос
та, голова ради загону, лан
кові, сантрійка.

Рада збирається в кінці 
кожної чверті, щоб 
чити кращих, 
вчиться на «5» і має 
ну поведінку, йому присуд
жується червона зірочка. 
Тих, хто приймає участь в 
громадсько-корисній робо
ті, ви відразу пізнаєте по 
синій смужці. Послідовним 
захисникам чистоти і по
рядку надається право но
сити жовту смужку. Учням, 
що навчаються на «4» і «5» 
рада присуджує червоний 
ромб.

Представник кожного кла
су висловлює на засіданні 
ради свої пропозиції. При
сутні або ж погоджуються 
з ним, або вносять свої по
правки.

відзна- 
Коли учень 

відмін-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
ЗО листопада 1960 р. 2 стор.

ніть увагу на його обличчя. 
В хвилини творчості воно 
одухотворене благородними 
почуттями. Я не вірю, щоб 
він тепер виявив неповагу 
до людини праці.

Побувши в робочій кімна
ті, вчителі переконалися, що 
улюблена справа робить уч
ня буквально іншим, не схо
жим на того розв’язного, з 
байдужим виразом обличчя 
хлопця, якого ми звикли ба
чити. Коли Кость працював, 
у його очах світилося почут
тя ласки до того, шо він від
творював, риси обличчя ста
вали м’якшими, рухи — ніж
нішими, дбайливими. Якщо 
раніше у Кості зовсім не бу
ло товаришів, то тепер в йо
го серці спалахнуло перше

(Продовження. Початок 
див. в № 63).

Рада справедливих кори
стується неабияким автори
тетом. Кожен хоче мати всі 
три кращі відзнаки, а зна
чить намагається краще вчи
тись і поводитись.

Л. РЄПА, 
старша піонервожата.

-------------------------®

З великою, неприхованою радістю зустрічають 
четвертокласники Кіровоградської середньої школи 
№ 8 свою загонову вожату Ларису Сопілко, робіт
ницю панчішної фабрики. Вже другий рік дружить 
молода виробничниця з школярами. Торік Лариса 
разом з піонерами організовувала екскурсію на 
панчішну фабрику, культпоходи в кіно. Нині вже ба
гато пісень, віршів, танців розучили четвертокласни
ки під її керівництвом, готуючись до збору «Черво
ний галстук».

Цікавляться також хлопчики і дівчатка тим, як по
чали в інших областях і республіках їхні ровесники 
піонерську дворічку.

На знімку: Лариса СОПІЛКО читає піонерам 
свіжий номер «Пионерской правдм».

Фото В. КОВПАКА.

ПРИ ПЕРВОЗВАНІВ-
СЬКІЙ середній школі, 

Кіровоградського району, 
організовано гуртожиток 
для учнів, які живуть дале
ко від школи. В приміщен
ні завжди чисто і затишно.

Школярі самі слідкують 
за порядком у своєму но
вому житлі.

Л. ТЕРНАВСЬКА.
» ♦ ♦

ЬГОЖНОГО дня на вели- 
0 1 кій перерві в коридорах 
Бобринецької середньої 
школи № 1 можна почути 
гучне: «Увага! Увага! Уо

ворить шкільний радіову
зол!»

Учні люблять свій радіо
вузол. З його передач вони 
дізнаються про спортивні 
новини в школі, піонерську 
роботу, слухають музику.

В. ВОЛЕНКО.
» • »

ЦІКАВІ УЧНІВСЬКІ збо
ри старшокласників від

булися у Червонокам’ян- 
ській середній школі, Олек
сандрійського району. В 
гості до школярів завітали 
колишні комсомольці пер- 
йих п'ятирічок — вчителька-

пенсіонерка В. Т. Халявчен- 
ко і полковник у відставці 
П. П. Бондаренко. Учні з 
інтересом слухали їхні роз
повіді про життя комсо
мольців перших п’ятирічок 
та Великої Вітчизняної вій
ни.

В. АРТЮХ.
» « «

.ПОНАД 700 кілограмів 
“ ** металевого лому зібрала 
за тиждень піонерка-четвер- 
токласниця Лариса Нікішо- 
ва з Хметівської середньої 
школи.

Л. МИКИТЕНКО.

почуття прив’язаності до 
людини, і цією людиною для 
хлопця став вожатий. Він 

, прислухався до кожного 
/ слова Михайла. Коли ці сло

ва стосувалися праці, Кость 
інколи повторював їх в за
думі. Одного разу Михайло 
захворів. Кость кожної пе
рерви бігав до нього на 
квартиру, запитував, яка 
температура у хворого, ста
вив на плитку чай, приніс з 
дому меду. Михайло дору
чив йому керувати роботою 
юних скульпторів, поки він 
видужає. Радості хлопця не 
було меж.

Михайло вирішив органі
зувати похід по рідному 
краю з метою виявлення ро
довищ глини, найбільш при
датної для ліплення, а та
кож запасів деревини для 
різьблення. Кость став най
активнішим учасником цього 
походу. Він пережив хвилю
ючу радість, коли в лісі вда
лося знайти якусь, небачену 
раніше, сіру глину. Вона ви
явилася прекрасним мате
ріалом для виготовлення 
заготовок для роботи різ
цем. Копання глини було не
легкою працею, але Кость 
не уникав її.

МЧИТЕЛ1 бачили, що в 
серці хлопця починає 

пробуджуватися людяність, 
про яку з болем 
ЙОГО 1........
Кості до матері 
змінилося: він так само не 
цікавився, що і як вона ро
бить, у нього не з’являлось 
бажання допомогти їй.

Кость почав займатися 
улюбленою працею дома, 
створив робочий куточок. 
Але у нього не виникала на
віть думка, про те, що коли 
мати прибирає пил і обріз
ки дерева, приводить в по
рядок його куточок, то цим 
самим він зневажає матір. 
До справжньої людяності, 
до чуйності хлопцеві було 
ще далеко. Тільки тоді, ко
ли в його серці заговорить 
совість, коли він сам відчує 
необхідність робити добро 
для людей, — лише при цій 
умові праця стане високо
моральною поведінкою. Як
що ж хлопець знаходитиме 
в улюбленій праці задово
лення тільки для самого се
бе, його природні здібності 
можуть стати джерелом чес
толюбства.

Як же розкрити людяність 
праці, чим підкорити серце 
хлопця? Над цим почав 
все більше замислюватись 
вожатий. «Треба, щоб Кость 
зрозумів і пережив красу 
праці, — думав він. — Ство
рюючи образ хлопчика, що 
голубить ягнятко, Кость ба
чив тільки красу людського 
тіла. Треба відкрити йому 
очі на красу людини, стом
леної працею, але радісної 
від праці. Хай захопить 
хлопця образ живої люди
ни».

І Михайло повів юних 
скульпторів на поле, на ви
ноградник і в плодовий сад, 
на тваринницьку ферму, в 
бригаду механізаторів. Всі 
діти добре знали семидеся- 
тирічного садівника, дідуся 
Федора. Звикли бачити йо
го обвітрене, вкрите зморш
ками обличчя. Знали, що з 
дідусем краще не мати спра
ви, коли розгніваний, він 
спіймає когось із необереж
них хлопців з зеленими яб
луками за пазухою. Бачили 
його і в ті години, коли піо
нерські ланки працювали в 
колгоспному саду. Але ні
коли не доводилось бачити

г говорила 
мати. Але ставлення 

майже не

серце 
і сам 
ніби 
думки і почуття 
з цього джере
ла людяності —. 
любові до праці, 

пройшли піонери 
і Федора, але він 

не помітив їх: формував 
крони молодих яблунь, від
бирав бруньки 
лення.

«Ось таким 
своєю працею 
разити його», — сказав Ми
хайло піонерам.

Він почав працювати над 
композицією «Садівник біля 
молодої бруньки». Образ са
дівника, що захопив їх кра
сою праці, закоханістю в 
творіння, намагався створи
ти й кожен юний скульц. 
тор. Це було своєрідне зма
гання. У Кості робота чо
мусь виявилась гіршою, 
ніж у тих його товаришів, 
які, здавалося, набагато 
відстали від нього.

«Він не відчував, що в пра
ці людина прекрасна, — 
подумав Михайло. — Тепер 
він або стане людиною, або 
не витримає випробувань і 
залишить заняття скульп
турою».

Невдача глибоко вразила 
Костю. Він не розумів, чому 
товаришам вдається те, що 
для нього недоступне. Хло
пець просив Михайла пояс
нити. в чому справа.

«Коли ти дивишся на лю
дину, захоплену своєю пра
цею, — сказав йому Михай
ло, — уяви себе на її міс
ці. Якщо тебе схвилює, за
чарує, здивує краса людини 
— значить, ти готовий ство
рити її образ з мертвої гли
ни. А коли ти залишився 
спокійним — нічого не вий
де».

Кость замислився над 
словами вожатого. Значить, 
в людях є щось таке, що ба
чать інші? Це щось недо
ступне йому? Хлопець не 
прийшов на двоє занять...

„СЬОГОДНІ підемо на 
тваринницьку фер

му, — сказав Михайло, ко
ли Костя після дводенної 
перерви прийшов до робочої 
кімнати. — Будемо працю
вати над скульптурною ком
позицією «Колгоспниця з те
лятком».

На фермі вони бачила 
пращо декількох колгосп
ниць. Найбільше запам'ята
лася всім мати Кості. її 
очі сяяли радістю і гордіс
тю за свою працю, коли 
вона гладила рукою малень
ке телятко, яке народилось 
тиждень тому, і зразу ж до
вірливо тулилось до люди
ни, відчуваючи в ній свого 
друга.

«Будемо ліпити статую 
твоєї матері, — говорили 
товариші схвильованому 
Кості. — Вона так любить 
свою працю».

Костя повертався того дня 
з школи в глибокій задумі. 
В першу годину після того, 
як він дізнався, що образ 
матері буде відтворений У 
скульптурі, серце хлопця 
наповнилося почуттям гор
дості. Потім, з якогось не 
знаного до цього часу за- -і 
кутка серця, обізвалися до
кори сумління. «Мамо, до
рога мамо, я ж твій син, по
винен тебе знати і найбіль
ше любити, — говорив голос 
його совісті, — а виходить. 
Що я не бачив у тобі твоєї 
краси. її побачили інші-»

(Далі буде).

Тричі 
повз діда

митця, 
митець 
черпає

ДЛЯ прнщеп-

захопленим 
й треба зоб-

А •

А



Люди громадських професій

„ВИРІ
товаришу

ОКОСЬ комсомольці села 
*в Великі Трояни обгово
рювали питання про погану 
роботу клубу. Причини бу
ли різні. Але більшість СХО
ДИЛИСЬ на одному: з інши
ми гуртками — ще так-сяк, 
а от з хоровим, справи най
гірші — керівника немає.

Коли про це стало відомо 
в райкомі комсомолу, Ана
толій Головерда, секретар 
райкому, запросив до себе 
директора районного Бу
динку культури Геннадія 
Базиленка. Попросив допо
могти сільській молоді.

— Але ж керівникові хо
ру потрібна заробітна пла
та, — сказав Базиленко. — 
Он ми вже туди послали 
баяніста. Колгосп погодив
ся платити. Для другої ж 
людини коштів не виділя
ють. Та й у відділі культу
ри їх немає.

У цей час до кабінету 
зайшов колишній інструк- 

\ Ч тор райкому комсомолу, а 
нині працівник районної 
газети Михайло Звениго
родський.

4'100 ■її успіх

досягнення 
чим я від

з»

ЦЮ ВЕСЕЛУ, життєра
дісну дівчину знають 

всі в радгоспі «П’ятихат- 
ський». Сім років тому 
прийшла Ніна Кисла, вчо
рашня семикласниця, на 
ферму. Дали їй групу сви- 

• номаток. І треба було бачи
ти, як взялася дівчина за 
доручену справу! Будь-яку 
роботу виконувала охоче.

Неодноразово чула моло
да свинарка про 
тваринників. «А
них гірша? Що, в мене сил 
невистачйть?» — подумала 
вона. Вирішила дівчина 
одержати по 28 поросят від 
свиноматки. До того ж во
на взялася доглядати за
мість 18 свиноматок 26.

А на комсомольських збо
рах запевнила товаришів, 
що своє зобов’язання пере
виконає.

Слово у Ніни міцне. Вже 
до Жовтневих свят вона ма
ла по ЗО поросят на кожну 
свиноматку. За славні діла 
трудові дівчині присвоєно 
почесне звання ударника 
комуністичної праці, а рад
госпну Дошку пошани при
крашає її фотографія.

С. КОДОЛА, 
секретар комсомоль
ської організації рад
госпу.

Петрівський район.

/•

Серце б'ється 
схбильобако

Чигирин-

Від села й до села ходив 
зв’язковий партизанського 
загону Петро Бондар. Він 
зістарівсь, бо бачив багато 
горя, не раз скипало кров’ю 
серце... Він йшов до людей, 
його чекали в усіх краях: в 

^Гайвороні над Бугом, в 
замерлій Олександрії, в не
скорених землях 
Шини.

І ось — важка 
останні думи... Та 
ходить кінець. 
Десь глибоко внизу ростуть 
кущі терну. Що ж — кі
нець... Рідні, прощайте. І 
ги, земле-мати, прощай!

Як крилами, махнувши 
руками, злетів у глибоке 
провалля. Фашисти зале

дорога і 
й їм при- 
Глинище.

секретар!44
— Про що дискусію веде

те, друзі? — запитав він.
Тов. Головерда розповів.

Так, так. Становище 
скрутне, — промовив Ми
хайло ніби сам до себе. — 
А молоді треба допомог
ти.

— Знаємо, що треба. Та 
Де ж грошей взяти? — за
клопотано сказав А. Голо
верда.

Михайло ще трохи поду
мав. А потім випалив, як 
військовий:

— Вирішено, товаришу 
секретарі Хором керувати
му я. І без всякої плати!му я. І без всякої _____
Вважайте, що це моє комсо
мольське доручення. _

І того ж дня М. 
городськин поїхав у Вели
кі Трояни.

Минув час. Хор, яким по
чав керувати Михайло, під
готував програму і виступив 
з нею на сцені сільського 
клубу. А потім і на район
ному святі пісні і танцю 
одержав схвальну оцінку!

Тепер М. Звенигородський 
двічі на тиждень приїжд
жає в село. Під його керів
ництвом гуртківці готують 
нові концертні програми.

М. ШЕВЧУК.
Ульяновський район.

Звени-

зупн-
ЯКЩО вам доведеться побувати в Першому відділку 

Сальківського радгоспу, Гайворонського району, 
вам обов’язково розкажуть багато цікавого про Марію 
Чорненьку. Молода доярка користується тут неабияким 
авторитетом. Руками золотими славиться дівчина, 
кожної з 13 корів вона вже одержала по 4830 £ 
.мів молока. Готуючи гідну зустріч Пленуму ЦК КПРС, 
Марія щодня надоює по 16 кілограмів молока від корови.

І в тому, що тваринники радгоспу наближаються до 
виконання свого зобов’язання — одержати по 1000 цент
нерів молока на 100 гектарів сільськогосподарських 
угідь, немала заслуга молодої доярки.

На знімку: М. ЧОРНЕНЬКА.
Фото Г. ВЄРУШКІНА.

а. ВІД . 
кілогра- •

М. СТОЯН, Н. ДОБРІН.

ментували, зупинилисьментували, зупинились на 
краю і стріляли в Бондаря. 
Він лежав там, унизу під 
кущем. Вниз ніхто не по
ліз. Копнули лопатами і на 
закривавлене тіло полетіли 
шматки рудої глини...« * * *

(Продовження. Поч. див.
• №№ 60, 61, 62, 64).

ПАВЛИК Орлов однієї 
ночі підпалив конюш

ню і городами пробрався 
на Софронівку. У вишняках 
зупинився і оглянувся: по
жежу загасили. Вій люто 
помахав кулаком: не допо
може! А потім порізав уп
ряж, рушив з ножем до ко
ней і опустив руки. То ж 
були їхні, колгоспні — во
роні і сірі, булані і В яблу
ках... Ті коні, шо водив їх 
у нічне, купав у Висі. Жбур
нув ніж, поліз на горище з 
жмутком клоччя, облитігм 
гасом...

ііі і: н о МШММАІ&

вузенька і

ЛІДА непомітно залиши
ла клуб. Хотілось по

бути на самоті, зібратися з 
думками, порадитися із сво
їм серцем. Не зогляділась, 
як опинилася біля річки. 
Мороз скував її і вона зда
валася якась 
безпомічна. Але пройде час, 
бурхливі води вийдуть з 
берегів і тоді вона стане 
могутньою і нестримною, 
красивою у своєму пориві.

Ліда присіла на камені. 
Замріялась. Отак би і їй хо
тілося бути подібною до 
бурхливої річки, нестрим
ною у своєму польоті-житті 
та не тільки весною, а ціле 
життя.

З клубу доносилися звуки 
польки, а вона все ще була 
під враженням комсомоль
ських зборів. Таких не було 
давненько. Говорили багато 
і запально. Свинарки зобо
в’язувалися наслідувати по
чин знатного свинаря Я- Чи
жа, механізатори об’єднали
ся в ланку по механізова-

за-

У

Ось хатина. 
Подвір’я, 

лите водою.
Постукав 

шибку.
— Ніно Ан

дріївно! Відчи
ніть!

— Це ти, Павлику? Звід
ки ти?

— Тікаю я.
— До наших? На той 

бік?
— Не проберусь. Фашисти 

гонять і гонять на передову 
війська. Я до партизанів. 
Кажуть, що вони біля Зна
м’янки...

— Розкажи й про бійців...
Він переступив поріг. Ди

вився на них і тремтіло в 
ньому все. Обернувся до 
Ніни Андріївни:

,— Бережіть же їх. Обо
в’язково вернусь...

• * «
А Петро Бондар був жи

вий. Кулі поранили йому 
руки і ноги, але жодна не 
влучила ні в голову, ні в 
груди. Ввечері, як стемніло, 
розгорнув глину і поповз 
до крайніх хат села, його 
побачила висока, літня жін
ка, підхопила на руки і внес
ла у кімнату. Обмила рани, 
перев’язала й сховала у 
закутку за лежанкою. 

ному вирощуванню куку
рудзи.

Кінець лютого. Але все 
вже нагадує про весну, від
чувається її подих і в чис
тому темносиньому небі, і в 
яскравих спалахах зірок, і в 
гілочці верби, яка непомітно 
опинилася в її руці. Навіть 
серце б’ється якось, підне
сено, бентежно. І хочеться 
зробити щось хороше-хоро
ше для людей, і горіти дов
го, як ота зірочка у небі...

Голова колгоспу немало 
був здивований, коли Діда, 
кращий працівник контори, 
попросила звільнити її з цієї 
роботи і направити в ланку.

— Невже ти думаєш, Лі-

МОЛОДОМУ 
КОМУНАРУ#!

•а

В газеті за 2 листопада ц. р. була надрукована корес
понденція «Без керма і вітрил». В ній розповідалось про 
те, що в колгоспі імені Леніна, Петрівського району, 
занедбана виховна робота серед комсомольців та молоді.

Секретар Петрівського райкому комсомолу т. Гайда
мака повідомив редакції, що наведені факти підтверди
лись.

Статтю обговорено на загальних комсомольських збо
рах колгоспу. Намічені конкретні заходи по ліквідації 
недоліків у виховній роботі. Більшість молоді залучено 
до навчання в гуртках комсомольської політосвіти та 
участі в художній самодіяльності.

* * *
«Газети і журнали — кожній сім’ї», — в передовій 

статті під таким заголовком за ЗО вересня ц. р. йшлося 
про те, що ряд райкомів комсомолу, -зокрема, Олек- 
сандрівський, погано займаються розповсюдженням мо
лодіжної преси.

Секретар Олександрійського райкому комсомолу 
т. Борбицька повідомила редакції, що наведені факти 
мали місце. Стаття обговорена на засіданні бюро райко
му комсомолу. При райкомі ЯКОМУ створено комісію 
по розповсюдженню газет і журналів, виділено комсо
мольських та піонерських розповсюджувачів преси.

Стала латати його ста
реньку фуфайку. Там, де 
були дірки від куль, поміти
ла папір. Розпорола під
кладку і звідти посипались 
листівки... Дістала з шухля
ди окуляри, припала до па
пірців, затремтіла у хвилю
ванні... Так он кого закину
ла до неї доля. Це він, це 
той, про кого говорять всю
ди, хто носить слово прав
ди між людьми, кого вигля
дають у всіх селах, у кож
ній хатині.

...Коли Петро Петрович 
піднявся на ноги, стара, ра
діючи, сказала йому:

— Ти щасливий, чоловіче!
Він усміхнувся. Вижив... 

Але тепер ніхто б не впізнав 
його. Глибоко запали очі, 
посивів, заріс бородою, ка- 
ліка-дід, та й усе.

Як стемніло, подякував 
їй, збираючись у далеку до
рогу:

— Спасибі, вам, добра 
жінко, товаришко наша.

— Я взнала, хто ви, але 
не питаю, куди йдете. В ме
не є до вас одна просьба.

— Яка?
— В нас у селі перехову

ється сім поранених солда
тів.

— В кого?
— Є тут вчителька одна. 

Ніна Андріївна Дунай. Жи
ве вона з батьком. Як у неї 
опинились ті поранені, мені 
невідомо... Розкажіть парти
занам про поранених! Може 
врятують. В нас же 
облави.

...Всю дорогу він 
мольбу, її благання.

Командир загону 
шенно зрадів:

— Бондарі Живий! 

щодня

чув її

стра-

А ми 
тебе розшукували скрізь і 
вже вирішили, що ти заги
нув.

— Не бере мене смерть... 
З Ново-Гайдара я, з-під 
фронту, Відомостей не злі-

до, що твоя робота в бух
галтерії менш необхідна 
д’ля колгоспу?

— Знаю. Але я хочу пра
цювати в полі, разом з ком
сомольцями.

— А не каятимешся?
— Вирішила раз і оста

точно, — відповіла твердо.
— Що ж, бажаю успіху!
...Призначили Ліду Бер- 

иіадську ланковою. Виділи
ли площу для ланки. Ці
лими днями вивозили 
чата перегній у поле, 
товляли попіл, помет, 
готовляли мінеральні 
рива...

Як раділи, коли закінчи
ли сівбу! З нетерпінням че- 

дів- 
заго-
під- 
доб-

чити, записуйте, хай сьо
годні і в Москву летять...

Довго розповідав і 
пивсь...

— Все. Петре?
— Ні, не все.
Та ледве він став розпо

відати про поранених, як 
командир зупинив його, пі
дійшов до дверей і наказав 
вістовому:

— Гукніть Орлова.
В землянку пробравсь 

юнак.
— Знайомі? — спитав ко

мандир.
— Ні, — похитав головою 

Бондар.
— Жаль. Це Павло Ор

лов, з того села. Пробрався 
до нас і все розповів. Ми 
вже в Москву відстукали. 
Думаю, що й у полку зна
ють про це. Перекинути до 
нас їх можна?

— Про це не може бути 
й мови.

— Дорога в Софронівку 
дуже небезпечна?

— Надзвичайно. Ви ж 
знаєте, що роблять німці в 
прифронтових зонах... їх 
порятунок залежить від од
ного...

— Від чого?
— Від наступу наших.
— Наступ буде! А вам, 

товариші Бондар і Орлов, я 
хотів би поставити ще одне 
запитання: зумієте пробра
тись назад?

— Коли треба — пробе
ремось!

— Треба, товариші! Оце 
вам мій наказ, а розумієте, 
що він від партії, допомо
жіть матері врятувати тих 
поранених...

НІНА Андріївна не знала 
Петра Петровича, не 

чула тієї розмови. Вона 
тільки серцем відчула, як 
навколо її будиночка на ву- 

кали сходів, вибігаючи в 
поле подивитись: чи не 
з’явилися з землі тендітні 
вилочки...

Та раптом повіяли пів
денно-східні вітри. Небо по
мутніло, замість сонця — 
блідо-жовта пляма. Шаром 
пилюки покрилася земля, 
листя на деревах. В по
вітрі — задуха.

Аж похололо в душі. По
бігли до агронома. Виріши
ли прокоткувати посіви, 
пустивши після того легкі 
борони. Агроном Іван Хміль 
з досвіду знав, що це най
кращий в такому становищі 
вихід.

Загули трактори, закло
поталися люди мовчазні, 
зосереджені... 1

/ вистояли, врятували по
сіви. Ось вони вже й зійшли. 
Взялися до проривки. Важ
ка, кропітка це роботу. А 
особливо з незвички.

«Мабуть не витримаю»,—1 
подумала Ліда. Огляну
лась, боячись, щоб хтось з 
дівчат бува не підслухав 
її думок. Але всі зайняті 
своєю справою. Он і Соня 
Сивак, і Клава Василенко, 
які йдуть з нею поруч, так 
ретельно видаляють слабші 
рослинки, що навіть і не по
мічають нічого довкола.

Доволі ще було роботи 
біля цукрових буряків. Ба
гато разів у полі дівчата 
зустрічали схід і проводжа
ли захід сонця. Не один ве
чір ланкова засиджувалась 
над книгами.

І ось, нарешті, останні 
машини, вщерть наповнені 
білими, вагомими коренями, 
рушили з плантації на за
вод. Ліда стоїть на спо
рожнілій тихій плантації. 
На мить глянула на свої 
шкарубкі долоні і усміхну
лась. По 350 центнерів з 
кожного гектара виплекали 
оці маленькі руки. Для по
чатку й непогано. А попе
реду ще стільки турбот, 
стільки радощів, які прине
се земля-матінка. І для Лі- 
ди Бершадської до тих тур
бот і радощів простелилася 
ясна-ясна дорога.

В. КУЗЬМЕНКО.
Колгосп ім. Кірова, 
Ново-Архангельського 
району.

лиці Безіменній виростала 
людська загорожа...

...Життя в маленькому 
гарнізоні налагоджувалось. 
Ще лежали важкі, ще іноді 
марили, ще просили не хлі
ба, а води, та вчителька з’я
вилась до них ї попросила!

— Хлопці! Скиньте верх
ню одіж, а я виперу її.

Минали дні і .вони поз
найомились ближче, відкри
ваючи один одному свої біо
графії, свої серця...

На далекому Уралі є не
величка станція, а в ній бу
динок. В ньому жив Іван 
Коршунов. Там тепер лиши
лись дружина Марія і ма
ленька білява-дочка Ніна...

Казахстан, Казахстан. 
Скільки там сонця й тепла, 
І на все життя взяв його із 
собою Аристамхан Жубай- 
ханов, весельчак, жартів
ник. Його розпухла нога бу
ла схожа на колоду. Та він, 
перемагаючи біль, жарту
вав, щоб полегшити муки 
товаришів...

З Білорусії Михайло Аге- 
єв, білявий, тихий, Мишко. 
Він любив бистру воду, но
чі часто проводив на рибал
ці, і ліс любив, може тому 
й мовчазний був, бо все 
слухав мову дубів, берез і 
гордих ялин. Отак і прожив 
свої вісімнадцять літ у тому 
селі, не бачив великого сві
ту...

А Михайло Кривоногов 
любив море. Виростав, міц
нів, ходив у дальні походи, 
а як вертався у порт, ще 
ріднішою здавалась дорога 
батьківська земля, красе- 
ні-будинки, замріяні води, 
могутні ліси...

(Далі буде).

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
ЗО листопада 1960 р., З стор.



Він вперше 
побачив її • в 
Євпаторії...

О, скільки 
безсонних но- 
чей, тривожних' я я
дум принесла я "
вона з собою! «Ж <—
Він марив, Я Я |Г
страждав і кож- *•
ного дня за
ходив у знайомий будинок, 
щоб, хоч краєм ока глянути 
на всевладну господарку 
своїх неспокійних мрій. А 
вона, жорстока, залишалась 
байдужою, по-залізному хо
лодною до його гарячих зіт
хань.

Кілька хрустких сотенних 
поставили все на свої міс
ця: відбувся процес купівлі- 
продажу, і Володимир Йо
сипович” Грозинський став 
володарем її — чудернаць
кої машинки.

А згодом, щасливий гос
подар механізованої шту
ковини тримав курс на 
ровоград.

Уже у вагоні 
почав творити, 
тяг з чемодана 
дружина дбайливо покла
ла в дорогу, і тремтячою, 
неслухняною рукою вивів 
перший «шедевр» (тут і в 
дальшому правопис оригі
налів залишаємо на совісті 
їх автора):

«Скучал я много, 
по без слез вернулея, 
чашечку привез 
любимой женушке 

своей.
Крепко целую. Муж».

Інтерес, виявлений супут
никами до цього витвору 
мистецтва, зайвий раз пере
конав новоявленого служи
теля муз, що він — на вір
ному шляху...

...Аполінарія Максимівна 
боязко переступила поріг Кі
ровоградського універмагу. 
Міцно притискаючи до гру
дей щойно куплену річ, пі
дійшла до будки з 
ким, але зрозумілим 
єом:

«Всевозможньїе 
си для подарков на 
фарфоре, стекле, пласт- 
массе в металле».

— Мені б написати щось. 
На портсигарчику... Троша 
мій іменинник сьогодні.

— Будь ласка, прошу! — 
почулося з будки. — Зараз 
такий надпис змайструємо, 
що аж... — і Володимир 
Йосипович похапцем вирвав 
дарунок з рук жінки.

— Я б хотіла... — поча
ла було — Аполінарія Мак
симівна.

•—«Думати вам не потріб
но. Я все, все сам зроблю. 
Значить, чоловікові? Ма
буть, п’ющий? Тоді ось це: 
«Псй по одной голько дома 
с женой!»

Аполінарія Максимівна не 
встигла ще й слова вимо
вити, а Володимир Йосипо
вич настирливо продовжу-

ФЕЙЛЕТОН

Кі-

— Не підходить? А такий: 
«Псй на здоровье, родной. 
Я счастья желаю тебе, до- 
рогой».

— А може...— знову спро
бувала заперечити жінка.

— Розумію. Він не при
хильник зеленого змія. На
пишемо йому так: «Полная 
чаша вина, счастье, здоро
вье, весна. Пусть идут вме- 
сте с тобой, наш папа род
ной, дорого»».

— Скажіть, а у 
неп’ющої людини 
знайдеться?

— Як це — не
ся? У нас все є, — і він з 
гордістю запропонував: «Ес- 
ли хочешь в мире жить, на- 
до меньше водки пить». Або 
ось так: «Псй чай слаїце, 
вспоминам друзей чаще!»

І, не прочитавши на об
личчі своєї вередливої клі-

вас для... 
нічого не

знайдеть-

поїзда 
Рвучко 
чашку,

він 
ви
лку

корот- 
напн-

надпи-

єнткн згоди і задоволення, 
Володимир Йосипович ниш
ком шепнув: «Ну, й дуре
па! Нічого в тонкощах ми
стецтва не тямить». І вго
лос роздратовано кинув:

— Проходьте, громадян
ин! Слідуючий!..

Зауважимо, ще Володи
мир Йосипович занадто вже 
турбується про естетичне 
виховання клієнтів. Саме з 
цією метою він вивісив над 
віконцем своєї майстерні 
довжелезний список «всс- 
возможньїх» текстів на всі 
випадки життя. Є в асорти
менті напутнє побажання 
«від колективу бухгалтерії» 
безім’янному «Івану Федо
ровичу», який збирається

а—-----------—

вже на пенсію.
Не забуває 

Грозинський 
позд о р о в и т и 
«молодьіх со 
счастливьім со- 

друж єством».
Справжню бать
ківську ува
гу приділяє 

доморощеннй 
і Ж1ІТГЯ — дітям, 
глибина думки 

скажі- 
«Вася, надо

Ш»
ЛЮДИІ

ШКОЛА

поет квітам 
Хіба не і 
криється в такому, 
мо, афоризмі: " 
хорошо учиться, зто в жиз- 
ни пригодитея!» Робить 
рифмач-моменталіст справ
ді-таки несподівані відкрит
тя про те, що «лосуда мо- 
жет биться, а счастье — 
никогда». Навіть прості 
цифри часто стають у нього 
поетичними образами, уза
гальненнями: «Уважаемьіе 
друзья! Вьі прожили сов- 
местно 25! Еще счастливьіх 
5 по 5! II погуляєм всей 
гурьбой на Вашей свадьбс 
золотон!».

Мабуть немає необхідно
сті продовжувати перелік 
подібних «перлів» слово
блудства. Тим більше, що 
їх автор продовжує працю
вати далі, удосконалює, так 
би мовити, свою майстер
ність. Рояться в неспокійній 
голові Володимира Йоси
повича нові рими, крутять
ся навперебій хореї з ямба
ми і амфібрахіями, стриба
ють строфи.

Нам важко судити, яку 
ще ахінею виношує буйна 
фантазія Володимира Йо
сиповича: може складає епі
тафії чи тренує свій талант 
в написанні акровіршів. 
Важко сказати.

Достемено відомо тільки 
те, що дивлячись на халту
ру Грозинського, директор 
побутового комбінату «30- 
років Радянської України» 
тов. Кулик тільки руки по
тирає:

— Віртуоз, ну спражні- 
сінький тобі віртуоз! А який 
план дає!

Забігають частенько в 
універмаг і працівники об
ласного управління культу
ри. І нікому немає діла 
до того, що у маленькій 
майстерні В. Грозинський 
щедро штампує відверту 
пошлятнну.

О. мікколо, 
М. КАР.ТО31Я.

КДИ ЖИВЕМО у час иад- 
звичайно багатий па 

сміливі, мужні і відважні 
вчинки радянських людей. 
Не так давно наша преса по
відомляла про безприклад
ний подвиг чотирьох юнаків, 
воїнів Радянської Армії — 
молодшого сержанта Асхата 
Зіганшина, рядових Пилипа 
Поплавського, Анатолія 
Крючковського та Івана Фе- 
дотова, які на протязі бага
тьох днів вели важку бо
ротьбу з стихією океану і 
вийшли переможцями.

Про героїчні і в той же 
час скромні подвиги цих та 
інших радянських патріотів 
розповідає книга «Смелость, 
мужество, отвага»*). В ній 
зібрані матеріали, написані 
людьми різних професій: 
письменниками, журналіста
ми, робкорами, сількорами, 
геологами, капітанами да
лекого плавання, льотчика
ми і т. д. Всі пишуть про 
мужні і сміливі вчинки на
ших скромних сучасників.

Ось воїн Радянської Ар
мії — комуніст капітан Го- 
релік, старший лейтенант 
Іващенко, молодший сер
жант комсомолець Маха-

*)« Смелость, мужество, 
отвага». Из серни о комму- 
нистической морали. Госу- 
дарственное нздательство 
политическон литературьі. 
Москва, 1960 г.

лов, старшина Тюрін, рядо
ві — комсомольці Маргіш- 
вілі, Хакімов, Голубенко, 
Урушадзе та інші, які без
страшно розміновують фа
шистський склад снарядів і 
мін у Курську...

Указом Президії Верхов
ної Ради СРСР посмертно 
нагороджено комсомольця 
Леоніда Гаврильцева за 
сміливість і мужність, про
явлені в боротьбі з хуліга
нами і злочинцями. З хви
люванням автори нарису 
«Пожежа на Нафтових Ка
менях» розповідають про 
героїзм і самовідданість ра
дянських людей, які пере
могли вогняну стихію на 
нафтових промислах.

Та хіба можна перелічи
ти всі приклади самовідда
них вчинків радянських лю
дей, які ввійшли в цей ко
лективний твір і про які 
майже кожного дня пові
домляють радіо і газети!

Книга «Смелость, муже
ство, отвага» з великим ін
тересом буде прочитана на
шою молоддю, а також змо
же бути використана вчите
лями, класними керівника
ми, старшими піонервожа- 
тими та іншими комсомоль
ськими і партійними праців
никами в їх лекторській і 
агітаційно-масовій роботі.

О. ШОРСТКИЙ, 
завуч Олександрійської 
Середньої школи № 1.

КХ---------------------------

Молодь перемагає 
канадців

МОСКВА, 28 листопада. 
(ТАРС). Свою третю зуст
річ в СРСР — з збірною мо
лодіжною командою Радян
ського Союзу — канадські 
хокеїсти клубу «Чатсм ме- 
рунс» програли з рахунком 
1 ’: 3.

-0-

Вода прийшла в Теджен
АШХАБАД, 28. (ТАРС). Напередодні 43-х роковин 

Великого Жовтня закінчилось будівництво другої 
черги Каракумського каналу Мургаб—Теджен. 12 ли
стопада будівники почали пропуск амудар’їнської 
води по каналу. І ось тепер вона прийшла в Теджен. 
Утворилась єдина 540-кілометрова водна магістраль, 
основний шлях якої проліг через одну з найбільших 
пустинь світу — Кара-Куми.

Весною наступного року в басейні Теджену вологу 
одержать 45 тисяч гектарів цілинних і перелогових 
земель.

ПРОГОЛОШЕННЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

МАВРІТАНІЇ
ПАРИЖ, 28 листопада. 

(ТАРС). Як повідомляє 
агентство Франс Пресе, опів
ночі з 27 на 28 листопада в 
національних зборах у м. 
Нуакшот прем’єр-міністр 
Моктар Ульд Дадда прого
лосив формальну незалеж
ність Маврітанської Іслам
ської Республіки.

Успіх 
акробатки

Зайнявши призові міс
ця на республіканських зма
ганнях спартаківців, кірово
градські акробати Валенти
на Пшенична і Віктор Ко
валенко були удостоєні че
сті взяти участь у всесоюз
них змаганнях по своєму 
товариству. І тут вони вис
тупили успішно. В. Пше
нична зайняла третє місце, 
а В. Коваленко — четверте.

В. Пшенична увійшла до 
складу збірної команди 
центральної ради товарист
ва «Спартак», яка візьме 
участь у всесоюзній першо
сті країни з акробатики.

уМІЛЬЦІВ

КОЛИ над містом заго
ряться вечірні вогні, до 

Кіровоградського морсько
го клубу поспішають десят
ки любителів морської спра
ви. Це — учні шкіл міста, 
студенти учбових закладів 
та робітники підприємств. 
Вчора і ми завітали до клу
бу. Нас привітно зустрів 
білявий юнак у спортивній 
куртці.

— Громадський інструк
тор гуртка морського моде
лізму Віктор Редькін, — 
відрекомендувався він і про
вів нас у майстерню.

На довгих широких поли
цях стоягь моделі морських 
кораблів, парусні яхти, кри
голами. А на верстатах, у 
довгих ящиках, лежать мі
ніатюрні деталі, які ще по
требують кропіткої роботи.

— Дивіться, оце — все 
наше багатство, — ніяко
віючи, сказав учень реміс
ничого училища № 1 Ана
толій Ужва. — А ось і моя 
яхта міжнародного класу 
«10»...

Крім Анатолія Ужви і 
Віктора Редькіна у майстер
ні був ще й учень музично
го училища Володимир Зі- 
няков. Він старанно припа
совував нову деталь до сво
єї моделі.

— Поспішає, — кинув 
Віктор Редькін у бік Зіня- 
кова.

— А куди ж йому поспі
шати?

— Ми всі зараз поспішає
мо... Бачите, ще до почат
ку занять кілька годин, а в 
майстерню вже надходять 
моделісти. Незабаром —■ 
спартакіада з технічних ви
дів спорту...

Очі громадського інструк
тора світяться теплом і ра
дістю. Адже 1 він разом зі 
своїми вихованцями вже 
встиг зробити основні робо
ти по виготовленню моде
лей крейсера «Юпітер», двох 
есмінців «Сатурн».

Віктор Редькін обережно 
знімає з полиці свого улюб
ленця: атомний криголам 
«Ленин». Його залишилося 
пофарбувати та в порож
нину ажурного черева вста
новити мотор. А тоді вже 
можна буде і назустріч 
хвилям пускати модель, яка 
управлятиметься по радіо!

Молоді умільці працюють 
добре, бо справжня любов 
до морської справи привела 
їх у морський клуб.

Н. ПАЛИВОДА.

„ІИярннй атом11
НК початку цього року став до ладу атомний реактор 

Інституту фізики Академії наук Української РСР. 
Перед українськими спеціалістами відкрилися нові мож
ливості застосування радіоактивних ізотопів та ядерних 
випромінювань в промисловості, сільському господар
стві, фізиці, біології, медицині.

На фото (справа): головний пульт управління реак
тором. Чергують інженер-оператор комуніст Іван Гри
горович СИСЕВИЧ і оператор комсомолець Микола Сте
панович ОЗИМАЙ. (Зліва направо): старший Інженер- 
оператор член КПРС Федір Якнмович ГРИНЕВИЧ, стар
ший технік гамма-спектральиого випромінювання Олек
сандр Георгійович П ОД КОРИТО В, старший Інженер 
служби дозиметрії комсомолка Галина Миколаївна 
МЕЛЬНИКОВА і старший Інженер член КПРС Сава Єв- 
тнхійовнч СЕСЮК.

Фото В. СИЧОВА і К. ШАМШИНА. 
(Фотохроніка РАТАУ).
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АВІАБОМБУ ЗНЕШКОДЖЕНО

НА РІЦІ Нарові поблизу нового «Моста дружби», що 
з’єднує Естонську РСР і РРФСР, рибалки-любителі 

виявили предмет, схожий на бомбу.
Щоб обслідувати дно ріки, довелося спинити Нарв- 

єьку ГЕС і припинити доступ води в русло. Закрили 
рух по мосту. Піротехнік М. Могильцев, офіцер-сапер 
Е. Яанре і сапер Ф. Аветісян, спустившись в глибоке 
русло, виявили авіабомбу вагою 250 кілограмів з двома 
висадниками, яка не вибухнула і збереглася з часів 
Вітчизняної війни. Товстий шар вапна захистив її від 
псування. Поряд було виявлено 203-міліметровий сна
ряд, який не вибухнув.

Відважні сапери витягли небезпечний вантаж. Авіа
бомбу і снаряд знешкоджено за межами міста.

«Маяодой воммуиар» — оргав Кнроаоградского 
областного номвтета ЛКСМУ, Г. Кнровоград.
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1. П’єса 
П. Чехова.

2. Рослина з 
родини амари
лісових. 3. 
Притока Пів
денного Бугу. 
4. Сузір’я пів
нічної кулі НЄї 
ба. 6. Гімн 
Комуністичної 
пзртії. 7. Ук
раїнський ра
дянський поет.
9. Притока 

Північ ного
Донця. 10. Ро
сійський ху- 
дожник-перед- 
внжник. 12. 
Болотний газ. 
13. Автомат, 
що викопує 

,, . операції, як!
нагадують дії людини. 18. Автор роману «Запорука миру». 20. 
Хвойне дерево. 21. Місто на півдні Туркменської РСР. 23. Татар
ський радянський драматург. 27. Приміщення для стоянки .ліка
рів. 28. Острів у Іонічному морі, батьківщина Одіссея. ЗО.-Зато-1 
ка на півдні о. Сахаліне. 31. Збірник мусульманських легенд і мі
фів. 36. Холодна зброя. 38. Притока річки Лени. 39. Південноаф
риканська рослина з родини півникових. 41. Хімічний елемент.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
5. Український драматург 1 актор. 8. Радянський гросмейстер. 

1!. Коричнева мінеральна фарба. 14. Збірник географічних карт. 
15. Великий французький письменник епохи Відродження. 15. 
Спосіб заглибленого гравірування. 17. Рослина з родини злако
вих. 19. Багаторічна трав’яниста рослина. 22. Електронна лампа. 
24. Метал. 25. Італійська прогресивна газета. 26. Півострів на 
півночі Європи. 29. Річка, біля якої відбулась перша битва росіян 
з татарами. 32. Дикий бик. 33. Стародавнє стінопробивне знаряд
дя. 3-1. Повість Купріна. 35. Місто у Краснодарському краї. 37. 
Місто на Дніпрі. 40. Иапад. 42. Область природного поширення 
рослин або тварин. 43. Велика — 
антилопа. 44. Застосування елек- 1 ~ -*
. ...... стюму "" Редактор П. МАРЧЕННО.
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