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ЗВЕРНЕННЯ
ДОНАРОДІВ УСЬОГО СВІТУ

Ми, представники комуністич
них і робітничих партій п’яти кон
тинентів світу, що зібралися в 
Москві в 43-і роковини Великої 
Жовтневої соціалістичної револю
ції, сповнені почуття відповідаль- 

»ності за долю людства, звертаємо
ся до вас із закликом

про загальну боротьбу ‘на за
хист миру, проти загрози нової 
світової війни.

Три роки тому комуністичні і 
робітничі партії звернулися до на
родів усієї земної кулі з Маніфе
стом миру.

З того часу сили миру здобули 
видатні перемоги в боротьбі про
ти паліїв війни.

І сьогодні з ще твердішою впев
неністю в перемозі справи миру 
ми можемо виступити проти воєн
ної небезпеки, яка загрожує міль
йонам чоловіків, жінок і дітей. Ні
коли ще в історії людства не було 
таких реальних шансів перетво
рення в дійсність вікових споді
вань народів — жити в умовах 
миру і свободи.

Перед лицем загрози воєнної 
катастрофи, яка викликала б ве
личезні жертви, загибель сотень 
мільйонів людей, перетворила б 
у руїни основні центри світової 

4 цивілізації, питання про збере
ження миру більше, ніж будь-ко
ли, хвилює все людство.

Ми, комуністи, боремося за 
мир, за загальну безпеку, за такі 
умови, в яких всі люди і всі на
роди користуватимуться благами 
мирного і вільного життя.

Мета кожної з соціалістичних 
країн зокрема і всієї соціалістич
ної співдружності в цілому поля
гає в тому, щоб забезпечити міц
ний мир для всіх народів.

Соціалізм не потребує війни. Іс
торична боротьба між старим і 
новим ладом, між соціалізмом і 
капіталізмом повинна вирішува- 

У^тись не шляхом світової війни, а 
в мирному змаганні, в змаганні 
за те, який суспільний лад до
б’ється вищого рівня економіки, 
техніки і культури, забезпечить 
народним масам найкращі умови 
життя.

Ми, комуністи, вважаємо сво
їм священним обов’язком зробити 
все, що в наших силах, щоб вря
тувати людство від страхіть су
часної війни.

Всі соціалістичні країни, додер
жуючи вчення великого Леніна, 
поклали в основу своєї зовнішньої, 
політики принцип мирного спів
існування держав з різним сус
пільним ладом.

В нашу епоху у народів і дер
жав тільки один вибір: мирне 
співіснування і змагання соціаліз
му з капіталізмом — або людино
вбивча ядерна війна. Іншого шля
ху немає.

Звідки йде загроза мирові в 
усьому світі?

Про мир говорять' усі уряди, 
але до уваги беруться не слова, 
а діла.

Як і в минулому, тепер органі
заторами та ініціаторами агре

сивних воєн є реакційні, монопо
лістичні і військові кола імперіа
лістичних країн. Мирові загро
жує політика урядів імперіалі
стичних держав, які всупереч во
лі своїх народів, нав’язують краї-.^ 
нам згубну гонку озброєнь, роз
дувають «холодну війну» проти 
соціалістичних та інших миро
любних держав, придушують во
лелюбні прагнення народів.

ХАЙ ГОВОРЯТЬ ФАКТИ!
Народи вітали пропозиції про 

загальне, повне і контрольоване 
роззброєння, висунуті' Радян
ським Союзом і палко підтримані 
всіма соціалістичними країнами. 
Хто чинить опір здійсненню цих 
пропозицій? Уряди імперіалістич
них держав на чолі з Сполучени
ми Штатами Америки, які замість 
контрольованого роззброєння 
пропонують контроль над озбро
єнням і намагаються перетворити 
переговори про роззброєння в 
пусте базікання.

Народи радіють з того, що три 
великі держави ось уже два роки 
не проводять випробувань ядер
ної зброї. Хто чинить опір тому, 
щоб було зроблено новий крок і 
було прийнято рішення про оста
точну заборону цих смертоносних 
випробувань? Уряди імперіалі
стичних держав, які без кінця 
проголошують свій намір відно
вити випробування атомної зброї 
і весь час погрожують зірвати пе
реговори про їх заборону, на які 
вони змушені були піти під тис
ком народів.

Народи не хочуть, щоб на їх су
веренних територіях лишались 
іноземні воєнні бази; вони висту
пають проти агресивних воєнних 
пактів, які обмежують незалеж
ність їх країн і ставлять їх у не
безпечне становище.

Хто чинить опір цьому?
Це уряди держав Атлантичного 

блоку, які надають західноні
мецьким мілітаристам і реванши
стам воєнні бази на чужих тери
торіях, дають їм в руки зброю ма
сового знищення, форсують атом
не озброєння військ НАТО.

Це правлячі кола Сполучених 
Штатів Америки нав’язали агре
сивні воєнні пакти Японії, Паки
станові та іншим державам Се
реднього і Далекого Сходу, під
бурюють їх проти миролюбних 
країн, окупують Південну Корею 
і перетворили її у свій' воєнний 
плацдарм, відроджують япон
ський мілітаризм, втручаються у 
внутрішні справи Лаосу і Півден
ного В’єтнаму, підтримують гол
ландських імперіалістів у Захід
ному Іріані, бельгійських — у 
Конго, португальських у Гоа та 
інших колонізаторів, готують 
збройну інтервенцію проти ку
бинської революції, втягують у 
воєнні пакти країни Латинської 
Америки.

Це США окупують китайський 
острів Тайвань, постійно засила
ють свої військові літаки в повіт
ряний простір Китайської Народ

ної Республіки і одночасно нехту
ють її законне право мати своє 
представництво в Організації 
Об’єднаних Націй.

Готові до дії ракетні установ
ки, заповнені ядерною зброєю 
склади, літаки з водневими бом
бами на борту, які курсують у 
повітрі, готові до нападу військо
ві кораблі і підводні човни, що 
плавають у морях і океанах, сіт
ка воєнних баз на чужих терито
ріях — ось як виглядає сучасна 
практика імперіалізму. В такій 
обстановці будь-яка країна зем
ної кулі, велика чи мала, може 
бути раптово охоплена полум’ям 
ядерної війни.

Імперіалізм штовхає світ на 
грань війни ради егоїстичних ін
тересів жменьки великих монопо
лій і колонізаторів.

Вороги миру поширюють брех
ливі вигадки про мниму «комуні
стичну агресію». Така брехня по
трібна їм для того, щоб прихова
ти свої справжні цілі, паралізу
вати волю народів і виправдати 
в їх очах гонку озброєнь.

РОБІТНИКИ, СЕЛЯНИ, ПРА
ЦІВНИКИ РОЗУМОВОЇ ПРА
ЦІ!

ЛЮДИ ДОБРОЇ ВОЛІ В 
УСЬОМУ СВІТІ!

Для людства немає в наші дні 
невідкладнішого завдання, ніж 
боротьба проти загрози ракетно- 
ядерної війни, за загальне і пов
не роззброєння, за збереження 
миру. Немає в наші дні благород
нішого обов’язку, ніж участь у 
цій боротьбі.

Чи можливий міцний мир в 
усьому світі?

Ми, комуністи, відповідаємо:
Війна не є неминучою, війну 

можна відвернути, мир можна за
хистити і зміцнити.

Це наше переконання продик
товане не тільки нашою волею до 
миру і ненавистю до паліїв війни. 
Можливість відвернення війни 
випливає з реальних фактів но
вої обстановки в світі.

Дедалі вирішальнішим факто
ром сучасності стає світова соціа
лістична система. Охоплюючи 
більше третини людства, соціалі
стична система, її головна сила— 
Радянський Союз — використо
вує свою безперервно зростаючу 
економічну і науково-технічну мо
гутність, щоб сковувати дії імпе
ріалізму, зв’язувати руки при
хильникам воєнних авантюр.

Міжнародний робітничий рух, 
який високо несе прапор бороть
би за мир, підвищує пильність на
родів, запалює всіх чесних людей 
на землі на активні дії проти аг
ресивної політики імперіалістів.

Багатомільйонні народи Азії, 
Африки і Латинської Америки, 
які завоювали свою свободу та 
політичну незалежність, і наро
ди, що добиваються національної 
свободи, стають дедалі активні
шими борцями за мир, природни
ми союзниками миролюбної полі* 
тики соціалістичних країн.

За мир і мирне співіснування 

виступають нейтральні держави, 
які не погоджуються з агресив
ною політикою імперіалістів.

Всесвітній рух прихильників 
миру об’єднує нині мільйони лю
дей. У кожній країні учасники 
цього руху прагнуть захистити 
свою батьківщину від нової воєн
ної пожежі.

Всі ці миролюбні сили, згурту
вавшись на рішучу боротьбу, 
спроможні зірвати злочинні воєн
ні плани, зберегти мир і зміцнити 
дружбу між народами.

Мир не приходить сам собою. 
Його можна захистити і зміцнити 
тільки спільною боротьбою всіх 
миролюбних сил.

Ми, комуністи, звертаємося з 
закликом до всіх трудящих, до 
народів усіх континентів:

Боріться за розрядку міжна
родної напруженості і мирне спів
існування, проти «холодної вій
ни», проти гонки озброєнь! Якщо 
величезні кошти, розтрачувані на 
озброєння, використати в мирних 
цілях, це дало б змогу поліпшити 
становище народних мас, скоро
тити безробіття, піднести заробіт
ну плату і життєвий рівень, збіль
шити житлове будівництво, шир
ше розгорнути соціальне страху
вання.

Не допускайте розширення 
атомних озброєнь, озброєння ні
мецького і японського мілітариз
му зброєю масового знищення!

Вимагайте укладення мирного 
договору з двома німецькими дер
жавами і перетворення Західно
го Берліна в демілітаризоване 
вільне місто!
"Боріться проти намагань уря

дів імперіалістичних держав 
втягти нові країни в холодну вій
ну, в орбіту воєнних готувань!

Вимагайте ліквідації іноземних 
воєнних баз та виведення військ, 
які перебувають на територіях ін
ших держав, і заборони створен
ня нових воєнних баз! Боріться 
за визволення країн від нав’яза
них їм агресивних воєнних пак
тів! Добивайтесь угод про зони, 
вільні від ядерної зброї!

Не дайте задушити свободу 
героїчного народу Куби ні шля
хом економічної блокади, ні шля
хом збройної інтервенції амери
канських монополій!

Ми, комуністи, борючись за 
справу робітничого класу і наро
дів, простягаємо руку соціал-де
мократам, членам інших партій 
та організацій, які виступають за 
мир, усім членам професійних спі
лок, усім патріотам: дійте разом 
з нами на захист миру, за роз
зброєння. Доб’ємося погоджених 
Дій!

Створимо спільний фронт бо
ротьби проти підготовки імперіа
лістів до нової війни!

Будемо разом захищати демо
кратичні права і свободи, боро
тися проти темних сил реакції та 
фашизму, проти расизму і шові
нізму, проти всевладдя монопо-

(Закінчення на 2-й- стор.).



ЗВЕРНЕННЯ
ДО НАРОДУ УСЬОГО СВІТУ

ЗАЯВА
(Закінчення).

лій, проти мілітаризації і еконо
міки і політичного життя.

Боротьба народів за свою сво
боду і нелазежність ослабляє си
ли, які прагнуть до війни, і умно
жає сили миру.

До нового життя пробуджуєть
ся Африка, народи якої більше за 
всіх страждали під бичем колоні
ального рабства і варварської ек
сплуатації. Створюючи свої неза
лежні держави, народи Африки 
виходять на історичну арену як 
молода, все більш самостійна і 
миролюбна сила.

Але приречений історією коло
ніалізм ще не знищено до кінця.

Грубе насильство і терор засту
пають шлях до свободи народам 
Східної Африки — в британських 
і португальських колоніях. В Пів
денно-Африканському Союзі лю
тує расистський режим. Ось уже 
шість років мужній алжірський 
народ бореться за право на на
ціональну незалежність, сходячи 
кров’ю у війні, нав’язаній йому 
французькими колонізаторами, 
яких підтримують їх атлантичні 
спільники. В Конго імперіалісти 
не гребують ніякими засобами, 
щоб шляхом шахрайських махі
націй і підкупів скинути закон
ний уряд і передати владу своїм 
слухняним маріонеткам.

Народи, які завоювали право 
на самостійне державне існуван
ня, продовжують верти тяжку бо
ротьбу проти колоніалізму в но
вих його формах, проти амери
канських і західнонімецьких ко- 
лоніалістів, проти старих англій
ських, французьких та інших гно
бителів, що намагаються будь- 
якою ціною удержати в своїх ру
ках природні багатства, шахти і 
плантації, перешкодити промис
ловому розвиткові країн, які виз
волилися, нав’язати їм продажні 
і реакційні уряди. -

Брати в країнах, які визволи
лися від колоніалізму, і в краї
нах, що борються за своє визво
лення!

Б’Є ОСТАННЯ ГОДИНА КО
ЛОНІАЛІЗМУ!

Ми, комуністи, з вами! З вами

могутній табір соціалістичних 
держав!

Разом з вами ми вимагаємо не
гайного і беззастережного виз
нання за всіма народами права 
на незалежне існування.

Хай багатства ваших країн і 
зусилля трудящих будуть спрямо
вані тільки на благо ваших наро
дів!

Ваша боротьба за повний суве
ренітет і економічну незалеж
ність, за свою свободу служить 
священній справі миру!

МИ, ПРЕДСТАВНИКИ КО
МУНІСТИЧНИХ І РОБІТНИ
ЧИХ ПАРТІЙ, ЗВЕРТАЄМОСЯ 
З ЗАКЛИКОМ

до чоловіків, жінок і молоді, 
до людей усіх професій і сус

пільних верств,
до всіх людей, незалежно від 

їх політичних переконань і віро
сповідання, незалежно від їх на
ціональності і кольору шкіри,

до всіх, хто любить свою бать
ківщину і ненавидить війну.

Вимагайте негайної заборони 
випробувань, виробництва і за
стосування ядерної зброї, а та
кож інших видів зброї масового 
знищення.

Вимагайте негайного укладен
ня договору про загальне, повне 
і контрольоване роззброєння.

Хай сучасна наука і техніка не 
сприяють більше виробництву 
знарядь смерті і знищення, хай 
вони служать на благо людей, 
прогресові людства!

Хай замість воєнних угрупо
вань восторжествують дружнє 
співробітництво, широкий торго
вельний і культурний обмін між 
усіма країнами!

В нашу епоху
СИЛИ МИРУ ПЕРЕВАЖА

ЮТЬ СИЛИ ВІЙНИ!
Народи доб'ються благородної 

і бажаної мети — відстоять мир, 
якщо вони об’єднають свої зусил
ля і наполегливо й активно боро
тимуться за мир і дружбу між 
народами.

Комуністи віддадуть цій справі 
усі свої сили.

МИР ПЕРЕМОЖЕ ВІЙНУ!

Пишаються у багатотисячній сім’ї червонозорівців та

кими, як комсомолка Наташа Луда. Працюючи токарем, 

дівчина па 150—160 процентів виконує змінні завдання, 
підвищує свої виробничі знання. Вона закінчила вечір
ню середню школу і зараз готується до вступу у вуз. До 

того ж Наташа — кра- 
и м »»»« м н н м X иіа спортсменка.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» х На знімку: Ната- 
.. ілгл г, ! та ПУДА.14 грудня 1960 р., 2 стор. І Фото О. ШАРИКОВА.

Великий трудовий 
успіх бригади 
М. МАМАЯ

МОСКВА, 12. (ТАРС). 
Бригадир вибійників шахти 
№ 2 «Північна» тресту «Крас- 
нодонвугілля» міста Краснодо- 
на, Луганської області, депутат 
Верховної Ради СРСР, Герой 
Соціалістичної Праці М. Я- 
Мамай за дорученням бригади 
написав Першому секретареві 
ЦК КПРС, Голові Ради Мі
ністрів СРСР М. С. Хрущову 
лист. В ньому знатний гірник 
розповідає про життя своєї 
бригади, ділиться трудовими 
успіхами. Бригада достроко
во — за десять з половиною 
місяців — виконала річне зо
бов’язання — видобула 5 ти
сяч тонн вугілля понад зав
дання.

М. Я. Мамай повідомляє о 
листі; що, готуючись гідно 
зустріти Пленум ЦК КПРС, 
колектив бригади вирішив за
стосувати у себе в лаві за
мість відбійних молотків новий 
комбайн УКР-1 і повністю 
освоїти механізоване видобу
вання вугілля.

Микита Сергійович Хрущов 
надіслав бригадирові вибійни
ків М. Я. Мамаю, всім робітни
кам його бригади лист-відпо- 
відь. Від імені Центрального 
Комітету КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР він поздоровив 
бригаду гірників з великими 
трудовими успіхами.

комітету молодіжних організацій СРСР
17 Ми наполягаємо, говориться в заяві,

на негайному звільненні прем'єр-#/;* 
ністра Патріса Лумумби та інших чл«.

Москва, (ТАРС)\ Комітет молодіжних 
організацій СРСР у своїй заяві від 1 
ні мільйонів радянських юнаків і Д> 
висловив рішучий протест проти ОЄ і 
цедентних за своєю зухвалістю і жор 
стокістю дій колонізаторів у Конго.

. Заява містить вимогу, щоб Організа
ція Об’єднаних Націй вжила рішучих 
заходів проти знахабнілих агресорів, 
проти колонізаторів, які намагаються 
знищити національну незалежність кон
голезького народу.

нів законного конголезького уряду, На 
роззброєнні банд Мобуту, на вигнанні 
з Конго американських, бельгійських та 
інших колонізаторів. Необхідно віднови, 
ти діяльність законного уряду і парла- 
менту Республіки Конго. Мир і спокій 
повинні повернутися в цю країну.

АНТОНІНУ Лапченко схвилювала стаття «Мрію зрадили», яка 
надрукована у нашій газеті за 2 грудня. Ні, не всім випускни

кам шкіл, вважає вона, властива розгубленість перед життям і 
несмілі, невпевнені кроки.

На противагу розповіді про випускників Першобірчанської се
редньої школи вона хоче розповісти про своїх однокласників. Це — 
розповідь про вірних друзів, про те, як виплекали вони хорошу мрію 
і понесли її у життя, як бережуть вірність їй. Десять юнаків і Дів
чат — однокласників, закінчили в цьому році Компаніївську серед
ню школу і разом поїхали на ударну комсомольську —• будівництво 
Ново-Українського цукрозаводу. Іноді їм буває нелегко, але трудно
щі тут долаються гуртом. Хороше входити в життя, коли поряд —- 
друзі, а попереду — світла мета.

ЕСЯТЕРО
ТАК вже повелося: майже 

всі випускники твер
дять, що їх клас був най
кращим, найдружнішим і, 
взагалі, єдиним на всю шко
лу. Але наш таки, справді, 
був напрочуд дружним.

Задум разом поїхати на 
будову виник у нас напри
кінці навчального року, на 
комсомольських зборах, де 
обговорювали найболючіше 
питання: що робити далі? 
Власне, тоді ще не було ос
таточно вирішеним нічого, 
крім одного — бути разом 
і надалі. Це вже потім, коли 
прийшли в обком комсомо
лу, нам вручили комсомоль
ські путівки 'на Ново-Ук
раїнську будову. Але з’яви
лися за ними не всі. Дуже 
прикро було за Ліду Слав
ну, комсорга класу. Чи не 
найбільше усіх метушилась 
вона, а до справи дійшло— 
почалися вигадки про хво
рого батька, якого, мовляв, 
не може залишити. Усі ми 
перестали розмовляти з нею. 
Я не вважаю це жорстоким. 
Бо ж навіщо було давати 
слово, щоб потім зрікатись 
його? І Миколи Поліщука з 
нами не було. Хоч батько 
його, Дмитро Хомович, і за
певняв нас, що Микола пої
де з усіма, та ще й обіцяв 
йому баян купити, щоб ве
селіше було, але послав 
синка екзамени до вузу 
складати.

Та ми і без Миколиного 
баяна не сумували. Виру
шили з піснями, сміхом і 
жартами. В котрий вже раз 
пригадуючи подробиці свого 
від’їзду, і те, як завжди 
слухняна Віра Гудзь потай 
взяла домову книгу і сама, 
без згоди батьків, виписа
лась з неї, і те, як усі разом 
ходили аж у Степове умов
ляти Гришечкину матір (це 
ми так звемо Григорія Кар
бівничого); та інші пригоди.

Все ж кожному в серце 
закралась тривога: що ж во
но за будова така, і як во
на нас зустріне? Всупереч 
усім сподіванням, нас, вза
галі, не зустріли. Приїхали 
вночі. З пітьми виринали 
нечіткі обриси якихось спо
руд, довкола були траншеї, 
купи цегли. Дівчата зали
шились сидіти на чемоданах 
та клунках, а хлопці пода
лись до гуртожитку — ви
рішувати питання про но
чівлю. Через якусь годину 
ми мали одну невеличку 
кімнату на всіх.

В моєму житті це була 
перша безсонна ніч. Не то
му, що твердо було і не
зручно. Дуже незвичним
все здавалось, непокоїли 
думки.

з -одного
КЛАСУ

— Чому не спиш? — оз
вався з протилежного кутка 
Коля Черняков, і, сам ро
зуміючи причину, заспокоїв: 
— Це тільки спершу так, а 
там все гаразд буде.

«Еге ж, думаю, добре то
бі казати, коли ти вже маєш 
спеціальність тесляра. А 
що ж ми робитимемо?»

Довелось на перших по
рах взятися за немудру, але 
нелегку справу: копати 
траншеї для водопроводу. 
Дуже скоро до крові на
терли долоні, мучив біль у 
спині і страшенна спека. Але 
ніхто не кидав роботи. На
віть Микола Черняков, яко
му запропонували йти в 
бригаду теслярів, не погод
жувався залишати друзів. 
Та ми переконали його, що 
це просто нерозумно: адже 
там він дасть більше корис
ті, ми ж поки що попрацює
мо різноробітниками, а по
тім теж оберемо професію, 
набудемо кваліфікації.

Чекати довелось більше, 
ніж думали. На нас чомусь 
не звертали ніякої уваги. 
Правда, гуртожитком забез
печили. Поселили у сусід
ніх кімнатах: у четвертій — 
хлопців, а нас — у п’ятій. 
Ми були дуже вдячні на
шим хлопцям, які допома
гали влаштовуватись—но
сили меблі, воду. Зуміли і 
ми віддячити їм. Якось Рая 
Терещенко зайшла до них у 
кімнату і жахнулась:

— Ну на що схожі ваші 
ліжка?

І тут же з її допомогою 
всі ліжка були акуратно за
стелені. Рая у нас, взагалі, 
любить виховувати. Ще в 
школі була найкращою 
піонервожатою, а зараз го
тується до вступу в педаго
гічний інститут. Отож, з її 
легкої руки стали ми шефа
ми четвертої кімнати.

Заробітками похвали
тись не могли. А головне, 
що невелику свою зарплату 
ще не вміли розумно витра
чати. То у нас цілий день 
не переводяться цукерки й 
різні ласощі, а то й на хліб 
немає. Хоч ніяково було, а 
доводилось частенько таки 
кого-небудь «командирува
ти» додому за провіантом. 
А там стрічали нас незмін
ними запитаннями:

— Ну що, може назовсім 
уже?

Але нікого з наших по
сланців не спокусило сите і 
безтурботне життя біля 
батьків — всі повертались 
на будову, до друзів.

Тепер, коли минуло вже 
півроку, відчуваємо, що об
жились на будові завдяки 
тому, що труднощі перших 
днів перебороли.

І умови вже тепер кращі. 
Нам дали змогу оволодіти 
будівельними спеціальностя
ми за своїм вибором. Особ
ливо пожвавила цю справу 
улюблена вчителька Ганна 
Семенівна Швиркова, яка 
приїхала провідати нас. 
Хлопці Микола Коваленко, 
Микола Ляшенко, Петро Сі* 
мокоп, Григорій Карбівни
чий стали теслярами. їм 
уже й виробничі розряди 
присвоєно.

Тендітна Рая Терещенко 
тепер штукатурниця. З диву-? 
вали усіх Рая Дубина і 
Настя Шаст. їм захотілось 
стати бетонницями, і вони 
попросились у бригаду Во
лодимира Лазаренка. Ми 
чули, що це хороший колек
тив, комуністичний, але ж 
там усі вже досвідчені, до 
ТОГОЖ ОДНІ ХЛОПЦІ. Як то, 
думаємо, приймуть наших 
тихих, сором’язливих дів
чат. Даремно хвилювались: 
не дають їх в обиду хлоп- 
ці-бетонники, допомагають, 
підказують.

Ми з Вірою — маляри. 
Мені подобається те, що 
приходимо останніми у спо
руджений будинок і завер
шуємо роботу усіх, хто тру
дився тут до нас. Після нас^ 
будинок вже зовсім гото
вий — побілений, з викра- 
шеними вікнами, дверима, 
підлогою. Він одразу ж стає 
таким красивим! А я так 
люблю усе красиве. Через 
те й мрію вступити до архі
тектурно-художнього інсти
туту.

Вечорами відвідую курси 
крою та шиття. Дехто з 
наших глузує, мовляв, інша 
справа художня самодіяль
ність, в якій беруть участь 
Рая, Настя, Віра, а то при
думала — шиття... А що ж 
тут поганого, коли я люблю 
носити красиві сукні? Ши
тиму їх для себе і для на
ших дівчат.

Навіть шкода стає, коли 
подумаєш, що скоро завер
шимо будову, і, можливо, 
розлучимось. Зрозуміло, все 
життя не будемо разом. Не 
будемо тому, що у нас не 
зовсім однакові плани на 
майбутнє, і доля у кожного 
своя. Але спогади про дру
зів юності не залишать ні
кого з нас. Як добре у від
повідальну для тебе пору 
вибору життєвого шляху 
відчути, що ти не один, ЩО 
поряд — надійні, вірні друзі*

А. ЛАПЧЕНКО,



Древній Чи знаєш ти 
свою Вітчизну?

7
грИІВ... Орденоносна сто- 

лиця нашої республі
ки. Хто побував у ньому 
хоч раз, той на все життя 
запам’ятає шепіт його пар
ків, гомінливі вулиці, чудо
ві архітектурні пам'ятники 
і багато-багато прекрасно
го, що створено в ньому 
майже за тисячоліття.

Красивий Київ ранньою 
весною, коли лапасті каш
тани запалюють свої свіч
ки, а стрункі тополі, шепо
чучи листям, ведуть тиху, 
інтимну розмову. Чудовий 
Київ і тоді, коли осінь за
барвлює його парки в різні 
кольори, коли після 
щих приморозків 
здаються янтарними, а зем
ля навкруг них, ніби вкрита 
чудовою ковдрою. Напевне, 
ніде так, як в Києві, не від
чувається подих золотої 
осені. Взимку, коли сивий 

. Дніпро одягає на свої бе- 
« реги білу ковдру, місто не 

втрачає своєї чарівності.
Багато цікавого, героїч

ного можуть розповісти ки
ївські вулиці, будинки, 
пам’ятники.

Письмових даних _ .про 
виникнення міста нема. Як 
розповідає літописець, наз
ва Києва походить від 
прізвища першого князя 
слов’янського племені по
лян — Кия. «Бьииа три 
братья, — пише він, — 
єдиному имя Кий, а друго
му Щек, а третьему Хорив, 
вестра их Льібедь. Сидяще 
Кий на горе, идеже ньіне 
оувоз Боричев, а Щек си
дяще на горе, идеже ньіне 
зовется Щековица, а Хорив 
на третьей горе, от него же 
йрозвася Хоривица; и ство- 
рища град во имя брата 
своего старейиіаго и наре- 
коїиа имя ему Киев».

У жодному з старовин
них міст нашої Батьківщи
ни не збереглося такої ве
ликої кількості чудових 
пам'ятників древньоросій- 
ського зодчества, як у Киє
ві, «матері міст руських». 
Серед пам’ятників сивої 
давнини одне з визначних 
місць займав Софійський 
собор. Заснований в 1037 
році на місці перемоги над 
печенігами, він свідчить про 
великий рівень будівельної 
техніки того часу. Собор 
був свідком багатьох істо
ричних подій. Тут поховано 
в 1054 р. Ярослава Мудро
го, в 1125 р. — Володимира 
Мономаха — батька заснов
ника Москви Юрія Долго- 
рукого. В цьому соборі в 
січні 1654 року кияни одно
стайно схвалили рішення 
Переяславської ради про 
возз’єднання України з Ро- 
сією і склали присягу на 
вірність Росії. Недалеко від 
Софійського собору знахо-

і
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внно юний Київ!

пер- 
дерева

вкрита

М. П, СТАРИЦЬКИИ
дяться залишки «Золотих 
воріт», через які урочисто 
в’їздив до Києва в 1648 ро
ці Богдан Хмельницький 
після перемоги під Жовти
ми Водами. В цій же части
ні міста збереглася чудова 
Андріївська церква, збудо
вана в XVIII столітті.

Заснована майже 
часно з Софійським 
ром Києво-Печерська
ра в свій час відігравала 
важливу роль в культурно
му розвитку Київської Ру-

одно- 
собо- 
лав-

1917 році містилося Цен
тральне бюро профспілок 
робітників м. Києва, редак
ція більшовицької газети 
«Г олос соціал-демократа». 
В лютому 1919 р. в цьо
му ж будинку розмістилась 
комендатура гарнізону. Ко
мендантом м. Києва був 
тоді легендарний полково
дець М. О. Щорс. В будин
ку по вулиці Лабораторній, 
12, жила мати та сестри 
В. І. Леніна. Сюди він пи
сав листи з-за кордону, під
тримуючи зв’язок з револю
ціонерами Києва.

; (До 12О-річчя з дня народження) 
; ВИДАТНИЙ діяч україн- 
» ГІ.ІГАЇ иипї.тупм Миуяй.
| ЛО

♦
♦
♦
♦
♦
♦

і ПОВНО
• кий був поетом, драматур-
♦
♦
♦
♦
♦
[І -
’? творчості він виступав
І випадковим пришельцем,
♦ справжнім майстром.
♦
♦

ської культури Михай- 
Петрович Старицький 

(1840—1904) належить до 
числа людей, відносно кот
рих нелегко вирішити, в 
якій галузі мистецтва їх 
талант проявився найбільш 

і яскраво. Стариць-

гом, автором історичних ро
манів, режисером, керівни
ком однієї з кращих укра
їнських театральних труп. І 
в кожній з цих різних сфер 

не 
а

♦

♦

♦
♦

♦
і
♦
♦
♦

і
♦

♦
♦

сі. Поряд з цим лавра, ви
користовуючи малокультур- 
ність та забобони лю
дей, своїми «чудотворними 
іконами та мощами» залу
чала велику кількість бо
гомольців, які залишали тут 
свої останні копійки, зароб
лені тяжкою працею.

З розвитком капіталізму 
о Києві, як і скрізь в Росії, 
росте класова боротьба. В 
1879 році в Києві відбувся 
перший страйк залізнични
ків. Трохи пізніше тут було 
створено «Південно-росій
ський робітничий союз» на 
чолі з Щедріним і Коваль
ською. В місті стали з’явля
тися твори К. Маркса, 
Ф. Енгельса, Г. Плеханова. 
На формування політичної 
свідомості київських робіт
ників великий вплив мала 
ленінська «Іскра». Кияни 

г завжди відгукувались на 
і всі революційні події, що 
» відбувались тоді в царській 
■ Росії, брали в них безпосе- 
’ редню участь. Коли в 1917 

році революційні маси Пет
рограда під керівництвом 

, більшовиків повалили цар- 
ське самодержавство, г~ 
бітники Києва виступили зі 

г зброєю в руках за владу 
Рад. Про цей славний ре- 

, волюційний період в історії 
і Києва може розповісти май

же кожен будинок, завод, 
вулиця.

і На площі Калініна збе- 
• рігся будинок, в якому в

За роки Радянської вла
ди Київ виріс у великий 
культурний та промисловий 
центр, особливо коли сюди 
була перенесена столиця з 
Харкова. Щоб наочніше 
уявити собі розміри сьо
годнішнього Києва, в яко
му проживає один мільйон 
сто вісім тисяч чоловік, до
сить познайомитися з де
якими цифрами.

За один день на 28 трам
вайних і 17 тролейбусних 
маршрутах міста перевози
ться більше мільйона чоло
вік. Літаками, поїздами, ав
тобусами, пароплавами що
дня в Київ прибуває до 50 
тисяч чоловік.

Царством великої хімії 
назвали вони недавно від
критий магазин синтетич
них виробів. Щомісячно він 
буде продавати товарів на 
З мільйони карбованців. Но
ве не тільки в цьому. В 
Києві вже нікого не дивує 
напис: «Т рамвай працює 
без кондуктора», «Кінотеатр 
працює без контролера». З 
кожним днем все більше 
трамваїв замінюються тро- 

ро- лейбусами, а нещодавно 
кияни одержали чудовий 
подарунок — метро. Днями 
стали до ладу київські 
Лужники — Палац спорту.

Сучасний Київ — вели
кий культурний І науковий 
центр. В ньому налічується 
17 вищих учбових закладів.

ВІДКРИТТЯ 
Київського Палацу

М. П. Старицький наро
дився 14 грудня 1840 року 
на Полтавщині в родині 
дрібного поміщика. Коли 
хлопцеві було вісім років, 
батько його помер, а на 
двадцятому році життя він 
вратив і матір. З того часу 
опікуном і вихователем май
бутнього письменника став 
його дядько Віталій Лисен- 
ко, батько геніального укра
їнського композитора Мико
ли Лисенка. Полтавська гім
назія, Харківський, а потім 
Київський університети — 
тут дістав освіту майбутній 
поет і драматург.

В період навчання в Ки-

серед яких один з найстарі
ших на Україні університет 
імені Т. Г. Шевченка. В 
Києві працює 33 наукових 
заклади, налічується біль
ше 853 бібліотеки. Одна з 
них — Державна Публіч
на — займає визначне міс
це серед бібліотек світу. 
Сюди їздять з-за кордону 
знайомитись з цінними ма
теріалами.

Розквітаючий і молодію
чий древній Київ у дружбі 
з іншими містами Радян
ського Союзу впевнено кро
кує в комуністичне май
бутнє.

Т. МОТОРНА, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара».

На знімку: загальний
вигляд нового приміщення 
Державного цирку.

Фото автора.

ївському університеті Ста
рицький починає свою пись
менницьку діяльність. В 60-х 
роках, одночасно з перши
ми спробами в галузі пое
зії, М. Старицький починає 
займатися і драматургічною 
творчістю, а також захоп
люється сценічною аматор
ською діяльністю: бере
участь у студентських ви
ставах, створює разом з Ли- 
сенком невеликий хор. .

В 1883 році М. Кропив- 
ницький, М. Заньковецька, 
М. Садовський та іцщі ство
рили єдину трупу, з діяль
ності якої починається 
справжній розквіт україн
ського народного реалістич
ного театру. На чолі цієї 
першої великої трупи стає 
Михайло Старицький. Він 
виявляє кипучу енергію в 
організації театру, віддає 
йому всі свої сили, хист, на
віть спродує власний 
ток, щоб на 
забезпечити 
тами.

Коли М. 
став на чолі 
сінної трупи, український те
атр мав дуже обмежений 
щодо кількості національ
ний репертуар. Щоб якоюсь 
мірою заповнити цю прога
лину, Старицький пише ряд 
оригінальних драм: «Не су
дилось» (1881), «Богдан 
Хмельницький» (1887), ін
сценізує твори М. Гоголя 
(«Тарас Бульба», «Майська 
ніч»); пристосовує для сце
ни деякі малосценічні дра
матичні твори українських 
письменників П. Мирного 
«Перемудрив» («Крути та 
не перекручуй»), ‘ І. Нечуя- 
Левицького («На Кожум’я
ках», «За двома зайцями»). 
Він також видає у власному 
перекладі українською мо
вою «Гамлета» Шекспіра.

Останнє десятиріччя жит
тя і творчої діяльності 
М. Старицького (1894— 
1904 року) збігається з де
сятиріччям, що безпосеред
ньо передувало першій бур
жуазно-демократичній ре
волюції в Росії 1905. року.

М. Старицький і в цей пе
ріод у кращих своїх творах 
залишається реалістом, йо
го п’єси, написані у 90-і ро
ки: «У темряві» (1892), «Та
лан» (1893), «Ой не ходи,

має-
перших порах 
колектив кош-

П. Старицький 
першої профе-

Грицю, та й на вечорниці» 
(1896), «Оборона Буші» 
(1899), і кращі поезії є не
заперечним доказом демо
кратизму письменника, його 
вірності життєвій правді.

Напружена праця в теат
рі, важкі умови життя ре
жисера і актора мандрівно
го театру, постійні утиски з 
боку царської цензури, на
падки на його кращі твори з 
боку буржуазних націона
лістів, — все це швидко 
підірвало здоров’я М. Ста- 
рицького, і за чотири роки 
до своєї смерті він змуше
ний був залишити театраль
ну діяльність.

Помер Михайло Петрович 
Старицький 27 квітня 1904 
року.

Проблема соціальної не
рівності, класових супереч
ностей на селі широко роз
винена у драмі «Не суди
лось». Змальовуючи траге
дію бідної селянської дів
чини Катерини Дзвонарівни, 
яка покохала панича Ми
хайла Ляшенка, письменник 
подає правдиві реалістичні 
картини паразитичного жит
тя поміщиків і важкого 
підяремного життя селян.

В образах помішлка Іва
на Ляшенка, його дружини, 
дочки Зізі, сина Михайла, 
їх родича Бєлохвостова, у 
мерзотних вчинках і моралі 
цих персонажів втілено ти
пові риси життя і побуту 
поміщицького середовища.

Ці і багато інших творів 
Старицького — не тільки чу
дові пам’ятники української 
дореволюційної драматур
гії. Вони живуть і сьогодні 
на сценах десятків театрів, 
в свідомості вдячних чита
чів і глядачів.

В одній із своїх поезій 
М. П. Старицький писав:

«Як ляжу у ямі, тоді вже 
згадають — 

Я знаю,
Й мене словом теплим 

та щирим».
Талантом, працею, само

відданим служінням народ
ному мистецтву видатний 
український художник-демо- 
крат Михайло Петрович 
Старицький завоював поша
ну радянських людей.

М. ДОНЕЦЬ, 
Заслужений артист 
УРСР.

ВГҐЛГ’ТСЇУ' у „молодого1 1 71А КОМУНАРА"

Недалеко від республі
канського стадіону імені 
М. С. Хрущова відкрився 
найбільший на Україні Ки
ївський Палац спорту. Дов
жина будинку — 138 метрів, 
а ширина — 78. Площа 
арени, на якій можна про
водити змагання з багатьох 
видів спорту, дорівнює 1800 
квадратним метрам. Весь 
будинок споруджено із скла 
та алюмінію.

Всередині Палац спорту 
являє собою величезний 
квадратний амфітеатр з три
бунами більш як на Ю ти
сяч глядачів. Одна з них 
Устаткована спеціальним 
пристроєм, який дає змогу 
за 20 хвилин перетворювати 
трибуну у велику сцену. У 
залі встановлено новинки 
Радіотехніки — «звукові ко
лонки», Вони забезпечують 
добру чутність голосу радіо-

інформатора на всіх місцях. 
За допомогою «фабрики 
штучного холоду», яку збу
довано поруч, спортивна 
арена може швидко пере
творюватись у льодяний ка
ток.

9 грудня відбулося від
криття Київського Палацу 
спорту. На відкритті були 
присутні керівники Комуні
стичної партії і Уряду Ук
раїни товариші М. С. Гре- 
чуха, І. П. Казанець, Н. 1. 
Кальченко, Д. С. Коротчен- 
ко, М. В. Підгорний, В. В. 
Щербицький, М. Д. Бубнов- 
ський, М. С. Синиця, А. Д. 
Скаба, П. Ю. Шелест.

З промовами виступили 
начальник Головкиівбуду 
М. П. Лисенко, коваль ва
гоноремонтного заводу І- П. 
Кухар, голова президії ради 
Союзу спортивних товариств 
і організацій *'*• л’
Никонов, заслужений май-

спорту
стер спорту СРСР Лариса 
Латиніна, кандидат у члени 
Президії ЦК КП України, 
перший секретар Київсько
го обкому партії П. ІО. Ше
лест.

З величезним піднесенням 
прийнято вітальні листи ЦК 
КПРС і ЦК КП України.

Потім відбувся великий 
концерт майстрів мистецтв 
столиці України, виступи 
спортсменів і Київського ба
лету на льоду.

Відкриття Київського Па
лацу спорту — ще одне яс
краве свідчення величезно
го і повсякденного піклу
вання Комуністичної партії, 
Радянського уряду, ленін
ського Центрального Комі
тету КПРС ма чолі з М. С. 
Хрущовим про всемірний 
розвиток духовних і фізич
них сил нашого народу — 
будівника комунізму.

(РАТАУ).

О ЕЛИКИМ трудовим життям живе багатотисяч- 
ний колектив найбільшого у нашому місті під

приємства — заводу «Червона зірка». Про досяг
нення червонозорівців в оволодінні новими марками 
сільськогосподарських машин, про творчі пошуки 
молодих раціоналізаторів розповіли наші гості — 
молоді спеціалісти заводу, інженерно-технічні пра
цівники спеціального конструкторського бюро та 
бюро раціоналізації і винахідництва.

— Дуже цікава, захоплююча робота у мене, — 
сказав інженер М. Сосна, який працює в бюро ра
ціоналізації. — Доводиться постійно зустрічатися з 
творчими шуканнями, з сміливими думками наших 
заводських винахідників. А їх у нас багато. Протя
гом року надійшло 2.380 раціоналізаторських про
позицій, 480 з них вже впроваджено у виробництво. 
Економічний ефект цих пропозицій становить 7,8 
мільйона карбованців. Серед раціоналізаторів дуже 
багато комсомольців, молоді. Це товариші Гольд- 
иітейн, Коваленко, Вінницький, Філіпов, Зайцев та 
інші. Цінні нововведення подає комсомолка Світлана
Новокщьонова, інженер ливарного цеху сірого ча-і 
вуну.

Багато цікавого розпові
ли працівники СКБ — інже- 
нери-конструктори С. Шмат 
і Є. Коссов, технік-конструк- 
тор Г. Пеккерман. З їх роз
повіді стало відомо, що 
протягом наступного року 
завод освоїть 6 марок но
вих сівалок. Над цим і пра
цює у ці дні спеціальне 
конструкторське бюро заво
ду. Серед нових марок бу
дуть такі потрібні для сіль-' 
ського господарства маши
ни, як зернотрав’яна сівал
ка та сівалка для роботи у ' 
садах.

Заводські конструктори 
проводять цікаві експери
менти по заміні деяких ме
талевих деталей на капро
нові. Вже створено сівалки 
з капроновими висівною 
муфточкою та барабаном. 
Зараз вони проходять ви
пробування у бригаді двічі 
Героя Соціалістичної Пра
ці Олександра Гіталова та 
в інших колгоспах області.

Продукція заводу розхо
диться далеко за межі рес
публіки. В кожному куточ
ку країни можна зустріти 
сівалку з маркою «Червоної 
зірки».

На знімку (зліва напра
во): Є. Коссов, М. Сосна, 
С. Шмат, Г. Пеккерман.

Фото В. Ковпака.
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м. стоян, В. ДОБРІВ. З доріг війни, з-під Берліна і Пра
ги, із високих Карпат і синьої Ла- 
бн вернулись вони в рідні міста й 
села... В Мурманську живе Ми
хайло Кривоногов... Впрошує ви
ноград Аристамхан Жубайханов, 
Єгор Шишкарьов теслярує в Брян
ську, Лихачов навчає молодь у 
Саратові. Агеєв — на Україні, на 
нашій Кіровоградшині ростить 
жито й пшеницю. А Бєлов у роз
відці, в далеких дорогах.

Діда Андрія немає... А Ніна Ан
дріївна на пенсії.

Дуже часто на Безіменну вули
цю завертає листоноша, прино
сить листи. Від синів. Вона схи
ляється над рядками і схвильова
но б’ється її серце. Ніби оточу
ють її всі шість, ясні та дужі. 
Найчастіше пишуть Михайло Кри- 
воиогов та Аристамхан Жубайха
нов. Якби хтось узявся переказа
ти листи з останньої пошти, він, 
певно, знайшов би такі рядки:

«Дорога, Ніно Андріївно!, Чита
ли ми промову товариша Хрушо^ 
ва на сесії Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй. 
Серце сповнила гордість за силу 
країни нашої, за її славу, за доро
гого Микиту Сергійовича».

Пригадуються слова при розлу
ченні нашого друга Аристамхана: 
«Добре, коли на світі є мати, що 
нас спородила, що навчила нас 
ходити но землі, силу нам дала, 
навчила нас рідної мови, любові 
до рідного краю. Та мн шестеро 
багатші. Ми маємо й другу ма
тір. У пам’яті завжди жива Соф- 
ронівка, тиха вуличка й кімната, 
де лежали ми, тяжно поранені в 
сорок четвертому році. Наша при
сутність загрожувала „ вам смер
тю. 1 все-таки ви знайшли в собі 
мужність не тільки доглядати, го
дувати, лікувати нас — ви нас 
кликали жити! Спасибі за це вам, 
Ніно Андріївно! До нас долетіла 
пісня з України про рушник, про 
матір, і коли слухаємо її, здає
ться, шо вона складена про вас. 
Будьте ж дужі, веселі, хан на ва
шому доброму обличчі цвіте й не 
згасає ясна материнська усміш
ка...»

Коли Ніна Андріївна читає ці 
листи, на її обличчі веселкою цві
те і не гасне ясна материнська 

„„ ____ г„..„ .___ усмішка і схвильовано б’ється її
всі шість її синів живі й здорові, велике, добре материнське серце...

Серце б'ється
На подвір’я увійшов 

сивий, огрядний, ба
гатирського росту 
командир полку Анку- 
ділов. Він усе розпи
тував, де живе Ніна Андріївна. 
Йому допомогли знайти Безімен
ну вулицю і він тепер говорив:

— Спасибі, мати, за врятова
них бійців від усього полку на
шого.

Обернувсь до людей, що стіною 
стояли аж лід стінами хатини й 
повітки:

— І вам спасибі, добрі дюди!
Вітавсь з бійцями. Цей сивий, 

кремезний чоловік знав усіх.
— З нами, товаришу підполков

ник, був ще й Коршунов.
— Де ж він?
•— Поховали у садку...
...Він скинув шапку, схиливсь 

над могилою у скорботі... Скільки 
ти втратив синів, товаришу Ан- 
кудінов... І не знаєш, що доля й 
тобі приготувала могилу у зеле
ній Моравії... Не знаєш... А хоч би 
й знав, то хіба б не пішов з свої
ми друзями, побратимами-солда- 
тамн у останню атаку, щоб були 
навіки вільні словаки і чехи...

Одягнув шапку, обернувсь до 
бійців, довго розпитував їх про 
дні, проведені в хатині. Бачив, що 
стомились вони, що стояти їм ще 
важко, і обірвав свої розпити:

■— Сьогодні ж вас перевезуть 
у госпіталь...

— Матір нашу не забудьте! — 
попросив Крпвоногов.

... От і розлука настає, Ніно Ан
дріївно. Чом плачете ви? Хіба не 
мріяли, не чекали цього дня?..

Вже того вечора прибули під
води, щоб забрати бійців у госпі
таль. 1 знову на подвір’ї зібра
лось багато софронівців. На пе
редній підводі сиділи Авеля, Ва
ся, Сава й Тарас. Раділи: вони 
проведуть бійців через усе село і

схвильовано
аж за ним розстануться з солда
тами... Бійці попрощались з моги
лою друга...

Остання хвилина. З хати вихо
дить Ніна Андріївна. Змовкають 
розмови, дивляться на неї і аж 
тепер ніби вперше бачать, як по
старіла, як схудла вона. Як трем
тять її натруджені руки... Ніхто з 
них не знав, що в останні дні вони 
з батьком не снідали й не вечеря
ли, все віддаючи їм... Вона не 
знала сну. Спала завжди уривка
ми, прихилившись до стіни, ча
туючи біля них. Вітер розвівав її 
посивілі пасма волосся, що виби
лося з-під старенької хустки і пе
ресохлі губи її шепотіли:

— Попрощаємось, сини?
До неї підходить Михайло, обій

має, питає її:
— Чим віддячити вам, наша 

мати?
В її очах сльози, вона не вити

рає їх:
— Ви вже подякували мені. Я ж 

для вас чужа жінка, а ви мене 
матір’ю назвали. Більшої подяки 
мені не треба.

Прощаються Бєлов, Лихачов, 
Шишкарьов, Агеєв. Аристамхан 
припадає до її грудей:

— Ніно Андріївно! В мене те
пер буде дві матері: та, що спо
родила, і ви...

— Спасибі за добре слово? Та 
щасливої ж вам дороги, сини мої! 
Хай ваші рани зарубцюються, а в 
боях будете — хай вас кулі мина
ють, живими і здоровими вертай
тесь додому.

♦ * »

другу ма-

(Закінчення. Поч. див. в №№60, 
61, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 71).
аапввяивоаопеосапзппогїо

Багато літ минуло з того часу. 
Країною крокує в ясних перемо
гах другий рік семирічки.

Що сталося з героями повісті? 
Ніні Андріївні»”» за її сльози, за 

її тривоги, за недоспані ночі доля 
подарувала незміряне щастя —

Початок зроблено
ХОРОШИЙ

К-1 Е БІЛЬШЕ двох місяців
А минуло з того часу, як 

на околиці с. Петрове гос
тинно відкрилися двері клу
бу колгоспу імені Леніна, а 
скільки цікавих справ про
ведено туті

Особливо запам’ятався 
колгоспникам вечір жінки- 
трудівниці на тему «Рідна 
мати моя», який підготува
ла жіноча рада артілі.

... На стінах багато пла
катів, лозунгів. На одному 
а них читаємо: «Колгосп
ниця похилого віку Агафія 
Михайлівна Внсоцька (їй 
минуло сімдесят вісім ро
ків) виховала семеро дітей. 
Всі працюють, і вона теж 
допомагає колгоспу. Честь - 
і шана матері і жінці-тру- 
дівннці!».

З інших транспарантів 
дізнаємося, що п’ятдеся
тирічна доярка М. Худоба 
з початку року вже вироби
ла 590 трудоднів...

В квітах утопає сцена. 
Трибуна покрита салфет
кою. Це ніби підкреслює до
машню обстановку, викли
кає на щиру, відверту роз
мову. В президії сидять кра
щі з кращих — А. Внсоць
ка, М. Титаренко та інші. 
Це їх матерів-трудівниць 
вітають піонери і жовтеня
та.

Так майже кожного дня 
в клубі відбувається якийсь 
масовий захід. Багато сіль
ських трудівників відвіду
ють заняття колгоспного 
університету культури. З 

лекціями перед слухачами 
виступають ,спеціалісти з 
різних галузей знань, лек
тори. Особливо подобають
ся колгоспникам доповіді 
вчителя т. Підрізи, голов
ного лікаря районної лікар
ні т. Іванинького та бага
тьох інших товаришів.

На вулиці вийшли
ТІЛЬКИ-НО Глафіра

Іванівна Доценко повер
нулася з роботи додому, як 
Альоша зразу ж до неї:

— Мамо, будь ласка, до
поможи мені пов’язку зро
бити. Ну, таку, розумієш: 
червону, з літерами «ЮД»!

1 Альоша, поспішаючи, 
розповів, шо він тепер 
юний дзержинець. Вже й 
чергувала їхня п’ята шко
ла і їхній, 6 «А», теж. Вони 
слідкуватимуть за чистотою 
вулиць, за порядком у ди
тячих чергах біля кінотеат
рів, за дисципліною в шко
лі.

Слухає Глафіра Іванівна 
сина і посміхається, бо ж 
кожній матері приємно, як 
син чи дочка знаходить ко
рисну і захоплюючу для се
бе справу. А шо це дійсно 
так, вона бачить- по сино
вих очах, радісних, гордих^.

...Не вперше у вихідний 
день на вулицях Олексан
дрії чергують піонери — 
юні дзержинці. Всі вони 
охайно одягнені, всі в гал
стуках, з червоними пов’яз
ками. Почує від них заува
ження який-небудь 
чак — і застібне 
поправить шапку, 
кинутий мимо урни 
ще й пробачення попросить.

Юні стражі порядку ста
реньким допоможуть вули
цю перейти, дорогу чи зу
пинку -автобуса покажуть.

Бувають і такі випадки, 
що порушники дисципліни 
не звертають уваги на за
уваження. Тоді їм доводи
ться червоніти у штабі, що 
знаходиться 
піонерів.

У штабі завжди є чергова 
група, член штабу і піонер- 
вожата чергуючої школи. 
Часто бувають тут праців
ник міськкому комсомолу 
Валевтина Пальчуненко, ін-

хлоп- 
пальто, 
підніме 

папір,

в Будинку

«Мол од ой аоммунар» — орган Кировоградского 
областного комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

дзержинці
спектор дитячої кімнати міської мі
ліції Микола /Кнніленко.
його ініціативі і створено 
загони юних дзержинців.

Тепер у М. Женіленка є 
дійні помічники — члени штабу ком- 
сомольці-десятикласники Борис Кра
маренко, Саша Кохно, Людмила Го
лубчик, восьмикласник Петро Ти- 
мурджі та інші. У них завжди бага
то роботи: залучають новачків, зна
йомлять їх з оповіданнями про 
безстрашного Ф. Е. Дзержинського.

Це ж по 
в школах

вже й на-

В цьому хорошому почи
нанні велика роль належить 
сектору по роботі з юними 
дзержинцямн ради громад
ськості, шо недавно створе
на при дитячій кімнаті мі-

лінії. Багато уже хоро
ших справ на рахунку 
ради. Про одну із них і 
розповів мені Микола Же- 
ніленко.

...Був 'час, коли ✓ Толю 
Вакулова в семирічній шко
лі № 3 вважали зовсім не
виправним. Він погано вчив
ся, грубо поводився з учи
телями і товаришами, часто 
навіть тікав з дому. Заці
кавився хлопчиком пенсіо
нер Микола Федорович Іва
нов. Багато разів він захо
див до 
мовляв

Тепер 
ся. Він
юних 
лн № 3. 
справжньою людиною. 1 в 
цьому буде немала заслу
га його ровесників і стар
ших товаришів з ради гро
мадськості при дитячій кім
наті міліції.

г. тимонюк, 
наш позаштатниі’і ко
респондент.

Толі додому, роз- 
з ним.
Толя краще вчить- 
командир загону 

дзержинців шко- 
I виросте Толя

££4444444444444444444444*
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НАШЕ ІНТЕРВ’Ю

Яка команда вийде 
ПЕРЕМОЖЦЕМ?

Наш кореспондент мав 
розмову з головним суддею 
змагань по шашках на 
командну першість УРСР, 
які відбудуться незабаром в 
лі. Кіровограді, Матвієм Ле- 
онтійовичем Аіибелем.

Що Ви можете розповісти 
про наступні змагання?

Командна першість рес
публіки — це підсумок ро
боти за поточний рік. 
Участь в даних змаганнях 
ряду провідних майстрів 
Радянського Союзу, а та
кож найсильніших канди
датів у майстри і першороз
рядників обіцяє дуже ціка
ву спортивну боротьбу і це, 
безумовно, буде сприяти 
пожвавленню діяльності 
секцій шашкістів у Кірово
градській області.

Чому саме Кіровоград 
обрано місцем змагань?

Вибір припав на ваше 
місто не випадково. В Кі-

ровоградській області бага
то людей захоплюються 
шашками, чимало любителів 
є в кожному районі. Місце
ві організації створили не
обхідні умови для відмінно
го проведення відповідаль
них змагань.

Повинен сказати, що ме
ні подобається Кіровоград. 
Останній раз я був тут в 
1958 році. За два роки, що 
минули, в місті виросло ба
гато житлових будинків і 
культурно-освітніх закладів. 
Взагалі Кіровоград покра
щав. ,

Кого Ви вважаєте голов
ним претендентом на кубок 
Української ради Союзу 
спортивних товариств і ор
ганізацій?

Головними претендентами 
на перше місце в основно
му є старі противники — 
шашкісти столиці і м. Хар
кова.

Чи знаєте ви, що.
... стриж пролітає за секунду 

80 метрів, ластівка 
кіл — 55, поштовий 
35, а 
всього лише 28 метрів 
кунду?

65, 
голуб 

яструб-стсрв’ятнин 
за

... ОДНІ! 
одержати

... КОНІ 
НІЖ 
лягати 
сяців.

* ♦ ♦
кілограм пуху 
з ЗІ гуски?

• * *
сплять стоячи 

лежачи? Вони можуть не 
протягом кількох

можна

краще.

* * »
Америці до 60-х років 

минулого століття не було го
робців? їх завехти з Англії 
для боротьби з гусінню.

» » •
... в тропічних лісах, де Існує 

зміна пір року, дерева не 
ють річних кілець?

* В »

... у комарів є зуби? 
мікроскопом у них в роті 
разно видно 22 зуби»

* * *
..жайворонка не видно 

на висоті 300 метрів, але 
спів чути і з висоти 600 метрів?

----♦----

... о

ЗАГАДКА
Не загадка, пробачте, 

а морока, 
Допоможіть, будь ласка, 

ви мені: 
Виходить дні бувають 

по півроку, 
Якщо в Грицька за рік- 

два трудодні? 
Микола БОЦМАН.

Колгосп «Україна», 
Олександрійського району.

ГДОЛ ЕКТп В хлібопекарні Кірово- 
градського райпромкомбінату ще 

у вересні перевиконав річний план по 
випуску хлібобулочних виробів.

Трудову вахту на честь наступного 
січневого Пленуму ЦК КПРС несе 
бригада комсомолки Надії Криво- 
блоцької. П’ять чоловік, очолюваних 
молодим майстром, щозміни випіка
ють по 3 тонни хлібобулочних виро
бів замість 2.700 кілограмів.

Хорошу виробничу практику в 
бригаді Н. Кривоблоцької проходять 
майбутні майстри — пекарі з різних 
районів області. В цьому році тут 
навчаються 15 чоловік.

На знімку: Н. Кривоблоцька пока
зує учневі Віллію Малишку з Хме- 
лівського району, як правильно готу
вати тісто в тістомішалці.

Текст і фото І. Назаратія.

Василь ПОХИЛЕНКО-,гн”тк^
Ще в дитинстві Вася 

Похиленко любив фут
бол. Бувало, цілими го
динами простоював хлоп
чина біля входу на ста
діон, поки хтось із до
рослих не проводив його 
на матч.

що було на подвір’ї 
будинку, де мешкав Ва
ся! З цілою юрбою під
літків ганяв він

— Шибеники! 
чали сусідки.

А мати брала 
ка за вухо і довго 
вчала:

— Врозумій, синку, 
краще уроки повторити...

Минали роки. Навіть 
перебуваючи в рядах 
Радянської Армії, Ва
силь Похиленко не забу
вав своєї любимої гри. 
А коли повернувся до 
Кіровограда, пішов пра
цювати на агрегатниіі 
завод. Тут якраз ство-

м’яча... 
— кри

Василь-
по-

і

рювалася команда фут
болістів.

— Шкода, що немає 
тренера, — непокоїлись 
хлопці.

— Як це немає? — 
обізвався один. — Он у 
Василя Похиленка — 
перший розряд з футбо
ле...

— Так що, згода?
— Згода.
Дирекція заводу

профспілкова організації 
пішли назустріч ентузі
астам: була закуплена 
форма, м’ячі; хлопці ді
стали дозвіл тренуватися 
на стадіоні «Авангард».

Працюючи термістом, 
Василь Похиленко весь 
свій вільншї від роботи 
час віддавав тренуванню 
футболістів.

І ось минулого літа,

на першості міста з 
футбола, болільники ста
ли свідками вправної 
гри молодої команди. 
Вперті тренування при
несли чудові плоди: 
хлопці з агрегатного 
сталн володарями кубка. 
А в кінці минулого фут
больного сезону коман
да, виступаючи у фіналі 
на першість області, за
воювала третє місце по 
товариству «Авангард».

Зараз громадський ін
структор Василь Похи
ленко готує команду до 
спортивної боротьби за 
право участі на республі
канських змаганнях 1961 
року.

М. ГАЛИЧЕНКО, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 

комунара».
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