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РАДА
МІНІСТРІВ 

СРСР

незламна єдність! 
друзі, з новим щастям!,

ПРЕЗИДІЯ 
ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР

Радянському народові
НОВОРІЧНЕ ПОЗДОРОВЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС, 

ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР і РАДИ МІНІСТРІВ СРСР
Дорогі друзі і товариші! Громадяни Великого Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік!
Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу, Президія Верхов

ної Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР палко поздоровляють вас з наступаючим Но
вим роком! Від усього серця бажаємо вам у Новому ропі доброго здоров’я і щастя, 
великих успіхів у праці і творчості на благо нашого народу, нашої Радянської Бать
ківщини, в ім’я перемоги справи миру і торжества комунізму

Оглядаючись на прожитий 1960 рік, ми, радянські люди, можемо з гордістю ска
зати: наші справи ідуть добре! Грандіозні плани семирічки виконуються і перевико
наються. Ми розраховували, що за перші два роки семирічки промислова продукція 
країни зросте на 17 процентів, а вона збільшилась на 23 проценти. За ці роки вироб
лено промислової продукції приблизно на 120 мільярдів карбованців більше, ніж було 
визначено'планом. Це заслуга нашого героїчного робітничого класу, інженерів, техні
ків, організаторів і керівників виробництва.

Напередодні Нового року достроково стали до ладу такі гіганти соціалістичної ін
дустрії, як найбільша в світі Сталінградська гідростанція, найбільша в світі Криво
різька домна, унікальний прокатний стан на Магнітогорському металургійному комбі
наті. Це заслуга наших невтомних будівельників і монтажників, які спираються на 
дедалі зростаючу могутність соціалістичної індустрії.

Впевнено зустрічають Новий рік і трудівники радянського села. За останні шість 
років загальний обсяг сільськогосподарської продукції зріс у нас и півтора раза. У 1960 
році, незважаючи на несприятливі умови йЪгоди, наше сільське господарство зробило 
новий крок вперед. Це заслуга наших колгоспників і колгоспниць, робітників і робіт- 

Я* лиць радгоспів, спеціалістів сільського господарства, які самовіддано здійснюють на
креслення партії і уряду по піднесення? сільського господарства.

Країна Рад законно пишається успіхами вітчизняної науки і техніки. За минулий 
рік ми ще глибше проникли в таємниці атома, навчилися ще успішніше застосовувати 
атомну енергію в мирних цілях. Пославши в космос важкий корабель з живими істота
ми і повернувши його на Землю, радянська наука ще раз підтвердила свій незапереч
ний пріоритет в освоєнні космосу і в багатьох інших галузях знань. Це заслуга діячів 
радянської науки і техніки, наших чудових вчених, конструкторів і машинобудівників.

Успіхи радянської промисловості, сільського господарства, науково-технічної думки 
є міцним фундаментом для дальшого неухильного піднесення добробуту радянського 
народу. Все, що робиться в нашій країні, все це робиться для людини, для її блага і 
щастя. Успішно розв’язується житлова проблема. Завершено перехід усіх робітників і 
службовців радянської країни на семигодинний робочий день. Проводиться в життя 
закон про скасування податків. З нового року в обіг надходять нові гроші. Вони 
зроблять карбованець однією з найстінкіших валют світу.

Минулий рік ознаменувався напруженою, наполегливою боротьбою Комуністичної 
партії, Радянського уряду, всього радянського народу за міцний мир на землі. На по
чатку року Верховна Рада СРСР, вирішивши провести нове, значне скорочення Зброй
них Сил Радянського Союзу, звернулась до парламентів і урядів усіх держав світу з 
закликом зробити практичні кроки до врятування народів своїх країн від 
озброєнь, до врятування всього людства від загрози війни. Цей заклик зустрів палкий 
відгук в серцях усіх чесних людей землі. Історичні пропозиції Радянського Союзу про 
загальне і повне роззброєння, про остаточну ліквідацію колоніального гніту, внесені 
Микитою Сергійовичем Хрущовим на сесії Генеральної Асамблеї ООН, об’єднують всі 
чесні уми і серця, всі миролюбні сили на всіх континентах земної кулі для боротьби 
за мир і безпеку народів.

І хоч пропозиції СРСР припали не до смаку імперіалістам, колонізаторам і вовн 
пішли на нові провокації проти миролюбних країн, щоб посилити міжнародну напруже
ність, зірвати мирну радянську ініціативу, Радянський Союз продовжує безустанно рі
шучу і наполегливу боротьбу за мир. Ми віримо, що справа миру восторжествує!

А\и живемо в такий час, коли не імперіалізм, а соціалізм, світова соціалістична 
система, сили, які борються проти імперіалізму, за соціалістичну перебудову суспіль
ства, все в більшій мірі визначають долю людства. Ніякі силкування імперіалізму 
не можуть припинити поступальний розвиток історії. Наш вік — вік торжества марк- 
сизму-ленінізму. Про це з величезною силою переконливості свідчать підсумки історич

ної листопадової Наради представників комуністичних і робітничих партій у Москві.
Дорогі друзі і товариші!
Наша любима Батьківщина вступає у новий, 1961-й рік, сповнена могутніх сил. Се

сія Верховної Ради СРСР, яка щойно закінчилася, затвердила план третього року се
мирічки. Здійснення цього плану забезпечить нове піднесення соціалістичної індустрії і 
сільського господарства, новий розквіт науки і культури, зростання народного добробуту.

Немає сумніву, що наш народ перетворить ці плани в реальність і в наступаючому 
році впише нові славні сторінки в історію нашої Батьківщини. Комуністична партія і 
радянський уряд і в наступаючому році будуть так само послідовно, наполегливо й 
уперто боротися за нові успіхи в розвитку радянської економіки і підвищенні добробу
ту нашого народу, за зміцнення миру, дружби і співробітництва між усіма народами 
землі. Хай мир і свобода стануть надбанням усіх народів, в усіх куточках земної кулі!

Слава нашій великій Батьківщині—Союзові Радянських Соціалістичних Республік! 
Слава нашому народові-трудівнику, народові-будівнику, народові-борцю за комунізм! 
Палкий привіт нашим братам і сестрам в усіх країнах 

великої соціалістичної співдружності! Хай зростає і міц
ніє братерський союз і дружба народів соціалістичних 
країн!

Хай живе дружба між усіма народами, хай 
мир в усьому світі!

Хай міцніє єдність партії, уряду і народу — 
рука всіх наших перемог у боротьбі за комунізм, 
вічно живе і міцніє наша

З Новим роком, дорогі

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ 

КПРС

запо-

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОД РАДСЬКО! О ОБКОМУ ЛКСМЛ

Рік видання V 
№ 1 (350). Неділя, 1 січня 1961 р. Ціна 2 коп.

10 закріплених свинома-із

Святковий настрій у дівчини! Та й як не радіти Вірі 
Агієвич, кращій свинарці колгоспу їм. Щорса, Онуфріїв-- 
ського району, збираючись у клуб, на новорічний вечір?

Хороший, перемогами багатий рік, проводжає Віра. 
По 32,8 поросят від кожної 
ток одержала і вирости
ла молода свинарка. А 
її зобов’язання на новий 
рік — 40 поросят 
свиноматки.

Ковпака.

Збори партійного
А К Т И В У

ЗО грудня в Кіровограді 
відбулися збори обласного 
та Кіровоградського місько
го партійного активу. З до
повідаю про підсумки Нара
ди представників комуніс
тичних і робітничих партій 
виступив член Президії ЦК 
КП України, Голова Ради 
Міністрів УРСР Н. Т. Каль- 
ченко.

У прийнятому рішенні 
збори партійного активу од
ностайно схвалили докумен
ти, прийняті Московською 
Нарадою представників ко
муністичних і робітничих 
партій.



1КОНВЕЙЄР
НЕ ЗУПИНЯЄТЬСЯ

СЬОМА година ранку, але 
тьмяна імла зимової 

ночі немов і не думає роз
ступатись, Тому вогні фаб
ричних вікон здаються особ
ливо яскравими.

У дробильно-сушильному 
відділенні Семепівсько-Го- 
ловківської брикетної фаб
рики нічну вахту несла сьо
годні бригада Григорія Ря
бого — колектив комуніс
тичної праці.

ня мріє про вищу освіту 1 
готується поступити у Ле
нінградський політехнічний 
інститут. Ось і в цей день їй 
треба побувати на під
готовчих курсах та й, вза
галі, безліч справ у дівчини ціоналізатор, 
напередодні свята, але Та
ня не поспішає залишати 
цех, поки не прибире своє 
робоче місце, не підготує 
ЙОГО ДЛЯ ЗМІНЩИЦІ. У ЦІЙ 

бригаді вже стало прави-

— Як пройшла зміна? — 
запитує начальник цеху, 
Іван Миколайович Ільченко, 
оператора Любу Дубовець, 
І у відповідь чує звичне: — 
Добре. Аварій і засипок не 
було. Бункера посяі.

Оператору завжди 
домо.

— Цікава робота ; 
би, — кажуть інші 
бригади, зібравшись 
пульту управління, 
збагнути принцип його дії 
(фото вгорі).

В цеху безперервно руха
ються швидкі стрічки тран
спортера, несучи на собі 
рівний шар вугілля. Про
цес його подрібнення, про
сіювання і сушіння здій
снює бригада Григорія Ря
бого. Біля 3600 тонн вугіл
ля проходить щоденно крізь 
руки кожного з 14 членів 
цієї бригади. Звичайно, вис
лів це переносний — адже 
всі процеси майже повністю 
механізовані. Та все ж ро
бота потребує великої 
вправності і уваги від мо
тористів, дробильників, ма
шиністів, які працюють тут.

А працюють вони на со
вість. Ось закінчила зміну 
.Таня Козакова, мотористка. 
Вона прийшла у бригаду 
після закінчення десятиріч
ки. Зараз вже оволоділа 
двома спеціальностями — 
моториста й диспетчера. Та-
ваоооаоаамааанотіашіадваааіиаіа

Рядки з листів

все ві-

у Лю- 
члени 

, біля 
щоб

у/" 1960 РОЦІ я закінчила 
” середню школу, стала 

робітницею взуттєвої фаб
рики. В 1961 році маю на
мір вступити заочно до 
інституту і здобути звання 
ударника комуністичної 
праці.

ілом — турбуватися, щоб 
в інших змінах не було за
тримок, простоїв.

Особливо ж тут турбую
ться про успіхи бригади Ми
коли Махальського, з якою 
змагаються, щиро бажаючи

ляла у них на весіллі. Та й 
після того не раз бувало, що 
завівають друзі до гостинних 
молодожонів, у їх нову, за
тишну квартиру. Хороша 
дружина у Віктора — ра- 

співачка,кра
ща волейболістка фабричної 
команди. До такої і по до
помогу не сором звернутися.

Хорошою і дружньою 
сім’єю можна назвати і 
бригаду вцілому. Особливо 
відчувають це ті, хто влив
ся у неї зовсім недавно — 
Яков Гура, Віктор Со
лонина. Рідною домівкою 
став цей колектив і для кам
чадала Івана Шахундіна.

Коли настає вечір, біль
шість членів бригади зустрі
нете на заняттях. На кур
сах по підвищенню кваліфі
кації вчаться не тільки мо
лоді робітники, як от вчо
рашній десятикласник Вік
тор Солонина, але й досвід
чені, — Григорій Жилич, 
бригадир Григорій Рябий. 
Дехто з дівчат відвідує кур
си крою та пошиття. А Ніна 
Торон, Таня Козакова і Ді
ла Демиденко (фото вни
зу) — не пропускають жод
ного заняття в університеті 
культури.

Минулий рік приніс багато 
удач дружному колективу: 
жодної аварії або порушен
ня техніки безпеки, 7,5 тисяч 
карбованців заощаджених 
на електроенергії, нові про- 
п оз и ції раціоналізаторів 
Григорія Рябого і Ганни Го
луб, а головне — зростання,

своїм «суперникам», зазнати 
такої радості, яка була у 
них в день 43-х роковин 
Жовтня, коли бригаді при
своїли почесне звання. А в 
Ганни Голуб та Віктора Дя- 
ченка свято було подвійним: 
вся бригада в той день гу-

духовне збагачення кожно
го з чотирнадцяти. Знайом
лячись з ними, віриш. Що 
ніколи з їх вини не зупини
ться конвейєр, і що не буде 
кінця їх хорошій дружбі.

Г. ТИМОНЮК,
юнкор.

............... «з

ЗРІЛІСТЬ
кою. Особливо у 
коли не тільки втома муа 
ла а часом і зневір я, сум 
Ніви Рідко хто, беручись 
за зовсім нову справу, нг 
зазнавав їх. їх породжує не 
душевне безсилля, а поіут 
тя величезної відповідаль
ності, взятої на себе.

До праці не звикати бу- 
“ ,по І1ІКОЛЯ-

Почалося так
ТТЕВЕЛИКИИ зріст ніко- 

Щ ли, навіть у хлоп’ячі ро
ки, не завдавав Льоні особ
ливого клопоту. Не за си
лу — за кмітливість і весе
лу, жваву вдачу визнали 
його своїм ватажком одно
літки. Як і тисячі босоно
гих бешкетників — його ро
весників, він мріяв про по
двиги. В білявій стриженій 
голівці виникали і з калей
доскопічною швидкістю мі
нялися одна привабливіша 
за іншу картини: то він, ві
домий льотчик-герой, поса
див срібнокрилий літак по
близу своєї Протоцопівки, 
то стоїть на капітанському 
містку океанського паропла
ва або ж на сцені, перед за
лом, здивованим і схвильо
ваним чарівною грою його 
баяна... / якби хто в ту по
ру сказав Льоні Лукашев- 
ському, що свиноферма на 
пагорку за селом — арена 
його майбутніх подвигів, не 
на жарт образився б хлоп
чина.

Зрілість... Все-таки недар
ма це слово стало супутни
ком атестату про закінчен
ня десятирічки.

...У веселому святковому 
гаморі тане легкий смуток, 
навіяний прощанням з шко
лою. Льоню в котрий раз 
вже примушували брати 
баян і «на прощання» заспі
вати. Потім співала Набій
ка Прокопенко, а він аком- 
понивав їй, не зводячи по
гляду з русявих кіс, блакит
них очей дівчини. Смішно 
згадати, вони мало не по
сварились тоді. Леонтій за
питав у своєї подруги:

— То як же ти вирішила. 
Надійно? Марія Делюрман, 
Катя Кузьменко, Марія 
Щербина і ще дехто з дів
чат погодились.

— А сам, мабуть, в інсти
тут підеш? Оцінки ж хоро
ші...

— Обов’язково. У Київ, в 
сільськогосподарську акаде
мію.

— То й нічого інших на 
ферму агітувати, — ображе
но кинула дівчина.

А Льоня, 
сміхаючись,

— Років
вступатиму.
зом з усіма. Ну, згода?

І стали десятикласники 
Протопопівської середньої 
школи членами тварин
ницької бригади, а їх ком
сорг — бригадиром.

Знайомство

похитрувато
вів далі.
через два—три 

А зараз — ра-

онтія, заробітки... ЦЩг, , 
ТОЧНІСТЮ до копійки 
рахувати у скільки обходу. 
ться центнер Свинини, гр; 
ба Ъовгенько попосидіти 
норами.

На йві б ради ііи ими г,
підрахунки за липень. Ц,.^ 
нер свинини коштував вс^_ 
го лиш 174 карбованці! 
билило Леонтію — ще школя- 

час літніх канікул
це—дешеві зелені

шміжId

завжди працював у артілі, 
а одного літа аж у цілинні 
степи збирати врожай їздив.

Але тепер це особлива бу
ла праця — у всіх на виду, 
мов екзамен. Розумів: як
що не осилиш, схибиш, то 
не тільки сам ходитимеш у 
базіках, але й хорошу спра
ву скомпрометуєш перед 
односельчанами.

Повесні розвіялись останні 
сумніви. Леонтій здав дер
жаві першу партію відгодо- 

Серед 
спра- 

нього. 
йому 

рес- 
моло-

В. КОЖУХАР. І♦ * * < 7L4 И НУЛИ И рік для мене І 
був багатий на радісні ( 

події — я стала ударником 1 
комуністичної праці і канди- ! 
датом в члени КПРС. (

Л. КРАМАРЕНКО, j 
робітниця заводу «Чер- < 
вона зірка».♦ * * ( 

ЛЛЕНІ дуже за пам’яте- j 
лось, як влітку цього < 

року ми усім класом працю- ( 
вали у колгоспі. Було дуже j 
цікаво, весело, не обходи- « 
лось і без смішнігх пригод. І

В. САВЧЕНКО, j
десятикласниця Вище- '
верещацької середньої |
школи, Олександрів- j
ського району. ’

( 
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Отак, як оглянешся на прожиті роки, то навіть 
дивуєшся: он скільки хорошого сталося! Але все ж 
60-й був для мене надзвичайний. Бо й справді, таки 
багато радощів випало на мою долю. Згадую все пе
режите і розібратися не можу: що мене найбільше 
схвилювало?

Ну хіба можна було не торжествувати в той день, 
коли я дізнався, що в нас родилася донька? Звісно, 
я місця собі не знаходив па рідній матінці-землі, го
товий був весь світ обійняти.

А вслід за цим і інші події послідували. Вже дав
но я мрію плекав: зоотехніком стати. Вабила мене 
ця професія нестримно, і я слово собі дав: як би там 
не було, а всерівно свого доб'юся. І от, нарешті, 
я — студент. Вступив я в інститут сільськогосподар
ський, в Одесу.

Знаю я — щоб справжнім спеціалістом стати, треба 
досконало вивчити справу, за яку берешся. Тому й 
пішов на свиноферму.

А зараз, напередодні нового року, твердо обіцяю; 
на протязі 1961 року 750 свиней відгодую і здам дер
жаві 650 центнерів м’яса. А ще вирішив ділом під
тримати заклик Леонтія Лукашевського — займуся 
вивченням сільськогосподарської техніки. Інакше й 
бути не може: адже тепер така відповідальність на 
мені — днями прийняли мене в члени КПРС. І хай 
небагато часу минуло з тих пір, та все ж даю міцне 
слово комуніста, що довір’я виправдаю.

В. ДУБОВИК, 
свинар колгоспу «Україна» Бобри- 
нецького району.

Ґ*ПОЧАТКУ він прочитав 
про це в газеті. Як агі

татор, Леонтій звик слідку
вати за пресою, а цього тим 
більше не міг не помітити: 
багато писалось про почин 
львівського свинаря Я. С. 
Чижа. -

Немов підмінили веселого 
витівника Леонтія: ходить 
такий зосереджений, замис
лений. Всі ті роздуми ви
клав незабаром перед голо
вою артілі:

— А що, коли й нам, 
Олександре Тимофійовичу, 
оті самогодівниці придбати, 
а загорожу, що біля свино
ферми, переобладнати у від- 
годівельний майданчик? На
думав і я за новим, чижів- 
ським методом працювати.

Для О. Т. Шульги ця про
позиція не була несподіван
кою. Голова її сам останні 
дні був цим же заклопота
ний. Вже й кандидатуру пі
дібрав хорошу — молодого 
комуніста Леонтія Лука- 
шевськогсі.

І голова, і Андрій Олек
сійович Тищенко, парторг, 
запевнили, що підтримува
тимуть у всьому. Звичайно, 
він відчув її, цю допомогу. 
Та швидко і повністю пере
будувати свинарник кол
госп не мав змоги. На пер
ших порах його лише злег
ка «модернізували» — по
викидали станки, встанови
ли годівниці. Щоправда, 
свиней було менше, ніж у 
Чижа — тру сотні всього, 
та все ж праця була важ-

ваних ним свиней, 
усіх свинарів району 
ви найкраще йшли у 
Через те й випала 
честь бути учасником 
публіканської наради 
дих тваринників.

Поїздка у столицю 
шила у Леонтія багато вра
жень, та з них найяскраві
ше — особисте знайомство 
із знатним львівським сви
нарем. Цей невисокого зрос
ту^ чоловік у вишиванці, з 
м’якою співучою говіркою, 
відразу ж викликав приязнь 
у Леонтія. В перерві між 
засіданнями їм було про що 
поговорити. А коли Леонтію 
надали слово для виступу, 
він з високої трибуни ви
кликав свого нового друга 
на змагання. Слова юнака 
потонули в бурхливих оп
лесках.

...Поїзд набирав швид
кість. Позаду залишився 
красень-Циїв. Сліпуче блис
нула на прощання золото- 
голова Софія і відстань по
глинула останні обриси міс
та. Леонтій стояв біля ва
гонного віконця. З швид
кістю, випереджуючою по
їзд, линули думки. Скорі
ше б поділитися з друзями 
великою своєю турботою, 
побачити Надійну та мало
го Толика, сина. Цікаво, як 
зустріне звістку дюужина. 
Мабуть, спочатку розгуби
ться, трохи дорікатиме за 
те, що такий він гарячий, 
зухвалий. А назавтра йтиме 
поряд на роботу — адже 
вона теж свинарка.

Отаке воно, щастя
КЛАДИ А це річ — со- 

бівартість. 1 що тільки 
не впливає на неї: вартість 
кормів, величина прирости 
рівень механізації, його, Ле-

за ли-

ми І велике старання 
дого свинаря.

Успіх потроював 
приносив -глибоке пергко- 
нання, що так япацюмії 
може кожен. ЛукаїиевНАїм^- 
через газету звертається Ф 
молодих свинарів Кірозо- 
градщини. Він сповіщає, 
його зобов’язання — ві> 
дувати за рік 1.500 го 
свиней, закликає й і 
наслідувати метод Я росла 
Чижа.

Ще місяць лишався 
свята 43-ої річниці Мові 
а Лукашевський рапорт 
вав про те, що перед святну 
ве зобов’язання виконано- 
здано державі 1.020 сеймі 
вагою 850 центнерів. Рапо) 
ту вав і .безпосередньо 
киті Сергійовичу Хрущом 
З властивою йому відв& 
тістю Леонтій ділився 
дістю своєї перемоги.

Відповідь прийшла у п# 
реддень жовтневих сак, 
Микита Сергійович сердечко 
вітав Леонтія і, немов гр- 
бачивши крізь стислі р#№ 
рапорту все його життя, всі 
мрії й пориви, писав: «Ви 
правильно зробили, кол^. - 
закінчивши школу, niuj:l 
працювати свинарем... П|®‘ 
цю завжди можна сполІ№~-«?: 
ти з навчанням. Людачі, 
яка пройде трудову шМІ 
легше стати добрим £пеі(&‘ 
лісто ч сільського господар*1 
ства».

Адреса «Колгосп і.ч?^ • 
Леніна, Леонтію Лукаїис- 
сько.чу»—тепер найпопуляр* * 
ніша в Олександрійсько^ 
районі.

Часто приходять лмсг^ . 
°ід зовсім молодих, які Є- 
стоять на роздоріжжі, осі'1' ; 
точно не обравши сво& 
шляху в житті. Одна відпо- 
шдь, одна рада для tokiutcJ Леонтія.- не обов’язком 
ставати свинарями. До щас І 
тя у кожного свій шлях /> 
лов не ж, щоб був він пР* 
мим і світлим.

Широким кроком ч* 1 
Р пу тРУдовому, був І п/«-*7///К0,"-в-СЬ/СОго минулі J ’ на“багатпіий події'

найщасливіїиий. / в нг І ступаючому у Леонтія бч !- 
не менше щастя, бо твори* 1 
він. його власноручно.

Т. БОДНАР,



іЖірОїХО
ЗДАЄТЬСЯ, тоді був не

приємний осінній день. 
Похмуре небо. Похмурий 
настрій. Сашка знову пере
водили «виховувати» на но
ве місце. Він не прожив ще 
й півтора десятка років, але 
вже звик до ярлика «ху
ліган», «безнадійний», «не
справний». йому було все 
одно, в яку ще там школу 
ведуть його, звичайну чи 
інтернат...

Бідолашна, засмучена ма
тір завела сина в примі
щення школи. Остання на
дія...

Похнюпившись, Сашко 
крадькома розглядає не
знайому обстановку. А 
тут... непоганої Килими, до
ріжки, дивани і стільці в 
білих чохлах, великі роз
кішні квіти в коридорі, кар
тини цікаві... Красиво!..

З розмови матері з ди
ректором Сашко зрозумів: 
він тут лишається. Зустрі
ли добре. Тільки це спо
чатку. А потім знову зро
зуміють, що він «невиправ
ний»...

Через декілька днів його, 
Сашка Моїна, призначили 
комендантом школи. Зна
чить. вірять, що він зможе! 
І він обов’язково зможе, 
він прикладе всіх сил, щоб 
у приміщенні був зразко
вий порядок!

Семикласник Саша Моїй— 
нині один з кращих вихо
ванців Олександрійської 
школи-іптернаї у. Виявляє
ться, він може бути вимог
ливим комендантом і 
ливчм учнем, 
старшим 
класникп 
співаком 
Він лише 
громадян, 
цю школу своїм рідним до
мом, де вони знайшли 
дорожче: увагу, ласку, 
боту.

Ні, все-таки не так 
просто вірити в 
знаходити в ній найменші 
жаринки людської краси і 
розчулити їх неквапливо, 
невтомно, — те, піо покла
дено в основу роботи педа
гогічного колективу Олек
сандрійської школи-інтер- 
НЗТУ.

Трудові навики в школі 
виховуються з першого кла
су. Діти самі заправляють 
ліжка, допомагають приби
рати коридори, спальні, 
класні кімнати. Позбавлен
ня права прибирати примі
щення сприймається як об
раза або покарання.

Вихователі планують ро
боту так, щоб кожен 
діти були чимось

кміт-
розсудливим 

«братом» (семи- 
найстарші тут), 
шкільного хору, 
один із 175 юних 

які вважають

най- 
тур-

вже
людину:

час 
зайняті.

ЧЕРВОНОЗОРИЙ 
ИЯ OirnMV ППЧМІ'

Ц ЕРВОНОЗОРИИ танк,
* на якому оозмістилися 

дев’ять розвідників, мчав 
окупованим фашистам и 
кримським селом Ашага- 
Д ж а л і. Петро Велігін, 
щільно притиснувшись до 
башти танка, влучними по
стрілами з гвинтівки розстрі
лював фашистських солда-
тів, які з пере
кошеними від 
жаху обличчя
ми. тікали від 
смертоносно г о 
танка.

Десь на дру
гому кінці се
ла забухкотіли 
ворожі г а р- 
мати, і важкі снаряди щіль
но почали лягати навколо 
танка. Уникаючи артилерій
ського обстрілу, бойова ма
шина вискочила на околицю 
села. Та раптом перед нею 
виріс гурт окупантів, які 
копошилися біля гармати. 
Гвардійці ніби по команді, 
сипонули у ворожих солда
тів з автоматів та гвинті
вок. В ту ж мить гармата 
Д'їхнула на них полум’ям...

Петро ще пам’ятав, як він 
жбурнув у ворогів гранату... 
А далі чорний дим, що вир
вався десь зсередини танка, 
закрив усе довкола. Юнак 
втратив свідомість.

Опритомнів у неглибоко
му окопі серед своїх гова- 
П||в. Бійці готувалися до

Виконавши до
машні завдання, 
вони розважають
ся на свіжому по
вітрі, або в

точку для ігор, 
слуг декілька гуртків: 
ровий, музичний,

ку- 
До їх по- 

хо- 
танцю- 

вальиий, драматичний, пред
метні. ’ -------І, можливо, народ-

сстетиці Починається вона 
з побуту. Виключна чисто
та і гармонія оздоблення 
залу, спалень, кімнат при
мушує дітей бути акуратна* 
ми і підтягнутими. Кожна 
картина; лозунг, плакат 
мають виховний характер. 
В школі є спеціальна худож
ня рада, яка керує худож

нім оформ
ленням і н- 
тернату.

Уже зараз 
в інтернаті 

поставлена
мета: навчити кожного ви
хованця грати на одному 
з музичних інструментів— 

баяні, піаніно, 
художня студія, 
знання в галузі 
, графіки, жи-

в людину
художника Юріяження художника Юрія 

Цемрюка чи фізика Андрія 
Міняйла будуть колись по
в’язувати з інтернатськими 
гуртками.

В колективі шліфуються 
всі кращі людські якос
ті: чесність, вірність, муж
ність.

Назавжди 
інтернатівці 
дружби в місцевому 
названу в честь 
середньої школи № 16, дні 
народження, коли ранком, 
зажмуривши очі, пірнеш 
рукою під подушку і витяг
неш подарунок з написом: 
«Від друзів-іатернатівців».

Ті, хто вийде в життя і 
інтернату, ніколи не лишать 
товариша в біді. Якось вно
чі одного хлопчика, Серьо- 
жу, побили. Взялись вияс
нити. Всі припущення зво
дились до одного: набив 
Коля Ковальов. Класний 
керівник'доповів про це ди
ректорові Г. К. Настасьєву. 
Та • несподівано з’ясувало
ся: Коля — підставна осо
ба, його примусили набити 
Серьожу. Схвильовані де
легати від спальні прибігли 
до директора розповісти 
всю правду. Винен, по сутд, 
Петя Остроухов, а не Ко
ля.

Що ж — закономірно. Ко
лектив не потерпів би дов
го в своєму середовищі не
справедливості...

У вихованні інтернатівців 
велике місце відводиться

запам’ятають 
галявину 

лісі, 
друзів із

бою 
ніби 
них.

3 ротою 
сарана

фашистів, шо 
рачкували до

Берегти і 
тільки з

патрони, стрі- 
і близької від-

скрипці, І 
Створена 
яка дає : 
скульптури, 
вопису.

Не можна сказати, що у 
вихованні дітей цієї школи 
все ідеально. Трапляють
ся помилки. Але ж це поча
ток, 
буде лише рік.

Та без вагань можна ска
зати: майбутнє принесе ве
ликі вдачі цьому колективу.

Ось ідуть відкриті партій
ні збори. Порядок денний: 
звіт старшої піонервожатої 
Є. Гречко. Багато ще не 
розпочато, не зроблено, та 
й сам тон звіту невпевне
ний. Нерідко в подібних ви
падках звітуючому влашто
вують справжній «рознос», 
після якого він може просто 
зневіритись V своїх силах. 
Є. Гречко підказали, чого 
невистачає в її роботі, що 
потрібно закріпити, а то 
відкинути. Вийшла товари
ська потрібна розмова.

Тут, в інтернаті, люди по
винні бути не лише здібни
ми вихователями, знаючими 
вчителями, але й ласкавою 
матір’ю, вимогливим бать
ком, справжнім педагогом- 
романтиком, який вміє в 
кожному такому «безнадій
ному», як Сашко Моїй, в 
майбутньому бачити хоро
шу, красивої душі людину.

А. ВОЩАНСЬКА.

В лютому інтернату

Тепер на дев’ятьох ра
дянських бійців наступав 
цілий батальйон фашистів, 
але й ця атака виявилася 
безуспішною, лише ворожи
ми трупами густіше вкрила
ся земля. Після жорстокої 
сутички у розвідників май
же не залишилось боєпри
пасів.

— За мною, вперед! — 
Піддубний вискочив з око-

ляти 
стані! — почув Петро наказ 
сержанта Піддубного.

— Дайте і мені гвинтів
ку. — перемагаючи страшен
ний біль в голові, підвівся 
Велігін.

— Боєць Велігін, наказую 
вам лежати і не рухатись, пу і з усього розмаху роз- 
Ви контужені, — відповів 
Піддубний, пильно вдивля
ючись у вороже кільце.

— Товаришу командир, я 
ж зовсім здоровий, — 
стискуючи руками голову, 
благально промовив ПетрсВ 
Та його слів вже ніхто не 
почув.

•— Вогонь! — дав коман
ду сержант Піддубний, коли 
вороги наблизились на кіль
ка десятків метрів. 1 враз на 
фашистів посипався свинце
вий град. Петро, помітивши 
біля себе гвинтівку, схопив 
ії, припав до бруствера і 
вистрілив у найближчого 
фашиста. Той звалився на 
зелену траву. Після першо-

троиіив прикладом автома
та" голову якомусь офіцеро
ві. Всі розвідники, навіть 
поранені Велігін і Єршов, 
пішли в рукопашну з воро
гами. Билися багнетами, 
прикладами, лопатами, ку
лаками. Та сили були не
рівні, бо на кожного гвар
дійця припадало десь по 
20 окупантів.

На розвідників навалили
ся фашисти, зв’язали їм ру
ки.

— Хто із вас коман
дир? — запитав капітан.

Микола Піддубний висту
пив три кроки вперед.

— Я командир.
— Твоє прізвище?

ШКОЛА НОСИТЬ
ІМ’Я ГЕРОЯ
го залпу більше десятка во
рогів впали трупами, а ос
танні, не витримавши, від
котилися назад.

— Що, взяли гвардій
ців? — глузували їм услід 
радянські воїни.

Фашистський капітан лю
тував.

Трусливі шакали! — 
кричав він на своїх солда
тів. — Ціла рота не візьме 
жменьки русаків. Вперед! — 
погрожуючи пістолетом, від
дав наказ офіцер.

Розлючені фашисти зно
ву кинулись в атаку, яка 
теж швидко захлинулась. 
Доведений до відчаю капі
тан наказав відкрити по 
сміливцях артилерійський 
вогонь,

—Я дуже поважаю його, 
щоб називати кожній соба
ці.

Тоді фашист підійшов до 
пораненого Єршова.

— Ти ще дуже молодий. 
Хочеш, я подарую тобі жит
тя? Скажи, з якої ти час
тини і де зараз ваші. За це 
ми відпустимо тебе.

— Яз тієї частини, яка 
била вас, проклятих, під 
Сталінградом і яка б’є вас 
скрізь. Я сталінградсць.

Від.сильного удару руко
яткою пістолета Єршов зва
лився на землю.

— Може, ти скажеш, юна
че? — єхидно посміхнувся 
фашист до Петра Велігіна.

— Ось моя відповідь, — 
плюнув Петро йому в пику.

... Велігіна особливо жор-

Багато молоді з Кіровоградського заводу «Сільгоспдегаль» бере участь в художній 
самодіяльності.

На Лото: учасники танцювального колективу (зліва направо) Елла 1ГНАТЕНКО, Ана
толій БОНДАРЕНКО, Людмила ГУИВАН, Георгій НІКОЛЕНКО, Тамара ЛУК'Я- 
НОВА. Фото В. КОВПАКА.

ВЭОНИ були ровесниками, 
були сусідами. Тож не

ма нічого дивного, що 
дружба їх почалася рано. 
Разом пішли до школи, на 
одній парті сиділи. Частень
ко друзі-однолітки жарту
вали: «Куди голочка — ту
ди й ниточка, куди Толя — 
туди й Лідочка». А мате
рі, дивлячись на їх дитячу 
дружбу, інколи й собі жар
тували: «Отак і одружимо' 
їх колись...»

А час линув. Ось і школа 
відкрила їм двері у світ: 
вибирайте...

І Толя пішов у агроно
мічним.

А Ліда зосталась дома: 
вона найстарша в сім’ї, їй 
треба допомагати матері.

Ішли роки...
«Так, час...» — думає 

Толя, як людина, що вже 
трохи прожила, дещо поба
чила. І не знає, як йо
му бути. Крадькома огля
дає дівочу постать, пругкі 
груди, каштанові коси... Як 
завжди буває з людьми, шо 
стрічаються після довгої 
розлуки, Толя і Ліда довго 
не знаходять, про що гово
рити.

Та скоро ця вимушена 
ніяковість минає, і між ни
ми встановлюється дружній 
тон: веселі жарти, щира 
розмова...

Друзі лишаються друзя
ми.
<Ж КОСЬ ввечері сиділи во- 

ни в колгоспному пар
ку на лавці. Розмовляли. 
Толя розповідав про служ
бу, Лїда про колгоспні 
новини. Жартома, — і, зви
чайно, не без хитрого діво
чого умислу, Ліда запитала:

— Ще не закохався? Он 
Ванька Ковалів привіз собі, 
кучерява така, в капелюсі.

Толя засміявся:

де вона є, та
ка дівчина, де 
воно бродить 
моє щастя...

І тихо, зда-

О — Знати б,
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— А я ще не знайшов.
І замовк, задивився ку

дись вглиб парку...
— Знаєш, Лідо, — тихо 

сказав вія, — я хотів би 
стріти таку дівчину... таку...

♦— Ну, ну, яку?..
Ліда прихилилась до яб

луні і замріяно підвела 
очі вгору, де срібний диск 
місяця стиха погойдувався 
на легеньких золотистих 
хвилях.

— Хочу стріти таку дів-

валося, не губами, а самим 
серцем Ліда прошепотіла:

— Я знаю таку дівчину« 
— Ти?
Толя повернувся до Ліди, 

чи то здивовано, чи то ра
дісно звів чорні брови. А 
вона опустила головуй, ще 
міцніше притислась "плечи
ма до яблуні —-і, здається, 
не дихала.

Толя усміхнувся:
— Що ж, познайом мене 

з нею.
Ліда раптом рвучно за

кинула за плече темнокаш- 
танову косу і, перейшовши 
на жартівливий тон, ска
зала:

11І
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чину, хорошу-хорошу... Ні, 
не вродою пишну, а душею 
прекрасну. Щоб кохала ме
не вірно-вірно і, щоб дру
гом була мені щирим, та не 
тільки у щасті, а всюди, і 
завжди в житті; іцоб любов 
її була чиста, як кришталь, 
і дзвінка, як пісня, щоб грі
ла мене та любов, як сон
це.

Ліда слухала, мов заво
рожена. Млосно, якось не
звично, тривожно билося 
серце. А барвисті дівочі 
мрії трепетали райдужними 
крильцями між зеленого 
листу яблуні.

Толя зітхнув, помовчав...

стоко мучили: вирізували 
на спині смуги і посипали 
їх сіллю, кололи багнетами, 
били прикладами. Та жод
ного слова не почули з Пет
рових вуст.

Всі дев’ять бійців прой
шли крізь нелюдські кату
вання. їм виламували руки, 
ноги, виколювали очі. Але 
кожний з радянських вої
нів, залишаючись вірним во
єнній присязі, не видав та
ємниці. Нічого не довідав
шись, озвірілі фашисти роз
стріляли мужніх воїнів, а 
тіла їхні кинули в глибокий 
яр.

Вночі туди пробралися 
сільські дівчата Люба Бал
кова з подругою Ніною Ко
лесник і перенесли тіла ге
роїв у сад. Виявилося, що 
один з бійців живий, хоч на 
тілі розвідника було 17 
глибоких ран. Дівчата від
несли Василя Єршова (а це 
був вій) у хагу, обмили, пе
рев’язала. Незабаром в се
ло Ашага-Джалі прийшли 
наші війська. Єршова пок
лали в госпіталь. Від нього 
і дізнались радянські люди, 
як мужньо загинули вісім 
відважних розвідників, а 
серед них і наш земляк

двадцятидвохрічнии кому
ніст Петро Володимирович 
Велігін, якому в числі інших 
було посмертно присвоєно 
високе звання Героя Радян
ського Союзу. Удостоєний 
високої нагороди і Василь 
Єршов, який проживає за
раз в Калінінській області. 

» * *
ГЕРОЇ не вмирають, вони 
' живуть вічно. Недавно 

на могилі героїв в селі Горь- 
ковському, Сакського райо
ну, Кримської області, було 
відкрито пам’ятник, біля яко
го завжди вінки з квітів і 
зелені.

На батьківщині Героя Ра
дянського Союзу Петра Ве
лігіна, в селі Злинці, Мало- 
висківського району, серед
ня школа № 6 носить його 
безсмертне ім’я. Кожного 
свята вишиковуються перед 
школою піонери і урочисто 
дають клятву П Велігіну, 
який віддав своє молоде 
життя за їх щасливе май
бутнє. Вони клянуться бути 
такими, як він, боротися за 
справу' Леніна, за побудову 
комунізму.

Леонід КЛЮЧКА, 
Іван ТЕЛЯТНИК.

м. Мала Виска.

— Приходь завтра ввече
рі до ставу, до тої верби, 
що на воду схилилася...

На другий сечір Толя ще 
раз старанно причесав сво
го «циганського» чуба, ще 
раз пройшовся щіткою по 
блискучих хромових чобо
тях, і направився до ста
ву... Ще здалеку побачив 
дівочу постать, прискорив 
кроки. М’яко шелестіла тра
ва. В груди била тривож
на хвиля.

— Здрастуй!
— Здрастуй!
Толя оглянувся, пошукав 

очима.
— А де ж?..
— Хто? — Ліда відверну

лась, пригнула вербову гі
лочку і почала швидко-« 
швидко обривати руді лис-« 
точки.

Тихо... •
Насмішкувато дивиться 

повний місяць. Здивовано 
кліпають зорі.

На ставку хлюпнулась ри< 
бина.

І враз Толя мало не 
скрикнув. Обличчя його спа-« 
лахнуло, серце забилося, 
наче дзвін. Рвучно схопив 
Ліду за плечі, стис.

— Лідо!
Вона випустила з рук 

гілку, повернулась.
— Ну чого? — в голосі її 

чулися і досада, і чекання, 
і щось таке... таке, чого до
сі Толя не чув ні разу.

Тихо, нечутно підвела 
густі вії, і очі їх стрілися,

І вперше Толя побачив, 
які вони в Ліди сині-сині 
і глибокі-глибокі...

Петро БОНДАРЧУК.
®-

Рядки з листів
ПОДІВАЮСЬ в 1951 

році стати студентом- 
заочником інституту інже
нерів залізничного тран
спорту. і

В. СІНЬКОВ, 
касир станції Кірово- 
Українське.

* ♦ ♦
1960-ії — рік мого повно

ліття. Нещодавно я одержа
ла паспорт.

О. СОРОКА, 
десятикласниця Кірово
градської школи № 10.

«♦♦♦♦♦«»♦■»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦«♦•«♦♦♦♦«Ж'»»***

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
1 січня 1901 р., З стор.



гсЬудівниіим
— 1 —

Т іЕ ВІРИЛОСЬ зовсім 
П вчора
Ні другові, ні мені, 
Що ніч новорічну скоро 
Навіють дощі, вітровій. 
Бо сонце таке гаряче 
У грудні ще не було.
1 руки мої юначі 
Пашіли таким теплом, 
Що навіть троянди міста, 
Забувши про місяць зими, 
Всміхались зеленим листом, 
Мов сонце у день весни. 
А я з риштовань висотних 
На південь глядів не раз: 
Можливо пташки перелітні 
Повернуться знову до нас.
— Чому б то, — питаємо

майстра. — 
Надворі така теплінь, 
Що скоро цвістимуть айстра 
На подив старих поколінь... 
Пошкріб старина за вухом, 
Й сказання таке було:
— Це руки, робочі руки 
Над світом несуть тепло!

Як і не чув труди гучних 
салютів:

Тут бідний степ споконвіків 
дрімав...

— 4 —

А И СПРАВДІ: за рік 
** єдиний,
Що зодчим в минуле пішов. 
Скільки дала людина 
Людині нових будов. 
Скільки нових кварталів, 
Скїлвтл нових квартир! 
Щоб вічво міцнішим сталі 
Над світом здіймався МИР

І/ УДИ не глянь: встають 
* *• будови, „
І це — життя, це—не парад. 
На Інгулі зроста казково 
Чудовий мій Кіровоград 
За рік один, за рік 

величний 
На семирічнім рубежі 
У лавах йшов 

комуністичних 
Дерзав у праці від душі. 
И звелися школи-інтернати, 
/Килах будинків цілий ряд, 
Ще й промислові комбінати 
До новорічних здано свят! 
Нам шлях єдиний 

до комуни — 
Загоном дружним молодим. 
І хай до сонця линуть луни 
Від переможної ходи.
Нехай щоденно пісня кличе 
На творчий фронт 

передовий...
З руками славних 

будівничих 
Щасливо йти у рік Новий!

Н. ПАЛИВОДА

"S

-3-
ЛЕ ВЧОРА степи 

неозорі 
Стрічали робочий народ — 
Нове, Кременчуцьке море 
Цілує старий горизонт.

...Тут бідний степ 
споконвіків дрімав,

Тут був царем пісок і пил 
пекучий.

І тільки де-не-де на диких 
кручах

Рябіли чубчики пожовклих 
трав.

Та ось прийшли сюди 
робітники, 

Електрозварки заіскрились 
айстри...

У штучне море вперлися 
бики

Вмонтовані у греблю 
майстром.

А на биках—до тисячі імен 
Написаних вугіллям 

та мазутом.
Ти не побачиш тут вогню 

знамен.

Ікп подія в житті людства сталася другого січня

ЦІКАВА ГІПОТЕЗА

МАРСШНИ БУЛИ

гакдаШІШІ . І

свого
3. 

ться?
4.

Де ж вони тепер?

Яка красуня раз п житті наряджається?
Яка радянська республіка святкує сьогодні день 
народження?
Який рік цього століття, як не верти, — не зміни-

Хто з українських радянських сатириків написав 
гумореску «У ніч під Новий рік»?

5. З якого року перший рік в Росії прийнято вважа
ти з першого січня?

6. Хто затвердив Новий рік з першого січня?
7. Хто першим з радянських людей зустрічає Новин 

рік?
8.

1959 р^ку?

JT

Буде ялинка на святі 
Сяяти ніжно вогнями. 
Скличемо друзів багато. 
Хай веселяться

з нами!

Фотоетюд В. Ковпака.

ПЕРЕД ВИЛЬОТОМ В КУЕУ
Леонтій Лукашевський у складі молодіжної делегації 

СРСР виїхав у Кубу на святкування других роковин 
кубинської революції.

Перед вильотом наш земляк надіслав своїм односель
чанам листа, в якому зокрема пише:

«Поздоровляю всіх колгоспників з Новим роком і ба
жаю найкращих успіхів, щастя в особистому житті.
" 3 глибокою повагою

І ОИДОБУВАЮЧИ пісок 
[ для черепично-це- 
| гельного заводу в районі 
| Ставрополя, бульдозерис

ти наштовхнулись на 
кістки надзвичайно вели
кої тварини. Незабаром 
був виявлений величез
ний бивень. В результаті 
розкопок на глибині се
ми метрів у річковому 
піску було знайдено пов
ний скелет слона. Зна
хідку обережно перевез
ли у Ставрополь.

ПІОНЕР ВРЯТУВАВ 
ПОЇЗД

Леонтій Лукашевський.
27 грудня I960 року».
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4 себі. Раптом машиніст |

ською від перехожих, які, 
звичайно, не мали більше 
діла, як тільки дивитись на 
його костюм.

А він же хотів зробити 
краще: здогадався сам про 
оселедці, вчинив по-хазяй- 
ськн, а воно... Ех, і малим 
був. то мати лаяла за кос
тюмчики, 
ні краплі 
гав, наче

Щоб 
відносин 
силь Миколайович вирішив 
ліквідувати аварію само
стійно.

— Маріє Іванівно!—звер
нувся невдаха до сусідки,

і в школі чорниль
ного одяг притя- 
магнітом.
не загострювати 
з дружиною, Ва-

вела 
ма

- —............. „лі машиніст
• локомотива помітив лю-
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ко зупинився.
До локомотиву підбіг 

хлопчик з піонерським 
галстуком в руці.

— Дядю! Попереду не
безпека!

Піонер показав заліз
ничникам місце, де була 
зіпсована електрокон
тактна мережа.

Так учень середньої 
школи села Курсебі, Ткі- 
бульського району, Гру- _ 
зинської PCP, піонер ! 
Джумбер Яманідзе вря- | 
тував поїзд від немину- І 
чої аварії.

Людство, 
мотне у 

ній системі, 
дві планети 
на яких можливе життя. В своє
му розвиткові ці планети про
ходили ту стадію, на якій на 
Землі створились органічні ре
човини, а потім і життя.

В еволюції земних організ
мів ясно намічається одна важ
лива особливість: поступове і 
невпинне ускладнення нервової 
системи. Там, де існує віднос
но розвинене життя, там обо
в’язково існують організми, на
ділені нервовою системою.

Кількісний ріст нервової си
стеми кінець-кінцем приводить 
до нового якісного стану — 
свідомості. Стає можливим за
пам’ятати минулий досвід, най
ти загальні властивості в різно
манітних 
результати 
власних дій. Переваги мислячих 
істот в боротьбі за існування— 
величезні. Тому поява розумних 
істот на вершині еволюції обо
в’язкова. Навряд чи вони на 
інших світах повинні бути обо
в’язково схожі на людину. Але 
вони мають одну загальну ри-

звичайно, не са- 
всесвіті. В соняч- 
крім Землі, є ше 

— Венера і Марс,

подіях, передбачити 
явищ природи І

<а

Чи знаєте ви, що
... в Національному 

Афінах зберігаються 
лічильної машини.

І ■ І

музеї в 
залишки 

якій більше 
двох тисяч років? З її допомо
гою іце п 65 році до нашої ери 
розраховували шляхи руху пла
нет?

... американський геофізик Лін- 
гем запропонував використати 
Антарктиду як гігантський хо
лодильник для зберігання «лиш
ків» продовольства? Ця думка 
виникла у Лінгема після того, 
як він спорожнив банку кон
сервів, залишену там 50 років 
назад однією експедицією?

... в гавайській мові тільки 
6 приголосних і 5 голосних? Во
на дуже проста і тому надзви
чайно важка?

Одного разу &
Півняча година

і
Лейбніц дивується

ПАРУСИ НО
ВИЙ кос

тюм був «заго
товлений» ще з 
осені. Випра
суваний. висів 
він на метале
вих плічках у 
шафі. Дружи
на Наталочка 
вручила його 
чоловікові.

— Носи обережно. Не ви
тирай рук, не сідай на ла
ви в скверах, поки не пере
конаєшся. що ніде немає 
напису «Пофарбовано!...» 
Май на увазі, що в меха
нічній пральні ламаються 
гудзики, а праля бере доро
го... Я вдень працюю, а вве
чері — вчуся. Отже — пова
жай мою працю!

— Ой, знаю, знаю, набрид
ли мені ці моралі! — не
терпляче сказав Василь Ми
колайович — Йшла заміж, 
то знала, шо робиш...

— Менше балачок, а біль
ше діла. — ущипливо від
повіла Наталочка, — на 

столі візьмеш свій сніданок, 
авоську і список, де все за
значено, шо маєш купити, 
повертаючись з роботи.

.. В списку не було осе
ледців. Оселедці Василь 
Миколайович купив з влас
ної ініціативи. Балансуючи 
авоською, він не зчувся, як 
тьмяно-жовті патьоки спо
творили чудесно вигірасова- 
ний піджак.

Василь Миколайович со
ромливо прикривався аво-

яки поралась у спільній ко
мунальній кухні, — я хочу 
костюм випрати. Це -дуже 
складно?

— А чого гут особливого! 
Покладіть 
періть.

Василь 
грюкотом 
тяг цинкові ночви. Сусідка 
тимчасом вийшла.

Скип’ятив води, налив по 
вінця у ночви й занурив 
ди косгюм.

— Нехай відкисне! — 
ма собі вголос. Опустив 
ку в кишеню піджака 
збагнув, що цигарки, а 
кож заводська перепусткз 
залишились у піджакуі

Василь Микола й о в и ч 
блискавично сунув м’язис
ту руку з годинником на 
зап’ясті в гарячу воду.

На кухню увійшла ма
ленька Люся, дочка 
ки.

— Дядя Вася, а 
робите? — запитала

— Борщ варю! — 
то бовкнув Василь Микола
йович.

— А капуста є?

у ночви, та й

зМиколайович
і дзенькотом ви-

ту-

ду- 
РУ- 

й 
та-

сусід-

що ви 
вона, 
серди-

— Нема капусти!
— Тьотя Наташа забула 

купити?
— Так, так.. — неуваж

но відповідав Василь Мико
лайович, помішуючи в по
судині держаком щітки для 
замітання підлоги.

— Леле! Що це ти наро
бив?! — скрикнула з поро
гу Наталя, яка несподіва
но прийшла раніше, ніж ду
мав чоловік.

Василь Микола й о в и ч 
здригнувся. Йому здалося, 
що за спиною дружини 
стоїть його мила добра ма
туся й несамовито кричить: 

—Ах, ти замазура! Скіль
ки разів тобі 
казати, щоб 
не бродив по 
калюжах! Зно
ву забовтався!

Василь Мико
лайович серди
то сказав:

— Сама до
мене. Са- 
стзорюєш

невимовні умови життя!
— Я? Створюю? О шос

тій годині ранку встала... 
Цілий день на ногах... Лек
цій ше не знаю...

— Та що я, зрештою, най
нявся тобі костюми прати?!

— Мені?!
Василеві Миколайовичу 

здалося, що він ніколи не 
любив Наталю, що їх 
шлюб — найфатальніша по
милка його життя, яку тре
ба негайно виправити.

Наталя теж зрозуміла: її 
молоде життя загублене, 
перетяте, підрубане під ко
рінь...

В цю мить маленька Лю
ся, струснула круглою го
лівкою з тоненькими ко
сичками.

—Сваритесь ви, як нянечки 
в дитсадочку, — дівчинка 
помовчала і додала. — Кві
точки гарненькі у вас тьо
тю Наталю!

Подружжя псрезирнулось.
Наталя провела принесе-• 

ним нею пучечком свіжих, 
запашних конвалій по роз
пашілій щоці. Потім налила 
в склянку води, поставила

ПІД час лекції знаменитого 
• 1 палеонтолога Володими
ра Онуфрійовича Ковалев- 
ського якийсь студент, пус
туючи, заспівав півнем. Всі 
засміялись. Засміявся і Ко- 
валевський. Потім він дістав 
свій годинник і промовив:

— Він дуже відстає. Су
дячи по годиннику, зараз сім 
годин вечора, а повинно бу
ти три години ночі. Можете 
повірити моєму слову: ін
стинкт нижчих тварин ■ без
помилковий.

ДРУЗІ і шанувальники ма
тематика і філософа 

Готфріда Вільгельма Лейб- 
ніца вирішили урочисто від
мітити день народження 
вченого і піднесли йому йо
го бюст, майстерно викона
ний відомим скульптором. 
Лейбніц довго розглядав 
бюст і нарешті, промовив:

— Так ось, значить, те 
обличчя, яке я щодня голю,.

су: цс матерія, що дійшла в 
своєму розвиткові до самосві
домості.

Як же міг походити розви
ток життя на планетах сонячної 
системи?

Еволюція планет, що створи
лись в один і той же час, за
лежить від їх маси і віддале
ності від центрального світила.
Чим менша маса планети, тим 
швидше вона холоне. В свою 
чергу віддалення від централь
ного світила тайож повинно 
сприяти більш швидкому охо
лодженню, а звідси і більш 
швидкому розвиткові планети.

Тому Венера, Земля і Марс 
знаходяться зараз на різних 
стадіях еволюції. Марс, маючи 
масу майже у 10 разів меншу, 
ніж у Землі, і перебуваючи У 
півтора рази далі від Сонця, 
встиг охолонути швидше. Вене
ра хоч і має масу, схожу з 
Землею, але знаходиться майже 
в півтора рази ближче до Сон
ця, і в своєму розвитку прохо
дить одну із стадій, характер
ну для Землі у віддалені гео
логічні періоди. Отже, життя на • 
Венері повинно знаходитись на 
більш 
(якщо 
лось), 
міжне 
більш

За 
розвитку життя на Марсі по
винно було з’явитись значно 
раніше, ніж на Землі, а з’явив
шись, розвиватись більш, швид
кими темпами. Розумні істтг'Ч^ 
на Марсі повинні були виник
нути значно раніше, ніж на 
Землі.

З’явившись, розумні меш
канці не можуть зникнути, з 
планети раптом, відразу. Адже 
умови не можуть змінюватись 
катастрофічно і при тому на 
всій планеті, а до змін, шо 
проходять з геологічною швид
кістю, організм може присто
суватись як вид.

Разом з тим, якби на Марсі 
були розумні істоти, що випе
редили в своєму розвитку люд
ство на кілька мільярдів чи со
тень мільйонів років, то ми, 
безумовно, знали б про це. 
Можна припустити, що не тіль
ки людство, роблячи перші кро
ни в космос, уже мріє про 
освоєння ІНШИХ СВІТІВ. І якщо 
ми до цього часу не познайо
мились з розумними жителями 
Марса, то тільки тому, що їх 
зараз там немає. Немає, хоч 
вони з неминучістю повинні бу
ли жити, і їх не могло Знищити 
повільне охолодження планети.

Якою ж катастрофою пояс
нити зникнення марсіяи?

Поки цього ніхто не знає. 
Поки. Але чи довго ждати, ко
ли таємниці Марса перестануть 
бути таємницями?

На таке запитання відшцііє- 
ти нескладно: 
в космос, людина 
і ближче присуває

В.

ранній стадії розвитку 
воно там уже з’явн- 

на Землі — займати про- 
положсння і бути най- 

старим на Марсі.
об’єктивними законами

І

я

•Молодой коммунар» — орган Кировоградского ( 
областного номитета ЛК.СМУ, г. Кировоград. |

людипа ввійшла 
все ближче 

далекі світи.

КОЗЛОВ, 
біолог.

«Техника—молодежи» Лэ 10 
за 1960 рік.
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Редантор П. МАРЧЕНКО

Тут зашифровано народ
не прислів’я. Прочитайте 
його.

туди квіти її підійшла 
ночов з костюмом.

— Дріб’язкові ми стали, 
придирливі... — сказала во
на, зітхнувши, голос її за
бринів. — йди,. Васильку, 
вчися, а я вже сама випе- 
РУ-

— Е, ні! — посміхнувся 
Василь Миколайович, — да
вай вже разом, а потім ся
демо за лекції.

... У високій склянці, яка 
стояла на під в і к о н н і, 
схвально кивали ніжними 
чарунками білі квіти: так, 
так! Разом! Дружної Без 
чвар!

Надія ХОМЕНКО.
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