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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Рік видання IV 
№ 75 (346).

4

4 0

МОЛОДИМ
КОМУНАР

лоді КІРОВОГРАДІ^

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Середа, 21 грудня 1960 р.

комсомольський 
ПРОПАГАНДИСТ

СНКЩО від одного до другого заняття все менше 
приходить слухачів, якщо під час викладу нової 

теми присутні нетерпляче поглядають на годинник, 
а як тільки скінчиш свою розповідь, поспішають 
розійтися — розміркуй, пропагандисте, зваж: в чо
му ж причина? Чому не зумів ти зацікавити юних, 
допитливих, які записалися в гурток комсомольської 
політосвіти? Може прикладів — зрозумілих, досто
вірних, яскравих — невистачае в твоїх бесідах? Чи 
загальних положень багато подаєш? Враховуй всі 
обставини, радься з товаришами, якнайсерйозніше 
готуйся до кожної зустрічі з своїми слухачами, але 
ні в якому разі не сподівайся на те, що секретар 
комсомольської організації забезпечить явку слуха
чів.

Безумовно, не треба думати, що зацікавлювати 
можна лише розважальними розповідями. Зумій 
серйозний, теоретичний матеріал викласти не сухою 
мовою, а просто, доступно — і мета буде в значній 
мірі досягнута.

Є в Бобринецькому районі хороший пропаган
дист — Анатолій Закржевський. Комсомольці кол
госпу імені XX з’їзду КПРС, де він керує гуртком 
по вивченню економіки сільського господарства, не 
нахваляться Анатолієм. Чим же людина здобула та
кий авторитет? Кожне заняття пропагандист прово
дить дуже цікаво: більше половини своєї бесіди від- 
водить на приклади з економіки цього ж таки кол- 

/ госпу. Тут і детальний розбір, з чого складається со
бівартість центнера кукурудзи, пшениці, цукрових 
буряків, і аналіз економічної вигідності окремих 
сільськогосподарських культур. А кому ж про це 

1 краще знати, як не А. Закржевському — агроному- 
плановику артілі.

Правда, іноді пропагандисти приблизно так ілю
струють теоретичні положення: навів прізвище 
кращої доярки чи свинарки, нагадав слухачам до
сягнутий нею показник і заспокоївся. Я ж, мовляв, 
місцеві приклади подаю, що ще треба. Ні, цього 
далеко не досить. Але варто розповісти про ту ж 
доярку докладніше, теплими словами, і користь 
цього буде велика.

Якщо на заняття ходять лише комсомольці, 
вже є недоліком в роботі і секретаря первинної 
ганізації, і пропагандиста. Політгурток служить 

і собом виховання і неспілкової молоді. Треба більше 
запрошувати її на заняття, активніших при наяв
ності бажання записувати до складу слухачів. Так 
робить, наприклад, Олена Колісник — пропагандист 
гуртка по вивченню історії КПРС, який створено 
при комсомольській організації колгоспу «40-річчя 
Жовтня», Бобринецького району.

Хороший приклад для інших подають чотири про
пагандисти, які керують гуртками політосвіти в кол
госпі «Дніпро», Онуфріївського району. Комсомоль
ська організація тут налічує 136 членів ВЛКСМ, а 
в гуртках по вивченню економіки сільського госпо
дарства, історії КПРС та історії комсомолу записано 
значно більше слухачів. Особливо людно на занят
тях, які проводить секретар комсомольської органі- 
нізації колгоспу бригадир комплексної бригади Іван 
Сокур. Немає сумніву, що ця неспілкова молодь 
через певний час, пройшовши школу виховання, 
ввіллється в ряди комсомольців.

На жаль, серед пропагандистів зустрічаються лю
ди, які не люблять своєї роботи, ставляться до неї 
абияк. Нерідкі ще випадки, коли райкоми і міськко
ми комсомолу перевантажують пропагандистів гро
мадськими дорученнями. Так трапилося з т. Баг- 
нюк, яка керувала гуртком по вивченню історії 
КПРС при комсомольській організації Маловисків- 
ської ранлікарні, а потім категорично відмовилась.

— Я не маю змоги бути пропагандистом, — заяви
ла т. Багнюк. — І без того безліч доручень.

Подібних випадків не можна ні в якому разі до- 
, пускати.

В нашій області працює понад 1.400 пропаган- 
, дистів гуртків комсомольської політосвіти. Це вели- 
і ка сила, яку треба розумно і якнайповніше вико- 
і ристовувати у виховній роботі серед молоді.
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Ленінські ідеї торжествують

СЕРЦЕ НАШОГО’

^ЗАСІДАВ Раднарком. 
) Члени уряду молодої 
/ Радянської Республіки об- 
? говорювали питання про 
)енергопостачання Москви і 
'.Петрограда. Бастіонам ре- 
' волюції була потрібна елек
троенергія для захисту щой
но народженої країни ро

бітників і селян.
) В. І. Ленін, підперши ру
їною голову, уважно слухав 
) товаришів, які виступали. 
> Приміщення зігрівалося.
1 променями сонця першої 
^радянської весни. Тут, на 
} засіданні Раднаркому в 
'Кремлі, Володимир Ілліч 
[був думками в далекому 
^майбутньому. Він присунув 
( до себе аркуш паперу і зро
бив помітку: «Волхов буду
вати!» Це було 22 квітня 
Д918 року.
і Так народжу- 
івався великий 
і подвиг, так по- 
1чиналася ге- 
'роїчна бороть- 
1 ба за електри- 
і фікацію. Спов
нений глибо-
і кої віри в сили народу, 
Ілліч крізь роки бачив пе- 

і ремогу звільненого труда, 
'мріяв про щастя людей.

У КНИГУ «План
ГОЕЛРО», що вийшла 

і о 1920 році, з ініціативи 
}В- І- Леніна був вкладений 
і листок, на якому зображе
не велике серце. На листку 

} написано: «Електрифікація». 
) Від серця в різні боки від- 
ї ходять лінії до п'яти кліток, 
'кожна з яких означає най
більш важливу життєву по

требу народу: житло, їжа, 
і одяг, транспорт, культуру. 
'Так виразно підкреслюва- 
'лось, що без електрифікації 
'немислимо розв’язати на- 
1 сущні завдання побудови 
'комунізму, як людині не
можливо жити без серця. 

і Ленінський план ГОЕЛРО 
і— план електрифікації Ро- 
}сії — був конкретним пла
ном побудови соціалізму в 
'Одній країні на основі круті
шої машинної індустрії, на 
'основі електрифікації. Він 
'був розрахований на те, 
'щоб створити в нашій краї- 
'ні матеріально-технічну ос- 
'нову соціалізму.
) Звичайно, у порівнянні з 
^масштабами сучасного ви
робництва тепер цифри пла
тна ГОЕЛРО здадуться до
рить скромними, але коли 
^пригадати, що господарство 
) нашої країни перебувало 
>тоді у важкій розрусі, то
> ножна повніше оцінити смі
шливість завдань, висунутих
'ленінським планом.
> Передбачалося на протязі
>10—15 років збудувати біля
^тридцяти районних елек
тростанцій і тим самим 
^збільшити їх потужність з 
[250 тисяч кіловат до 1.750 
[тисяч кіловат. Намічалося 
іподвоїти об’єм промислово-

< -------------------- й

го виробництва у порівнян
ні з 1913 роком.

Відтоді минуло сорок ро
ків. За період соціалістич
ного будівництва наша 
країна вже давно перевер
шила найсміливіиіі намітки 
ГОЕЛРО. В 1935 році цей 
план був перевиконаний по 
вводу потужностей в 2,5 
раза, а по виробництву 
електроенергії — в 3 рази.

/ ось тепер СРСР — мо
гутня електрична держава. 
Ніколи в історії, в жодній 
країні не було такого при
росту енергетичних потуж
ностей, як у нас. У 1920 ро
ці, коли був розроблений 
план ГОЕЛРО, по. виробіт
ку електроенергії ми займа
ли вісімнадцяте місце, а в 
1950 році — перше місце в

Сьогодні ми е живими 
свідками нечуваного при
росту енергетичних потуж
ностей в нашій країні. Ось 
хоч би останні повідомлен
ня: 14 серпня в День буді
вельника на місяць раніше 
строку перший агрегат Бух- 
тармінської ГЕС дав про
мисловий струм.

Достроково, до жовтне
вих свят поставлено під на
вантаження останній, 12-й 
агрегат Кременчуцької ГЕС. 
9 грудня пущено в експлуа
тацію останній, 21-й гідро
агрегат Сталінградської 
ГЕС. Це — найбільший у 
світі гідровузол, загальна 
потужність якого стано
вить 2.415.000 кіловат.

Але країні потрібно все 
більше і більше електро

« 
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ЗАВТРА—40 РОНІВ
ГОЕЛРО

л

Шоста сесія Верховної Ради СРСР
' МОСКВА, 20. (ТАРС). 
Сьогодні в Кремлі почала 
роботу шоста сесія Верхов
ної Ради СРСР п’ятого 
скликання.

О 10 годині ранку в при
міщенні Кремлівського те
атру відкрилось перше за
сідання Ради Союзу. Голо
вує Голова Ради Союзу де
путат П. П. Лобанов. Од
ночасно у Великому Крем
лівському палаці проходило 
засідання Ради Національ
ностей. Головує Голова Ра-

ди Національностей депутат 
Я. В. Псйве.

На засіданнях палат бу
ло затверджено доповіді 
мандатних комісій про об
рання депутатів по ряду 
виборчих округів замість 
вибулих.

На роздільних засіданнях 
палат одноголосно затверд
жено порядок денний і рег
ламент роботи шостої сесії 
Верховної Ради СРСР. Се
сія розгляне такі питання:

1. Про Державний план
розвитку народного госпо-

дарства СРСР на 1961 рік.
2. Про Державний бюд

жет СРСР на 1961 рік і 
про виконання Державного 
бюджету СРСР за 1959 рік.

3. Про міжнародне стано
вище і зовнішню політику 
Радянського Союзу.

4. Про затвердження Ука
зів Президії Верховної Ра
ди СРСР.

Об 11 годині ранку у Ве
ликому Кремлівському па
лаці відкриється спільне 
засідання палат Верховної 
Ради СРСР.

Європі І друге в світі. Про 
велич героїчного подвигу 
радянського народу добре 
сказав недавно ЛІ. С. Хру
щов}

— Коли б Володимир Іл
ліч Ленін міг побачити те, 
що зробив народ, які звер
шує чудеса, перетворюючи 
свою вільну країну, він зняв 
би кепку і низько 
ся.

Електрифікація країни е 
головною ланкою комуніс
тичного будівництва, його 
серцем, бо при сучасному 
рівні розвитку техніки без 
електрифікації неможливо 
розвивати важку промисло
вість — основу всього на
родного господарства. Жив
лющий електричний струм 
плавить сталь і приводить в 
рух прокатні стани, з допо
могою електроенергії ми 
збільшуємо випуск машин І 
товарів, освоюємо цілинні 
землі і вторгаємося в кос
мос. Електрика полегшує 
працю, поліпшує побут, 
сприяє розвиткові культури.
ПЕСЬ світ тепер захоплю- 
& ється успіхами Радян
ської країни в галузі елек
трифікації. По будівництву 
електростанцій, наприклад, 
Радянський Союз вже обі
гнав США. Це вимушені бу
ли визнати і американські 
сенатори, які в минулому 
році знайомилися з енерге
тикою нашої країни, побу
вали на ряді будов країни.

енергії, тому що нароста
ють темпи просування до 
комунізму, перебудовуєть
ся економіка на основі но
вітніх досягнень науки І 
техніки. З допомогою ав
томатів, механізмів радян
ські люди прагнуть досяг
нути стрімкого росту про
дуктивності праці.

вклонив-

кому ніс-

Високого польоту
«Династія тваринників» — 

так називають в колгоспі 
імені Орджонікідзе, Ново- 
Українського району, сім’ю 
Котлових. Михайло Івано
вич і Марія Яківна Котлова 
багато сил віддали рідній 
артілі, членами 
стали з 
створення. Подружжя 
госпних ветеранів 
активно 
нофермі, Михайло 
має 
роботу __ , _ . .
всього поголів’я ферми. Йо
му в усьому тут допомагає 
дружина.

Старший син Федір до
сконало оволодів спеціаль
ністю техніка по штучному 
осімеиінню тварин. Другий 
їх син — Василь облюбу
вав молодняк великої рога
тої худоби Він відгодовує 
його на м’ясо.

На початку року 
тваринником і п’ятий 
сім’ї Котлових 
Він зайнявся 
свиней. Завзято 
пець за нову 
справу. Уважно

якої вони 
перших ДНІВ П 

кол- 
I зараз 

трудиться на сви- 
______ Іванович 

найвідповідальнішу 
готує корми для

став 
член 

— Віталій, 
відгодівлею 
взявся хло- 
для нього 
прислухав

ся до порад старших, ста
рався не відстати від них. 
І справи пішли на лад. Він 
добився середньодобового 
приросту кожної тварини по 
400—450 грамів. На цей 
Віталій уже виробив 
центнерів свинини.

Великий розгін взяв 
лодий свинар зараз. На 
го прохання в приміщенні 
свиноферми будівельники 
зняли станки. Тварини бу
дуть утримуватися велики
ми групами. Цс полегшить 
догляд за ними. У комсо
мольця Віталія Котлова е 
хороші плани: в третьому 
році семирічки відгодувати 
тисячу голів свиней і одер
жати не менше 850 центне
рів свинини.

Ю. ЦЕЛИХ, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара».

На знімку: В. КОТЛОВ.

час
412

мо- 
йо-

ЕЛЕКТРИКА входить ши- 
роким кроком у наш 

побут. Вдумайтеся у факти 
нинішньої семирічки! Лише 
телевізійні установки в 1965 
році споживатимуть елек
троенергії більше, ніж ви-

ЖИТТЯ

ОЛ семирічку в галузі 
електрифікації буде 

зроблено стільки ж, скіль
ки за попередні сорок з 
лишком років. У 1965 році 
наші електростанції вироб
лять 500—520 мільярдів кі
ловат-годин електроенергії. 
За семирічку стануть до ла
ду діючих електростанції 
потужністю 58—60 мільйо
нів кіловат. Це — сто Дні- 
прогесів, або тисяча Волхов- 
будів. Ось він — новий 
казковий стрибок, справж
ній тріумф ленінської ідеї 
суцільної електрифікації!

Всього ж за сім років 
виробництво електроенергії 
в нашій країні збільшиться 
прикладно на 280 мільярдів 
кіловат-годин (Сполученим 
Штатам Америки для збіль
шення виробництва елек
троенергії на 275 мільярдів 
кіловат-годин у свій час 
потрібно було 11 років). За 
ці роки Радянський Союз 
введе в дію енергетичних 
потужностей майже стільки, 
скільки їх ввели за всю 
свою історію Англія, Фран
ція і Західна Німеччина, 
разом взяті.

робляли її всі електростан
ції країни в 1930 році. За 
наступні двадцять років 
споживання електроенергії 
промисловістю зросте в де
в’ять разів, транспортом —> 
в десять разів і сільським 
господарством — в двад
цять разів. Недалекий той 
день, коли по всій сибір
ській магістралі від Москви 
до Владивостока підуть 
електропоїзди.

Якщо тепер у нас елек
трифікований кожний дру
гий колгосп, то не за гора
ми той час, коли кожний 
радгосп І колгосп, населе
ний пункт одержать в до
статку і світло, і електро
енергію.

ЕЕЛИКИИ Ленін мріяв 
про те, коли Росія ви

рветься з пітьми і буде за
лита електричним світлом. 
Вдивляючись далеко впе
ред, він в умовах розрухи і 
голоду висунув сміливий 
план електрифікації, який 
був планом побудови кому
ністичного завтра.

Те, про що мріяв Ілліч, 
тепер втілюється в життя 
трудом радянських людей, 
несучи рідній Вітчизні світ
ло, радість і щастя.

Н--------------- -----

ДРУЖНО,
ОДНОСТАЙНО

У неділю, 18 грудня, від
булися вибори народних 
суддів районів і міст об
ласті. Участь у голосуван
ні взяли 99,98 процента 
виборців. За кандидатів у 
народні судді проголосува
ло 99,51 процента всіх ви
борців. В результаті голосу
вання обрано 27 народних, 
міських і районих судів, до 
складу яких ввійшло 36 
суддів. Всі обрані судді є 
кандидатами блоку кому
ністів і безпартійних.

До складу судів обрано 
також 1.800 народних засі
дателів.

Повсюди вибори народних 
суддів пройшли при великій 
політичній активності тру
дящих.



Пленуму Чому нас залишилося п'ятеро? —]
У КОРЕСПОНДЕНЦІЯХ «Мрію 

зрадили» і «Десятеро з одно- 
в попередніх номерах нашої газе-надрукованих

про місце в житті випускників середніх шкіл.
го класу»,
ти, йшлося .

Сьогодні ми передруковуємо статтю свинаря колгоспу Імені 
Леніна, Олександрійського району, «Чому нас залишилося п’яте
ро?», опубліковану в газеті «Комсомольская правда» за 17 груд
ня 1960 року. В ній знатний свинар піднімає багато важливих 
життєвих І актуальних проблем, які хвилюють нашу молодь.

Т" ОГО разу довго не міг я нава- 
I житися, все думав: «Писати, 

чи не писати? Мабуть, не треба. 
Та й що ти, власне, таке, Левко, 
зробив, що ои куди лізеш? А що, 
як телеграми він не одержить?» 

Разів п'ять підходив до пошти. 
Потім наважився. Попросив теле
графний бланк, заповнив, протя
гую у віконце. А мені кажуть:

— Ти? Хрущову? Пишеш, що 
відгодував більше тисячі свиней? 
Не приймемо. Печатка потрібна.

— При чому тут печатка? — 
відповідаю. — Це особиста те
леграма.

А ще через кілька днів, у жов
тневі свята (я ще нічого не знав), 
по всьому селу слух пронісся: 
Микита Сергійович відповідь на
діслав Лукашевському... Принес
ли мені газету, читаю, і більше 
всього мене зворушило в ній одне 
місце:

«ВИ ПРАВИЛЬНО ЗРОБИЛИ, 
КОЛИ, ЗАКІНЧИВШИ СЕРЕД
НЮ ШКОЛУ, ПІШЛИ ПРАЦЮ
ВАТИ СВИНАРЕМ. ЧИМ БІЛЬ
ШЕ БУДЕ У НАС ЛЮДЕЙ З 
ОСВІТОЮ СЕРЕД РІЛЬНИКІВ. 
СВИНАРІВ, ДОЯРОК, СКОТА
РІВ, ТИМ ШВИДШЕ КРАЇНА 
ДОБ’ЄТЬСЯ ВИЩОЇ ПРОДУК
ТИВНОСТІ ПРАЦІ. СУЧАС
НЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ВИРОБНИЦТВО ЗВ'ЯЗАНЕ З 
ТЕХНІКОЮ, НАУКОЮ. ЛЮДИ
НІ З СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ Є 
ДЕ ПРИКЛАСТИ СВОЇ СИЛИ 
В КОЛГОСПАХ І РАДГОСПАХ».

З тих пір, як мені дали відпо
відь Микити Сергійовича Хрущо
ва, минуло півтора місяця. А я 
все читаю і читаю її. І пам’ятати
му все життя. І не тільки тому, що 
це дуже приємно простому кол
госпникові одержати послання 
від глави держави, а ще й тому, 
що воно заставило мене по-ново
му замислитися над своєю долею 
і долями моїх шкільних товаришів, 
над життям колгоспу і завтрашнім 
днем нашої Протопопівки.

Випускний вечір у нас був вліт
ку п’ятдесят восьмого. Пам’ятаю 
церемонію вручення атестатів, 
промови, концерт. Був і «Шкіль
ний вальс», і.співали хорошу пісню 
з «Різних долей», і мріяли, коли 
ранньою зорею йшли додому. А 
вдалині, огорнутій білою димкою, 
гуркотіли, виблискували вікнами 
поїзди. І кликали їхати далеко- 
далеко...

У відповіді Микити Сергійови
ча Хрущова є такі слова:

«ВАШ ПРИКЛАД ПОКАЗУЄ 
СІЛЬСЬКІЙ МОЛОДІ, ЯКА ЗА
КІНЧУЄ СЕРЕДНЮ ШКОЛУ, 
ПРАВИЛЬНИЙ ШЛЯХ —ПРА
ЦЮВАТИ В КОЛГОСПАХ І РАД
ГОСПАХ, СТВОРЮВАТИ МАТЕ
РІАЛЬНІ БЛАГА НАШОМУ НА
РОДОВІ».

Тепер цей шлях зрозумілий ба
гатьом. Тепер десять подружок- 
дівчаток після школи готовою лан
кою йдуть в поле саджати сорто
ву кукурудзу і вирощувати рекор
дні врожаї буряків. Тепер нікого 
не здивуєш новиною про те, що 
цілий клас пішов на ферму або з 
міста виїхав у відсталий колгосп. 
Це вже не окремі факти, а явище. 
Але явище це, давайте скажемо 
відверто, тільки народжується.

А тоді, після випускного вечора, 
багато з моїх. товаришів, з ким 
«десять класів пройдено», не стри
малось перед ваблячим зовом поїз
дів. Добре, звичайно, що Толя 
Гнатюк став студентом Київського 
політехнічного, а Володя Цехот- 
ський засів за медицину. Добре, 
що блискуче витримала конкурс 
Галя Стояловська. Добре, що де
хто з хлопців зараз служить в ар
мії.

Але ж студентами і солдатами 
з нас стало десять, ну, від сили, 
дванадцять чоловік. А в двох ви
пускних класах було нас сорок 
три. Де вони? Працюють у колгос
пі? Ні. В КОЛГОСПІ НАС ЗА
ЛИШИЛОСЬ ТІЛЬКИ П’ЯТЕРО. 
П’ятеро із сорока трьох! Решта,—
***м*»*»»»***»»*****»*  »*»**«****»* >♦♦»♦♦♦♦♦

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
21 грудня 1960 р., 2 стор.

Г1ЕРШЕ — це ж факт, що бага- 
' 1 то хлопців і дівчат вважа
ють ганебним після десяти років 
навчання йти, наприклад, на фер
му й доїти корів, як доїли матері 
І бабки. Батьки нам кажуть: «Для 
цього не варто було вчити фізику 
та різну хіміку».

Ось наш колгосп, 
власниця Катя Кузьменко 
двадцять корів. На

Моя одио- 
доїть 

фермі все ро-

і

і

Оля «Пев
на триста 
лишають-

як бачите, не така вже це «нез
начна меншість несвідомої моло
ді», — розбрелась по світу хто ку
ди.

Якось поїхав я в Олександрію, 
місто це від нас близько, рукою 
подати. Була спека, захотілось 
морозива. Підходжу купувати. «Ли
шенько!—Галя Руденко. Наша Га
ля торгує «ескімо». Сів в автобус. 
«Проходьте, громадянине, не тов
піться!» Обертаюсь — Віра Поно- 
маренко діловито відриває квиточ- 
ки. Кажу їй:

— Вірочко, в автобусах тепер 
ставлять замість кондукторів за
лізні ящики...

— Ставлять-то ставлять, а в 
Одесі, для прикладу, не визнали: 
дивляться на них з подивом і 
гроші не кидають. Так що, Левко, 
третій сон Віри Павлівни збудеть
ся нескоро. Привіт!

Фрося Мельниченко 
ченко «пристроїлись» 
карбованців зарплати
тя: «зате в місті». Кажу Фросі:

— Я за місяць одержав 
сорока карбованців дві

А вона відповідає 
серйозно:

— Дурень, це ти поки 
та сильний. Постарієш — хто те
бе в колгоспі забезпечить? А тут 
я пенсію вислужу.

Дехто й зараз живе, я підкрес
люю — ЖИВЕ, а не працює в 
колгоспі. Наші шкільні «артист
ки», яким ми аплодували на вечо
рах і писали на уроках перші по
тайні записочки, вийшли заміж I 
сидять вдома. Інші рідко показу
ються на вулиці і влітку втрете 
будуть атакувати інститути і уні
верситети.

Запитую себе: ось ти уже 
працював, уже трохи знаєш, 
таке життя, скажи чесно, ти 
суджуєш Галю за те, що вона 
обрала «солодке життя» біля лот
ка з морозивом, або Фросю, яка 
«заробляє пенсію»?

Один голос говорить в мені: 
так, засуджую. Але я пишу це 
слово, і виходить воно у мене не 
дуже-то твердим, а інший голос 
уже шепоче: а може е причини, 
і вагомі, які забрали товаришів?

без 
тисячі.

цілком

молодий

по- 
що 
за-

ран- 
фер- 
зно-

биться вручну. Катя майже не бу
ває дома. Маруся Щербина від 
зорі до зорі надривається на сви
нарнику. А моя «ферма»? Це ста
рий сарай, у який на тракторі не 
заїдеш. Добре хоч провели воду, 
поставили підвісну дорогу та зла
мали перегородки, що й дало ме
ні можливість відгодувати таке 
стадо. Але ж я лопатою чищу 
гній, руками навачюю корм у ва
гонетку, руками її штовхаю, рука
ми розношу вантаж по кормуш- 
ках. Сьогодні встав о п’ятій 
ку. Два кілометри йшов до 
ми. Закінчив у вісім вечора, і 
ву — два кілометри додому.

А я ще подав учора документи 
на заочний: хочу вчитися у Київ
ській сільськогосподарській акаде
мії. Як це у мене вийде, не знаю. 
Доведеться відривати від сну го
дини по дві.

Поміркуєш над усім цим і при
ходиш до висновку: ПОКЛИКА
ТИ НАС НА ФЕРМИ—ПОКЛИ
КАЛИ, А ОТ ПРО ТЕ, ЩОБ ДО 
НАШИХ ЗНАНЬ «ФІЗИКИ ТА 
ХІМІКИ» ПІДНЯТИ ТЕХНІЧ
НИЙ РІВЕНЬ ВИРОБНИЦТВА 
І ОРГАНІЗАЦІЮ ПРАЦІ, — ПРО 
ЦЮ СТОРОНУ ДІЛА МАЛО ДУ
МАЮТЬ.

Я от хочу запитати, а не знаю 
в кого: чому під механізацією у 
нас розуміють тільки механізацію 
землеробства? Там і без того де
в’ять десятих усіх процесів вико
нуються машинами. Трактор — 
він ніби-то король на нашій зем
лі. Але де до нього різні такі при
стосування, які дали б можливість 
і вивозити гній, і роздавати кор
ми? Де не виставочні, а справжні 
апарати, за якими плачуть наші 
дівчата?

Часто чуєш, що важко з мета
лом, невистачае лісу, цементу. 
Правильно, кожному видно, яке 
іде всюди будівництво. Але хіба 
молока, масла нам не потрібно все 
більше? Знайшовся б такий доб
рий дядько та дав би мені цих 
труб, цегли, дав машини, і я не 
тисячу триста, а чотири тисячі сви
ней відгодую. Сам буду орати, 
сіяти, пасти, годувати і поїти це 
стадо. Дівчата будуть удвох об
служувати півтораста корів, пе-

рейдуть на двозмінну роботу, за
будуть, яку корову як звати і У 
якої яке вухо тРеба11'!®саг.т"пПрИ 
доїнням. ПРОДУКЦІЇ БУДЕМО 
ДАВАТИ БІЛЬШЕ, І ДЕШЕВ
ШОЮ ВОНА БУДЕ. І 
НАША СТАНЕ ІНДУСТРІАЛЬ
НОЮ, ЯК МІСЬКА.

Є І ІНШЕ пигання. Припусти
мо, що у нас ферми уже іде

ально оснащені. Прийде ж така 
пора. Не може вона не прийти! А 
як нас готує школа до праці на 
такій фермі? Адже ми, селянські 
діти, не знаємо елементарних ре
чей. І з такої причини багато бо
яться йти в колгосп.

Признаюсь, раз мене попросили 
змазати колесо воза, І я осканда
лився. Не зміг! А скільки нас та
ких, над якими посміюються і дони
ні, посилають шукати «іскру в ко
лесі» або принести «відро компре
сії».

Батьки згадують старе. Чи міг 
бути, запитують, раніше в селі 
сімнадцятирічний хлопець, який 
би не міг орати, сіяти, косити, за
прягати, крити покрівлю? Таких 
серед селян не водилося, хоч ча
сто вони не могли розписатися. 
Нам на науку відпускається цілих 
десять років. Цілком логічно че
кати, щоб 1 ми вміли машинами 
робити будь-яку селянську робо
ту.

Мені скажуть: «Ми живемо у 
вік спеціалізації». Добре! А фер
мер Гарст? Гарст І його сини теж 
спеціалісти — кукурудзоводи, доя- 
ри, свинарі, трактористи, комбай
нери. Кожен із них в деякій мірі 
«бог», і не в трьох, а в п’яти «осо
бах». Наш земляк тов. Гіталов 
їздив до Гарстів вчитися працю
вати і привіз додому немало ко
рисного. Ми — радянські, стоїмо 
вище синів Гарста і, значить, зо
бов'язані ще більшому вчитися, 
зобов’язані все вміти.

Але що сьогодні дає школа? 
АДЖЕ ЦЕ ЩЕ НЕ ПОЛІТЕХНІ
ЗАЦІЯ, КОЛИ ГОЛОВИ «ЖЕРТ
ВУЮТЬ» ШКОЛІ ТРАКТОР 
НАЙСТАРІШОЇ МАРКИ, ДАЮТЬ 
СПИСАНИЙ КОМБАЙН.

Після школи ми ж виявляємось 
винними в тому, що не маємо спе
ціальних знань. А приїде молодий 
агроном з інституту, він знов-таки 
винен, що має одні знання, а до
свіду нема. Тут правлінці, попиху- 
ючи цигарками, і розмірковують: 
«Як дощ та грім, так навіщо нам 
агроном. Він наче з Колодязів ро
дом і додому 
стимо його в
пускають...

ТЕПЕР про інші, не менш важ- 
I ливі житейські проблеми. Зро

зуміло, що у хлопців і дівчат, які 
залишилися після школи в селі, 
приходить пора, коли вони же
няться, обзаводяться дітьми. При
родно, що у нашого покоління і 
запити більші.

Я ось уже одружився. Синок 
навіть є. І будинок збудував. 
Тільки, коли закінчив свої хоро
ми, спохватився. Ну, перейдемо 
ми з Надійною й сином. А як да
лі? Я вранці — на роботу, Надій
на — теж. А Толика на кого за
лишати? А хто обід приготує? 
Батьки не хочуть перебиратись. 
«У нас, — кажуть, — своя хата 
ще добра». Яслів у колгоспі не
має.

Не розв'яжи одного цього пи
тання — і половина сьогоднішніх 
десятикласників в кінцевому під
сумку виявиться домогосподарка
ми. Хай голови колгоспів, які на

проситься, може пу
ті Колодязі?» І від-

*

шкільних зборах сьогодні кличуть 
до себе молодих, подумають, у -і 
яке становище зони їх поставляв 
завтра. Я із-за цього так і не пе
реходжу в новий будинок.

І ще одна побутова сторона. НІ 
я, ні моя дружина по дорозі до
дому не можемо зайти, скажімо, а 
комору і попросити: «Дайте ме
ні кіло картоплі, п’ять яєць, три
ста грамів ковбаси і качан капу
сти». В сільських магазинах прий
нято вважати, що ці продукти у 
колгоспника є І торгувати ними 
нічого. Виходить, тупай на базар 
або обзаводься городом, веди на
туральне господарство. Прикува
ти Надійну до города І лаятися з 
сусідом із-за корови, яка забрала
ся в чужу капусту? Так це ж пі
демо ніби не в той бік. І навіщо 
тоді вводити карбованець замість 
трудодня?!

Думаю, що за ті продукти, які 
відпускає колгосп, утримувати з 
мене по середньоринковій ціні — 
неправильно. Я відгодовую тися
чу свиней, щоб в країні знизили 
ціну на м’яса. А інший ростить о 
закуті кабанів, відлинюе від діла, 
намагається зірвати з покупця 
«по базарній ціні» три шкури, і 
мій достаток на столі повинен за
лежати від спекулянта? Давай ге 
торгувати в колгоспі по собівар
тості. Тоді ціна буде залежати від 
мене. І чим краще попрацюємо, 
тим дешевше купимо те, що ви
робляємо.

Словом, переробляти треба ду
же багато. Але хто все це буде ро
бити? Манна з неба не впаде. А 
відповідь, як не крути, одна: нам 
усе це робити своїми руками. І 
тепер я уже твердою рукою пи
шу: засуджую тих із нас, хто пі
шов, утік, сховався.

Звичайно, в нашій країні моло
ді сили всюди потрібні. Але, дру- 
зі-ровесники, сьогодні великі спра
ви чекають нас не тільки в містах 
і на будовах, але й дома, в рідних 
селах.

Давайте візьмемося за механіза
цію, давайте життя по-новому бу
дувати. Важхо з обладнанням? 
Може почнемо по всій країні зби
рати метал спеціально для сіль
ської техніки? МОЖЕ ПОПРО
СИМО МІСЬКИХ ТОВАРИШІВ 
І РАЗОМ З НИМИ ПІДНІМЕ
МОСЬ ВСЕСОЮЗНИМ ком- 
СОМОЛЬКИМ ПОХОДОМ ЗА > 
МЕХАНІЗАЦІЮ ТВАРИННИ
ЦТВА?

Я от тоді, після зустрічі в ав
тобусі, ще раз узяв том Черни- 
шевського, перечитав про третій 
сон Віри Павлівни і подумав: та 
якщо один з нас буде відгодову
вати і дві і три тисячі свиней за 
рік, інша буде надоювати молока 
стільки, що його вистачить ціло
му дитсадку; якщо кожна рільнича 
бригада дасть хліба, щоб на рік 
селище забезпечити, якщо буді
вельник буде встигати за рік на
будовувати будинків на десять сі
мей, а інженер створить машину, 
яка звільнить двадцять 
цять чоловік, якщо... 
кожен так візьметься, 
збудеться скоро.

Давайте по-діловому 
як усе це зробити швидше. Да
вайте придумаємо, як жити й пра
цювати, щоб наша праця швидше 
стача схожою на заводську, щоб 
наливались свіжими соками і мо
лоділи наші села.

чи трнд- 
Ось якщо 
то «сон»

обсудимо, "Ч

Л. ЛУКАШЕВСЬКИЙ, 
свинар колгоспу їм. Леніна, 
Олександрійського району.

)аі

її ВАБЛЯТЬ НОВІ РУБЕЖІ
ТІ А ДВОРІ ще ніч, але в 
** Євдокії Минівни Мог 
світиться. То дочка 
роботу збирається.

— Ну й справ же 
годні багато, мамо, - 
вже на ходу.

— А коли їх у тебе мало бу
ло? — запитує мати. — Ти ж ні
коли без діла не сидиш.

...Пернаті зустріли свою хазяйку 
голосним гамором. А вона по
чистила коритця, сідала, перевіри
ла, чи є мінеральна підкормка. 
Потім занесла піску і посипала 
його під стіни, щоб не зволожу
вались.

Так, в турботі, І день прохо
дить. Там треба вікно утеплити, 
там глянути, чи не розгребла пти
ця підстилки. А крім того, слід

і хаті 
Могильної 

Таміла на

у мене сьо-
- промовила

ще кілька разів яйця зібрати 
укласти в г ,__
Скільки їх уже звідси
Не одну сотню тисяч яєць одержа
ла птахарка за два роки своєї ро
боти на фермі. А зараз уже річне 
зобов язання перевиконала — має 
більше, ніж по 110 яєць на курки- 
несучку.

За працю старанну — честь і Ч 
хвала дівчині. Ім’я її занесено на 
районну Дошку пошани, в Книгу 
пошани райкому комсомолу.

І вже нові рубежі ваблять Та
мі лу. Вирішила вона в третьому 
році семирічки значно перевер 
шити свої показники.

-Г -Л та
ящики для відправки. - 

і вивезено!

М. МАЩЕНКО.
с. Велика Андрусівка, 
Ново-Георгіївського району.



З ТВОРІВ, НАДІСЛАНИХ 
НА КОНКУРС

КусІк ГАШОКОВ.

КОЛИ годинник показу
вав на десяту ранку, 

поїзд, вдаривши буферами, 
зупинився на станції Турке- 
стан. Майже на останній 
хвилині стоянки до нашого 
купе зайшов новий пасажир. 
Привітавшись, незнайомий 
сів на диван, мовчки набив 
коротеньку узбецьку люль
ку і запалив її. Старшина 
уважно дивився йому в об
личчя: широкі вилиці, круте 
підборіддя, жваві продов
гуваті чорні очі та м’який 
баритоновий голос здава
лись знайомими. Тільки де, 
коли зустрічав цю людину? 
Старшина старанно прига
дував місця служби, але об
раз цього чоловіка лишався

-тоненькою ниткою, зім’ятою 
минулими роками. Незнайо
мий зробив кілька глибоких 
затяжок, і, ні до кого не 

> звертаючись, промовив:
— Нехорошо. Два дні хо

див, просив, лаявся —• не 
допомагає.

— Це ж ви про кого 
- так? — поцікавився я.

— Про начальника стан
ції. Ми з помічником прий
няли два бавовнокомбайни. 
Нові машини. Час в поле 
виводити, а в нього, бачите, 
немає платформи.

— Ви, мабуть, комбай
нер?

— Так, з радгоспу «Пахта- 
Арал», — відрекомендував
ся він і простягнув мені 
свою широку мозолисту ру
ку. Старшина випередив ме
не. Тиснучи руку узбека, 
впевнено сказав:

— Здрастуй, Сашко! Що, 
не впізнаєш?

Якусь хвилину вони мовч
ки дивились один одному у 
вічі.

— Князькін? — майже по
шепки сказав Абдукадиров 
і раптом закричав:

— Князькін! Митя Князь- 
~ кін!

Вони стояли обнявшись, 
запитували один другого, 
чи живий, здоровий, хоча 
бачили це своїми очима, 
запрошували один одного 
сідати, але обидва стояли. 
За вікном назустріч поїз
ду пливли родючі поля 
Ферганської долини.

— Олю пам’ятаєш? Вона 
теж жива, здорова.

— Оля жива-здорова? — 
перепитав старшина.

— Так. Моя дочка, — з 
гордістю сказав Сашко.

— Розповідай негайно. 
Адже це наша дочка.

— Ні, розповідати по чер
зі і спочатку, — запропону- '/ґ вав я. Друзі погодились.

Сідаючи до столу, Абду
кадиров зняв літній плащ. 
На його грудях засяяла зір^ 
ка Героя Соціалістичної 
Праці.

Це була розповідь про 
мужність і єдність народів- 

'братів, про єдину сім’ю.

2.
ГРІЗНИЙ 1941-ий...
8 — Товаришу командир.
З флангів доповідають: гіт
лерівці пройшли механізо
ваними колонами. Накаже
те стримувати натиск?

Командир повільно під
німає голову. З лівого ку
точка рота тоненькою ців
кою збігає кров. Перериваю
чи слова, немов диктуючи 
наказ телеграфісту, гово- 

? рить:
— Наказ командування 

виконати... Командувати ко
місару Савченко... Князь
кін!
- Я!
Погляд сірих очей коман

дира зупинився на зв’язко
вому:

— Абдукадиров!
- Я І

• Винести прапор части
ни... Обов’язково винести, 
або ж... Наказую...

Це був останній наказ 
командира.

Кілька воїнів прорива
лись з оточення. Серед них 
командир відділення Князь- 
кін, опоясаний кумачевим 
прапором під гімнастьор- 
кою, а поруч — завжди го
товий до бою Абдукадиров.

Полудень. Нестерпна спе
ка, та гаяти часу не можна. 
Обличчя вкриває густий 
піт.

•— Розвідники, вперед!
Мовчазно двоє солдат 

примкнули багнети. Очі ко
місара звузились. Швидко 
відкрив магазин особистої 
гвинтівки, вийняв чотири 
патрони:

•— Візьміть. Маршруті 
станція Балта.

— Ясно.
—• Князькін і Абдукади

ров — слідом за розвідни
ками. Дистанція — триста 
метрів. Решті прикривати 
відступ. Бою уникати...

Позаду лишилось село 
Бандурове, скінчився ліс. 
Попереду розкинулись поля 
з дозріваючими хлібами. Ві
тер ледь колише стебла 
пшениці. В блакитному не
бі мовчать жайворонки. Би
тими шляхами йдуть коло
ни машин з чорною свасти
кою, танки, тягачі з гарма
тами. Хмара куряви закри
ває сонце.

Князькін і Абдукадиров 
вийшли на край посіву. Че
рез дорогу, аж ген до села, 
тягнулись чорні пари. По 
шляху дві жінки котили 
ручного возика з покла
жею —• домашнім скарбом.

Граніт зі мною розмовляє 
Про людяність і простоту 
До нього руку притуляю 
І чую серця теплий стук. 
Коли проходжу біля 

нього, 
Згубившися поміж людей, 
То хочеться, мов

ДО живого, 
Сказати:
— Добрий день!

Якщо серце велить, 
говори:

Поле родить від щедрості 
соків.

Будь, мов цвіт весняної 
пори,

Будь зіркий, наче сокіл. 
Слово правди — мільйонів 

стяг:
Знай усіх і не знай нікого, 
Прислухайся до пульсу 

життя
І до серця людського. 
Так пиши, щоб почула 

земля
Ту живу, наче провесна,

3 мову.
Коли пишеш, благословляй 
Серцем 
Слово.
Леонід НАРОДОВИЙ.

Вони, мабуть, повертались 
додому: евакуюватись не
можливо — відрізані шля
хи. Хоча їх обличчя вкриті 
пилом, все ж було поміт
но разючу схожість. Судя
чи по віку, це були мати і 
дочка. На руках молодшої— 
дворічна білява дівчинка. 
Дитина міцно обняла руче
нятами шию матері, про 
щось лепетала своєю дитя
чою мовою. Із заходу зно
ву донісся гуркіт машин. 
Скоро повз жінок, які зі
йшли на обочину, одна за 
другою пройшли три авто
машини з гітлерівцями. Не 
встигла осісти пилюга, як 
до них наблизився мото
цикл.

•— Бєжаль? Комуніст, бє- 
жаль?

Підвів голову Т, хизую
чись, звернувся до молодої:

— Ти єсть... карош. Н-да 
карош, отшень, —» і про
стиг руку до підборіддя 
жінки.

Вона притиснула дитину 
до грудей і відступила. Ті, 
що залишились на мото
циклі, гучно реготали. Ма
ти кинулась вперед, закри
ваючи своїм тілом дочку.

— Пшел, — гаркнув офі
цер, — ти єсть швінья, гряз- 
ний швінья...

З мотоцикла щось гукну
ли. Клацнув затвор автома
та. Офіцер підняв ліву ру
ку, правою вихопив свій 
парабеллум і вистрелив ста
ренькій в груди, довго ці
лився в дитину, але молода 
жінка інстинктивно схилила 
свою голову, закриваючи го
лівку дівчинки. Знову пост
ріл... Одноразово з ним 
залп двох гвинтівок, а за 
секунду — третій.

Абдукадиров рвучко ви
скочив на шлях, відтяг за 
ноги гітлерівця від трупів 
жінок, зірвав з убитих ав
томати і разом Із Князь- 
кіним кинулись у ті ж посі
ви! Раптом Абдукадиров 
зупинився, його гострий 
слух степовика вловив плач 
дитини. Він кинувся до міс- 
ся сутички і незабаром по
вернувся з дитиною на ру
ках.

•— Мамуся... Ма... Мама...
— Мама прийде. Я — та

то... Твій тато, — приглу
шеним голосом говорив Са- 
паргалі.

В яру наскоро обмили 
кров на обличчі і руках ди
тини, нагодували солдат
ським сухарем, розмоченим 
у річній воді.

Знову вперед. Маршрут 
змінено. Знову степовими 
дорогами, з прапором час
тини і з українською дів
чинкою на руках, йшли ро
сіянин і узбек; солдати-по- 
братнми.

Вони вийшли з оточення, 
прийшли і до станції, коли 
останній ешелон з поране
ними солдатами й евакуйо
ваними людьми відходив 
від Одеси.

Рішення прийнято в одну 
хвилину: коротким пома
хом ножа перерізаний повід 
у сірого скакуна, що стояв 
біля конов’язі, й Абдукади
ров мчить за поїздом. Ось 
відкриті двері товарного ва
гона: тут військові, мед
сестри. Ні, далі... Ось ци
вільні... дідусі, діти, жінки. 
Він простяг їм дівча — І 
декілька рук потяглося на
зустріч.

— Самарканд! Абдукади
ров Сапаргалі... Моя дочка! 
Оля Абдукадирова! Вулиця 
Ахум Бабаєва, запиши! Ма
мі привіт. Оля—дочка...

Немов крихітку суворого 
солдатського серці, повіз 
поїзд дівчинку з України у 
сонячний Узбекистан. Стри-

п о Е М А

ДУЛ гірський. В житті 
** щоденнім —
Гіркий димок і лай собак... 
Там в саклі жив сирій 

і темній — 
Не жив, а мучився бідняк. 
Та хоч нещасну долю- .

днину 
Йому аллах всевииіній дав, 
Камбот хотів джигіта-сина, 
Дочку на заздрість всім 

бажав.
Лягав він з мрією своєю... 
Вена збулась. Той день 

настав.
Коли весняною зорею 
Господар батьком сина 

став.
Кудись біда відкочувала — 
Камбот в сльозах 

від щастя рад...
І ось за сином незабаром 
Родилась дівчина Асят.

«Люблю його!» — Асят 
шептала. 

«Люблю її»,—Халіл шептав. 
Можливо, з мрією своєю 
Вони б любились тільки

в снах. 
Коли б не ранньою зорею 
З’єднала руки їх весна. 
Заговорив Халіл несміло: 
— Сьогодні ввечері, в саду...

Е> СЕРПАНКУ бігли 
О весни сині,
Шуміли бурі снігові. 
Наряд сімнадцять раз 

в долині 
Міняли трави лугові. 
Камбот і вдень, і в нічку 

пізню
Із горя ліз. 
І ось зміцнів. 
Купив для двору птицю 

різну,
В тугих мішках зерно завів. 
Забувши бідність,

що косила 
Односельчан, кричав він їм: 
— Ви — дурні всі, 
Я — ваша сила, 
Луги і землі — всі мої.

— З —
Уже не міг заснуть спокійно 
Камбот, що жадним став 

і злим.
Весь час гадав, коли ж 

надійний 
Він за Асят візьме калим, 
їй заздрив кожний, навіть 

друзі:
Струнка й привітна,

мов сосна.
У всіх джигітів по окрузі 
Була бажаною вона,
! таємниче всі зітхали...
Та їй не снились на зорі 
В оправах золота кинжали 
І золотисті газирі.
Ні, не пройшов той день 

безслідно, 
Що щастям для Асят ожив. 
На ній один із найбідніїиих 
Халіл свій погляд зупинив. 
...На все пішла б відкрито 

й сміло, 
Не побоялася біди, 
Зате весь вік завжди

з Халілом, 
В сльозах і щасті з ним 

завжди... 
Вона давно його чекала, 
І він її давно чекав.

муючи коня, він махав ру
кою вслід поїзду...

Сапаргалі (по-українськи 
Сашко) разом з Князькі- 
ним, виконавши наказ ко
мандира, хоробро захищав 
Одесу. Розлучились вони, 
коли пораненого Абдукади
рова відправили до Ново
російська. Вій більше ие по
вертався на фронт.

— А я дійшов таки до 
Берліна.

.... Абдукадиров посміх
нувся. Він взяв зі столика 
ножа і легко постукав по 
правій йозі вище коліна. 
Старшина винувато глянув 
на фронтового друга.

— Оля тепер ходить у 
другий клас російської шко
ли. Володіє російською і 
узбецькою мовами, — з 
батьківською гордістю ска
зав Сапаргалі.

Невинній дівчині, АсятІ, 
Тягатись з бідним по ночах. 
Святий закон від бога 

даний, 
А для злиденних бог^уоркі 
Соромить нас бідняк 

незнаний! 
Віднині двері—на замок! 
! тут, не стримавши 

гордині,
Асят сказала: — Всім би 

знать.
За вас, мій батьку, 
Стіни нині,
В селі від сорому горять. 
Камбот, немов прибитий 

громом, 
Ні слова вимовить не зміг. 
Та з того дня 
Закрили дома 
Асят аульникам на сміх.

На мить лиш тиша 
задзвеніла

І обірвалася:
— Прийду. В АУЛІ хто сказать 

посміє —

-4-
Кирпатий місяць над 

полями 
Світив на землю людям 

всім.
Накрила небо за горами
Зоря полотнищем своїм.
На землю ніч лягла 

повідно...
Замовкло все.
І тут Асят
Таємно від близьких

і рідних,
Відкривши двері, вийшла 

в сад.
В той сад,
Що вдалечінь простертий 
Шумів, мов грізний 

водопад... 
Халіл, — вона 

шепнула. — Де ти?
І відповів він:
— Тут, Асят.
Пропали шелести І звуки.
Прислухайсь: чути серця 

бій.
Його міцні в мозолях руки 
Назустріч кинулися їй.
— Навіки, рідна, хай

негірко 
Нам буде житися завжди..-, 
В ту ніч був безязиким 

свідком 
Лиш місяць в небі золотий.

-5-
Зайшовши в дім, Асят 

принишкла: 
Кричали рідні, хто як міг.
— Асят в біді!
‘— Дитина зникла! 
Невістка й мати збились 

з ніг.
— Чи до лиця таке для

знаті? — 
Камбот розгніваний 

кричав,

Асят-красуня — без гріха.і 
Серед аульних багатіїв 
Камбот намітив жениха.
Собі Алі багатий сватав
Із молодих,
Хоч сач він — дід.
Та в нього дім і є грошата. 
І є добра на безліч літ.
Камбот зі шкури ліз 

спесивий:
— Беріть дочку, я чом 

не сват!
Кіс не знайти таких

красивих, 
Очей, як в нашої Асят. 
За дочку з вас: овець отара. 
Коня, сідло добротне з ним, 
І ще биків хороших пара,— 
Хіба це дорогий калим?

-7-
Г)СЮ ніч промучившись 

•*-'  в безсиллі,

* Уорк — дворянин. 

(Закінчення на 4-й стор.).
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Халіл на все вже міг піти. 
І все ж Асят своїй несмілій 
Нічим не зміг допомогти.'
Хоч цілий рік трудився б 

в полі 
Халіл в безсонниці турбот, 
Не вніс би він тієї долі, 
Що вимагав уорк Камбот. 
І піде дівчина з нелюбом 
Рабинею в чужу сім’ю, 
І назавжди з Алі загубить 
Любов розквітнуту свою.

-8-

4 (ЗНАЛАСЬ мати
і посміла:

— Тепер і я дітей повчу! 
Я вік в сім’ї мовчала

цілий, 
Ну а сьогодні не змовчу! 
У нас в самих калим 

завівся. 
Чуже добро навіщо нам? 
Хоч не людей, так бога 

бійся 
Ти днями з богом будеш

— Вона знає, що ви?

сам. 
Хіба того, що в домі, мало? 
Чи в нас нещастя не було? 
Людей добро не 

наживало, — 
Добро в гіркім труді росло. 
Згадай, Камбот, життя 

минуле 
І дай Асят на ноги стать. 
Ну як дочку нам з серцем 

чулим 
Насильно заміж віддавать? 
Не для Асят жених 

багатий...
Та відповів Камбот зі злом: 
— А про старе не нам 

гадати — 
Старе травою поросло.

— Знає. Не вірить. Ось 
її фотокартка...

Абдукадиров замовк. Про
мінь сонця впав на фото 
дівчинки.

Василь ГОШУЛЯК.



(Закінчення).

— .9 —
/ ГІРКО плакала
* горянка... 

Пройшло три дні,
жорстокі дні, 

Та не скінчалась дика 
п'янка 

В хоромах підлого Алі. 
То «Удж» дзвенів поміж 

словами, 
То мелодійний

«Удж хурай»*. 
Носили страви. За столами 
Вино лилося через край. 
Такий законі Невже

з немилим 
їй жити в роки золоті? 
І сльози чисті, мов 

краплини. 
Лила Асят насамоті. 
„.Зустрівшись в злигоднях 

з бідою, 
Ціну пізнавши на життя, 
В гірській долині, 

над рікою, 
Халіл заплакав, мов дитя.

— 10 —
1 З ЮНИХ літ — ярмо
* на шиї, 

Без вихідних. 1 так щодня. 
А на Асят лила помиї 
Алі чванливого рідня.
1 все ж ні чоловік 

безвірний. 
Ні в праці безпросвітні дні, 
Вогонь дівочий непокірний 
Не погасили в неї, ні... 
...Прийшов кінець старим 

законам: 
«В Росії бунт.
І нам пора!..» 
Революційним відгомоном 
Ця звістка пронеслась

в горах: 
Уже в станицях, серцю 

милих, 
В кубанській рідній стороні, 
Майбутнє кров'ю окропили 
Бійці на праведній війні. 
Відкинута пожаром грізним, 
Розтанула лиха імла. 
Могутнім поступом побіднич 
Тут революція пройшла.

В аул гірський світанком 
ніжним 

Бійці влетіли на рисях, 
1 кумачем в селі повідним 
Затрепетав радянський стяг.

— 11 —
О РОБИВШИ дома всі 

роботи. 
На клапті сірої землі, 
Прийшов до командира 

роти 
В той день схвильований 

Халіл. 
Він розповів усе відкрито: 
Про зустріч з милою в саду, 
Про те, як злим уорком 

битий. 
Терпів і голод, і біду. 
А ранком рота маршем 

скорим. 
Зібравшись знову в свій 

похід, 
Помчалась далі й далі

в гори 
Нести народу правди світ. 
Бійці скакали по аулу 
На схід.
А із вікна свого 
Асят Халілу усміхнулась. 
Піймавши погляди його. 
Тепер вона, невчена, знала 
Ціну біди в гіркім житті. 
В хустину їжу зав’язала 
На різний випадок в путі. 
А в нічку, 
Випурхнувши з дому, 
Під руку вузлик свій взяла 
І по дорозі незнайомій 
Швидкими кроками пішла... 
Країна з кожним роком 

квітла, 
Освітлена зорею вся... 
Йшла по гірській дорозі 

в світле, 
В щаслие й радісне Асят.

Переклав з черкеської 
Олександр ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

■

СПОРТ

Вісті з колективів
7Т0БРУ ініціативу прояви- 

ла молодь колгоспу 
імені Леніна, Олександрів- 
ського району, спорудивши 
стадіон своїми силами. Тре
нуючись на ньому, ново- 
створена футбольна коман
да завоювала третє місце 
на районній першості.

с. гниляк.
с. Іванівна, 
Олександрівський 
район.

« * *
О УЛЬЯНОВЦІ відбули- 

ся змагання штангіс
тів. У гострій спортивній 
боротьбі важкоатлетам вда
лося встановити десять ре
кордів району. Особливо 
тепло зустріли глядачі ви
ступ чемпіона області 
М. Дудченка. Виступаючи в 
середній вазі, юнак вижав 
штангу вагою в 110 кілогра
мів, що перевищує його ре
корд області на 5 кілогра
мів. В сумі трибор’я 
М. Рудченко поліпшив свій 
рекорд на 10 кілограмів, на
бравши 357,5 кілограма.

В. КОНТІЄВ.
с. Ульяновка.

команда 
Чкалова 
Голова-

Футбольна *
колгоспу ім.

(с. Журавлинна), 
нівського району, ще зовсім
молода. Організувалася во
на три роки тему. На пер
ших порах було багато при
крих невдач. Та вперті тре
нування вивели молодих 
спортсменів у число кращих 
футболістів району. В цьо
му році команда провела 
більше двадцяти матчів і бу
ла переможеною лише три 
рази.

* Удж хурай — хоро
водний танець.
Удж — парний танець.

Л. ПОЛІЩУК, 
юнкор.

а П ОРОГА редакціє! Не хотілося б, але доводиться 
''Д писати про це. Я ніяк не можу зрозуміти, чому 
люди не миряться. Мене дуже вразило, коли я поба
чила, як молодий чоловік Степан Кузенний грізно 
гримає на сусідку, погрожує. А за віщо? Вона ста
ренька, їй 70 років, у неї хворі ноги, важко обходити 
сусіда далеко, але Кузенний не хоче цього розуміти. 
Коли суперечка (звичайно, не перша) між ними за
кінчилася, я запитала в бабусі:

— Чому це він так кричав на вас?
Старенька заплакала і почала розповідати:

•— Моя дитино, стара я і хвора, не можу обходи
ти далеко. Просила, щоб він зайняв дві скиби землі 
впоперек з мого городу, а мені залишив одну скибу 
вздовж, щоб проходити. Та й слухати не хоче Ку
зенний, не дозволяє ходити по його землі.

Дорога редакціє! Дай відповідь на мої питання. 
Що це за люди і як їх можна назвати, коли вони 
не поважають старших, погрожують їм і до болю 
ображають? Мені дуже прикро, що є такі одноосіб
ники, і шкода старенької...».

Ми зайшли на подвір’я 
садиби Кузенних. Волоха
тий рудий пес, схожий на 
добре теля, кілька разів 
гаркнув на нас. Але влад
ний змах палиці господаря 
примусив почвалати його у 
свою конуру.

— Ось хо
дять по моє- 

6 $ /ТА Л? му г°р°ду’ ЇУ? И и 11|и землю топ-
">'ть-тися? Мов

чати? Знати нічого не хочу! 
чМоя земля, моя садиба, моє... 
/ Та хіба можна перелічи
ли, скільки разів Степан 

^•наголошував на слові «моє» 
. у різних відмінках. А спра
ва, між іншим, не варта, 
; як-то кажуть, і виїденого 
■ яйця. Просто одноосібниць

ка, власницька психологія 
/взяла верх у цієї молодої 
'особи.

Його підтримує і батько 
Василь Федорович Кузен- 

колисьний, людина, яка 
ішла в перших рядах тих, 
хто закладав фундамент 
колективного господарюван
ня 
но

на селі, а зараз 
підтакує синові:

спокій-

Лідія ІСАЄВА, 
учениця 10 класу Знам’янської школи № 9.

НЕ МОЖНА без хвилю- Степана Кузенного випли
вання читати ці рядки, кав глибоке обурення.

їх написала учениця, яка І ось ми знайомимося з 
незабаром вийде на широ- Степаном Кузенним. Перед 
ку
ЖИТІЯ, 
ни — 
привчили 
робити все хороше для лю
дей, а вже потім — для се
бе. Радянська мораль міц
но увійшла у свідомість 
цієї юної дівчини, і не див
но, що випадок брутально
го ставлення до семидеся- 
тнрічної жінки її сусіда

дорогу самостійного 
За плечима дівчи-

16 літ. Змалку її 
в першу чергу

цим його сусідка Поліна 
Ісаєва почала пояснювати, 
за що, власне, триває супе
речка між нею і Кузенним. 
Раптом нашу розмову гру
бо обірвав лемент. Пере
гнувшись через високий пар
кан, молодий 
тував на всю

— Що ти 
стара відьмо? 
і все! Не дозволю тут ходи
ти всяким...

чоловік репе- 
вулицю:
там верзеш, 

Моя земля—

<1
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— Садиба наша, город 
наш, наша земля...

До речі, садиба їхня схо
жа на добре впорядковану 
дачу. Два. величезні будин
ки на чотирьох чоловік, про-

Ти заважаєш мені шити..* 

Фотоетюд В. КОВПАКА.

Свято
Зал вибухнув гучними 

оплесками. С 
партійної 
колгоспу імені Першого 
травня, Ново-Україн
ського району, Дмитро 
Васильович Ратков під
вівся з-за столу почес
ної президії і схвильова
но сказав:

— Спасибі... Спасибі 
вам...

А на столі виблиску
вав кубок, пам'ятні ме
далі.

Один за одним і на 
сцену піднімаються юна
ки і дівчата колгоспу. 
Голова 
тивної ради «Колгосп
ник» В. Солонченко вру
чає їм грамоти, медалі. 
А нагороджувати першо-

Секретар 
організації

обласної спор-

сторий двір, обнесений ви
сокою огорожею, три кліт
ки з кількома десятками 
кролів, безліч курей, моло
дий сад, майже півгектара 
городу. Достатком і благо
получчям так і віє від цих 
стін.

Звичайно, в нашій країні 
дозволяється мати своє 
власне, так би мовити, під
собне господарство. Особис
та власність громадян обе
рігається по закону Консти
туції. Але коли окремі лю
ди, подібні Кузенним — 
мешканцям з вулиці Олек
сандрійської, всіма засоба
ми чіпляються за «моє» і 
зневажають загальноприй
няті норми соціалістичного 
співжиття, тоді тут повин
на втрутитися громадськість 
і осмикнути хазяйчика з 
жалюгідною дрібновлас
ницькою душею. Такі люд
ці не мають права псувати 
життя 
носити 
ності.

Але 
ться ніхто в Знам’ 
пннити Степана Кузенного.

і настрій іншим, на- 
образи і неприєм

чомусь не додумає- 
’янці зу-

л>•

працівника міського відді
лу міліції і, на превеликий 
жаль, комсомольця.

В. ФІЛІППОВ, 
П. РОМАНЕЦЬ.

м. Знам’янка.

травневців є за що! Це 
ж вони зайняли перші 
місця в області з вело
сипедного спорту, добре 
виступали борці, футбо
лісти, легкоатлети.

Вечір спортивної сла-

& 
ступи штангістів-друго- | 
розрядників М. Рудчен- І 
ка, Л. Сердюка, Л. Тес- | 
лю. ♦

о»спортивної слави
ви перетворився в справ
жнє свято: у фойє клу
бу зібралися любителі 
настільного теніса. Адже 
сьогодні можна поміря
тися силами з обласни
ми тенісистами, які заві
тали у гості до сіль
ських спортсменів!

Показові виступи кі- 
ровоградців майстрів 
спорту з акробатики Ку- 
рилова і Баркаря поло
нили глядачів. Бурхливи
ми оплесками нагород
жують колгоспники і ви-

Ось на сцену виходить ♦ 
кремезний юнак. Це — |
місцевий силач Микола ♦ 
Марусенко. Він «гра- | 
ється» парою пудових | 
гир, немов м’ячиками, і 
Велике спортивне май- ± 
бутнє у хлопця: йому | 
лише шістнадцять років! 2

Проведення вечорів ♦ 
спортивної слави у кол- | 
госпах — добрий почин х 
обласної ради Союзу | 
спортивних товариств і і 
організацій. Це сприяє | 
масовому росту спорт- | 
сменів на селі. х

Гроза любителів
„ЛІВИХ"
поїздок

ОМАХ жезла, і темноси- 
ній «ЗИМ» слухняно 

підкочує до тротуару, зупи
няється.

— Ваш дорожний лист?
Уважно перевіряє доку

менти водія працівник авто
інспекції т. Шевченко. По
ряд з ним стоять молоді 
люди з червоними пов’язка
ми, роблять записи в блок
нотах.

— Комсомольський кон
трольний пост по викорис
танню автотранспорту від
бирає у вас дорожний лист, 
бо в ньому сьогоднішня 
поїздка не передбачена, — 
говорить т. Шевченко. — 
Зайдете завтра в автоін
спекцію.

У той день членами ком
сомольського поста, який 
створено при Кіровоград
ському міськкомі комсомо
лу, було виявлено чимало 
випадків, коли автомашини 
потрапляли в обласний 
центр не за призначенням.

Так. голова колгоспу іме
ні Чапаєва, Знам’янського 
району, М. Г. Шумило при
їхав на ринок носильних 
речей на колгоспному 
«Москвичеві». Передбачли
вий голова захопив з собою 
бланки дорожних листів «на 
всі випадки життя», але не 
врахував тієї обставини, що 
машина ж не його власна.

А ось стоїть біля базару 
«ГАЗ-69» під номером 
ХЗ 33-15. Хто ж пасажир? 
Виявляється, приїхала по- 
базарювати дружина голо

ви Кіровоградського райви
конкому т. Бондаренка. А 
машина ж державна! При
чому водієві І. Ф. Комлггу 
дорожнього листа не вида
ли, він одержав усне розпо
рядження.

Мотивуючи тим, що в не
ділю, мовляв, дуже багато 
пасажирів, адміністрація 
таксомоторного парку по
слала на лінію «Москвича» 
за номером КДА 02-53, не 
обладнаного таксометром.

— Як же ви берете пла
ту за проїзд? — поцікави
лись члени контрольного 
поста у водія т. Твердохлє- 
бова.

— А ми приблизно, за
округлено, — відповів той 
посміхаючись.

По-різному доводиться 
вирішувати питання. Дехто з 
водіїв позбувся дорожнього 
листа. В талоні водія ван
тажного таксі ФБ 94-99 Ва
силя Правосудька зробили 
«прокол». Інших поперед
жали. щоб більше не пору
шували правил їзди.

А тим керівникам, що 
приїхали в обласний центр 
не в службових справах, 
довелося нагадати, що ма
шини не їх власні, а дер
жавні. Правда, головний 
агроном Ново-Українського 
цукрокомбінату А. С. Пет
ренко, який прикотив з дру
жиною і дочкою на базар, 
ще й образився?

— А що, хіба я не маю 
права їхати, куди захочу?

— Ні! — відповіли члени 
комсомольського поста. <—* 
Цього не повинно бути.

О. ДУЧЕНКО. *
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