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й говорити, якесь 
собі ставало Ма- 

від тих слів. Та 
час. В повсякден-
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КіОЛГОСП імені Дзержинського першим в Ком- 
паніївському районі розпочав весняні польові 

роботи. х •
В тракторній бригаді Валентина Малого майже 

1.400 гектарів зябу. Під цукрові буряки, кукурудзу 
готували механізатори цей грунт восени. Природа 
щедро збагатила його вологою, і тепер трактористи 
вийшли в степ, сповнені рішучості зберегти живиль
ну силу землі для високого врожаю.

П’ять тракторних агрегатів включені в роботу. 
Закриття вологи ведеться вдень і вночі, тракторис
ти прагнутьв найстисліші строки заборонувати весь 
зяб. За перші дві зміни вологу закрито на 600 гек
тарах. Попереду в змаганні йде молодий механіза
тор комсомолець Іван Брейда. В перший день польо
вих робіт він разом зі своїм причіплювачем Воло
димиром Безуглим замість 105 гектарів закрив воло
гу на 148 гектарах.

На знімку: тракторист колгоспу імені Дзер
жинського Компаніївського району комсомолець 
Іван БРЕЙДА.

Фото А. ДІБРОВНОГО.

«25 ПОРОСЯТ ВІД КОЖНОЇ СВИНОМАТКИ БУДЕ!» — 
ЗАЯВЛЯЄ Г. ТКАЧ

КОМСОМОЛЬЦІ АРТІЛІ «УКРАЇНА» ОНУФРІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ВИХОДЯТЬ НА НОВІ РУБЕЖІ
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ТїОБОТЯЩІ дівчата в нашому селі. їх витримці і 
наполегливості позаздрити можна. Нелегко доводи

лося, наприклад, дояркам Любі Більчик, Галі Бобрик, 
Любі Плітко та Наді Нішоновій. А все рівно одержали 
непогані надої від закріплених корів.

Або ось Валя Титар. Зовсім ще молода вона — недав
но десятирічку закінчила. А телят доглядає, як досвід
чена тваринниця.

Нічого не скажеш, на совість потрудилася наша мо
лодь в минулому році. І в цей рік вступила з хороши
ми планами. Недавно в колгоспі були відкриті комсо
мольські збори. От на них і розповів кожний, чого до
сягти збирається. Галя Бобрик, Віра Зімниця, Віра Чу- 
маченко та інші запевнили, що доведуть надій молока 
від кожної корови до 2.200—2.300 літрів.

Виступили і молоді свинарки Катя Павліченко та 
Шура Жила. У них зобов’язання — одержати по 20 ді
лових поросят на свиноматку.

Звичайно, всі ці зобов’язання будуть виконані. Адже 
дівчатам механізатори пообіцяли допомагати.

Крім того, комсомольська організація артілі вирішила 
виростити 600 штук кролів, вивезти в поле 5 тисяч тонн 
перегною, зібрати по 50 центнерів кукурудзи на кожно
му з 300 гектарів.
- Юнаки та дівчата відразу ж перейшли від слів до ді

ла. Вони вже провели комсомольський недільник, який 
пройшов організовано.
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Вже чотири роки минуло, 
ш биць усе пам’ятаю. Я саме 
лят колгоспних доглядала. Правда, частенько тоді ду
мала: «Оце до осені попрацюю, а там кудись учитись 
поїду».

Та якось проходили у нас збори комсомольські. На 
них молодь зобов’язувалася шефство взяти над кол
госпною' свинофермою. Тут і почалися мої сумніви. 
Думалось: «От бачиш, яка хороша. Всі за таке діло 
беруться, а ти з села збираєшся їхати». Вирішила — 
нікуди я не поїду, вчитись пізніше зможу. Тоді ж і 
на свиноферму попросилася.

Наступного ранку разом з Світланою Болгарином) 
до завідуючого В. М. Тимчеика звернулися. Як часто 
буває в таких випадках, він спочатку посміхнувся 
скептично, а проте групи нам дав.

— Справа хороша, — сказав на кінець, — та дуже 
вже клопоту багато. Доведеться-таки добре повози
тись.... *

Прийняла я 15 свиноматок. Досвіду ніякого, знань 
теж малувато, а от бажання хоч відбавляй. Я, прав
да, не соромилася, і старих і молодих розпитувала, 
коли чогось не знала. Літератури спеціальної багато 
перечитала, а як зоотехнік на ферму приходив, ні на 
крок від нього не відступала — все радилася: а чи 
правильно я ось те роблю, а чи не краще по-іншому?

о ---------.-------- —------ -----------  опоросу в своїй гру-
намагалася всіх пра- 
обійшлося гаразд,

а я до і
семирічку закінчила і ”те-

найменших лодро-
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ДОПОМОЖІТЬ ВИКОНАТИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

З нетерпінням чекала пецшого 
пі. І коли поросилася «Квітка», 
вил зоотехнії дотримувати. Все 
а потім вже не страшно було.

За перший рік роботи на фермі я одержала по 
поросят від свиноматки, а вже наступного року 
було по 21.

...Нещодавно я звітувала перед колгоспною молод
дю за свою роботу в артілі. Вірніше, це вже був не 
звіт, а розповідь про набутий досвід. І я вже не 
зустрічала сумнівних посмішок, відчувала: друзі ві
рять мені. Тут же я пообіцяла в цьому році одержати 
по 25 поросят на свиноматку. Хай це буде моїм вкла
дом у виконання зобов’язань, взятих колгоспом — 
виробити на 100 гектарів угідь 50 центнерів свинини.

Г. ТКАЧ, 
свинарка колгоспу «Радянська Україна».

Новопразький район.
©.............................. . ............ —........ . ......................
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— час 
що чер- 
утримуе

не збн-

ЕІУЛА вона тоді 
° 14-річним дівчам. І 

коли прийшла на фер
му, зустріли її недовір
ливо.

— Не вийде з і 
справжньої доярки, 
бувало, засміється 
трась.

— Підрости ще 
ба, — підтримують 
інші.

Що 
не по 
рійці 
йшов 
ній старанній роботі на
бувала дівчина вміння і 
спритності. А труднощі 
траплялись — ніколи не 
пасувала перед ними. 
Разом з Любою Лозін- 
ською (вона теж тоді 
дояркою стала) при
дивлялася, як досвідче
ніші працюють, перей- 

; мала і собі їх -навики.
Тепер уже ніхто не

■ кепкує над подругами.
• А новенькі навіть за 
; порадою звертаються. І 
; вчаться у них. Адже в 
, Люби та Марійки коро

ви завжди вчасно наго
довані, напоєні,

; ОбИДВІ ДІВЧИНИ
■ ться хороше І в 
: успіхи однакові. У ми-
• нулому році від кожної 
; корови одержали вони 
: по 2.300 літрів молока.
■ А зараз дівчата зма- 
: гаються між собою. Зо- 
і бов’язалися в цьому ро-
■ ці довести надій від 
: кожної фуражної коро- 
і ви до 2.850 літрів. Хто
■ з них переможе 
: покаже, а поки 
і воний вимпел
■ Марія Олійник. 
; Але й Люба 
І рається відставати.
І — Тримайся, Марій- 
I кої — часто говорить 
І вона подрузі. — Скоро 
5 пережену тебе. Обов’яз- 
I ково...
І І ше про одну справу 
І хорошу думають обидві.

Як тільки встановлять 
на фермі автодоїльні 
апарати, укрупнять до
ярки свої групи корів.

В. КЕШМАН, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

Колгосп імені Тельмана 
Голованівського району.

пам’ятаю, як на пленумі ЦК | 
говорили, що комсомольці по- • 

винні бути ініціаторами хороших справ 
і що це їх першочерговий обов’язок — 
взяти шефство над вирощенням молод
няка в колгоспах і радгоспах. У нас 
на фермі, на жаль, одна я комсомолка, 
та й мені, як бачите, не дають можли
вості працювати.

Цікаво, чи скрізь 
організації і правління колгоспів допома- •
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Т1ЮБЛІО я дуже свою професію те- 
лятниці. Вже п’ятий рік працюю. 

Вірніше, працювала. Трудилася завжди 
з душею. Побувала і в Москві на сіль
ськогосподарській виставці, і в Києві — 
на пленумі ЦК ЛКСМУ. Коли їхала в 
Київ, взяла зобов’язання випоїти в цьо
му році 125 телят і щодобовий приріст 
кожного довести до 950 грамів.

На пленумі райкому партії я перегля
нула своє зобов’язання і вирішила випої
ти 150 телят, довівши щодобовий при
ріст кожного з них до кілограма.

Та скільки вже часу минуло, як повер
нулася я з Києва, а телят мені, досі не 
виділили. Хоч зоотехнік О. Бойчук неод
норазово обіцяв зробити це.

Я вже стежку до контори колгоспу про
топтала, а толку все рівно ніякого. Так 
і лишилася я без роботи, сиджу із сво
їми зобов’язаннями без діла. А ще не
давно передовою телятницею в артілі 
була...

Добре 
ЛКСМУ
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так комсомольські «,

гають молоді виконувати соціалістичні 
зобов’язання, як у нас? Я вже і в район
ну газету писала про це. Та дарма — 
нічого не змінилося. Вирішила ше вам 
написати. Може після цього мені все- 
таки дадуть телят, і я знову зможу зай- 9
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нятися любимою справою.

Т. ЯРОВА, 
імені Калі- 
району.
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телятннця колгоспу 
ніна Ульяновського

З БАДЬОРИМ НАСТРОЄМ
Витязівські доярки слав

ні тим, іцо все швидко роб
лять, але цього дня вони 
працювали особливо жваво.

— Швидше, 
ще ж додому треба 
ти, — підганяла всіх 
сина Строгуїи.

—1 що воно за 
буде? — обізвалася 
рась. — Мабуть, 
правда?

—Звичайно, — втрути-

дівчатка, 
забіг- 
Фро-

— Адже 
готували-

лася О ля Ляшок, 
скільки до нього 
ся...

А через деякий час всі 
заповнили Будинок культу
ри. Сюди їх запросили на 
вечір тваринників.

...Про сумлінну роботу 
працівників ферм, про їх 
трудові досягнення говорив

вечір 
кот- 

цікавий, у своєму виступі заступник 
голови колгоспу П. Бойчен
ко. А потім слово надали

У ЦЯ КПРС і Раді Міністрів СРСР
ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР розглянули пи- 

(гання про дальше поліпшення роботи по присудженню 
Ленінських премій.

З метою заохочення вчених, інженерно-технічних 
працівників, письменників і діячів мистецтва, які вно
сять великий вклад у розвиток радянської науки, тех
ніки, народного господарства і культури, Центральний 
Комітет КПРС і Рада Міністрів Союзу PCP постано
вили збільшити кількість щороку присуджуваних Ленін
ських премій за роботи в галузі науки і техніки з 42 до 
60 і за твори в галузі літератури, мистецтва, журналіс
тики і публіцистики — з 10 до 16.

Для повнішого виявлення і всебічного обговорення 
наукових праць, винаходів, творів літератури і мисте
цтва, створених в усіх союзних республіках, на Комі
тет по Ленінських преміях в галузі науки і техніки при 
Раді Міністрів СРСР і Комітет по Ленінських преміях

в галузі літератури і мистецтва при Раді Міністрів 
СРСР покладено обов’язок ширше залучати до участі 
в роботі секцій і пленумів комітетів- визначних спеціа
лістів у галузі науки і техніки, діячів літератури і ми
стецтва союзних республік. При розгляді творів літе
ратури, мистецтва, журналістики і публіцистики, пода
них на здобуття Ленінських премій, повинно врахову
ватись їх значення в розвитку багатонаціональної со
ціалістичної культури, у вихованні нової людини кому
ністичного суспільства.

До складу Комітету по Ленінських преміях в галузі 
науки і техніки при Раді Міністрів СРСР і Комітету 
по Ленінських преміях в галузі літератури і мисте
цтва при Раді Міністрів СРСР додатково введено ві
домих діячів науки і техніки, літератури, мистецтва і 
журналістики союзних республік. :

Фросині Строгуїи. їй було 
про що розповісти. Адже 
вона керує бригадою, яка 
бореться за звання кому
ністичної. І сама трудиться 
на совість: в минулому ро
ці від кожної корови на
доїла по 2.610 літрів моло
ка.

На свого бригадира й 
дівчата рівняються. їм те
пер легше працювати, бо 
всі трудомісткі роботи на 
фермі механізовані.

Тут же, на вечорі, пере
довикам були вручені цінні 
подарунки та грошові пре
мії. А на закінчення відбув
ся концерт. Його підготу
вали працівники Будинку 
культури разом з учасни
ками гуртків художньої 
самодіяльності. Свою май
стерність показали й дояр
ки. Гаряче аплодували при
сутні Тамілі Горовенко, 
Марії та Клаві Уманським, 
О лі Ляшок та іншим.

Задоволеними розходили
ся всі: вечір пройшов весе
ло, цікаво.

І. ЛОБАЧОВ, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Україна» Боб- 
ринецького району.
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КОРОТКО
ІТРАЦ1ВННКИ сільськогос- 

подарської авіації пода- 
ють велику допомогу трудів
никам колгоспних ланів у ви
рощуванні високих врожаїв. 
Незважаючи па складні ме
теорологічні умови, молоді 
пілоти тт. Марчинсьхнй. Ус- 
тенко, Габдрахманов та ін
ші план двох місяців ,,1961 
року по розсіванню міне
ральних добрив виконали на 
150 процентів.

Г. Б ЕЛЕНОК, 
авіатехнік.

♦* *
уГАИВОРОНСЬКОМУ ре- 
& місннчому училищі ме
ханізації сільського 
дарства 
курсантів 
училища, 
горнсткою 
відділка 
рякорадгоспу, 
пленуму 
ною Щабельською.

З великим інтересом май
бутні механізатори прослу
хали розповідь О. Щабель- 
ської про свою роботу і 
навчання в Українській сіль
ськогосподарській академії, 
про завдання, які накреслив 
пленум ЦК ЛКСМУ перед 
молодими механізаторами.

М. ТКАЧУК.

госпо-
відбулася зустріч 

з випускницею 
передовою трак- 

Жакчицького 
Сальківського бу- 

учасннцею 
ЦК ЛКСМУ Оле-



Порушникам порядку
скажемо: ГОДІ!
Відбувся пленум Кірово

градського міськкому ком
сомолу, який розглянув пи
тання про підвищення ролі 
комсомольських організацій 
в боротьбі з порушниками 
громадського поряду. З до-, 
повіддю виступив секретар 
міськкому КП України Г. И. 
Боднаров. По розглянутому * 
питанню прийнято розгорну
ту постанову.

4 « це
— В одну з березневих 

неділь на продовольчий ри
нок прибув наряд дружин
ників. Кращих комсомоль
ців, активістів виділив парт
ком заводу «Червона зір
ка» для цієї операцч. І хоч 
їх було лише двадцять 
двоє, але в той день вони 
подали нам велику допомо
гу, — розповів на пленумі 
заступник начальника місь
кого відділу міліції В. В. 
Пирков. — Судіть самі. Во
ни затримали Зі дармоїда, 
на шістьох тоді ж були 
оформлені протоколи і спра
ви передані в прокуратуру.

Саме після тієї неділі в 
душах деяких перекупок за
панував неспокій. Як тільки 
побачать червону пов’язку, 
так і зникають у 
Але й це не завжди 
гас.

Дійсно, велика 
дпмжинники. Он на заводі 
«Червона зірка» постійно 
діюча група під керівни
цтвом т. Яновського так 
прищипнула хвоста деяким 
шабашникам, що й бажан
ня красти у них відпало.

Хорошими справами мо
же похвалитися і народна 
дружина облбудтресту. Се
кретар комсомольської ор
ганізації тресту Володимир 
Богуненко у своєму виступі 
поділився досвідом, як вони 
ооганізовують чергування 
біля кінотеатру «Мир», на 
міських цегельних заводах 
5 будівельних майданчиках.

Останніми днями частіше 
можна побачити дружинни
ків на центральних вулицях 
міста. А на околицях? В 
кожному мікрорайоні об
ласного центра створено ок
ремий штаб, і це добре. Але 

•в тім-то й біда, то працю
ють вони ще незадовільно.

Нотатки
з пленуму 

міськкому ЛКСМУ

натовпі, 
допома-

сила

Впині в цьому комсомоль- 
• ські організації підприємств 

і установ, закріплених 
штабами. І, як наслідок, по
рушники громадського по- ' 
рядку, хоч їх і одиниці, по- • 
чувають себе тут привіль
но.

— Багато неприємностей 
завдають хулігани дівчатам 
із швейної фабрики,—скар
жилась Жанна Ткаченко, 
комсомольський вожак цьо
го підприємства. — А закли
кати їх до порядку немає 

; кому, нашим дружинницям 
і така справа не під силу.

— Та й у клубі будівель
ників на Ново-Миколаївці 
комсомольці не можуть на
вести пооядок, — підтримує 
думку Жанни т. Пирков. —• 
А відпочивають же тут в 
основному хлопці з сусід
нього гуртожитку. Майже 
щодня кличуть на допомогу 
працівників міліції...

Учасники пленуму звер
нули увагу на те, що в на
родних дружинах мало ком
сомольців. особливо активіс
тів. передових робітників. 
Окремі комітети комсомолу 
недостатньо займаються ви
хованням дружинників в ду
сі високої дисциплінованос
ті. На заводі імені Кірова, 
на КРЕС’і, в облрембуд- 
тресті, у вантажному авто
парку № 2 народні дружи
ни існують лише на папері.

— Найчастіше призводить 
і до дрібного хуліганства, І 
до серйозних злочинів пияц
тво, — говорив прокурор 
міста Є. П. Панченко. —• 
Головною причиною, яка 
приводить юнаків на лаву 
підсудних, є недостатня ви
ховна робота в комсомоль
ських організаціях.

Виступаючі наводили і 
хордші приклади перевихо
вання. Так, секретар комсо
мольської організації педін
ституту Сергій Мельничук 
розповів, як студентки до
помогли одній дівчині знай
ти правильний шлях у жит-

за

ті. Про те, що комсомольці 
заводу «Червона зірка» взя
ли на поруки тт. Мозплєва 
і Данильченка і перевихова
ли їх, говорив секретар зав
кому комсомолу Микола 
Малєта. Але правди ніде 
діти, нерідкі випадки, коли 
колектив бере на поруки 
правопорушників, але після 
цього не турбується про їх 
долю.

Велика увага була приді
лена моральному вихован
ню в школах, особливо у ве
чірніх, які зараз нерідко 
служать ширмою для тих, 
хто не бажає працювати.

Деякий час тому міськ
ком комсомолу прийняв рі
шення систематично про
водити комсомольські су
боти. У ці дні всі клуби міс
та повинні були організову
вати масові заходи для мо
лоді, причому, безплатно. 
Такі суботи проводились 
місяць—півтора, а потім ке
рівники клубів один по од
ному охололи до цієї спра
ви. Мовляв, якщо безплат
но, то це нам не підходить.

Треба обов’язково відно
вити комсомольські суботи, 
частіше проводити масові 
гуляння молоді на площах, 

■ в парках, всюди, де можна 
’ добре організувати дозвіл

ля молоді— до такої одно
стайної думки прийшли 
учасники пленуму.

Г*1 РАВДУ кажучи, невесело почався у 
■ ■ нас, восьмикласників, новий навчаль
ний рік. Довго ми думали над тим, що 
будемо робити в загоні. І здавалося, ні
чого цікавого придумати не зможемо.

Але ось у жовтні дізналися, що в наш 
піонерський загін призначено вожагого- 
виробничника слюсаря-авгомагника Зна- 
м’янського вагонного депо Женю Кова
льова.

Перша наша зустріч не була якоюсь 
особливою: Женя познайомився з нами, 
спитав, чим займемося в найближчий 
час, але ніяких 

давав?0“ "" ПАПІ 01 
На другий день Г| II 111 П|

після уроків МИ зі- XIII 11Х і/'
бралися їхати по 
металолом. Тільки-но вийшли зі шко
ли, дивимось — Женя нас у дворі че
кає. Дружно працювали ми в той 
день. Більше тонни металевого брух
ту зібрали, а всього наш загін відшукав 
6.390 кілограмів лому і зайняв перше 
місце по школі.

Женя не шкодує для нас часу. В один 
із вихідних днів повів нас на екскурсію 
у Водянський заповідник. Ми перекона
лися, що Женя зовсім не мовчазний, 
уміє розумно розповідати, любить при
роду. Він багато нам говорив про свої

шкільні роки, про те, в яких важких 
умовах відразу після війни вчилися він 
і ного ровесники. Під час розповіді Жо- 
ра Підлісний намагався сховатися за 
спини інших, бо всі час від часу засуд
жуюче подивлялися на нього. (Жора — 
ледачий хлопець, хоч здібний і має всі 
необхідні умови для доброго навчан
ня).

Часто ми розпитували Женю про йо
го товаришів по роботі з бригади кому, 
ністичної праці. Нам особливо подобає
ться те, що всі його друзі вчаться, го- 

_ туються в інсти-
1ТГ А ГПТЇГІ ТУТ> беруть участьШ Л Ч'йЛ ІЛ в художній само-ГП Н І ІГІ VI ДІЯЛЬНОСТІ. Дуже111П 1 1111 хотілося нам бути 

схожими на Женю. 
Навіть Жора Підлісний друге півріччя 
закінчив краще, поліпшилась і його по
ведінка.

Дізналися ми, що наш вожатий добре 
співає. І вирішили разом з ним розучи
ти до огляду шкільної самодіяльності 
нові пісні «За що ми любим Вітчизну 
свою», «Вікова мрія». Женя і тут нам 
допоміг.

Але найцікавіше чекало нас попереду. 
Товариші Жені виділили частину кош
тів для екскурсії в Київ. Ми теж мали 
преміальні гроші за зданий металолом, 
за активну участь у збиранні кукурудзи 
в колгоспі імені Кірова, Як виявилося, 
Женя раніше домовився про нашу ек
скурсію в Київ, коли ще був на семіна
рі вожагих-виробничників.

І ось ми їдемо в орденоносну столицю 
України. В автобусі не затихають піс
ні — готуємось і в дорозі до огляду. Ек
скурсія перевершила всі наші сподіван
ня і фантазію. Ми побували на святі в 
Палаці спорту, Палаці піонерів, у му
зеях, метро.

Відразу ж після повернення з ек
скурсії в школі проходив огляд учнів
ської самодіяльності. Ми завоювали пер
шість серед 8—10 класів. І в цьому не
мала заслуга Жені Ковальова, нашого 
вірного друга.

Ми не хочемо хвалитися своїми успі
хами. Ні. Нам просто дуже хочеться 
розповісти, як багато зробив для загону 
наш вожатий, як ми прагнемо не підвес
ти його.

М. ЗАБРОДНИИ, 
Л. САМОФАЛОВА, 

члени ради загону імені Олега 
Кошового Знам’янської селищ
ної школи № І.

*
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У номері нашої газети за 27 січня ц. р. була вмішена кореспонден
ція Володимира Полонського «Зацікавлювати... А як?» В ній розпо
відалося про те, якими методами можна добитися кращих результа
тів у виховній роботі. Автор говорив 1 про велику роль колективу в 
перевихованні юнаків І дівчат. Сьогодні ми публікуємо лнет-відгук 
Т. Леня, який висловлює свої міркування з приводу порушених питань.
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Хороші виробничі успіхи У 
молодої швеї Олександрій
ської швейної фабрики Ва
лентини Сінченко. Працюю
чи на пошитті чоловічих 
костюмів, вона на 140—150 
процентів виконує змінні 
завдання.

Комсомольці пошивного 
цеху № 2 обрали Валю сво
їм групкомсоргом.

На фото: Валентина СІН
ЧЕНКО за роботою.

Фото В. КОВПАКА.

Читачі відповідають
Ііолонському Ь

Універсальних рецептів немає. А втім III

еоэ Де б не збиралася
і/~! /У/ Т/Т мол°дь Бере з о в о ї
с£Ь Балки, скрізь можна

____ почути: «Кім ра- - 
5777 <77) 7 Г? 7 ‘7/77' 777-, див...», «кім гово-лЬ. рнв...». Сторонній лю

дині, можливо, ці сло
ва ні про що й не говорять. Та жителі села вже знають, 
що мова йде про комсомольського ватажка Кіма Лебідя.

...Чотири роки тому повернувся він з армії. Юнаки 
та дівчата відразу потягнулися до колишнього танкіс
та: приваблювала його невимушена життєрадісність, 
чуйність, уміння робити все швидко і хороше. Коли ж 
були комсомольські звітно-виборні збори, обрали Кіма 
своїм секретарем.

З тих пір жодна важлива справа в артілі не вирішу
валася без молоді. Чи то треба було вивозити гній на 
поля, чи обробляти посіви, чи силосувати кукурудзу,— 
в усьому юнаки і дівчата були першими. Ось і зараз 
готуються комсомольці до вирощування високих уро
жаїв королеви полів. Вони укомплектували молодіжну 
механізовану ланку. До її складу входять Венедикт 
Чабанюк, Павло Бугаенко, Микола Циганков. На 150 
гектарах ланка вирощуватиме кукурудзу. Тепер на від
ведену площу вивозяться добрива. І, звичайно, очолює 
завжди ентузіастів Кім.

А коли настає вечір і сільські артисти-аматорн зби
раються в своєму клубі, юнак теж серед них. Адже 
він — один з тих танцюристів, майстерністю яких став 
зачарований кожен, кому доводилося бувати на огля
дах художньої самодіяльності.

...На початку минулого року Кіму І його нареченій 
справляли в селі комсомольське весілля.

— Ну, тепер треба іншого секретаря шукати, — го
ворив безнадійно дехто. — Сімейні турботи з’являться 
у нашого Кіма. Хіба буде йому час займатися комсо
мольськими справами?

Та вийшло зовсім по-іншому. Все так же вболіває 
Кім за доручене йому діло, все так же знаходить час, 
щоб поцікавитися, чим живуть його друзі. Тепер він 
став уже комуністом. Турбот, звичайно, збільшилося. 
Та для Кіма вони — не тягар. Бо хлопець по-справж
ньому любить свою почесну роботу. Любить і пишає
ться нею.

Î
V

І
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НЕРІДКО буває так: зустрі
нешся з молодим робітником, 

чи колгоспницею, почнеш цікави
тися справами на підприємстві, в 
РТС, сільгоспартілі, де працює 
співрозмовник, а у відповідь ли
ше «Не знаю...», «Не чув...», «Нам 
не говорили». З усього видно — 
не живе ця молода людина єди
ними думками з колективом, 
якось осторонь стоїть. «Те, що 
мені наказав зробити майстер, — 
розмірковує такий «одноосіб
ник», — я виконаю, бо заробити 
ж треба. Решта справ мене не 
стосується»...

Чому так трапляється? Відпо
відь може бути тільки одна: дру
зі. комсомольські активісти обхо
дять юнака, не зуміли зацікавити 
його громадськими справами, не 
довели на прикладі, що почувати 
себе часткою колективу набагато 
приємніше, ніж існувати наодинці 
зі своїм дрібненьким особистим.

На підприємстві все усклад
нюється тим, що нерідко дово
диться мати справу з людьми, ви
хованням яких вже займалися 
батьки, вчителі. Значить, ніхто з 
них не зумів знайти стежини до 
дитячого серця. Можливо, навпа
ки, — грубим втручанням у вну
трішній світ привели ДО ТОГО, ЩО 
людина замкнулася у собі, звик
ла приховувати власні думки, по
гляди на світ?

Якщо говорити про Юрія Ц., 
про якого розповідає В. Полон- 
ський, то скоріше всього в дано
му разі винна школа. На жаль, 
недосвідчені, невмілі педагоги 
симпатизують учням-тихоням, 
«маминим синкам». Такий не зро-

■ бить вчителеві жодної неприєм
ності, не заперечить йому. Зна-

’ чить, паїнька, — і «п’ятірка» йому 
- за поведінку. Але ж цей учень 

жодного разу не проявив власної 
, ініціативи, не відстоював своєї 
г думки, мовчки відсиджувався на 

зборах. Та на це не зважають.
-444-----44*---- 444- ■ 444---- 444-----444-«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

22 березня 1961 р., 2 стор.

І. КОТОВСЬКИИ.
Колгосп «Пам’ять Леніна» 

Вільшанського району. і І
,4-

Випускник має п’ятірки, його на- < 
зивають «зрілою» людиною, вру
чають атестат, можливо, ще й з 
медаллю.

Атестований тихоня може про
жити свій вік, як щедрінський 
піскар у норі. Він підтакне, де 
потрібно, промовчить, побачивши 
підлість, відвернеться саме тоді, 
коли тонутиме людина. А може й 
сам підпаде під вплив, зробить 
злочин. Людина безпринципна. Та 
чи людина це? Скоріше, слизняк.

Ось на кого повинен звернути 
комсорг увагу в першу чергу. Ти
хоня, рак-самітник... А чим «ди
хає» вій? Що йому подобається? 
Чому став осторонь, байдуже за
сунув руки в кишені, кол_и його 
товариші по роботі гаряче заспе
речалися з принципового питан
ня?

ЩЕ й так буває: юнакові непри
ємно бути осторонь, коли він 

бачить животворне кипіння колек
тиву, радість спільної праці. Він 
би хотів нарівні з усіма поділи
тися своїми думками про щойно 
побачену кінокартину, недавно 
прочитану книгу. Але не знає, з 
чого почати, боїться зробити цей 
перший крок до товаришів. А во
ни не можуть зрозуміти його ста
новища, не зважають на соро
м'язливість, іноді кепкують з його 
помилок. І ось знову людина за
микається в собі. З якою обереж
ністю треба леліяти кожний ха
рактер, щоб не вразити душуі

Недавно я був свідком такого 
випадку. Володимира Л. притяг
нули до відповідальності за те, 
що на вулиці відібрав у перехо
жого кілька пластинок.

— Що йому буде? — поціка
вився я у прокурора.

— Судитимуть, як за крадіж
ку, — відповів той. — Але якщо 
попросить вибачення, можуть і 
простити...

Хлопець визнав вину, але не 
став проситися. Вирок народного
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", і такий: рік позбавлен
ня волі. Чи допоможе це справі 
виховання? Навряд. Після звіль
нення, очевидно, ще важче буде 
залучити Володимира до колек
тиву, дати громадське доручення. 
МЕНІ здається, що найкраще 

можна зацікавити'людину жит
тям колективу на комсомольських 
зборах. Останнім часом подекуди 
проводять збори без порядку ден
ного. Це добре. Сама обстановка 
повинна бути невимушеною. Не
хай розмова заходить про те, що 
дійсно всіх хвилює.

У розв’язанні того чи іншого 
питання нехай активну участь бе
руть комсомольці. Не можна ви
рішувати все за них і потім пода
вати як готове.

Пригадую такий випадок. З 
райкому комсомолу подзвонили в 
наш радгосп імені Карла Маркса, 
щоб на обласну нараду послали 
кращу свинарку.

«Валентина поїде», — вирішив 
секретар комсомольської органі
зації. А та... відмовилась. «Зав
жди тільки мене посилаєте. Не
хай хтось інший», 
зборах обговорили 
кандидатури, Валя 
переч увала.

Виходить, і тут 
продуманим підхід 
Інакше можна допустити помил
ку.

Виховна робота з людьми — 
жива, творча справа, яка не тер
пить шаблону. Тим більше, що 
універсальних рецептів, у яких 
можна б знайти відповіді на всі 
пекучі питання, немає, та й не 
може бути. Саме тому лист В. По- 
лонського заслуговує на широку 
ділову розмову. Виступи більш 
досвідчених комсомольських акти
вістів, їх розповіді багато в чому 
допоможуть іншим.

Т. ЛЕНЬ.
Долинський район.
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ТРЕТЬОКУРСНИЦЯ І
ОЛЯ СКАЧКО
ОЛЯ тільки-но повернулася з інституту, не встигла 

ще й роздягнутися, як знадвору постукав листо
ноша:

— Вам знову лист. Ось візьміть.
Миттю розірвала' конверт, і м’яка посмішка засяяла 

на обличчі.
«Добрий день, шановна Ольго Юхимівно!
Ми дуже вдячні за Ваші листи.
Відразу ж про себе. Вчимося ми на відмінно та доб

ре, так, як Ви нам і наказували. До цього часу згадує
мо часто піонерський табір, ігри, пісні. Дуже хочемо, 
щоб і нинішнім літом Ви знову були у нас вожатою у 
піонерському таборі. Дуже просимо.

До побачення.

яппайййвипйавояоаоиваййййізиїзп

Ніна Коба і Ліда Дученко». 
Маленькі хороші друзі! Вони не забувають її. Так, 

вона все зробить, щоб влітку знову розпалювати з ни
ми в Маловисківському міжколгоспному піонерському у 
таборі вогнище, ходити в походи. А зараз треба готу- у 
ватнея до семінару. В

...йде заняття з історії педагогіки. Чітко, впевнено 8 
розповідає про світогляд видатного класика світової 8 
педагогіки Яна Амоса Каменського третьокурсниця фі- В 
лологічного факультету українського відділу Оля Скач- 8 
ко. Відповіді її завжди відмінні. І важко сказати, що 8 
краще знає Оля: іноземну мову чи літературу, політ- 8 
економію чи педагогіку. Вона прагне знати як можна 8 
більше і глибше. І саме тому вона вже третій рік — у 
кругла відмінниця інституту. В

Жадоба до знань, до науки — характерна риса цієї о 
скромної стрункої дівчини з густими каштановими ко- 8 
сами. В інститутському літературному гуртку вона най- у 
активніша учасниця. Торік написала наукову роботу у 
«Марко Вовчок на Україні», яка дістала високу оцінку 8 
у викладачів і гуртківців. Нині до століття з дня емер- 8 
ті Т. Г. Шевченка дівчина підготувала роботу «Шевчен- У 
ко — викривач самодержавного ладу». Активно висту- у 
пає Оля також з оглядом і критикою віршів та прозо- у 
вих творів літгуртківців. 8

Цікаве і повнокровне життя у Олі. Вона завжди праг- 8 
ве поділитися з усіма своїми новинами з далекою по- у 
другою Ерікою Зімон, студенткою Дрезденського уні- я 
верситету, з якою вже листується другий рік, обміню- 8 
ється книжками — новинками радянської і німецької 8 
літератури. 8

Два роки залишилося Олі до закінчення інституту. я 
І всі її друзі переконані, що ця комсомолка, майбутній Я 
педагог, зуміє передати своїм вихованцям свою допит- 8 
ливість, потяг до знань, до науки. 8

О. ЗУБИЦЬКИЙ, 8 
студент Кіровоградського педінституту. 8

ІЗхсосхххеооосооосооосоосссхххюгососахгососососсса.

1» Унікальна
споруда

часу в соціа- 
Європи ра- 
золото» до- 
залізницях, 
незручні І 

навантаже- 
покривають 

Назад

На карті чітко виділяється 
червона лінія. Взявши свій 
початок біля ріки Волги, во
на доходить до Білорусії і 
тут однією стрілою прямує 
в Польщу і далі до НДР, 
а другою — в Чехословач- 
чину й Угорщину. Мине 
короткий час, і замість цієї 
лінії картографи постав
лять знак: «Нафтопровід». 
Бо ньому на заводи і елек
тростанції потече приволзь- 
ка нафта...

До цього 1 
лістичні країни 
дянське «чорне 
ставлялося по 
Такі перевозки 
дорогі. Безліч 
них. цистерн 
тисячі кілометрів. 
°они повертаються порож
німи.

І ось п’ять дружніх дер
жав почали будувати тру
бопровід. Переваги підзем
ної магістралі, якій народ 
дав ім’я «Дружба», — ве
личезні. Вартість транспор
тування знизиться майже 
"троє. Виключаються будь- 
які втрати. Цим досягають 
безперервності доставки.

Радянським будівельни
кам треба буде укласти по
над дві тисячі кілометрів 
трубопроводу. Найважчою 
вважається дільниця пер
шої черги — від м. Броди 
до м. Ужгорода. її довжи
на — 324 кілометри. Близь-

третини цієї відстані 
припадає на Карпати, з їх 
скелястими вершинами. На 
шляху будівельників зустрі
неться також багато грузь
ких боліт і десятки рік. 
Більше восьми кілометрів 
займуть переходи під за
лізницями і шосейними 
шляхами. Під ними тран
шеї ритимуть за допомо
гою «сталевого крота». Та
кий агрегат створено недав
но в 
порушуючи насипу, 
тунелі завдовжки 
метрів.

Ленінграді. Він, не 
бурить 
до 40

□
2. Нульовий

пікет
Броди — невелике місто на 

заході України — стали 
пунктом, звідки розгорнуло
ся спорудження транеєвро- 
пейської магістралі. Рішен
ня почати таке будівництво 
саме звідси прийнято не 
випадково. Коротші, ніж 
радянська, чехословацька і 
угорська дільниці трубо
проводу буде збудовано 
раніше.

На узліссі розкинулась 
будівельна площадка, 
називають 
кет». Це своєрідне гирло 
трубопроводу. По-сусідськи 
буде розташовано впоряд
кований житловий квар
тал. А поки що на площадці 
стоять лише шість автова- 
гончиків — гуртожитки 
перших будівельників, ма
газин і їдальня.

її
«нульовий ПІ-

Музичні вечори
(ДАРІВНІ мелодії наповнюють

• зал. Затамувавши подих, 
присутні слухають увертюру з 
опери «Руслан І Людмила» 
Глінки, романси. Йде лекція 
«Тлінна' — основоположник ро
сійської класичної музики».

Вечори відпочинку старшо
класників стали традицією У 
Покровській середній школі Но
во-Архангельського району. В 
сільський клуб, де вони орга
нізовуються, запрошуються кол
госпні комсомольці.

Теми вечорів різні: «Чи е жит
тя на інших планетах?», «Ціка
ва хімія», «Чи вмієш ти себе 
культурно поводити?».

До більшості вечорів учні 
тують тематичні концерти.

Зараз вчнтелі-комсомольці _ 
рішили провести цикл вечорів, 
присвячених російській та ук
раїнській класичній музиці. Ад
же так часто можна почути на
рікання учнів, що вони не ро
зуміють оперної музики. Вечір 
про Глінку був початком цього 
циклу.

Вечори-концерти сприятимуть 
підвищенню музичної грамот
ності молоді села.

Б. РАБІНОВИЧ, 
секретар учительської ком
сомольської організації По- 
кровської середньої школи.

го-

ви-

Керівник будови інженер 
М. О. Сидоров розповідає:

— Наш колектив тільки 
народжується, але вже ста
ли відомі імена прекрасних 
ентузіастів будови. І пер
ші серед них — комсомоль
ці. Швидко виводить тим
часові споруди комсомоль
сько-молодіжна бригада 
Ярослава Ром’яка. Не від
стають від неї і муляри, 
якими керує Степан Сенюк.

Молодь стала заспівувачем 
змагання на честь XXII 
з’їзду КПРС. З її ініціати
ви прийнято зобов’язання 
закінчити будівництво 
рекачувальної станції 
місяць раніше строку.

□

пе
на

3. «Люди
„гарячої*
траси

Закінчився трудовий день. 
Люди сідають в обтягнутий 
брезентом кузов вантажної 
машини. Тут, по дорозі на 
базу, ми розговорилися з 
Миколою Дудком, комсор
гом другої дільниці БУ-2.

— Два роки тому, — го
ворить Микола, — я демо
білізувався з армії. Свій 
трудовий стаж почав на 
будівництві газопроводу 
Даиіава—Мінськ. Там ово
лодів професією слюсаря, 
а на нафтопроводі «Друж
ба» додатково освоюю май
стерність зварювання.

Трудова біографія ком
сорга характерна для бага
тьох молодих будівельників.

А мати
чека

СЛИЗЬКО трьохсот школярів міста Кіровограда 
' відвідують гуртки при обласній станції юних 

техніків. В одних — бажання навчитися фотографу
вати, демонструвати кінофільми, інші віддають пере
вагу конструюванню різних моделей. Нерідко можна 
побачити, як вправно водять наші гуртківні мото
цикли, автомашини. А нещодавно в телевізійному 
гуртку юні техніки виготовили телевізор «Комбайн» 
і тепер у вільний від занять час дивляться телепе
редачі.

Зараз станція готує інструкторів-авіамоделістів. 
Це переважно учні 8—9 класів, які керують авіамо
дельними гуртками у школах міста, а під час вес
няних канікул візьмуть участь у перших змаганнях 
авіамоделістів серед школярів м. Кіровограда.

Частими гостями бувають у нас учні молодших 
класів шкіл Кіровограда, які приходять на екскурсію. 
Вони з цікавістю оглядають готові експонати гурт- 
ківців, розпитують про те, як зробити ту чи іншу 
модель.

На знімку: керівник автомодельної лабораторії 
знайомить третьокласників середньої школи № 23 
м. Кіровограда з токарним верстатом.

В. КРАВЦОВ, 
методист обласної станції юних техніків. 

Фото В. .Панського.

Мамо! Це перше слово, 
яке ми навчились вимовля
ти. І тепер, ставши доросли
ми, промовляємо його з лю
бов’ю, вкладаємо у нього 
всю свою вдячність ласка
вим материнським рукам, 
невимовно щедрому серцю.

Важко збагнути, як мож
на забути про свою рідну 
матір. А^іе є ще подекуди і 
такі черстві, жорстокі люди.
Я не знаю, де зараз працює тільки 
Валентина Вороненко. Але 
я бачу, як щодня виходить 
на вулицю її немічна мати, 
виглядаючи листоношу. Да
ремно мружить очі, вдив
ляючись удалину. Ні, не 
несуть їй листа від дочки. 
Більше РОКУ не шле звістки 
Валентина. Й словом не об
зивається та, заради якої 
мати стільки ночей не до
спала, недоїдала у важкі 
воєнні роки. І все для того,

ЙЙЙПЙЙЙЙПЙЙЙЙП

Більїиість з них прибули на 
міжнародну новобудову 
після того, як у білору
ській столиці спалахнув го
лубий Факел газу україн
ської Даиіави. Це — дизе
ліст Геннадій Іванов, шо
фер трубовоза Петро Ше- 
бедюк, такелажник Віктор 
Лапшов та ін.

Великою пошаною буді
вельників користуються зва- 
рювальники або, як їх на
зивають, «стельовики». Во
ни безпосередньо на трасі 
зварюють труби у безпе
рервну нитку. Працювати 
їм здебільшого доводиться 
на «стелі», тобто з’єднува
ти підняті на 40—50 сан
тиметрів від землі труби. 
Потрібна велика навичка, 
щоб лежачи на спині за
безпечити високу якість 
шва. Справжнім майстром 
зарекомендував себе Лео
нід Федоров. Денну норму 
він перекриває в два—три 
рази.

За зварювальниками не
відривно іде екскаватор 
комсомольця Леоніда Коз
лова. Наприкінці минулого 
року він вийняв на трасі 
перший ківш землі. З того 
часу прокладена ним тран
шея посунулася вперед на 
десятки кілометрів. Як сим
вол трудової доблесті, над 
екскаватором горить черво
ний вимпел. Слідом за зем
лерийним агрегатом іде ко
лона Бориса Авраменка. 
На її озброєнні машини, які 
добре зачищують, вправно 
грунтують і, акуратно заку
тавши спеціальною ізоля
цією сталеву «нитку», бе
режно укладають її в гли
боку щілину. Потім після 
випробування під тиском в 
сімдесят з лишком атмо
сфер, трубопровід засипа
ють землею...

До 17 жовтня — дня від
криття XXIІ &їзду КПРС— 
перша черга міжнародного 
нафтопроводу «Дружба» 
стане до ладу.

В. АФАНАСЬЄВ.
м. Броди
Львівської області.

є и

і душі не стало, 
писала їй, і мати 
тим жила, що її

все рідше стали 
звістки від доч- 

вже й школу за-

щоб донька здорового рос
ла, щасливою.

Та ось Тетяна Іванівна 
тяжко захворіла: відняло у 
неї праву руку й ногу, мову 
відібрало. Чоловік залишив, 
а малу Валю прийняли у 
Ново-Миргородський дитя
чий будинок. Потім її пере
вели у Ясинуватку. А у ма
тері немов 
Та Валя і 

й
листами.

З часом 
надходити 
ки. Вона 
кінчила, поступила в Олек
сандрійське медичне учили
ще. На канікули приїхала 
до матері. Тетяна Іванівна 
від радості сліз не втрима
ла, а Валентина до неї:

— Ну, чого ревеш?
Не довго пробула Валя 

дома, але скільки прикрих 
слів почула від неї мати. 
Дочка сказала, що писати
ме, якщо мати дасть їй гро
шей. Небагато могла Тетя
на Іванівна відірвати від

. *

ВІД РЕДАКЦІЇ: Наш 
лептину Вороненко. Кіровоградська область, Петрів- 
ська районна лікарня — ось адреса невдячної доч
ки. Вважаємо, що хоч тепер, коли молоді всієї об
ласті стало відомо про таке негідне з її боку став
лення до своєї матері, у Валентини знайдуться сло
ва, щоб попросити у матері пробачення за всі при
крості, яких вона їй завдала.

(ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЕ

РАДІОГ ДЗЕТА 
-— -------— нііишишпилш

Новий цикл передач обласною радіо
Л'Х ВЛАСНА редакція радіомовлення організувала ра- 

діогазету «Комсомолія». Передачі провадитиму
ться в третій вихідний день щомісяця. В них розпові
датиметься про патріотичні діла молоді області, про 
змагання на честь наступного XXII з’їзду КПРС, про 
життя, побут, навчання, дозвілля та відпочинок, про 
іпьховання високих морально-естетичних рис людини 
комуністичного завтра.

19 березня, в неділю, була проведена перша переда
ча молодіжної радіогазети. Відкрилася вона сторінкою, 
присвяченою королеві полів. Секретар комсомольської 
організації заводу «Червона зірка» М. Малєта розповів 
про виробничі успіхи членів бригад комуністичної 
праці підприємства.

На закінчення передачі були подані новини спорту та 
концерт на замовлення молоді.

Наступний номер радіогазети «Комсомолія» вийде 
9 квітня.

Редакція радіомовлення робить хорошу I корисну 
справу, висвітлюючи життя І дозвілля молодих трудів
ників Кіровоградщини.

Л. КОВАЛЕНКО.

Хоч лист і не був надрукований
В листі до редакції група пасажирів скаржилася на 

контролера Знам’янського автопарку т. Сторожука, 
який під час рейсу з Онуфріївни в Кіровоград дозволив 
водієві тов. Антоненку (автобус «ФА 33-41») виїхати в 
рейс з пасажирами без квитків.

Цей лист був надісланий для розслідування та 
вжиття заходів у Кіровоградський автотрест. Керую
чий облавтотрестом А. Герінг повідомив редакцію, що 
при перевірці наведені факти підтвердились.

За безпринципне ставлення до виконання своїх 
обов’язків та грубу поведін
ку під час контролю т. Сто
рожука суворо попереджено.

с т і в
своєї інвалідської пенсії, 
щоб «купити» увагу дочки.

Валентина закінчила учи
лище, поїхала на роботу, 
одружилася. Та не від неї, 
а від сторонніх людей дові
далась про це мати, серед 
чужих звістки збирала. А 
сама дочка на жоден мате
рин лист не відповіла. При
гадую, ще коли вона навча
лася. радила я їй взяти 
призначення у Ново-Мирго- 
род, щоб жити разом з 
матір’ю. Валя ж відповіла: 
«А що мені мати? Жила я 
без неї і ще жити зможу».

Не знаю, де ти живеш 
тепер, Валентино. Та де б 
не була ти, невже ніколи не 
згадуєш, що є у тебе мати? 
Невже немає у твоєму сер
ці ні вдячності, ні крихти 
жалю до старої матері, яка 
щодень виходить стрічати 
листоношу і, не діждавшись 
твого листа, зажурена по
вертається в свою самотню 
хату?

Галина АФАНАСЬЕВА.
м. Ново-Миргород.

* * 

кореспондент розшукав Ва-

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

•»
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Всеволод ПАРХІТЬКО Прочитайте,і------ це ц1наво;.

ПЕРЕД ЗВІЛЬНЕННЯМ

ПО БАГАТЬОХ прикметах 
** Петро почав догадува
тися, що справа йде до 
звільнення. Довго не несли 
повістку на суд, хоч адво
кат погрожував, шо процес 
повинен ось-ось відбутися. 
Наглядачі поводилися з ним 
більш ввічливо. А «містери 
ікси» на допитах стали над
то нервувати...

— Я приніс тобі цікаву 
роботу, — сказав одного 
разу наглядач. — Тепер ти 
будеш на рівному становищі 
з рештою ув’язнених.

До дерев’яної палички 
потрібно було приклеювати 
паперовий прапорець.

— Прапорці будуть розда
вати на свято дітям. Це бу
де своєрідна реклама, — 
пояснив поліцейський.

Від нічого робити Пет
ро склеїв кілька штук.

«Я хотів бути твоїм дру
гом, Голландіє, я полюбив 
твої міста, прекрасні квіти і 
твоїх людей. Я дуже любив 
прокидатися ранками від 
крику хлопчика і купувати 
в нього росяні, холодні 
тюльпани...»

* ♦ ♦.
рАДІСТЬ прийшла випад-
■ ново. П’ятого липня в 
тюрму прибув прокурор.

— Вас звільняють, 
сказав він.

Петро знав, що рано 
пізно це трапиться.

— Перший літак буде че
рез два дні, — повідомив 
прокурор.

Голландські власті заяви
ли в пресі про звільнення 
Смирнова. Газета «Алгемеєн 
Ханделсблат» писала про 
офіціальну точку зору уря
ду:

ЦІ 8К
ф

«... із розслідування з’я
сувалося, що не було в на
явності всіх елементів, 
повинні бути 
згідно статті 98 
дексу».

які 
присутніми, 
карного

ОСТАННІЙ ДЕНЬ

ті

ко-

по-
ре-

ма

ЦЬОГО дня Петрові 
вернули вузлик з 

чами.
Поліцейський сказав:
— Сідайте швидше в 

шину.
Із Гааги Петра привезли 

на аеродром Схіпхолл.
Начальник іноземної 

служби в Гаазі, головний ін
спектор поліції і начальник 
поліції Амстердамського ра
йону, обидва в парадній 
формі, проводжали Петра 
до літака. Начальник полі
ції став біля самого трапу, 
шоб урочисто вручити ро
сіянину паспорт.

Петро дуже хвилювався. 
Він, поспішаючи, йшов до 
величезного сяючого 
«ТУ-104». А коли піднявся 
по трапу, від радощів на
віть до радянської бортпро
відниці звернувся на англій
ській мові.

♦ *

(Закінчення. Поч. див. в 
№№ 19, 21 25, 27, 29, 33, 
34).

♦

В ТОЙ день, коли 
оголошено про 

пения Смирнова, 
внутрішніх справ Нідерлан
дів Токсопейс скликав прес- 
конференцію. Міністр зачи
тав журналістам заяву. 
Проти Петра Смирнова не 
було висунуто жодного кон
кретного звинувачення.

Вже приїхавши додому, 
він дізнався, що його звіль
нення сталося в результаті 
твердих і наполегливих офі
ційних вимог радянського 
посольства. І правда вос- 
торжесгвувала. Зараз сім’я 
студента Смирнова щасливо 
живе на Батьківщині.

Кінець.

було 
звіль- 

міністр

ПЕРШИЙ І;
РОСІЙСЬКИЙ

КАЛЕНДАР іі

ДО XIV століття ста- ; 
родавня Москва : 

відмічала два нових ро- ; 
ки: світський святкував- < 
ся 1 вересня, церков- 
ний — 1 березня. А з 
XV століття почали на <: 
Русі відзначати один *> 
загальний новий рік — > 
1 вересня. г

За звичаями балкан- < 
ських слов’ян Петро І В ? 
грудні 1699 року ввів 
нове літочислення з 1 
січня. Внаслідок цього, 
в історію російського 
календаря ввійшов один 
найкоротший рік (1699— 
з вересня по грудень, 
тобто лише 4 місяці), а 
з 1700 року святкуван
ня нового року прохо
дило першого січня.

...Вулиці і площі сто
лиці, як ніколи раніше, 
вперше були прибрані 
ялинками. На них спо
руджували гарні арки. 
Новорічні вогнища з 
соломи, хмизу і з про
смолених бочок на жер
динах горіли ночами ці- 

; лий тиждень. Москвичі 
■злякано поглядали ско- 
! са на освітлену верхів- 
• ку Сухаревської башти, 
; цієї таємничої обсерва- 
> торії «астронома-чаклу- 
’ на». Там сподвижник 
; Петра — генерал-інже- 
• нер і учений Яків Брюс, 
; прозваний у народі «зві- 
■здарем» і «чорнокниж- 
: ником», ось уже який 
• рік складав і готував 
• до друку свій своєрід- 
Е ний «календар» — «по- 
е году по Брюсу» — на 
5 кожний день.

Через 9 років після 
■ першого 
! нового року 
’ ням “

1709 
ший 

: дар. 
; ревидавався 
: XIX 
' століття.

Життя молоді за рубежем
Дм. ЗУЄВ.

святкування 
за велін- 

Петра 1 8 січня
року вийшов пер- 
російський кален- 
Цей календар пе- 

у XVIII, 
і на початку XX

ПІСНЯ ДРУЗІВ
Тихими літніми вечорами 

на Чорноморському узбе
режжі Болгарії, біля Варни, 
можна почути радянську 
пісню про найсиніїие у світі 
море, в Родопах — пісню 
про Азербайджан, на Ду
наї — про Москву. Попу
лярність радянської пісні в 
Болгарії величезна. Приваб
лює ця пісня болгар своєю 
мелодійністю, задушевністю, 
а головне, мабуть, тим, що 
російські слова так близькі 
і схожі на рідні їм, болгар
ські.

Великим пропагандистом 
радянської і російської на
родної пісні в Болгарії став 
ансамбль імені Володимира 
Маяковського при Всена
родному комітеті болгаро- 
радянської дружби. Нещо
давно цей ансамбль відзна
чив 10-річчя свого існуван
ня.

...В жовтневий день 1950 
року група студентів-енту- 
зіастів створила при столич
ній студентській організації 
товариства болгаро-радян-’’ 
ської дружби невелику гру-\ 
пу, яка ставила своїм зав-* 
данням пропаганду радян-' 
ської пісні.

Перша її пісня на росій-\
СЬКІй МОвІ була виконана на^ лена система протитуманних

9 розміщені паралельно шляхам 
Я і подаватимуть сигнали для 

орієнтування автомобілістів. 
Електроніка допоможе водіям 
приймати їх. Автомобілям уже 
не будуть загрожувати тумани.

ТАЄМНИЦЯ ГАРАНТУЄТЬСЯ 
ПІДСЛУХУВАННЯ телефон- 
1 ’ них розмов у Каліфорнії 

набуло такого розмаху, то

вання була кишеня одного 
із студентів. Результат «пле
бісциту» був майже одно
голосним. Не змовляючись, 
учасники нового ансамблю 
назвали його ім’ям Володи
мира Маяковського. Тоді 
він нараховував всього три
дцять чоловік.

На студентському огляді 
художньої самодіяльності в 
1951 році ансамбль імені 
Маяковського одержав пер
ший приз. Успіх окрилив 
талановиту молодь. В ан
самблі, крім хорової групи, 
з’явились танцювальна, дра
матична і естрадна.

Ансамбль імені Володи
мира Маяковського демон
стрував своє мистецтво на 
VI Всесвітньому фестивалі 
молоді і студентів в Москві 
в 1957 році і одержав на 
ньому золоту медаль.

Більш 80 концертів на 
рік дає ансамбль. Він побу-

Новини
ОРІЄНТИР В ТУМАНІ

ЦЯ НОВИНА могла прийти 
тільки з Англії. Там розроб- 

_____ ______ ___ ___________ система 
честь річниці Великої Жовт-^ електричних кабелів, які будуть 
невої соціалістичної 
люції.

Незабаром після 
концерту учасники колекти-'^ 
ву проводять своєрідний< 
плебісцит: ансамблю по-а 
трібне було своє ім’я. Ур~° 
ною для таємного голосу-0;

рево-у 

цьогої

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского 
областного комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

вав у 89 містах Болгарії, 
виступав на сценах Румунії, 
Швейцарії, Франції і два 
рази в Радянському Союзі, 
у Німецькій Демократичній 
Республіці. Його артисти 
поруч з радянською піснею 
і російськими танцями вико
нують зараз болгарські на
родні пісні і танці. Репер
туар ансамблю збагачуєть
ся кожний рік, росте вико
навча майстерність і творчі 
можливості цього таланови
того колективу, у якому за
раз 220 чоловік — музикан
тів, співаків, танцюристів, 
читців-декламаторів.

Нещодавно в зв’язку з 
10-річчям ансамблю імені 
Володимира Маяковського 
народний уряд Болгарії на
городив його орденом Ки
рила і Мефодія першого 
ступеня, яким за заслуги 
перед країною нагороджую
ться кращі, найбільш заслу
жені діячі культури.

К. НІКОЛАЄВ.
(ТАРС).

техніки

На старті—
МОТОГОНЩИКИ

ЖЬИНУЛОІ неділі тисячі кіровоградців були свідка- 
ми кросових змагань найсильніших мотогонщиків 

східної зони України.
В перший день змагань виступили юні спортсмени, 

жінки та досвідчені гонщики на мотоциклах малої ку
батури. В цих заїздах непогано виступили і наші спорт
смени. Представник юнацької групи А. Фомін в гострій 
боротьбі здобув друге місце. Кіровоградець Олег Боч- 
Грімберг теж фінішував другим після лідера гонки.

Більш цікавими були поєдинки спортсменів на мото
циклах середньої і важкої кубатури.

...Від столу суддійської колегії виїздить мотоцикл на
чальника дистанції. Над ним майорить зелений прапор. 
Веде машину О. Боч-Грімберг. Пройшовши намічену 
трасу, юнак під’їздить до фініша.

Ревіння моторів розрізало тишу Завадівського кар’є
ру. Круті підйоми, спуски, заболочені і піщані пере
шкоди вміло долають водії машин.

Волею до перемоги, сміливістю і впертістю відзначи
лися і кіровоградці. Першорозрядники І. Коробовськин, 
В. Купрієнко вибороли другі місця. Вони впевнено 
вступали в боротьбу з неодноразовими учасниками все
союзних і міжнародних зустрічей.

Добре виступив і кіровоградець В. Давнденко, який 
став призером на машині важкої кубатури.

В командному заліку кіровоградці зайняли третє міс
це. Перше і друге місця відповідно поділили представ
ники Луганська і Одеси.

М. ГАЛИЧЕНКО, 
знімку: мотогонщики на дистанції.

Фотб В. ШТЕЙНБЕРГА.

напруженої боротьби
Л ЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ

•VІ сезон відкритої Біль
ше ста спортсменів області 
прийшли на стадіон ДСТ. 
«Авангард», щоб продемон
струвати свою . майстер
ність. І не лише майстер
ність з того чи іншого виду 
легкої атлетики, а й фізич
ний розвиток взагалі.

— На старт! Увага... 
Мар-риї!

Зі старту зриваються 
юнаки і вихрем мчать до 
фінішу. Дистанція — 60 
метрів. Тут потрібні особ
лива різкість рухів і техні
ка бігу.

— Молодець, Валентине, 
молодець! — вигукують бо
лільники.

Це — до Валентина Жи
вина, який першим перети
нає фінішну стрічку. Добре, 
виступив Валентин і на ди
станції 300 метрів, зайняв
ши друге місце після сту
дента факультету фізично
го виховання педінституту 
Анатолія Короленка.

У забігу на 60 метрів 
пощастило і Нелі Нудьзі. 
Залишивши своїх супер
ниць позаду, вона фінішу
вала першою.

З цікавістю і хвилюван
ням спостерігали боліль
ники за боротьбою стрибу
нів у висоту И. Зоро і 
В. Покотила. Обидва лег
коатлети подолали висоту 
в 175 сантиметрів. Але пер
шість присуджено ново- 
георгіївцю П. Зоро, який 
взяв висоту з першого 
разу.

На 59 метрів 85 санти
метрів метнув спис Олек
сандр Кириченко. Значно 
відстав від нього О. Отря- 
жий. В метанні ядра з-за 
голови О. Отряжому теж 
не вдалося перемогти свого 
сильного суперника.

Першість з видів легкої 
атлетики завоювали Ж. Та
ран, 3. Пидюра, К. Башли- 
кова, М. Артеменко... Та не 
будемо перелічувати всіх 
кращих легкоатлетів облас
ті. Головне те, що у нас є 
хороші спортсмени. Але їх 
ще замало, особливо пер
шорозрядників.

В командному заліку 
перші три місця відповідно 
зайняли товариства «Буре
вісник», «Авангард» та 
«Колгоспник».

Н. ПАЛИВОДА.
На знімку (зліва): фінішують 

легкоатлети.
▼▼▼УУТТГГУУТУУУТТУУТУУУУТУТ

Редактор П. МАРЧЕНКО.

техніка поспішила на допомо
гу співрозмовникам. Випуще
но апаратуру, яка має при
стосування для зашнфровки 
розмови у висхідному пункті 1 
розшифровування у кінечному. 

Абоненти добре розуміють один 
одного, а для тих, хто підслу
ховує, голоси перетворюються у 
незрозумілий жаргон. Ділові 

люди Америки зацікавились 

винаходом.

хв. не-

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 
Для дітей — «Брат героя». По
чаток о 9 год. 40 хв., 11 год. 
20 хв. ранку, 1, 2 год. 40 хв. дня. 
«Літак відлітає о 0-ій». Поча
ток о 4 год. 40 хв„ 6 год. ЗО хв., 
8 год. 20 хв., 10 год. 10 
чора.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ 
ЖИНСЬКОГО. «Граф

■

Цікаво знати
...папір був винайдений у 2 віці китайцем Цай Лунем. У 

6—8 віках виробництво паперу існувало в Середній Азії, Кореї, 
Японії і інших країнах Азії. В 11—12 віках папір з’явився в 
Європі. З 15—16 віків виробництво паперу швидко зростає у 
зв’язку з поширенням книгодрукування. Зараз відомо понад 
600 видів паперу. За прийнятою в СРСР класифікацією, папір 
поділяється на 11 класів. В 1957 році виробництво паперу в 
СРСР становило 2 мільйони 125 тисяч тонн.

* * *
...гравірування — вирізування зображень, орнаментів, напи

си й інше на поверхні твердих матеріалів (метал, камінь, де
рево, скло) за допомогою різця — відомо людству ще з періоду 
палеоліту. /

ДЗЕР- 
Мовте- 

Крісто». Початок о 9 год. 30 хв., 
11 год. ЗО хв. ранку, 1 год. ЗО хв., 
5 год. 30 хв. дня, 7 год. 30 хп„
9 год. 30 хв. вечора.

КІНОТЕАТР «СУПУТНИК». 
«Шибеник». Початок о 4, 6, 
8 год. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА», 
«Сторінки великої боротьби», 
«Радянська Україна» № 11/61, 
«Новини дня» № 9/61, «Інозем
на хроніка» № 4/61, «Наука І 
техніка» № 4/61. Початок з
10 годин ранку до 9 годин ве
чора. Художній фільм «Балада 
про солдата». Початок о 9 год. 
вечора.

КІНОТЕАТР «МИР». Для ді
тей — «181-й не відповідає». 
Початок о 10 год., 12 год. дня. 
«Справа про розлучення». По
чаток о 1 год. 40 хв., З год. 
20 хв., 5, 6 год. 40 хп., 8 год. 
20 хв., 10 год. вечора.
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