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ТВОЯ ЗАРОБІТНА
1МИК0ЛА .Тулянцев, слюсар експериментального 

цеху Кіровоградського заводу «Червону зірка» 
одного дня прийшов з роботи особливо збуджений, 
його обличчя випромінювало радість. Юнак радів, 
іцо одсриіав свою першу заробітну плату. Назавжди 
збережеться в пам’яті цей день.

Перша заробітна плата! Нехай навіть маленька, 
вона всерівно означає багато: і те, що ти, як і всі, 
працюєш, і що твоя праця оцінена по заслугах.

Кожний трудівник — господар зароблених ним 
грошей. Він і витрачає їх на власний розсуд. Молоді 
робітники, службовці, колгоспники, які хоч Трохи 
збагачені життєвим досвідом, завжди правильно роз
поряджаються своїми заробітками.

Повчальні такі приклади.
На заводі «Червона зірка» майже кожний знає 

Анатолія Семенова, слюсаря третього механо-скла- 
дального цеху. Це — хороший виробничник, акти
віст, порядна людина. Декілька років працює він на 
підприємстві. У нього сім’я — дружина і маленька 
дочка. Місячний заробіток його і дружини — 1400 
карбованців. їм вистачає на харчі, одяг. У квартиру 
придбали хороші меблі, радіолу, бібліотеку. В період 
відпустки нинішнього року подружжя їздило по ту
ристській путівці у Німецьку Демократичну Респуб
ліку.

Тут же, на цьому заводі, працює слюсарем в ін
струментальному цеху Віктор Петров. Два роки, як 
він одружився з Галиною, робітницею заводу. Мають 
дочку. Громадськість підприємства потурбувалася 
про молодожонів: їх забезпечили квартирою. Бюд
жет сім’ї становить 1500 карбованців, але їх 
невистачае навіть на харчі, бо у Віктора виробилася 
дивна звичка: як тільки день зарплати, він обов’язко
во з дружками відвідує ресторан або буфет. У вього 
в Кіровограді живе мати, вже літня жінка, та допо
моги від сина не одержує.

Чому так? Причина одна: безгосподарне витрачан
ня грошей.

У заводському гуртожитку поряд живуть юнаки з 
різних цехів. Володимир Трегуб заробляє 900 карбо
ванців. йому на все цих грошей вистачає: і добре 
поїсти, одягнутися красиво, піти в кіно, театр, від
класти певну суму на збереження в ощадкасі. У 
вільний від роботи час хлопець захоплюється спор
том, тренує свій організм. А ось у Миколи Коробова, 
Юрія Довганя вільний час, як правило, заповнюється 
випивкою, а потім і хуліганськими вчинками. Зрозу
міло, що потім грошей на харчі невистачае до на
ступної лолучки і доводиться позичати.

Цього, безумовно, не було б, коли б міськкоми, 
райкоми комсомолу, первинні комсомольські органі
зації постійно цікавились, як молоді робітники ви
трачають свій заробіток, чим вони зайняті у вільні 
від роботи години, залучили б кожного до навчання, 
громадської роботи, впливали на молодь.

Саме так роблять активісти Кіровоградського аг
регатного заводу. Саме тому юнаки і дівчата, які 
живуть в гуртожитку, по-хазяйському витрачають 
зароблені гроші. Крім витрат на харчування, — у 
кожного добрий одяг. Завжди переглядають нові 
кінофільми, часто купляють хороші книги.

Токар Ліда Сорока, наприклад, з своєї зарплати 
щомісяця надсилає відповідну суму грошей матері, 
Микола Сапачев відкладає частину заробітку на 
книжку в ощадкасі, а під час відпустки використо
вує їх для поїздок по країні рідній — в Москву, 
Ленінград, Одесу.

В 1960 році понад двісті робітників, службовців 
Кіровоградщнни по туристських путівках їздили в 
країни народної демократії. Відрадно, що серед 
них — більшість молодих. Подружжя Михайло і Таї- 
са Маркієвські побували в Китаї, Жанна Сімонова в 
1958 році була в Румунії і Болгарії, а нинішнього 
року подорожувала на «Победе» навколо Європи.

Це хороші приклади, їх треба всіляко поширю
вати.

Комітети комсомолу повинні знати, як живе ком
сомолець, кожна молода людина. Добре було б пе
ріодично влаштовувати зустрічі молодих робітників, 
що прийшли на підприємства з ремісничих учи
лищ, після десятирічки з досвідченими, кадровими 
робітниками, які цінують зароблений карбованець і 
економно його витрачають. Комсомольцям треба рі
шуче виступати проти окремих любителів «обмити», 
«відмітити» день зарплати колективною випивкою.

Розумне витрачання зарплати — це не особиста 
справа. Зробимо ж так, щоб кожна молода людина 
брала приклад з тих, хто не тільки добре працює, а 
й вміло, розумно, по-господарськи витрачає свою за
робітну плату.

Про дострокове виконання клану 
видобутку нафти

Повідомлення Центрального статистичного 
управління при Раді Міністрів СРСР

Працівники нафтової промисловості, перетворюючи
миття рішення XXI з’їзду КПРС, достроково, 23 грудня, 
виконали план видобутку нафти на 191)0 рік.

Понад план буде видобуто, приблизно 3,5 мільйона 
тонн нафти.
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Третій агрегат
Бухтармінської ГЕС

УСТЬ-КАМЕНОГОРСЬК. 
22 грудня о 20 годині 10 
хвилин місцевого часу по
ставлено під промислове 
навантаження третій гідро
агрегат Бухтармінської ГЕС

на Іртиші, 
мав стати 
тьому році 
ва силова 
вістю перевершує всю Вол
ховську ГЕС.

За планом 
до ладу в 
семирічки, 
машина

він 
тре- 
Но- 

поту як-

пжта
МОСКВА, 22 грудня. 

(ТАРС). Третій день у 
Кремлі працює шоста сесія 
Верховної Ради СРСР п’я
того скликання. Сьогодні 
продовжувалось обговорен
ня доповідей заступника Го
лови 
ністрів 
лови, 
СРСР
B. М.
про 
план розвитку на
родного господарства СРСР 
на 1961 рік і міністра фінан
сів СРСР депутата В. Ф. 
Гарбузова про Державний 
бюджет СРСР на 1961 рік.

У дебатах виступило 
більш як 50 чоловік. Серед 
обранців народу — багато 
представників учених. До 
них належить і ІОсуф Гей- 
дарович Мамедалієв — виз
начний спєціаліст-нафтовик, 
президент Академії наук 
Азербайджанської РСР. Ви
словлюючи думку радян
ських учених, він у своїй 
промові заявив:

— Метою нашої праці є 
збагачення 
величезних 
культурних 
які віками 
ла людина, 
свій вклад у семиріч
ку, вчені Азербайджа
ну вирішили багато важли
вих питань, зв’язаних з роз
витком нафтової газодобув
ної і хімічної промисловості. 
1961 рік — третій рік семи
річки — ставить ще важли
віш» завдання, спрямовані 
на дальший розвиток про
дуктивних сил республіки, 
на повне й ефективне вико
ристання її природних ба
гатств в інтересах всього 
народу.

Науку треба ще більше 
наблизити до виробництва, 
відзначив доктор хімічних 
наук депутат Ю. ІО. Мату- 
ліс (Литовська РСР). До
слідники повинні бути по
переду практиків. На дум
ку промовця, наукові до
слідження в будь-якій рес
публіці повинні обслугову
вати не тільки запити сво
го економічного району, але 
і вносити максимальний 
вклад у розвиток всієї ра
дянської науки і техніки.

Читаючи матеріали сесії 
Верховної Ради СРСР, ра
дянські люди дізналися, що 
в 1961 році велику увагу бу
де приділено розвиткові на
родного господарства схід
них районів, куди 
ляється 
приросту 
вкладень 
родовища 
лин відкрито в Якутії. Про 
це говорив на сесії детутат
C. 3. Борисов (Якутська
АРСР). Вій вніс пропозицію
про промислове освоєння ал
мазного родовища в 1961
році. Депутат відзначив та
кож великі ЗМІНИ В житті
народу Якутії, яка стала ве
ликим центром передової
радянської науки на північ
ному сході країни.

Зростає Кузбас — дітище 
перших п’ятирічок. Тут ста
ють до ладу нові підприєм
ства. У своїй промові пер
ший секретар Кемеровсько
го обкому партії Л. Г. Лу- 
беннпков просив Держплан 
СРСР передбачити в народ
ногосподарському плані 
форсоване будівництво Бє- 
ловської ДРЕС і завершен
ня на повну потужність 
Том-Усинської ДРЕС. Це 
матиме вирішальне значен
ня для успішного виконан
ня завдань семирічки не 
тільки в Кузбасі, але й ін
ших економічних районах 
Сибіру.

Сорок років тому в допо
віді иа VIII Всеросійсько
му з’їзді Рад великий Ленін 
поставив на всю широчінь 
питання про електрифікацію 
країни. Про те, як багато 
зроблено з того часу, гово
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Ради Мі- 
СРСР, го- 
Держплану 

депутата 
Новнкова 

Державний
Шоста сесія

і примноження 
матеріальних і 
цінностей, 
створюва-

Вносячи

рив сьогодні на сесії міністр 
будівництва електростанцій 
І'. Т. Новиков. Він нагадав, 
що за планом ГОЕЛРО на
мічалося протягом 10—15 
років збудувати ЗО район
них електростанцій загаль
ною потужністю 1750 тисяч 
кіловат. Такі масштаби нам 
здаються тепер дуже скром
ними. В країні вводяться 
щороку електричні потуж
ності, які більш як у три ра
зи перевищують програму 
ГОЕЛРО.

Країна будується. Тільки 
за два перших роки семи
річки введено в дію більше 
двох тисяч нових великих 
підприємств. Одна з таких 
будов — Череповецький ме-

Верховної Ради СРСР
талургійний завод. Депутат 
І. О. Волков (Вологодська 
область) сказав, що його 
рідний край перетворився у 
величезну будівельну пло
щадку. На Череповецькому 
заводі в 1961 році буде спо
руджено нову доменну піч, 
почнуть діяти три великих 
мартени. Друга важлива бу
дова області — Волго- 
Балтійський водний шлях 
повинен бути до осені на
ступного року підготовле
ний до пропуску найбіль
ших волзьких суден.

Про величезний розмах 
промислового будівництва 
на Південному Уралі гово
рив депутат Г. А. Бездомов 
(Челябінська область). Він

висловив побажання про не
обхідність поліпшити пла
нування матеріально-техніч
ного постачання.

Яскраву картину бурхли
вого розквіту Радянського 
Союзу змалювали у своїх 
виступах депутати Верхов
ної Ради СРСР. Після все
бічного обговорення вони 
одностайно прийняли зако
ни про Державний план роз
витку народного господар
ства і про Державний бюд
жет СРСР на 1961 рік і По
станову про затвердження 
звіту про виконання Дер
жавного бюджету СРСР за 
1959 рік.

Зовнішню політику Радянського уряду

направ- 
більше половини 
всіх капітальних 
по СРСР. Багаті 
природних копа-

МОСКВА, 23 грудня. Г’Д/О А ТІ І? П А 
(ТАРС). Сьогодні у Вели- ЗАВАЛЕНО 
кому Кремлівському палаці 
відбулося заключ
не засідання Г.„„ 
Союзу і Ради На
ціональностей. На 
порядку денному сесії—тре
тє питання: про міжнародне 
становище і зовнішню по
літику Радянського Союзу.

В урядових ложах були 
керівники Комуністичної 
партії і Радянського уряду, 
г. залі поруч з депутатами 
були численні гості, в ло
жах — іноземні диплома
ти, представники радянської 
і зарубіжної преси.

Виступаючи з доповіддю 
за дорученням Ради Мініст
рів СРСР, Міністр закордон
них справ СРСР А. А. Гро
мико охарактеризував ни
нішній етап міжнародного 
життя, насичений найви- 
датнішими подіями. Він 
сказав, що тепер головний 
напрям і головні особливос
ті історичного розвитку 
людського суспільства ви
значають світова соціаліс
тична система, сили, які бо
рються проти імперіалізму. 
Радянський Союз і весь со
ціалістичний табір, а також 
національно-визвольний рух 
народів і сили миру в са
мих імпсріалістпчн їх краї
нах розстроюють підступи 
ворогів миру. Економічна 
і військова могутність со
ціалістичного табору, яка 
зростає рік у рік, своєчасно 
ставала поперек дороги аг
ресорів. Ось шо означає пе
ревага сил миру над сила
ми війни в практиці міжна
родних відносин!

Дехто в капіталістичних 
країнах докладає 
сил, щоб зміцнити 
блоки Заходу — 
СЕАТО і СЕНТО. А на ді
лі, сказав міністр, ці блоки 
хиріють, розхитуються, а 
політика їх організаторів • 
зазнає однієї невдачі за од
ною. Настав час, коли мож
на покласти край спробам 
агресорів знову розв’язати 
світову війну і, більше то
го, створюються умови, при 
яких можна назавжди усу
нути війну з жигтя люд
ського суспільства. Саме до 
цієї мети спрямована мирна 
політика Радянського Сою
зу, радянського народу. Чу
довим зразком захисту спра
ви миру, здійснюваного з 
надзвичайною сплою пере
конання і впливу ^а народи, 
зразком застосування ле-

стоїть за те, 
у відповіднеє- 

• його наро-

Союз рішуче 
щоб Лаос 
ті з волею

слюч- о .-ч - ... ду з а л и ш а в с я
Ради ЗаКЛЮЧНЄ Засідання [ПОСІЛО І сесії незалежною нен- 

_ — тральною держа
вою.

Спиняючись на проблемі 
роззброєння, доповідач від
значив, шо Центральний 
Комітет КПРС і уряд СРСР 
не шкодують ні часу, ні 
сил, щоб сприяти розв’язан
ню цієї проблеми і назавжди 
зігнати з обрію хмари вій
ни. Прагненням Радянсько
го Союзу знайти шляхи до 
загального і повного роз
зброєння держави НАТО 
протиставлять курс на даль
ше посилення 
єнь.

Радянський 
креслив А. 
зробить належні висновки з 
того факту, що НАТО про
довжує проводити агресив
ний курс, плануючи розши
рення воєнних готувань. 
Можна бути впевненим, що 
оборона нашої країни пов
ністю відповідатиме вимо
гам, які ставить до неї су
часна міжнародна обста
новка. Кордони Радянсько
го Союзу, як і всіх країн 
соціалістичного табору, зав
жди будуть на міцному, 
надійному замку. А в разі- 
потреби всю могутність Ра
дянської держави буде по
ставлено на захист нашої 
Батьківщини, наших друзів 
і союзників.

Доповідач охарактеризу
вав відносини Радянського 
Союзу з багатьма країна
ми. Він заявив, що з боку 
Радянського уряду є повна 
готовність сприяти зміні ра
дянсько-американських від
носин у кращу сторону.

Всі депутати, що виступа
ли в дебатах на доповідь^ 
гаряче схвалили миролюб
ну зовнішню політику, яку 
проводить наш Радянський 
уряд на чолі з товаришем 
М. С. Хрущовим.

На пропозицію детутата 
Є. І. Афанасенка, який ви
ступив від імені комісій в 
закордонних справах обох 
палат, Верховна Рада СРСР 
одноголосно прийняла по 
доповіді міністра закордон
них справ СРСР А. А. Гро- 
мико постанову, в якій гово
риться: «Схвалити цілком Е 
повністю зовнішню П ІЛІТИ- 
ку Радянського уряду».

Порядок денний вичер
пано. Шоста сесія Верхов
ної Ради СРСР оголошуєть
ся зак рнгою.

чимало 
воєнні 
НАТО,

Верховної Ради СРСР 
нінського стилю дипломатії 
в наш час є виступи товари
ша М. С. Хрущова на XV 
сесії Генеральної Асамблеї 
ООН.

Спиняючись на питанні, 
яке іноді ставлять на 
ході, в чому секрет 
лулярності пропозицій 
дянського уряду серед 
родів, у чому секрет притя
гальної сили виступів М. С. 
Хрущова, міністр сказав: 
відповідь на це питання 
проста — у правді, у висо
ких і благородних ідеях, які 
лежать в основі нашої полі
тики. Секрет полягає в то
му, шо наша країна не 
грається в роззброєння і в 
мир, а проводить чесну по
літику, а це важко прихо
вати від народів.

Тов. Громико відзначив 
далі невідворотність проце
су краху системи колоніаль
ного рабства, яку століття
ми зводив капіталізм. Ра
дянський уряд гаряче вітав 
появу нових самостійних 
держав на місці колишніх 
колоній в Африці. СРСР 
не шукає в Африці, як і в 
інших районах світу, ніяких 
привілеїв або особливих 
прав для себе. Він не потре
бує воєнних баз на афри
канській землі і не зазіхає 
на багатства цього конти
ненту, як це роблять імпе
ріалістичні держави. Ра
дянський уряд повністю 
підтримує пропозицію, 
сунуту президентом Гани 
Нкрума,—перетворити Аф
рику в зону, вільну від ра
кетної і ядерної зброї та 
випробувань цієї зброї, а 
також від іноземних воєн
них баз.

Спиняючись на становищі 
в Конго, міністр підкреслив 
ганебну роль в Конго апа
рату ООН на чолі з її ге
неральним секретарем Хам- 
маршельдом.

Одним з найганебніших 
проявів політики колоніа
лізму тов. Громвко назвав 
війну, яку Франція при 
підтримці своїх союзників 
по НАТО ось вже сьомий 
рік веде проти алжирського 
народу.

Говорячи про воєнну ін
тервенцію керованого США 
блоку СЕАТО проти лао
тянського народу, міністр 
підкреслив, що Радянський

X

За- 
по- 
Ра- 
на-

ви-

гонки озбро-

Союз, під- 
А. Громвко,
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ЖИТТЯ ТІЛЬКИ в/1 ПОЧИНАЄТЬСЯ

АСЛИВ! РОКИ навчання у школі! Для Віри, як 
і для багатьох, вони залишилися найдорожчими 

і в житті. їхній сьомий... Вже тоді ставали дорослими, 
| починали мріяти про дальше навчання, роботу, май- 
; бутнє.

Минув рік, як закінчила Віра сьомий клас. Одер
жавши новеньке свідоцтво про освіту, серйозно заду
малася, куди ж тепер: і вчитися є велике бажання, І 
матір шкода лишати.

Довго міркувала над цим Віра. Прийшла якось 
Наталія Трохимівна з роботи. Віра, як і .завжди, 
встигла впоратися вдома по господарству. Тільки-но 
мати переступила поріг, а вона вже засипала запи
таннями: «Чого так пізно», «Чи довго так буде».

— Ні, ВірочкО. я ж сьогодні чергувала на свино
фермі, тому й затрималась. А ти чому така зажуре
на сидиш, ні до клубу не йдеш, ні до дівчат?

— От іцо, мамо... Думаю я з вами разом... ну, на 
одній фермі...

;— Жалібнице ти моя, — пригорнула до себе дочку 
Наталія Трохимівна. — У школу б тобі ще бігати, 
либонь до міста поїхати, а вона видумала — на сви
ноферму!

А наступного дня разом з матір’ю прямувала Віра 
на колгоспний двір.

— Що, Наталко, чи сама не впораєшся, що й доч
ку за собою ведеш? — зустрів їх завідуючий свино
фермою Драчук.

— Ні, Кузьмо, це до вас. В свинарки хоче...
— О, та це ж нам — якраз впору! А я зранку 

голову ламаю, кому доручити нову групу свиней.
То був перший день самостійної праці...

КЛИИАВ ЧАС. Вірі доручили доглядати групу сви- 
номаток. Відразу поставила перед собою зав

дання: одержати від кожної свиноматки по 20 по
росят. Правда, це на двоє поросят менше, ніж ру
біж, який визначила матір на 1960 рік.

Не покидала весь час дівчину думка вчитися да
лі. Все частіше поверталася вечорами до підручни
ків, бо наближалася в учбових закладах пора вступ
них екзаменів. Написала листа до Ново-Україн
ського сільськогосподарського технікуму. Швидко й 
відповідь одержала. Показала матері.

— Що ж, спробуй, доню. Але чи поступиш? Адже 
рік, як закінчила семирічку. А тепер десяті кінчають 
та не можуть отих конкурсів витримати.
С КЗАМЕНИ склала на «відмінно». І тепер не гріх 

навіть собі сказати, що вона, свинарка кол
госпу імені Котовського, Ульяновського району, Віра 
Торбан — майбутній ветфельдшер.

А по закінченні технікуму Віра мріє повернутися 
обов'язково в рідний колгосп кваліфікованим спеціа
лістом.

Г. ЧЕРВОНІЙ.
с. Великі Трояки, Ульяновського району.

Від учня—до бригадира
О ІН прийшов на будову, коли тут ще тільки заклада- 

ли перший камінь. Небагато часу минуло з тих пір, ■ 
стрімко знялись у вись корпуси Ново-Українського 
цукрозаводу. Змужнів, виріс за цей час і Володимир 
«Назаренко, який після закінчення школи розпочав тут 
свій трудовий шлях.

В бригаді мулярів він був наймолодшим і наймовчаз- 
нішим. Працював, приглядаючись до роботи більш до
свідчених і старанно наслідував їх.

Пильне око бригадира Леоніда Ткаченка запримітило 
здібного юнака. Запропонував він Володі стати його 
учнем. Той з радістю погодився. А через деякий час, 
набувши професію та виробничий розряд, він. сам очо
лив бригаду мулярів.

Далі Лазаренко оволодіває суміжною професією бе
тонника, незважаючи на те, що часу у нього стало на
багато менше. Молодому бригадирові довірили очоли
ти комсомольську організацію новобудови.

Зараз Володимир керує передовою бригадою бетон
ників, яка бореться за зван
ня комуністичної.

В. ТАРОВИК, 
Інструктор Ново-Укра
їнського РК ЛКСМУ.

Зараз Володимир керує

З

Перший хлопець
О АРТІЛІ імені Калініна 
*-* вже звикли до цього 
енергійного, не-
поси Д ІО ЩО Г О п П 
юнака. В будь- 
який куточок 
господарства загляне, всім 
поцікавиться. Неполадки 
якісь побачить — відра
зу ж втрутиться, знай
де винуватця, а якщо допо
мога потрібна — ніколи не 
відмовить.

— Хто це? — бувало за
питає якпй-нсбудь новачок.

— Ти не знаєш? — відпо
відають йому здивовано,—
**«»•*» ** »*»• — **»*»« »•

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

с Є л І
комсо- 
Хазяй-

Це ж волок нашої 
молії, Вася Прядун. 
ськпй хлопець.

Щиро шанують колгосп
ники свого односельчани
на. А нещодавно всі схваль
но заговорили про нього: 
пішов Вася на свинофер
му — доглядати свиней за 
методом Ярослава Чижа. 
Набрав 300 голів. Раніше 
біля них ходили дві сви
нарки, ше й фуражир був. 
А тепер Василь усе робить 
сам, не рахується ні з чим.

— Ти закінчив училище на від
мінно, і ми впевнені, що працю
ватимеш так же добре, як і вчив
ся. Бажаємо тобі щастя і успіхів 
у праці, — сказав директор, вру
чаючи Пасічнику посвідчення.

Петро хотів подякувати, ска
зати щось тепле, задушевне, але ту
гий клубок підкотив до горла, і 
хлопець часто-часто закліпав вія
ми. За якусь мить перед ним про
неслося все його невелике, проте 
багате на події життя...

...йому сповнилось всього чоти
ри роки, коли сім’ю спіткало го
ре. І хоч тоді Петро ще мало роз
бирався у житті, 
горе це крилося 
го паперу, який

Багато років 
але хлопець і досі добре 
тає, як враз зблідло обличчя най
дорожчої в світі людини, затрем
тіли її зморшкуваті руки. Якусь 
мить Катерина Пилипівна стояла 
мовчки.

— Мамо, я їсти хочу... — захки- 
кав шестирічний Сашко.

І раптом мати заголосила. А 
згодом, трохи заспокоївшись, при- 
тисла до грудей дві маленькі чор
няві голівки і тихо промовила: 
«Ось, дітки, і стали ви сиротами».

Ще не встигла загоїтись важ
ка рана, а вже нове нещастя на
валилося иа сім’ю Пасічників. 
Якось на початку 1946 року Олек
сандр гуляв з товаришами на под
вір’ї.

— Петре, — гукнув він брато
ві. — Дивись, що я знайшов. Оце 
так груша!

Він схопив цеглину і з усієї си
ли жбурнув її по «знахідці»... 
Принесли його в хату без правої 
руки.

Втрата чоловіка, поранення 
старшого сина не змогли не позна
читися па здоров’ї Катерини Пи
липівни. Десь у 1949 році вона за
хворіла. «Порок серця» — таким 
був діагноз лікарів. Більше не 
піднімалася з ліжка. Олександр і 
Петро майже перестали відвіду
вати школу — весь час проводи
ли біля матері.

А незабаром хлопці лишились 
круглими сиротами. Що їх могло 
чекати, якби вони жили у хвале
ному капіталістичному світі? Го
лод, холод, поневіряння по вули
цях з простягнутою рукою, а там...

В такому становищі збочити з 
прямого шляху не важко. Особли
во тоді, коли не відчуваєш твер
дої батьківської руки, не чуєш по
ради старших, коли в чотирнад
цять років залишаєшся віч-ча-віч 
з життям — складним і не завж
ди зрозумілим.

Вида гний педагог А. С. Мака- 
ренко говорить: «Пам’ятай: лікті 
дані не для того, щоб всіх роз
штовхуючи, пробиватися наперед, 

а щоб відчувати поруч з собою то
вариша». Саме друзів, незнайо
мих, чуйних, добрих друзів, і від
чули поруч з собою Сашко і Пет
ро. Радянські люди не забули про 
сиріт. Сільрада виділила опікунів, 
які подбали, щоб Петра направи
ли у Михайлівський дитячий буди-

він зрозумів, що 
у клаптику сіро- 
вручили матері.
минуло відтоді, 

пам’я-

Тепло, привітно зустрів новачка 
колектив. Директор С. К. Наза
ренко і вихователі оточили хлоп
ця материнською увагою. Вони до
помогли йому забути про своє си
рітство. У дитячому будинку Пет
ро Пасічник став комсомольцем, 
знов почав вчитися у школі і за
кінчив восьмий клас.

— Ну, Петре, що думаєш далі 
робити? — запитала якось вихова
телька Г.' Оршнечкз.

— Думаю, Галино Тимофіївко, 
до ремісничого училища подати
ся. Годі чужий хліб їсти.

— Вірна думка. Тільки й про 
середню освіту не забувай. Обо
в'язково вчись!

Не забув. Майже одночасно з 
посвідченням про відмінне закін
чення училища Пасічник одержав 
і атестат зрілості, в якому не бу
ло жодної трійки.

— Будеш працювати у Кіров- 
ській РГС, — сказали випускнику 
у відділі кадрів ремісничого. — 
Задоволений?

— Не дуже.
І дійсно, з чого тут радіти! В 

дипломі ясно сказано: «Слюсар- 
інструментальник 5-го розряду». 
Мріялось про захоплюючу, твор
чу роботу, а його посилають ре
монтувати трактори. До того ж ї 
заробітна плата невисока. А саме 
зараз гроші так потрібнії Необхід
но й приодягнутися, та й гурто
житок ремісничого пора звільняти.

— Ти, хлопче, не журись, —

ЗА ТРУД ШАНА ЛЮДСЬКА
Галинка і ростом неве

личка і літами молода. Яс
ні, завжди усміхнені очі, бі
ляве підстрижене волосся. 
Галинкою звуть її на фер
мі всі. А чорнявий кароокий 
юнак ще додає «моя».

— Чи багато надоїла сьо
годні, моя Галинко? — за
питує він мало не щовечо
ра.

Галинка червоніє, та не 
від сорому, ні, бо е чим по
хвалитися дівчині. За 11 мі
сяців нинішнього року 
надоїла більше трьох тисяч 
літрів мопока від кожної 
корови. Радіє дівчина. А ма-

СВОЄ ділом
свиней, 

підкріп-

рік ще

I тварини щодоби прибав
ляють у вазі до 500 гра
мів.

Беручись за нову справу, 
зобов’язувався хлопець зда
ти державі всі 300 
І слово 
люе.

А на наступний 
більший намір у молодого 
свинаря: виростити 1.000 го
лів і здати державі 900 
центнерів свинини.

Т. ГЕЛЕВЕРЯ- 
Компаніївськнй район.

ти, як угледіла її портрет 
на районній Дошці пошани, 
навіть сльозу проронила. 
Згадалося, як не пускала 
Галю на ферму.

... Важко було одній з ма
лою дитиною. Ні кола, ііі 
двора, як кажуть.

— Не журися, Софіє, — 
втішали односельчани, — в 
колгоспі ж працюєш, допо
можуть тобі, а з часом і ха
ту збудують.

Тим часом підростала доч
ка—підмога материна. При
йде, бувало, Софія Венеднк- 
їівна з поля — вечеря зва
рена, кругом чистота й по
рядок. Пригорне доньку, 
приголубить.

— Мамо, на ферму піду 
після семирічки, — поділи
лася якось Галя своїми 
думками.

А у матері інше на думці: 
«Вчилася б, дочко».

Хотіла бачити її агроно
мом, бо сама любила степ, 
золотаві хліба, зелені ряд
ки буряків... Та не послуха
лась: таки пішла на ферму.

Доручили Галі ЗО тели
чок. Пестила, доглядала 
дівчина їх, як уміла. Ще 
ранішня роса не спаде — 
вона разом з подружками 
Шурою Харченко і Галею 

підбадьорив Петра директор РТС 
т. Амбарцумов. — Скривдити те
бе не дамо. Правда, гуртожитка 
у нас немає... А поки заробиш 
свої, візьми ось...

І він простягнув юнакові 150 
карбованців. Ця матеріальна під
тримка виявилась досить своєчас
ною, але вистачило її лише на ко
роткий час. І все ж ніхто ніколи 
не бачив Пасічника сумним чи по
хмурим. Він завжди був серед 
друзів, завжди веселий, готовий 
допомогти товаришу.

За три місяці роботи в РТС Пет
ро досконало оволодів професією, 
став досвідченим спеціалістом, але 
думка про завод, про велике ви
робництво не покидала хлопця, 
його владно тягнуло до верстата, 
в інструментальний цех.

Ще під час навчання в училищі 
Петро проходив практику на «Чер
воній зірці». Там познайомився з 
майстром метизного цеху Л. Я. 
Дедовим. Леоніду Яковичу сподо
бався цей працьовитий, кмітливий 
учень. Вони подружили. Саме до 
свого наставника і звернувся Па
січник за порадою.

— Влаштовуйся до нас, — за
пропонував Леонід Якович. — В 
інструментальний.

Пішов, було, юнак на «Червону 
зірку» — не взяли. Та хлопець не 
відступився. Ходив до заступни
ка директора по кадрах, у завод
ський комітет комсомолу. І зно
ву допомогли чуйні радянські лю
ди майстри С. М. Ромашок та 
І. П. Оніщенко, начальник цеху 
Г. В. Підопригора, працівник від
ділу кадрів М. К. Бабич.

Петро Пасічник виправдав до
вір’я старших товаришів. За ко
роткий час він став одним з кра
щих робітників цеху. Місячні нор
ми систематично виконує на 150— 
170 процентів.

Для комсомольця характерно 
творче ставлення до своєї роботи. 
Якось майстер дільниці доручив 
йому виготовити модельну плиту.

— На понеділок необхідно обо
в’язково зробити, — попередив 
він.

Однак, в той день не було по
трібних деталей. Тоді Пасічник 
вийшов на роботу в неділю. Він 
працював весь день і ніч. На по
неділок плита була готова.

Тепер Петро Пасічник — удар
ник комуністичної праці, студент 
четвертого курсу вечірнього відді
лення Кіровоградського машино
будівного технікуму, член комсо
мольського бюро цеху.

А попереду у хлопця ще бага
то-багато нових планів, задумів. І 
всі вони обов’язково здійсняться. 
Адже життя Петра Пасічника ли
ше починається. Йому тільки 19 
років.

*

1

І

М. БАРСЬКИИ.

Марчук женуть телят на 
пасовисько, а як вечірні су
тінки на землю спускають
ся, — назад вертають. Не 
нарікала Галя, що їй най
гірша група дісталась.

Як підросли телята, ві
дібрала групу нетелів. На
весні, коли почалися розте- 
ли, і днювала й ночувала 
дівчина на фермі. В лютому 
обігнала свою суперницю 
по змаганню Ганну Мар
чук, а в березні вийшла на 
перше місце серед доярок 
троянківської артілі імені МІ- 
чуріна. Перехідний червоний 
вимпел до цього часу утри
мує.

— Успіх Галі дався ке-

легко, — розповідає облі
ковець ферми Андрій Ни- 
кифоровнч Кушнір. — Ви
борола його працею копіт
кою. А найголовніше — ро
боту свою любить.

За все це — шана й пова
га молодій доярці. 1 в дім 
новозбудований достаток 
прийшов. В світлицях — 
добротні меблі, на дівчині— 
кощтовннй одяг.

Галя Купчинська задово
лена: з хорошими показни
ками зустрічає вона Пленум 
ЦК рідної партії.

А. МАРУШЕВСЬКА, 
юнкор.

с. Троянка, 
Голованівського району.

N

Слідами неопублінованих листів
Редакція газети одержала листа від групи робітни

ків з будівництва Долинського цукрового комбінату. 
Комсомольці скаржились на погану роботу їдальні

Лист було надіслано для розслідування і вжиття за
ходів в Долинський райвиконком. Заступник голови 
виконкому тов. Кукла повідомив редакції, що наведені 
факти підтвердились.

За незадовільну роботу, грубість до робітників заві
дуючого їдальнею тов. Чнгрина та офіціантку тов. Ту- 
гаєву звільнено з роботи. На- повара їдальні тов. Обій- 
диху накладено адміністративне стягнення.

х
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І СОВІСТЬ „чистаІ КЛОПОТУ НЕМАЄ
Бідкаються

пі «Перше
в колгос- 

Травня». 
Мовляв, за яку галузь не 
візьмись — в усьому задніх 
пасемо. Звісно, нікого не ра
дує те, що тут недобрано 
чимало врожаю кукурудзи, 
що виробництво сільсько
господарської продукції до
рого обходиться артілі. На
приклад, собівартість цент
нера ярих зернових стано
вить 39 карбованців (при 
плані 13), цукрових буря
ків - 19.

Нічого не скажеш, невтіш
ні цифри. Та на краще й 
розраховувати не можна 
було. Бо господарюють тут 
прямо-таки не по-хазяйськи. 
Хіба не переорювали двічі 
трактористи В. Скоробага- 
тий І П. Грушко 7 гекта
рів площі? А це ж чогось 
та коштувало! Тільки на 

.пальне було витрачено 300 
карбованців.

Або взяти сівбу кукуру
дзи. На 180 гектарах не 
одержали правильних квад
ратів і обробіток посівів 
провели в одному напрям
ку. Як же можна було спо
діватися на високий уро
жай?

Існує в народі мудрість: 
«Як дбаєш, так і маєш», і 
в колгоспі, як бачите, пере
коналися в правдивості цих 
слів.

Та висновків все одно не 
роблять. Бо в тваринництві 
теж справи не кращі. Прий
діть, наприклад, на ферму, 
якою завідує т. Дяченко, І 
ви побачите, що переважна 
більшість доярок дивиться 
на свою роботу, як на ско- 
ромннущу. Тут уже нікого 
не здивує, що часом кот
рась взагалі не з’явиться 
на ферму. Так-сяк видоять 
її корів, кинуть чого-небудь 
в ясла — і совість «чиста», 
і клопоту немає. Про раціо
нальну годівлю тут і уяв
лення не мають. А підбив
ши підсумки, руками розво
дять: і чого це надої такі 
низькі? А от собівартість мо- 

ч лока висока — один центнер
його 92 карбованці коштує.І 
Відрадніших результатів че-1 
кати нічого, бо всі трудо-‘ 
місткі процеси тут викону
ються вручну. Доїльна ж 
установка, на придбання (

якої витратили близько 10 
тисяч карбованців, 
без діла.

Нічим похвалитися й кол
госпним свинарям,
тварин так доглядають, що 
приріст живої ваги кожної 
голови становить лише 280 
грамів. А від кожної свино
матки одержали всього по 
11 поросят. Звичним стало 
на фермі явище, коли гине 
молодняк. Та хіба на цьому 
закінчується перелік кричу
щих неполадок?

Звичайно, картина могла 
б бути набагато світлішою, 
якби у всьому авангардну 
роль вела молодь. * “ 
колгоспі понад 80 
нараховується.

Та комсомольці 
вигляд, що це їх не стосу
ється. На фермі — лічені 
одиниці юнаків і дівчат. Од
нак і вони не служать взір
цем для інших. ' Доярка 
Олександра Хруль, наприк
лад, від кожної корови сво
єї групи надоїла трохи біль
ше 1000 літрів молока, а 
Віра Стешан і того менше.

Дивуватися з цього при
воду не доводиться: адже 
на фермі зовсім не ведеться 
робота з людьми. Хоч Ми
кола Малиш, вожак кол
госпних комсомольців, пра
цюючи в тракторній брига
ді, і відзначається хороши
ми ділами, та відставання 
товаришів його не турбує.

На жаль, працівники рай
кому комсомолу теж обхо
дять мовчанкою це болюче 
питання, хоч саме ватаж
кам молоді давно слід вчи
тися ощадливо господарю
вати.

стоїть

Вони

А ц в 
чоловік

ДЕСЯТКИ тисяч безстрашних бійців віддали своє життя за справу 
народу, з Гвинтівкою в руках захищаючи молоду Радянську рес

публіку.
У Харкові, на одній з площ- міста, височить пам’ятник герою гро

мадянської війни М. О. Рудневу. Скульптура беззавітного воїна спря
мована вперед, до перемоги. ’ І таким було все молодо життя Миколи 
Олександровича, яке вій без останку віддав боротьбі за владу Рад.

— Передайте у Реввійськраду, товаришу Ворошилову, що наказ 
виконано, прорив ліквідовано.

Це було останнє розпорядження 24-річного комбрига Миколи Руд- 
нева. Ліквідувавши прорив бліогвардійців, що загрожував Царицину 
біля Бекетівки, він 15 жовтня 1918 року був тяжко поранений І в ніч 
на їв жовтня помер.

М. О. Руднєв загинув, захищаючи Царицин 1 хліб революції. За
лишився дворічний сни Костя. Що ж з ним, як склалося життя у 
сина героя громадянської війни?

роблять
ГНОСТИК батька

* м’ятав. Мать
і не па- 

Мати Тетяна 
Михайлівна була фронто
вим лікарем. Востаннє ба
чила вона свого сина в січ
ні 1920 року, коли привез
ла його в Київ, до своїх 
знайомих в сім’ю Йосипа 
Естріна. Жовті чобітки з 
портфеля білого генерала 
були останнім подарунком 
сину від матері. В лютому 
1920 року в болотистих міс
цях біля Конотопу вона за
гинула від білогвардійської 
кулі.
‘ Костянтин Руднєв зали
шається в надійних руках 
другої матері — Марії 1л- 
лінічної Ульянової, яка в 
той час завідувала дитя
чою трудовою колонією

ДОЛЯ СИНА

Т. МОТОРНА, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».Петрівський район.8?
Біля

пам^тника

Нові магазини

ДОГОРАЛА ранішня 
зірниця, 

Канонада втомлено 
гула... 

солдат в гаю біля 
криниці, 

очі вкрила вічна мла. 
солдат...

Впав

ним дистанційним управлін
ням, який знаходиться зараз 
в одній з аудиторій техніку
му, де згодом буде кабінет 
творчості дипломантів.

Біля верстата немає лю
дини, але він живе, вико
нуючи через певний час за
дані йому операції. Виго
товлений за останнім сло
вом раціоналізаторської 
думки, верстат обіцяє при
нести заводу велику ко- 

щд
нести заводу велику 
ристь. Шкода тільки, 
Черкаський раднаргосп за
тягує розв’язання питання 
про серійний випуск таких 
верстатів.

Нині Костянтин 
лайович Руднєв — 
дач практичного 
по токарній справі Кірово
градського технікуму сіль- 

маиіи- 
великою 
він до 
передав 

практич-

Мико- 
викла- 

навчання

Миколи Руднєва

Хлібороби устимівського( колгоспу імені Кірова одер-( жали в своє розпорядження, новий промтоварний мага-| зин. Він розташований Уі просторому приміщенні, спо-і руджеиому за типовим про-і ектом. іЩодня продавщиці Вар-І Хаара Пудич та Раїса Ви-( соцька реалізують багато то-1 варів, 1Незабаром в Устимівці почнеться будівництво ще Двох магазинів.в. лосвськии.

Карі 
Впав 
Із тих буремних років 
Він у сірій бронзі ожива. 
Біля нього юнка синьоока 
Кожний ранок айстри 

полива.
Я дивлюсь,
А серце давить туга: 
Це ж, щоб ми щасливими 

були.
В неї брат І батько в сорок 

другім
Десь під Сталінградом 

полягли.

Валерій ЮР’ЄВ.

неє, — сприйняв це дору
чення партії. — Збиралися 
ми у сім’ї вчительки Олени 
Бур’янової. У нас була під
пільна організація. До скла
ду її входили Костянтин 
Максимов, Тося Пересунь- 
ко, Микола Резніченко, Іван 
Конарєв, Анатолій Бур’янов. 

Підпільники роздобули 
__ _______ радіоприймач і розповсюд- 

при Реввійськраді 12-ї армії, жували серед населення по- 
Згодом юнака перевели в .......-
другий дитячий будинок. 
Тут Костянтин Руднєв за
кінчив сім класів. Поступає 
в школу ФЗН і через три 
роки оволодів спеціальніс
тю слюсаря. Працює на за
воді «Ленінська кузня».

В 1933 році пролунав 
клич комсомолу—їхати на 
підприємства чорної мета
лургії. 1 комсомолець Руд
нєв разом з двадцятьма 
своїми товаришами охоче 
їде по путівці комсомолу на 
завод імені Дзержинського 
в м.
Трудився добре, не покла- 
даючи рук.

Через два роки переїхав 
у Кіровоград. З 1935 по 
1941 рік працює токарем- 
універсалом по виготовлен
ню металоріжучих 
ментів в одному з цехів 
заводу «Червона 
Ввесь час він удосконалює 
свою виробничу кваліфіка
цію І виріс до токаря сьо
мого розряду.

Костянтина Руднєва зна
ли в Кіровограді, а особли
во на заводі, як одного з 
любителів спорту, постій
ного гравця футбольної 
команди.

Мирне життя порушила 
війна. Коли фашисти пі
дійшли до міста, членові 
цехового комітету комсомо
лу Костянтину Руднєву І 
комсоргу цеху Марії Голов- 
ченко було доручено зали
шитися для проведення під
пільної роботи.

— Яз великим задово
ленням, — говорить т. Руд-

>ні Дзер:____________
Д ні продзержинськ.

інстру-

зірка».

відомлення, встановили по
стійний зв’язок з партизана
ми. Будь-які відповідальні 
завдання командування ви
конував Костянтин Руднєв. 
За його участю на заводі 
було залито кислотою 16 
електродвигунів, виготовле
но шрифт, що дало можли
вість налагодити друкуван
ня листівок.

Два рази потрапляв до 
рук окупантів. І кожний раз 
вдавалося втекти. Народні 
месники, що залишилися в 
живих, І сьогодні пам’ята
ють активні дії безстраш
ного сина Миколи Руднєва. 
який по-комсомольськи 
вився із дорученнями 
нізації.

Після визволення 
вограда К. Руднєв служив 
у танковому з'єднанні дію
чої армії. Пройшов Руму
нію, Угорщину, Чехословач- 
чину. Після закінчення вій
ни в 1946 році повернувся 
до міста. Працював на ви

спра- 
орга-

Кіро-

будові електростанції, а по
тім знову на заводі «Чер
вона зірка».

Ідеалом його життя 
ла творча праця. Він 
задовольнявся тим, 
знав. В 1947 році вступив 
на вечірнє відділення Кі
ровоградського технікуму 
сільськогосподарського ма
шинобудування. Через рік 
йому присвоїли восьмий 
розряд і призначили май
стром механічної дільниці 
ремонтно-механічного цеху.

Не один раз відзначала
ся дільниця в наказах по 
заводу, нагороджувалась 
похвальними грамотами, 
утримувала перехідний Чер
воний прапор.

Сотні вихованців реміс
ничого училища пройшли 
практичну школу в цьому 
цеху, запозичили багатий 
досвід у досвідчених спе
ціалістів, стали висококва
ліфікованими ремонтника
ми. Серед них Валентина 
Дуіїникова, Віктор Кон- 
дратьєв і багато інших,хто 
оволодів 
чудового 
Руднєва.

Цього 
стянтина 
лася велика подія. Він за
кінчив-з відзнакою 
кум. Його дипломна робо
та — конструювання 
зонтально-фрезерного 
точного верстата з програм

ста
не 

що

прийомами роботи 
майстра К. М.

&ОА ВІКНОМ — ранкові сутінки, а Юркові вже не спиться. Широко відкритими очима вдивляється хлопчик у темряву, неспокійно повертаючись у ліжку. «І коли вже той ранок? — подумав. — Ну, сьогодні ж і деньок будеі.. Ще вчора Тихін Олександрович сказав:— Наступного разу робитимемо кватирки для вікон...З нетерпінням чекає ко, коли вже настане

Коли ХоменкоВони закінчують

Юр- цей

року в житті 
Миколайовича

Ко- 
ста-

техні-

гори- 
роз-

— Рубанок тримай легко, не притискуй його.— Вони у нас на всі руки майстри, — з гордістю за своїх вихованців говорить директор школи С. Є. На- бока.1 СПРАВДІ, хлопчики не тільки столярною справою цікавляться. Всі вони— учасники багатьох гуртків шкільної художньої самодіяльності. Та чи не найбільше приваблює їх гурток «Умілі руки». Тут діти

ськогосподарського 
побудування. З 
любовію ставиться 
своїх вихованців, 
їм свій величезний 
ний досвід, виховує любов 
у юнаків і дівчат до обра
ної ними професії. За цю 
невтомність поважають йо
го у технікумі і викладачі, 

і студенти. 
Живе Костян

тин Миколайо
вич по Бала- 
иіівській, у но- 

возбудованому трикімнат
ному будинку. Часто до 
нього приходить молодь, І 
він завжди розповідає про 
свого батька, про свій жит
тєвий трудовий шлях.

Заходять і племінники 
Борис і Володимир. Костян
тин Миколайович і Онисія 
Семенівна після смерті бать
ка ще хлопчиками взяли їх 
на виховання. Зараз вони 
ввійшли у самостійне жит
тя: Борис працює токарем 
на заводі «Червона зірка», 
Володимир — слюсарем на 
Кіровоградській швейній 
фабриці.

Вдумуєшся у життєвий 
шлях сина-героя громадян
ської війни, дивишся на 
його роботу, слухаєш про 
його плани на майбутнє І 
приходиш до висновку, що 
і нині серце М. Руднєва 
б’ється — син 
навічно 
справі 
віддав 
батько 
вич.

залишився 
вірним великій 

комунізму, за яку 
своє життя його 

Микола Олександро-

П. ДМИТРЕНКО.

ТРУДОВА.день. Дуже до вподоби хлопцеві столярна справа. З радістю працюють в майстерні Кіровоградської допоміжної школи-інтернату № 28 й інші учні. Тут вони набувають хорошої спеціальності. Вже зараз уміють багато що робити — блискучу підлогу настелили в новозбудованому приміщенні школи, великі вікна, рі поставили в класних патах.Нічого не помічають кругиЛьоня Вороненко (знімок зліва). "нову кватирку. А трохи віддалік Т. О. Підвальний, інструктор столярної справи, повчає Серьожу Білецько- го:

две- кім-нав- та

вчаться випилювати з дерева і фанери напрочуд красиві речі. Немало вміння й наполегливості треба було Вані Горгуленку, щоб лобзиком зробити чудову настільну лампу. Захоплення дітей викликала й аптечна шафа, виготовлена Юрієм Подопрєловим та Борисом Ротштейном. Вони ж, ці хлопчики, кожному з яких по 12—14 років, зробили геометричні фігури, з фанери вирізали ілюстрації до байок.А зайдіть у швецьку майстерню і ви побачите, на що здатні Віктор Остроушко, Анатолій Потехіи, Ваня Горґуленко. І якщо вам доведеться побувати у юних швей, то ви не переслухае-

те тих похвал, якими наділяє їх інструктор С. П. Са- рашевська. Дівчата серйоз* по, по-дорослому виконуй ють різні операції.Та ось закінчилися заняття, і ніби хтось підмінив дітвору. Веселі, збуджені вибігли всі на подвір’я.— Дівчатка, в коло! — чути дзвінкий голос Тоні Єрган. — Покажу вам нові ігри.Ж З КЛУБУ доноситься музика. То учні розучують танці. На новорічні свята вони виступлять перед друзями з новою, цікавою програмою. Кожен зайнятий тут ділом. На кухні п’ятикласниці Фаня Боровська і Таня Коваленко заклопотано пораються біля столу. Через кілька хвилин обидві вбігають в учительську.— Клавдіє Харнтонів- но! — звертаються вони до заступника директора. — Подивіться, це ми самі зробили.— Молодці, дівчата, —» говорить вихователька, розглядаючи зі смаком викладений вінегрет.Хорошим, повнокровним життям живуть школярі. Тут їм створені всі умови для навчання, веселого відпочинку. Просторі спальні, окремі ліжка зі сніжнобілою білизною і гарними ковдрами, смачна їжа, вміло організоване дозвілля — все це стимулює розумовий і фізичний розвиток дітей у школі трудовій.
Л. БАБИЧ. Фото Ф. Плахтія.м. Кіровоград.

«ННННННННННННННННН»

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 25 грудня 1960 р., З стор.



Очі шофера блищали хо
лодно. У вечоровій млі по
стать пасажира здавалася 
йому незграбною, вайлува
тою: можливо, оцей лобур 
передчасно кинув роботу в 
степу і поспішає на танці 
до знайомої.

Г в-

«
-

у ЛІЩАНОБРІДСЬКОМУ колгоспі «Перше травня», 
а Ново-Українського району, особливо за останній 
рік значно пожвавішала фізкультурно-масова робота. 
Тут створено секції шахів і шашок, легкої атлетики і 
кульової стрільби, велосипедну та вільної і класичної 
боротьби.

Молоді спортсмени колгоспу вже встигли домогтися 
перших спортивних успіхів. Вони стали призерами Пер
ших сільських спортивних Ігор України з велосипедних 
гонок, завоювали першість з вільної боротьби на об
ласній міжвідомчій спартакіаді. Юнаки і дівчата ви
йшли переможцями з волейбола на обласних змаган
нях товариства «Колгоспник».

Сільська молодь не тільки має хороші показники в 
спорті. Бона й добре трудиться на полях і фермах рід-

На цій сторінці газети ми І розповімо про спортивне 
життя першотравневців.

НЕ ОБІЦЯТИ,
Зустрілися ми з секретарем партійної організації кол

госпу Дмитром Васильовичем Ратковим на фізкультур
ному вечорі в просторому залі клубу. Ного обличчя бу
ло збуджене, радісне, а на грудях виблискувала пам’ят
на медаль за активну участь у розгортанні фізкультур
но-масової роботи. Між нами зав’язалася тепла, неви
мушена розмова.— Що ви можете сказати про успіхи спортсменів своєї артілі?

— Успіхи молодих колгоспників-спортсменів радують 
членів правління і мене особисто. Адже вони примно
жили спортивними досягненнями трудову славу хлібо
робів села.— Як допомагає фізкультура і спорт спортсменам у повсякденній роботі?

— Всі хлопці і дівчата, у яких хороші виробничі по
казники, займаються фізкультурою. І нехай не всі вони 
сягнуть вершин спорту, та тренування допомагають їм 
вирощувати високі врожаї, добре працювати на фер
мах. Мені відомо, що деякі керівники колгоспів забу
вають цю елементарну істину і не прислухаються до по
треб молоді, а іноді займаються пустими обіцянками. 
Глибоко помиляються такі товариші. Адже недарма 
кажуть: в здоровому тілі — здоровий дух! А фізкуль
тура — це невичерпне джерело енергії, сили, бадьорос
ті, які так потрібні трудівникам! Ось, наприклад, 18 
молодих доярок першої комплексної бригади, крім 
основної роботи, виростили і зібрали у цьому році на 
кожному з 10 гектарів по 200 центнерів буряків.— Як допомагає правління колгоспу розгортанню фізкультурно-масової роботи на селі?

— Перш за все. ми підтримуємо тісний контакт з ком
сомольською організацією і в міру можливості старає
мося допомогти їй у розв’язанні того чи іншого питан
ня. Здебільшого наша підтримка полягає в матеріаль
ній допомозі. Ми відпустили кошти для спорудження 
стадіону, придбали спортивну форму, інвентар, ніколи 
не відмовляємо і в транспорті. Та й молодь, спасибі, 
завжди виручає нас. У таку гарячу пору року, як заго
тівля сіна, жнива, юнаки і дівчата працюють не тільки 
вдень, а й вночі.

• ■ А ось і сільські важкоатлети (зліва направо): першо- ? 
розрядники Віктор ЛЕВЧЕНКО, Віктор ДУМБРАВА | 

'' та другорозрядннк Юрій МАЗІНСЬКИП. І

Дорогі друзі!
А ЯК У ВАШОМУ СЕЛІ 

розгортається 
фізкультурно-масовий рух?

«Молодої коммунар» — орган Кировогрздского 
областного комитста ЛКС.МУ, г. Кировоград.

/ Стрункий, широко- 
х • плеч.ій юнак вийшов із 
невеличкого провулку, зупи
нився біля перехрестя цент
рального шляху. Він час від 
часу поглядав на годинник. 
Погляд очей тривожно про- 
вожав кожну попутшо авто
машину. Та ось зупинилася 
новенька тритонка.

— Борець я... На трену
вання поспішаю... До Бои- 
дура... Федора Михайло
вича.

— А не брешеш?
— Що ти! Ось і спортив

на форма в чемоданчику.
— Чому ж ти мовчав ра

ніше... А як тебе звати?
— Іван... Іван Кашєев.
Водій ще якусь секунду,

ПІДДУБНИМИ
— Куди, козаче?
•— В Ново-Українку.
— Сідай... А то ще до дів

чат запізнишся.
Дужий стрибок, і — хло

пець у кузові.
Напівдорозі від Ново-Ук- 

раїнкн юнак в котрий раз 
глянув на годинник і, нахи
лившись до кабіни, гукнув:

— Швидше, друже, швид
ше!...

— А-а-а, запізнюєшся? —

Іван КАЩЄЄВ.
і різко зупинив машину.

— Та ти що, жартувати 
надумав? — не то сердито, 
не то з благанням у голосі 
сказав він, ставши на пов
ний зріст у кузові.

— Злазь!.. За ради тебе 
не буду мотор гробити.

— Друже, запізнююсь я.
— Злазь кажу! До чорно

оких красунь можна таксі 
наймати...

Познайомтеся з наймолод
шою спортсменкою велоси
педної секції 'Вірою Цига- 
ненко. Ось уже більше мі
сяця ця дівчина-телятниця 
відвідує тренування.

На знімку: В. ЦИГАНЕН- 
КО.

широко розкривши очі, ди
вився на юнака, який вчить
ся боротися у самого Бов
дура, і потім хвацько ско
чив у кабіну.

Втомленими виходили 
хлопці з тренувального 

приміщення. Іван Кащєєв і 
Федір Бондур деякий час 
йшли мовчки. Кожен був 
зайнятий своїми думками. 
Тренер навіть у перших нев
дачах запального юнака 
вбачав успіх, спортсмен-по- 
чатківець — навпаки. Іва
нові бракувало чистоти тех
ніки виконання прийомів, 
спортивної спритності і на
віть сили. Та Федора Михай
ловича радувала впертість 
юнака, витримка, воля до 
перемоги навіть над набага
то сильнішими від нього 
борцями.

— Хороший ти хлопець,— 
тихо мовив Бон тур, — та
ких спорт любить. От я уже 
не раз замислювався: чи не 
пора тобі покінчити з візи
тами у Ново-Україн'ку. Во
но б то не завадило поїзди
ти ще якийсь там місяць...

Іван опустив голову:
— Кажіть прямо, Федоре 

Михайловичу, шо з мене 
борця не вийде...

Тренер поклав руку на 
плече Кащєєва, посміхнув
ся:

— Та я зовсім про інше... 
Чи ж велика буде користь, 
коли ти один у своєму селі 
будеш носити значок майст
ра спорту? Цього домогтися 
неважко. Значно складніше 
виконати норматив третьо
го розряду, поставивши по
ряд з собою принаймі деся
тьох односельчан і допомог
ти їм...

— Розумію, — перебив 
тренера Іван і замовк.

—- Хлопці підходящі є?
— Є.

•— Ну, то що...
—- Спробую.

Бажаючих займатися
• боротьбою виявилося 

багато. Серед них були і 
Микола Берлад, і ГІстро 
Чолпап, і Анатолій Назаров, 
і брати Вініамін та Дмитро 
Лебеді.

Та Іван на цьому не за
спокоювався. Вдень — на 
роботі у паргуді, а ввечері 
ходив до клубу, в контору 
колгоспу, зустрічався з мо
лоддю. І скрізь добивався, 
агітував...

На тренування іноді при
їздив Федір Бондур і все 
своє вміння майстра спорту

нили болільники. Республі
канські змагання з бо
ротьби — в розпалі.

Івану Кащєєву довелося 
боротися з чернігівським 
спортсменом.

Міцно стиснувши зуби, 
Кащєєв забув про біль у 
плечі, зчепився з противни
ком. І вже через 12 секунд 
суддя оголосив повну пере
могу кіроЕоградця.

У другому поєдинку спра
ви склалися скрутніше. Ви
сокий на зріст станіславсць 
сміливо наступав па юнака, 
гарячкував. Цією вадою ї 
скористався Кащєєв. Через

НЕ РОДЯТЬСЯ
передавав молодим ентузі
астам. Його приємно хви
лювали успіхи вихованців 
Кащєєва.

Перші змагання, перший 
успіх.

Все пізніше й пізніше по
чало гаснути світло у вікні 
Іванової кімнати. Він про
сиджував над книжками, 
вивчав кілограми прийомів 
видатних радянських бога
тирів. А ось, довідавшись, 
що у його спортсмена — уч
ня восьмого класу Анатолія 
Назарова почали проскаку
вати двійки, попередив:

■— Виправ двійки.. Бо
інакше...

Хлопець підтягнувся, та 
через деякий час знову по
чав відставати з кількох 
предметів, бешкетував на 
уроках, пропускав трену
вання. Якось зустрів його 
Іван на вулиці. Назаров 
стояв у колі підлітків і по
чував себе Іваном Піддуб- 
ним.

— Ну, хто силою поміря
ється зі мною?

Вийшло декілька хлопчи
ків.

— А я вас отак, отак...
Дітвора падала у пил, 

піднімалася з розбитими до 
крові колінами і носами.

Чергова розмова знов не 
принесла користі. Анатолій 
Назаров кинув школу.

Три дні Іван Кащєєв хо
див замислений, роздумую
чи над дальшою долею 
хлопця.

Неспокійно на серці ста
ло, коли довідався, що Ана
толій майнув десь аж на 
Донбас.
у/ Спортивний зал у

’ Конотопі був яскраво 
освітлений, балкони запов-

2 хвилини 26 секунд переміг 
противника. Але сходячи з 
килиму, відчув біль у лівому 
боці.

Все, оце і все... Прощайте 
перемоги. До одної травми 
прибавилась ще одна. Все...

Опівночі в готелі, колц^ 
вже всі спали в кімнаті, по
чувся стогін.

Висунувся з-під ковдри 
Дмитро Лебідь.. Хто це? р 
Брат спить спокійно, інші — 
теж. Знову стогін. Іван... 
Тренер наш...

Дмитро піднявся з ліжка 
підійшов до Кащєєва. Той 
спав, стогнучи у сні.

Наступного дня Іван про
грав обидва поєдинки. Та, 
незважаючи на різкий біль 
у плечі і в боці, радів. Гро
мадський інструктор був ра
дий за своїх хлопців.

...Вдома зустріла Світла
на.

— Ну як?
— Добре... Прямо таки 

добре: восьме командне міс
це з двадцяти п’ятиі

— А ти знаєш, з Донбасу 
повернузея Анатолій Наза
ров... Біля телят збирається 
працювати... А ще... прий
шов папір, у якому чорним 
по білому написано, що тебе 
зараховано студентом пер
шого курсу Української 
сільськогосподарської ака
демії на заочне відділення.

Скільки радощів за один 
день! Скільки щастя...

Так завжди буває, коли 
серце б’ється молодо, коли 
ти не згинаєш голову перед 
життєвими вітрами.Н. ПАЛИВОДА. Фото автора.

ТОЙ ВЕЧІР ЛИХА НАРОБИВ...
Якби Микола вкрав у сусіда 

курку чи порося, то селом про
котилася б чутка;

— Чули?
— Бачили?
— Наш Микола порося по

тягнув.
— Та невже?
— їй же право! Кума Пріська 

казала...
Та цього не трапилося. М’яса 

можна і в колгоспній коморі 
виписати... А коли так, то на
віщо ж забруднювати руки і... 
(тут ми хотіли сказати про со
вість. Та про неї — опісля).

У Миколи — лірична душа. 
Одним словом, хлопець—поет. ,

Ото як настане вечір, Микола 
кілька разів солодко позіхне, 
підніметься з-за столу і давай 
римувати пошепки: «корова— 
дрова», «коза—сльоза», «бу
гай—гай» і т. д., і т. л. А потім 
вийде на подвір’я і «сочиняє»: 

Пророста озимина, 
Йде у поле Катька, 
На городі — бузина, 
А в Києві — дядько!

Вихрем залітає до кімнати і 
все своє творіння — в конверт. 
Нашвидку строче адресу і на 
пошту. А літконсультант (бо
дай їм тикнулося) не визнають 
у Миколі зрілого поета, радять 
вчитися. Та не такий наш вір
шомаз, щоб слухати якихось 
там консультантів. Він ще утне, 
він доведе, па що здатна його 
поетична натура.

І що б ви подумали — утнув 
таки. Звечора не спав. Стояв у 
саду І дивився на небо. Тво
рив. Але неслухняна Мнколина 
муза на той час була вихід
ною — жодного рядка не ляг
ло на папір.

Бродив бідолаха по садку: І 
свистів по-солов’їному, декіль
ка разів затягував «Посіяла 
огірочки», і навіть пройняла 
сльоза творчості. Та поезія, моя 
риба у негоду, не йшла ні на 
які принади.

І приклав тоді Микола до 
свого ліричного чола свій пое
тичний перст:

— Евріка!
І через декілька хвилин вірш 

рівними рядочками слухняно ліг 
на папір. Микола вчетверо склав 
листок і хотів уже заклеювати 
конверт, та зупинився і допи
сав: «Прошу редакцію газети 
«Молодий комунар» опубліку
вати мій вірш «Пави біля 
об’яви». З привітом!»...

В редакції уважно прочитали 
сатиричного вірша, а потім взя
ли та й... не надрукували його. 
Не з’явилася поезія на світ, 
хоч під нею й стояло прізви
ще, Ім’я, по батькові та адре
са: «Кіровоградська область^ 
Олександрійський район, село 
Попельнасте, колгосп «Украї
на», бригада № 0, Боцману Ми-"' 
колі Івановичу».

Чому ж все-таки вірш не був 
надрукований?

Про це, шановні читач), кра
ще запитайте у самого автора, 
бо ніхто з працівників редакції 
не відає, у кого Микола Боцман 
позичив очей і совісті, по-бра- 
кош.єрському присвоївши собі 
гумореску луганського поета 
М. Білоцерківського «Пави бі
ля об’яви» ІЗ КНІІЖКИ «Молоді • 
перчанн» (Бібліотечка лерця. 
49).

Дуже шкода, що у колгосп
ній коморі не виписують пое
тичних творів. Тоді б, напевне, 
селом I не ходили чутки;

— Чули?
— Бачили?
— Наш Микола став літера

турним грабіжником.
— Як це?
— Чужого вірша вкрав.
— Та невже?
— їй же право! В газеті чи

тали...
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