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Боротьба за неухильне піднесення 
сільського господарства — це найваж
ливіша умова побудови комуністичного 
суспільства, це справді всенародна 
справа.

(З Постанови Пленуму ЦК КПРС, прийнято!
18 січня 1961 року).

ТОБІ, РІДНА ПАРТІЄ,

народом 
твор-

ни
ІАНИЙ ЧИТАЧУ! Де б ти не працю- 

вав — на підприємстві чи в установі, 
У полі чи на фермі, — великі і горді по
чуття володіють твоїми думками, твоїм 
гарячим серцем. Ад- и
же ти, разом з усім 
радянським 
є активним
цем семирічки, яка прокладає шлях у 
наше комуністичне майбутнє.

У ці дні твоя увага, як і всіх радян
ських людей, всієї світової громадсько
сті, привернута до рішень січневого Пле
нуму Центрального Комітету КПРС. 
Пленум виніс ухвалу надзвичайного зна
чення: скликати 17 жовтня 1961 року 
черговий, XXII з’їзд партії. Він намітив 
конкретні заходи по дальшому розвитку 
соціалістичного сільського господарства. 
Пленум також обговорив трете питання 
порядку денного — про підсумки Нара
ди комуністичних і робітничих партій і 
прийняв відповідну постанову.

Наступний з’їзд рідної партії — вели
ка світова подія. Він буде вирішувати 
найактуальніші питання сучасності, які 
мають першорядне значення не тільки 
для життя нашого народу, а й дія май
бутнього всього людства.

З’їзд обговорить звітні доповіді ЦК 
партії та Центральної ревізійної комісії, 
обговорить і прийме нову програму 
КПРС, внесе зміни в Статут партії.

Юнаки і дівчата області з гарячим 
схваленням і ентузіазмом зустріли звіст
ку про скликання наступного з’їзду пар
тії. Ця радісна подія викликаіа_ серед 
молодих трудівників орденоносної Кіро- 
воградщнни нову хвилю соціалістичного 
змагання. Дедалі шириться рух бригад 
і ударників комуністичної праці, під їх 
знамена стають нові колективи у місті і 
на селі.

Щодня до редакції нашої газети над
ходять листи від комсомольців, наших 
читачів, в яких вони повідомляють свої 
зобов’язання. Всі вони дають тверду обі
цянку до дня партійного з’їзду підготу
вати нові виробничі подарунки, достро
ково виконати плани 
мнрічки.

На передз’їздівську 
ний багатотисячний 
«Червона зірка».

третього року се-

вахту став слав- 
колектив заводу 

«Червона зірка». Червонозорівці зобо
в’язалися виконати план десяти місяців 
по товарній продукції до 25 жовтня. До 
дня відкриття XXII з’їзду КПРС вони 
дали слово випустити 7 марок нових ма
шин, пустити в експлуатацію запланова
ні на рік всі дільниці механоскладаль
ного цеху № 4, модернізувати 35 оди
ниць металорізального устаткування, ви-

конати план 10 місяців по раціоналіза
ції. ' ‘

Добре йдуть справи на Кіровоград
ському заводі «Сільгоспдеталь». Трудів-

прагнення і діла!
ники цього підприємства до дня відкрит
тя з’їзду дали слово здійснити план 10 
місяців, семигодинні завдання виконува
ти за 6 годин.

Загальні збори робітників Кіровоград
ської панчішної фабрики вирішили до 17 
жовтня виробити понад план 20 тисяч 
пар панчішно-шкарпеткових виробів. 
Відрадно те, що всі комсомольці фаб
рики включилися у змагання «7» за «6». 
і до знаменної дати всі вони будуть ви
конувати змінне завдання за шість го
дин.

Хороший почин комсомольців обласно
го центру повинні наслідувати молоді 
виробничники Олександрії, Знам'янки, 
Гайворона, Помічної. Зараз не повинно 
бути колективу, молодого робітника, 

взяв 
пар-

який не визначив свій рубіж, не 
зобов’язання на честь XXII з’їзду 
тії.

Молоді трудівники колгоспного 
теж беруть на себе зобов’язання на 
тій рік семирічки.

Нові трудові подарунки з’їзду готу
ють молоді доярки Ульяновського, Но
во-Українського районів, птахарки кол
госпу імені Леніна, Олександрійського 
району, механізатори-комсомольці кол
госпу імені Ватутіна, Хмелівського ра
йону.

Запровадити досвід новаторів кол
госпного виробництва, змагатися за те, 
щоб уже в цьому році дати якнайбільше 
сільськогосподарської продукції, — таке 
благородне завдання кожного молодого 
трудівника колгоспного села.

Комітети комсомолу повинні допомог
ти молоді визначити свої рубежі на 196! 
рік, створити їй всі умови, щоб взяті зо
бов’язання були успішно виконані до 
відкриття XXII з’їзду партії.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА КІРОВОГРАД- 
ЩИНИ!

ПО-КОМСОМОЛЬСЬКОМУ ВІЗЬМЕ
МОСЯ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ РІШЕНЬ 
СІЧНЕВОГО ПЛЕНУМУ ЦК КПРС, 
ЗУСТРІНЕМО НАСТУПНИЙ З’ЇЗД 
РІДНОЇ ПАРТІЇ НОВИМИ ТРУДОВИ
МИ ЗВЕРШЕННЯМИ!

села 
тре-

Фото В. КОВПАКА.

Z

Вивчай, переймай, запроваджуй

ЗА----------- ffll“
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Колектив заводу «Сільгосл- 
деталь» успішно освоює І 
прискорює випуск механіз
мів, передбачених сКомплек- 
сом 101». Велику допомогу в 
цьому подають .працівники 
конструкторського бюро за
воду. їх значним досягнен
ням можна назвати вдоско
налення автонавантажника 
«АС-2». Зацікавився ним і 
автор машини, московський 
Інженер А. Ф. Сопіи.

На знімку зверху: А. Ф. СО
НІН (в центрі) з молодими 
конструкторами заводу. На 
знімку зліва: складальники 
Борне ПАНЬКОВСЬКИЙ і 
Віктор НЕДВИГА за скла
данням кормороздавальний 
ка — нової машини «Комп
лексу 101», освоєної на 
«Сільгоспдеталі».

Учениці Є. 0. Долинюк 
передають свій досвід• и

ТЕРНОПІЛЬ. На одній з 
обласних нарад до лан

кової колгоспу імені Сталі
на Мельнице-Подільського 
району двічі Героя Соціа
лістичної Прані Є. О. Доли
нюк підійшла світловолоса 
дівчина з великими очима.

— Я закінчила середню 
школу і тепер керую КОМСО
МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЮ лан
кою в колгоспі імені Калі
ніна Заліщнцького району,— 
сказала вона. — Дій впро
шуємо кукурудзу. Важко... 
Нсвистачає знань, досвіду. 
Вирішили звернутися до 
Вас за порадою.

Євгенія Олексіївна уваж
но вислухала дівчину і по
радила Марії Тимчук всту
пити в школу по підготовці 
майстрів високих урожаїв 
кукурудзи, створену на базіч 
її ланки. Так М. Тимчук 
стала ученицею прославле
ної ланкової, однією з най
більш старанних і здібних 
її учениць. З того часу ми
нуло два роки, ім’я Марії

ТЕРНОПІЛЬ. На одній 
обласних нарад до ла

Тимчук узнала вся країна. 
Торік вона зайняла одно з 
перших місць у соціалістич
ному змаганні кукурудзово- 
дів Тернопільщини, вирос
тивши по 116 центнерів зер
на і по 1.195 центнерів зе
леної маси кукурудзи з гек
тара.

Вступивши в змагання на 
честь XXII з’їзду КПРС, 
ланка М. Тимчука дала сло
во одержати в цьому році з 
кожного гектара по 225 
центнерів зерна з качанами 
і допомогти ЗО ланковим 
сусідніх колгоспів вирости
ти не менш як по 100 
центнерів кукурудзяного 
зерна. Для цього в колгоспі 
імені Калініна організовано 
районну школу передового 
досвіду.

Приклад М. Тимчук на
слідують і інші учениці 
Є. Долинюк. В області вже 
створено 39 шкіл передового 
досвіду, в яких навчатиму
ться 1.350 молодих куку- 
рудзоводів.

сторону ліквідувати, а в пе
редньому ряду встановлює
ться звичайна лапа. Це ро
биться для того, щоб при 
роботі на підвищеній швид
кості культиватор не заби
вався бур’янами. Тоді він 
краще розрихлює грунт у 
міжряддях.

І Найбільш трудомісткою 
роботою, яка потребує ве
ликої кількості машин і лю
дей, є збирання кукурудзи 
на зерно. При невеликих 
змінах у робочих органах 
комбайн «КУ-2» зможе пра
цювати при швидкості до 
8—12 кілометрів за годину. 
Отже і виробіток його від
повідно збільшується — до 
8 гектарів за зміну. Для 
цього потрібно замінити зов
нішню ведучу 18-зубцеву 
зірчатку, зв’язану з короб
кою передач, на 12-зубцеву. 
В ланцюзі, що має зазор 
24,5 міліметра, збільшити

ти польові роботи і дати 
дешеву сільськогосподар
ську продукцію. Це особли
во підкреслював і Микита 
Сергійович Хрущов на Пле
нумі ЦК КПРС.

лан* 
році 
ГЄК-

V ГРУДНІ минулого ро- 
ку побував на зльоті 

механізаторів - швидкісників 
Одеської області. Це для 
мене стало своєрідною шко
лою. Справді, чудові ре
зультати дає робота на під
вищених швидкостях, дозво
ляє без збільшення трактор
ного парку подвоїти його 
ефективність. Швидкий ме
тод обробітку грунту не 
тільки вивільняє машини 
для інших робіт, а й знач
но здешевлює собівартість 
одержуваної продукції, дає_ _ ______г_т _________
значну економію пального і зазор у вальцях і правнль-

: но зробити натяжКу ланцю
гів.

При збиранні зернових 
культур роздільним спосо
бом спарюються 2 жатки. 
Наприклад, до трактора 
«ДТ-54» прилаштовується 
дві жатки «ЖР-4,9», до 
тракторів «МТЗ-2» і «МТЗ- 
50С» навісна жатка лаштує
ться спереду, а причіпна —• 
ззаду. Відповідно два під
бирачі приладнуються і до 
комбайна «РСМ-8».

Ці прості зміни дають

Ясщіі

коштів на ремонті тракто
рів.

Відповідно до нових умов 
роботи, проводяться деякі 
удосконалення у причіпно
му знарядді. Зупинюсь на 
декількох основних.

Для обробітку кукурудзи 
у причіпному культиваторі 
слід змінити втулки на під
шипники. При роботі з гусе
ничною лапою робляться та
кі поправки: якщо лапа 
встановлюється з лівого бо
ку, то ліву сторону її треба 
відрубати; якщо встанов
люється з правого — праву можливість вдвічі лрискори-

Треба, щоб цінний почин 
одеситів якомога повніше 
перейняли механізатори Кі- 
ровоградщнни. Адже це і б 
наші невикористані резерви.

Я особисто, перебуваючи 
на зльоті, викликав на зма« 
гання механізатора-швид- 
кісника Івана Целнка з кол
госпу імені Кірова Березів- 
ського району на Одещині.

Механізатори нашого кол
госпу з великою охотою бе
руться за впровадження пе
редових методів праці. Як 
тільки я повернувся із зльо
ту, у нас відбулися комсо
мольські збори з участю ме
ханізаторів та керівників 
колгоспу. Я докладно роз
повів про досвід одеситів. 
Усі механізатори бригади

вирішили працювати на під
вищених швидкостях.

Наша механізована 
ка вирішила в цьому 
виростити з площі 200
тарів по 600 центнерів зе
леної маси кукурудзи та 85 
центнерів гарбузів.

Для роботи за новими 
прогресивними методами ми 
вже відповідно переоблад
нали причіпний 
Закінчують 
тракторів в 
Петрушенко і Олександр 
Тараненко.

В нашій бригаді зараз 
відгодовується 157 голів мо
лодняка. В першому квар
талі ми його здамо на м’я
со. Активну участь у відго
дівлі худоби бере член на
шої ланки Анатолій Ілю- 
щенко. Інші трактористи 
зайняті обслужуванням тва
ринницьких ферм.

З радісним хвилюванням 
ми стежили за роботою 
Пленуму ЦК КПРС. Скіль
ки нових резервів підви
щення врожайності відкрив 
він, скільки дав нам 
творчого натхненняі Меха
нізатори нашої ланки 
слово зустріти і 
XXII з’їзд Комуністичної 
партії ----------------- —"------
соких

інвентар, 
ремонт своїх 
PTC Василь

дали
зустріти наступний

виконанням своїх ви- 
зобов'язань.

Г. ОКАТИЙ, 
лайковий механізованої 
ланки колгоспу імені 
Ватутіна, Хмелівського 
району.
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ОРОКУ напровесні до нас приїжджа
ють на роботу дівчата із пісенного 
краю Франка, з-під Борислава.

Землі в нас багато, робочих рук 
мало, тож дівчатам завжди раді. 
Працюють вони весну, літо і осінь, а 
як сковують землю морози, як затих- 

річці і на гладенький лід вибігає галас-

З МАТЕРІАЛІВ, 
надісланих на конкурс

не хвиля на
лива дітвора, зграйкою веселих пташок відлітають 
дівчата до своїх домівок, у своє Прикарпаття.

Та одна з них немов відбилась від них — лишила
ся і на зиму в нас. Вона — Оксана, а всі її гуцулкою 
Ксенею зовуть. Співуча, весела, ніби й втоми в робо
ті не знає, все виспівує своїх співанок. А найбільш 
про гуцулку Ксеню. І голос у неї дзвінкий, приєм
ний...

Як вантажили подружки речі на автомашину, 
хтось із хлопців її запитав:

— А ти, дівчино, мабуть, розлюбила свої гори?
Засміялась, кучерями стріпнула.
— Ні, не розлюблю їх ніколи. — І посерйознішала, 

очима карими глянула на всіх, щиро сказала:— 
Файно у вас дуже! У нас сільце в горах маленьке- 
маленьке, навколо ліси непрохідні, до Бориславки 
далеко, а у вас такий простір, звідси видно далеко— 
на весь світ!

А прийшла сюди така несміла. Тільки недовго та
кою була. Комсомольська організація у нас велика, 
бойова. Життя в ній вирує. І Оксанка кинулась у той 
вир, спалахнула в красі, в праці, поруч з першими 
йшла в полі, виборювала врожаї, зріднилася з усіма, 
стала всюди своєю. Як же їй було кидати цю течію?!

Подруги від’їхали, а вона в той же день пішла на 
ферму. І там задзвеніла її пісня. Мов той метелик 
на вогонь, линула вона до всього хорошого. Драм- 
гуртківці довго шукали дівчину на роль Наталки. 
Вона, правда, спершу відмовлялась, а потім таки 
пішла на репетицію. І суворий режисер, старенький 
учитель літератури, сам собі мусив сказати: ще такої 
Наталки, як Ксеня, і в світі немає.

Вона й у школу, у восьмий клас пішла, тоді ж в 
комсомол вступила. Та недовго дзвеніла пісня—по
чала стихати...

Восени демобілізувався з армії хлопець, чорнобри
вий красень Б.орис Ярошенко. Заполонив серце дів
чині, і вона, мов перший цвіт на весні, мов маювка, 
запалала коханням. Борис попросив її руки, вона не 
відмовила, написала листа своїм батькам, ті приїхали 
до нас у село. Якраз під Новий рік і весілля одгу- 
ляли... Може тоді й почала затихати пісня Оксани, 
гуцулки Ксені?!

...Багате, веселе було те весілля.
Старий Ярошенко мав ще синів, і старшому, Бори

сові, купив хату біля річки... В ту нову хату молодим 
і родичі, і друзі надарували всього...

Не обійшлось і без жартів. Почала свекруха:
— Даруємо вам, діти, хату й рогачі, і себе на 

печі!
Іван, секретар комсомольський, хлопець веселої

СЕМЯ
(ОПОВІДАННЯ)

Сплутала рядки рука старенька. 
Букви роз’єднала сліпота.
Мабуть, хвилювалась дуже ненька,
Сина поспішала привітать...
Слід сьозинок... «Дякуєм за гроші, 
Ти їх вислав з перших, трудових...
То навіщо ж пишете, хороші, 
Щоб не присилав я більше їх.
«...Вже сестра видужувати стала, 
Та для нас 1 пенсії хвата.
Ми учора цілу ніч не спали,
Думали про тебе... Як ти там?...!
За вікном дзвенить під вітром гілля, 
Сніг по шибці ледь зашерехтів.
«...Чим прислати нам, собі б вугілля 
Чи вдягнутись тепле щось купив...*
Тісно, як теплу, в кімнаті стало, 
Сніг — не сніг, а з яблунь пелюстки... 
«...Вибач, синку, написала мало...»
...Я цілую сплутані рядки.

Анатолій ЧАЛИЙ, 
робітник.

вдачі, пробрався наперед і теж підтримав тітку Ки
лину:

— Я тобі, Ксене, рекомендацію в комсомол давав. 
І я тобі, виходить, як батько. І, як батько, кажу:—да
рую хліба, костюм і солі, щастя й долі, та ще малень
кого стовпчика, а на літо вам обом — кучерявого 
хлопчика!

Дівчата, подружки-доярки, плаття дороге подару
вали, а потім сміючись сказали:

— А ми на додачу ще й качатко, а на літо—пухнас
те дівчатко!

Побажання
рував дядько

— А я вам 
щастя доволі.

Того ж вечора Іван, секретар комсомольський, 
рею налетів на Бориса:

— Ти що, вже починаєш ревнувати?
— Кого? До кого?!
— Не прикидайся! Чому Ксеня відмовилась 

участі в драмгуртку?
— Не знаю, їй-богу, нічого не знаю, Іване!..
Директор вечірньої школи, він же й викладач 

торії, питає Ніну, доярку, чому немає Ксені 
Уроці.

— Вона переказала, що більше в школу ходити 
буде.

— Що?!
— Ось і підручник історії вам повернула!
— Що ж трапилось там? Може Борис забороняє їй

ходити? \
— Не знаю...
Не знали... Хоч бачили, як іноді на її шовкових віях 

з’являлись сльози... Може тужила за своїм ді
воцтвом, за веселими днями... Може сумувала за 
своїми полонинами, за селом на Бориславщині...

Ніхто не міг нічого сказати. Борис втішав її, милу
вав, але й він не знав нічого... Він. палкий і жадіб
ний до роботи, механік колгоспу, більше часу про
падав на полі, на фермах, на електростанції...

І сама Ксеня не розуміла, що сталося з нею... До
сі була вільна, як пташка, а тепер не мала жодної 
зайвої хвилинки. Де вже там до гуртка 1 школи, ко
ли буває так, що немає часу й поїсти. Вранці проки
далась, готувала сніданок та так і лишала його, біг
ла на ферму, доїла корів 1 знову поспішала додому, 
бо й вдома у корови знайшлось телятко і його треба 
поїти, доглядати. А в обід і ввечері — знову виру
шай на ферму.

Минуло небагато часу, а Ксеню ніхто б не пізнав. 
Вона була такою ж, як і колись гарною, але схудла, 
і усміх зник, і 
ла її пісня...

бу-

від

іє
на

не

у карих очах згас вогник, і ніби вмер-

І

і

линули за побажаннями, останнім да- 
Корній:
дарую хліба й солі, радянську монету, 
Та ще дарую, дітки, тільну телицю!..

• * *

УВ ЛІД на річці та й розтав. Туман 
з’їв сніги — і знову зачорніло всю
ди. Майже щодня йшли дощі — і 
всюди непролазна багнюка... Одного 
похмурого дня в старій фуфайці, в 
гумових чоботях, запнута великою 

режисера, вчителя української літерату-хусткою до
ри, прийшла Ксеня.

— Книжку вам принесла.
— Яку книжку?
— Не буду я вже грати Наталку, шукайте іншу 

дівчину...
Вчитель аж зблід від подиву: Як? Чому? Що це 

вона надумала? Хіба ж можна отак говорити? Це ж 
удар по роботі гуртка, йому удар.

— Подумайте, Ксене, що ви робите?
Ніби нічого не чула, повернулась і вийшла із хати, 

несучи у серці невимовну тугу.м. Кіровоград.

Наш <

Скільки рік зустрічається різних! 
Та в якому б краю ти не був. 
Як поглянеш на карту Вітчизни, 
То шукаєш Південний наш Буг.
І в думках, що, мов хвилі, іскряться, 
Ти в дитинство вернувся назад, 
У той край, де хліба колосяться
І сія гідростанцій каскад.
Тут все миле таке і знайоме, 
Дорогий кожен кущик тобі.
Як приїдеш, буває, додому, 
Ходиш кланятись кожній вербі.
Тут, лиш тільки навчившись читати, 
Ти зубилом всі скелі списав.
А пізніш, як ходили в десятий,

. Ти ще й інше ім’я написав...

Радо йдеш, де шумує колосся
И над рікою синіє блакить... 
Та це все, ох, нелегко далося, 
Не завжди так співали пташки.
Пригадай, як весною бурхливий 
Буг рве кригу, жене з берегів, 
Так лавина народного гніву 
Гнала звідси всіх зайд-ворогів.
Є могили святі понад Бугом.
Хтось не встиг долюбити... Лежить... 
І за цього загиблого друга 
Ти поклявся любити і жить.
Мусиш ти стерегти чисте ггебо. 
Велич днів І красу вечорів. 
Це сам Буг промовляє до тебе 
Піонерським костром на горі.
Скільки рік зустрічається різних! 
Та оту, де родивсь, не забуть.

, І коли ми говорим: Вітчизна. 
Ти пригадуєш рідний наш Буг.

Андрій МАЄВСЬКИЙ,
вчитель.

ЛІРИЧНЕ
Моя хороша... О, де ти? 

Де ти? 
Коли збирався від тебе 

йти,

С. Салькове 
Гайворонського району.

У рідно
Йду. Не вулиця — цех робітничий, 
Силі розуму — шлях і розгін. 
Кожен дім, мов співає, мов кличе, 
Лине в небо громаддями стін.
Вгору крани знялись урочисто, 
Всюди в праці юнацький запал. 
Будівельники рідного міста 
За кварталом будують квартал. 
До цеглини цеглина — рядами... 
Десь під сонцем, як сонце, сама,

І

Я похвалився:
«Буду поетом, 

Тоді мій голос почуєш 
ти...»

Т нині дивишся ти
в газети, 

Мене шукаючи по віршах, 
Але другі там, 

другі поети 
На невмираючих 

сторінках.

Мене ж немає,
мене не чути. 

Яким нечесним я був, 
яким!..

Візьми ж і в серце, 
давно забуте, 

Холодним словом у серце 
кинь!

* ♦ в

ЕРНУВСЯ Борис з роботи похмурий, 
непривітний. Темніла ніч. Надворі 
йшов дощ, шумів вітер і якось сум
но скрипіла віконниця.

Ксеня у біленькому ситцевому 
платті, з тугими косами, стояла біля

грубки. У грубці палахкотів вогонь, кидав спалахи 
на її змарніле обличчя.

Вона повернулась до Бориса і усміхнулась:
— Впав десь на дорозі? Роздягайсь, я води он 

нагріла.
— Зачекай, Ксене, з водою... Я з тобою хотів по

говорити... Скажи мені правду: ти жалілась секрета
реві партійної організації?

Стривожено хитнула головою:
— Ні!
— Так чому ж він напався на мене? Чому лаяв? 

Що я тобі недоброго зробив?!
Стрепенулась, глянула на нього з ляком. Що наду

мав він? Може лихе, щось чорне?
А він кидав їй гіркі докори:
— Я ж пилиночці не давав на тебе впасти, я ж... 

А він обвинувачує мене, це, каже, ти вбив її пісню. 
До чого тут пісня?

— Борисе, Борисе, — схопила його за руку, гляну
ла в очі, поривиста, гаряча. — Ти послухай мене... Я 
так не можу, хіба я наймичка, щоб ото дома коло 
корови, коло хазяйства упадати, мені більше 
життя немає. Я так зів’яну... А кому потрібне сухе 
бадилля?

Дивився на неї з подивом, не розуміючи нічого.
— Все скажу, любий, нічого не втаю. Бо ти ж мені 

найдорожчий...
Він слухав — і все вище підіймав свою голову.
Засміявсь, пригорнув її до грудей, поцілував у 

вуста:
— Так чому ж ти раніш не сказала мені нічого? 

Я думав, що ти так хочеш, що тобі все подобається.
— Я не хотіла образити тебе...
— Ясно, Ксенечко, моє сонечко... 

гарячої, чистої дощової води!..
♦ ♦ ♦

ОМИНАВСЯ день. На
ну голубінь

Бригадир
— Ксене, 
В білому 

ва, вибігла 
ками:

— Рїой! Це ти, Борю?
— Я, я! Привів корівчину. Приймай у свою гру

пу, ти вже її добре знаєш.
Іван, секретар комсомольський, нагодився якраз у 

цю мить:
— Що це ти, механіку, за налигач взявся?
— Та от, бачиш, — лукаво підморгнув Борис,—ми з 

Ксенею маленьку революцію в особистому житті 
зробили. Хочу, Іване, щоб знову гуцулка Ксеня за
співала на повний голос!..'

Ксеня засміялась.
...А дощ ішов. Захмурилось ще з обіду. Чорніла 

ніч. За партою сиділа Ксеня і старанно в зошит за
писувала план уроку. Вчитель історії враз обірвав 
свою розповідь — в двері хтось несміло постукав. 
Підійшов, розчинив їх — на порозі 
літератури:

— Вибачайте, колего. Я б вас 
Ксені, що завтра у нас репетиція, 
над п’єсою «Ой, у полі нивка...»

Ніби писала, а все чула. В 
гори свої, бачила й нивку 
ко-далеко.

Микола СТОЯН.
с. Панчево
Ново-Миргородського
району.

7

Води, Ксене,

чисту безхмар- 
сонце.випливало

ферми гукнув з дверей: 
до тебе гості!
халаті, весела, жартівли
ва поріг І сплеснула ру-

му МІСТ
Комсомолка у спірці з 
їм назустріч стіну підійма.
«Будь здорова!» — гукни — не долине, 
Лиш хустину вітрець розвіва...
До цеглини лягає цеглина,
Наче в пісню хорошу — слова.

Павло ПЕРЕБИЙНІС.
м. Ново-Українка.

вітрами
А як побачиш колгоспну 

ниву 
Т там почуєш колосся 

шум,
Тоді ж не думай, 

що я брехливий,
Спинись, послухай:

то я пишу...
Микола ПИРОЖЕНКО. 

с. Рівне.

стояв учитель

просив нагадати 
Почнемо працю

у
душі сміялась. Бачила й 
полі, з якої видно дале-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
22 січня 1961 р., З стор.



При Кіровоградському 
Палаці піонерів відкри
то музей В. 1. Лені
на. Його організували 
самі піонери. Старанно 
збирали вони матеріали 
про життя і 
дорогого вождя. Велику 
допомогу школярам по
дали старі більшовики, 
яким випало щастя зу
стрічатися з Іллічем.

Є в музеї і свій дирек
тор. На цю посаду при
значили одного з найак
тивніших організаторів 
Сашу Сергієва, семи
класника Кіровоград
ської середньої школи 
№ 18.

Все тут привертає ува
гу відвідувачів. Особ
ливо подобаються всім 
красиві макети, будинку, 
де провів дитячі роки Іл
ліч, Кремля, Мавзолея. 
Виготовили їх учасники 
гуртка «Умілі руки», уч-

діяльність

Кімната-музей
В. І Леніна

ні шкіл №№ 4, 19, 21. Хо
роше оформлені альбо
ми, які подарували му
зею піонерські дружини 
шкіл №№ 18,10, 7 та 
інші.

Цікаво ведуть розпові
ді про життя вождя піо- 
нери-екскурсоводн. Ось 
Лена Мисник, семнклас - 
нния школи № 18, прово
дить екскурсію з першо
класниками цієї ж шко
ли. Вони з задоволенням 
слухають дівчинку. Ле
на розповідає про життя 
маленького Володі Улья
нова. Діти уважно вслу
хаються в кожне слово 
піонерки.

Сюди приходять не 
тільки школярі. Нещо
давно тут побували вчи
телі з районів області та

студенти Кіровоградсько
го педагогічного інсти
туту. І всі вони задово
лені цією невеликою кім- 
натою-музеєм, організо
ваною піонерами.

Незабаром музей по
повниться новими експо
натами.

Нині юні фотолюбите
лі виготовлять великий 
альбом з фотографіями, 
які розповідатимуть про 
вулицю нашого міста, 
що носить ім’я любимо
го вождя.

Л. КОВАЛЕНКО.

ЛИТВИНЕНКАСтарт Василя
1ЭЦАЛО розпочав новий 

рік юний спортсмен Кі
ровограда Василь Литви
ненко. На початку січня він 
вийшов переможцем юнаць
ких змагань з фехтування 

першість республікан- 
товариства

на
ської ради 
«Спартак», які відбулися в 
Харкові. і

Кіровоградець у числі 
вайсильніших поїхав у 
Москву, де на всесоюзних 
змаганнях спартаківців за-

СТАРОРУСЬКЕ місто ІВАН
Рештки староруського міста Іван виявили археологи 

на узбережжі Дніпра на південь від Києва. Всі знахід
ки, повідомив начальник експедиційного загону Інститу
ту археології Академії наук У PCP В. К. Г ончаров, сто
суються XII, першої половини XIII століть, тобто того 
часу, коли за даними староруського літопису за 1151 рік 
існувало це місто.

В XII столітті, в період міжусобної боротьби князів 
за Київ, Іван-город був фортецею. Однак встановити, 
де саме він знаходився, дослідникам довго не вдавало
ся. Наявні літописні дані давали змогу лише приблизно 
визначити ділянку узбережжя Дніпра між стародавніми 
містами Витичів і Заруб завдовжки в кілька кілометрів.

Відшукати рештки староруського міста археологам до
помогла збережена в народі з давніх часів назва урочи
ща Іван-гора, розташованого поблизу Ржищева. При 
проведенні тут розкопок було знайдено городище. На 
окремій горі містився кремль, оточений ярами. На штуч
но насипаному земляному валу, який проходив біля 
кремля, дослідники виявили ряд дерев’яних зрубів чо
тирикутної форми.

По слідах пожежі на городищі можна припустити, що 
місто було зруйноване під час татарської навали в 1240 
або 1241 роках і з того часу припинило своє існування. 
В цьому році розкопки стародавнього міста тривати
муть. (РАТАУ).

З-за шматка хлібаїхні дивацтва

хитав спортивну честь Ук
раїни. І тут він продемон
стрував високу майстер
ність. Серед юних рапіристів 
Литвиненку не було рівних.

Тепер на грудях талано
витого фехтувальника золо
том виблискує жетон чем
піона країни 
спартаківців.

серед юних 
___  Центральна 

рада товариства «Спартак» 
нагородила його цінним 
призом і дипломом.

М. ЛАВРИНЕНКО.

ПЕРЕМОГА 
олексп ндрііі ці в

' «Pі"
F ./'''і gk' ■■ ■ д

J

ПРО ЖОРСТОКІСТЬ буржуаз
ного спорту писалося вже бага
то. Деякі з повідомлень, яьі 
публікуються з цього питання в 
пресі, настільки неймовірні, що 
часом, здаються вигадкою.

Американець Тім ДІлл вико
нує свій акробатичний трюк не

В центрі села Комишувате, Ново-Україн
ського району, в минулому році стала до 
ладу чайна. її колектив — комсомолки 
Фаїна Ткачук, Віра Талмазан, Віра Смир
нова гостинно зустрічають відвідувачів, при
гощають смачними стравами. Особливо 
задоволені колгоспники обідами, що їх го
тує Віра Талмазан, яка після десятирічки 
стала працювати в чайній помічником по
вара.

Високо цінує дівчина довір’я односель
чан і тому прагне працювати сумлінно, від 
душі. Оволодівати кулінарною майстерніс
тю допомагає їй старша подруга, досвідче
на, завідуюча чайною Фаїна Ткачук.

Як 1 її товариші, Віра любить мистецтво 
І весь свій вільний час проводить в гурт
ках художньої самодіяльності сільського 
клубу.

На знімку: Віра ТАЛМАЗАН.

Фото О. ГАЙКА.
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У Кіровоградському спор
тивному залі ДСТ «Аван
гард» відбулися відбірні 
змагання з баскетбола між 
колективами дитячих спор
тивних шкіл Олександрії ї 
Кіровограда. Першими з у-, 
стрілись команди дівчат. 
Обидва тайми проходили 
при перевазі баскетболісток 
міста гірників (тренер Ана
толій Новиков) і закінчились 
на їх користь з рахунком 
54:24.

Непогану гру продемон
стрували і юнаки Олександ
рії. Воші перемогли хазяїв 
майданчика з результатом 
41:31.

В Олександрійському Па
лаці спорту відбулась зуст
річ цих шкіл з волейбола. 
З однаковим рахунком 3:0 
перемогли дівчата і юнаки 
Олександрії.

В. ЗВЕРЖХОВСЬКИИ. , 
□□□□□□□□□

на землі, а в повітрі. Зв’язаний 
по руках і ногах, обмотаний 
ланцюгом, він висить сторч го
ловою під вертольотом. У цьому 
положенні Ділл повинен звільни
тися від своїх пут, що виконує 
ча 105 секунд. Після цього ак
робат розкланюється з публікою, 
охопленою нервовим тремтінням.

Видатний російський пись
менник Л. М. Толстой був 
великим любителем ариф
метики. Він часто сам скла
дав цікаві задачі, які, на

Чубукіна з с. Ган-

ШАРАДИ

Склала читачка газети Світлана 
НІвки, Рівнянського району.

перший погляд, здавались 
складними, а насправді мог
ли бути розв’язані найпро
стішим способом. Ось одна 
з таких задач. Вона була 
запропонована на вечорі у 
Л. М. Толстого гостям, які 
дали на неї найрізноманіт
ніші відповіді, що дуже за
бавляло господаря.

«Хтось прийшов в мага
зин і купив капелюх, ціна 
якого була 10 карбованців. 
Покупець дав продавцю 
25-рубльову асигнацію. У 
хазяїна магазину не вияви
лось здачі, і він послав до 
сусіда розміняти гроші. Су
сід розміняв, і покупець 
одержав капелюх і 15 кар
бованців здачі. Коли поку
пець пішов, прийшов сусід і 
заявив, що 25-рубльовка 
фальшива. Хазяїн віддав су
сіду 25 карбованців замість 
фальшивих. Треба дізнати
ся, скільки хазяїн магазину 
поніс збитку?»

Яка ж правильна відпо
відь?

1. \
Мене орють і засівають, р
Пісні чудеснії співають.
А зміниш букву голосну — 
Я води в море понесу.

2.
Я містом-курортом зовусь,
А букву заміниш —

■* по морю помчусь.

Але чи завжди щастя сприятиме 
Тіму Діллу?

< Вибрана* публіка у фешене
бельному готелі в Акупулько 
(Мексіка) любить попивати кок
тейлі на терасі, що розкинулась 
над бурхливим водопадом. За 
двадцять доларів відвідувачі 
готелю можуть помилуватись за
хоплюючим видовищем. Молоді 
мсксіканці за цю плату кидаю
ться у вируючий водопад, що 
стрімко мчить між гострими 
скелями і... здебільшого виби
раються живими на берег. Розір
вана шкіра чи поламане ребро 
тут в рахунок не йдуть.

На першість міста 
з класичної боротьби

У Бобринецькому район
ному Будинку культури від
булося змагання на особи
сту першість міста з класич
ної боротьби. В змаганнях 
взяли участь спортивні ко-* 
лективи сільськогосподар
ського технікуму, колгоспу 
Імені XX з’їзду КПРС та се
редньої школи № 2. Зал, де 
проходили змагання, був 
переповнений гля^чами.

Перші місця у своїх ваго
вих категоріях зайняли 
ї. Многолітвій, В. Рак, 
М. Школенко, А. Орлснко^ 
І. Когут та Л. Мельничен
ко.

Учасникн-переможці на
городжені грамотами район
ної ради Союзу спортивних 
товариств і організацій.

’ Л. ДІДЕНКО, 
головний суддя зма
гань.

З ЛАСО НА НРОНОДИЛА
Чи знаєте ви історію легкої, гарної 

чоі сумочки з крокодилячої шкіри?
У жаркі літні дні, коли лагуни болота 

токи острова Маражо, що лежить у гирлі Ама
зонки, дуже міліють, в них збирається велика 
кількість кайманів, яких місцеве населення 
називає жакаре.

В цей час власники підприємств по вичинці 
крокодилячих шкір, з яких виготовляються жі
ночі туфлі й сумочки, портфелі та портмоне, 
наймають індійців-бідняків з племені лабатос 
для полювання на жакаре.

Неподалік від лагуни мисливці розбивають 
табір. Найбільш досвідчені і сміливі з них 
прямують до берега. Дочекавшись, коли з во
дя з’явиться голова крокодила, один з мис
ливців з дивовижною точністю накидає иа неї 
ласо і з допомогою інших 
тягнути тварину на берег. 
Жакаре відчайдушно чинить опір, б’є по 
своїм могутнім хвостом, злобно ричить.

Нарешті тварина витягнута з води. В 
момент вона стає особливо небезпечною.

жіно-

і про-

індійців починає 
Це не так просто, 

воді

неї) 
Шн-

роко розкривши пащу, всіяну великими й гост
рими зубами, жакаре намагається схопити 
мисливця і загрозливо розмахує хвостом, удар 
якого може вбити людину.

Але ласо все тугіше стискує шию. І ось з 
піною у роті кайман, спираючись на хвіст, 
стає дибки. В цей момент мисливець повинен 
точним ударом сокирою по голові вбити жака
ре, раніше ніж тому вдасться звільнитися від 
ласо. Ця операція вимагає найбільшого умін
ня і холоднокровності.

З убитих тварин зразу ж знімають шкіру.
Повільно рухається караван мисливців. Ін

дійці задоволені: здобич багата, і ніхто на цей 
раз не постраждав. Хто-хто, а вони добре зна
ють ціну крокодилячої шкіри. Скільки в їх
ньому поселенні молодих людей втратили в 
сутичках з жорстокими і підступними жакаре 
руку або ногу, а скільки сімей залишилось без 
свого годувальника.

Така ось передісторія сумочки з крокодиля
чої шкіри.

, С. КУХАРЕНКО.

Пригадай 
географію

1. Яка держава має одноймен
ну назву з рікою?

2. Яке місто Радянського Сою
зу носить назву 
птиці?

3. В Європі є 
яких складається 
Які цс ріки?

4. У якому 
рослинності і

5. Скільки
СРСР, у назві яких є по чотири 
букви «А»?

6. У яких трьох держав тери
торія розміщена в двох части
нах світу?

7. Назвіть \ чотири морі, у 
назві яких згадується той або ін
ший колір, а п’яте море — різ
нокольорове?

8. У назві якої ріки чути три 
ноти?

0. Який материк розташований 
у двох півкулях?

10. Який найбільший у світі 
льодовик І де він знаходиться?

Які ріки нікуди не впа- 
I закінчуються □ сухому

безстрашної

рікн, назва 
з двох букв.

немає ніякоїморі і 
риби?

ви знаєте міст

Р «Молодой коммунар» — оргаи Кировоградского 
ч областного комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

11. 
дають 
піску?

Мал. Л. БОНДАРЯ.

:ВІДПОВІДЬ ,
на ребус, вміщений в номері за 

ІЗ січня 1961 року

СИЛА ПАРТІЇ НЕЗМІРНА, 
БО НАРОДУ ВОНА ВІРНА

Першими правильну відповідь 
прислали студентка Олександрій
ського педучилища Т. Лазаренко, 
слюсар-ремонтник заводу «Чер
вона зірка» О. Дьомін, читачі р 
нашої газети з м. Кіровограда (»СУПУТНИКУ». ' Шнрокоек-
В. Цигановська, А. Касян, РрашіИЙ ’ " ’ ------- *

Український музично-драматичний театр їм М Л. 
Кропивницького. «ІРКУТСЬКА ІСТОРІЯ». Початок о 
12 год. дня і 7 год. вечора.

Кінотеатр «Сивашець». «ОЛЕКСА ДОВБУШ».
Кінотеатр імені Дзержинського. «ОЛ1ВЕР ТВІСТ». 

КРУЧАХ ДНІПРА»“" <В0НИ 3 КАУНАСУ» і «НА 

—-ї’"2Т?.а.тР..<МиР»- Для дітей — «МУРЗИЛКА НА

В. Цигановська, А. 
Р. Гончар.

\.—...і кінофільм «ПІДСТУПНІСТЬ І КОХАННЯ».
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