
всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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ЖИТИ ПО-ЛЕНІНСЬКИ,
працювати по-комуністичному
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о ПЕНІН... Все життя і діяльність його 
о • є найяскравішим взірцем самовід- 
□ даного служіння народові. Ленін був 

людиною з криштально чистим серцем, 
глибоко принциповою і суворо вимогли
вою до себе у великому і в малому. 
Вимагаючи від всіх чіткості, організова-
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п-ІЇОСТІ і дисципліни в роботі, Володимир

Ілліч сам показував кращі зразки висо-
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нець, бригада Івана Байдіна з Кірово
градського агрегатного заводу, бригада 
комуністичної праці Галини Вовк з 
«Кременчукгесбуду» та інші.

Комсомол виховав сотні тисяч, міль
йони юнаків і дівчат в дусі комуністич
ного ставлення до праці. Творчий труд 
для них став необхідністю, без нього 
вони не мислять свого життя. Такі лю
ди пройняті високим трудовим натхнен
ням, великою наполегливістю у досяг
ненні поставленої мети. Для них стало 
девізом: «Жити по-ленінському, працю
вати по-комуністичному!».

Заповіт Леніна — вчитися — став за
коном життя для нашої молоді. Комсо
молка Олена Щабельська закінчила се
редню школу з золотою медаллю. Але

кої культури праці, вміння правильно 
організувати свій робочий день. Як ні
хто інший, він знав ціну часу і вмів бе
регти його. Чуйність до людей, скром
ність і простота — ось /характерні ри
си великого вождя і вчителя.

Комуністична партія виховала і вихо
вує тисячі, мільйони вірних ленінців. 
Про одного з них нещодавно весь світ 
облетіла крилата звістка. Це — грома- вона не скористалася правом поступити 
дянин Радянського Союзу комуніст 
Юрій Олексійович Гагарін, який здійс
нив віковічну мрію людства — політ 
людини в космос.

«Діяти як Ленін, вчитись у Леніна, 
жити по-ленінському», — такий девіз 
нашої молоді, об’єднаної в Комуністич- 

звання
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□ ну Спілку, яка носить почесне 
о Ленінської.
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в .муністичних переконань В. І. Ленін вва- 
§ жав участь у труді й боротьбі за кому-
□ нізм. Від перших комуністичних субот- 
о ників — до бригад, цехів, підприємств і 
п міст комуністичної праці — ось той 
о шлях, який пройшли і яким ідуть міль-
□ йони будівників комуністичного суспіль- 
п Ства.
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Основним середовищем виховання ко-

Для багатьох юнаків і дівчат праця 
£?ала справою честі й слави, почесним 
обов’язком і першою життєвою потре
бою. Невід’ємними рисами нашої моло
ді є колективізм, взаємовиручка і взає- 

Допомагати відстаючим 
стало звичайною нормою поведінки ком
сомольців і молоді. Гідний приклад у 
цьому показує бригада комуністичної 
праці свердлувальниць заводу «Черво
на зірка» Альбінн Кравцової, яка ви
ступила ініціатором шефства над від
стаючими бригадами і вирішила бороти
ся за звання «Бригади комуністичної 
праці імені XXII з’їзду КПРС».

Як і всяке хороше починання, що йде 
на користь суспільству, прискорює при
хід комуністичного завтра, почин моло
дих свердлувальниць знайшов широкий 
відгук в серцях юнаків і дівчат бага- 

підприємств і організацій. Так
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g робить комсомольсько-молодіжна паро- 
g возна бригада комуністичної праці стан- 
g ції Знам’янки, яку очолює Павло До
сі

у вуз, пішла вчитися в училище меха
нізації. І тільки ставши трактористкою, 

.визначивши своє місце в житті, посту
пила в Українську сільськогосподарську 
академію. Олена Щабельська стала 
досвідченим механізатором Сальківсько- 
го бурякорадгоспу Гайворонського ра
йону бореться за звання ударника ко
муністичної праці, і відмінно навчається 
в академії.

У колгоспі «Україна» Новоархангель- 
ського району десятки юнаків і дівчат 
заочно здобувають освіту в технікумах 
і інститутах. Це ще один приклад того, 
наскільки масовим є потяг до знань 
молодого покоління. Міцно входить в 
життя нова форма навчання, коли за 
рахунок підприємств і колгоспів вчаться 
робітники й колгоспники. Так, доярки 
Галя Глазур і Галя Яцкова навчаються 
в Одеському сільськогосподарському ін
ституті за рахунок колгоспу імені Ди
митрова Добровеличківського району.

Подібних прикладів можна навести 
багато. Вони є яскравим свідченням то
го, що наша молодь глибоко розуміє і 
неухильно перетворює в життя ленін
ський заповіт . — вчитися комунізму!

Комсомольці й комсомолки, юнаки н 
дівчата всю свою кипучу енергію і за
взяття спрямовують на досягнення най- 
заповітнішої мети — побудови комуніз
му. .І скрізь — в цехах і на будовах, на 
фермах і полях звучать, як клятва, кри
латі слова поета:

Будем жити, як він, 
його правнуки, діти і внуки,

У походах, в труді, 
пам’ятаючи радості й муки.

Із його заповітом 
Ми йдемо понад світом, 
Підійнявши натруджені руки!

КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ, 
^КОЛЕКТИВНІ ЧИТАННЯ
Широко відзначає гро

мадськість Новомиргород- 
ського району день пам’яті 
вождя світового пролетарі
ату Володимира Ілліча Ле
ніна. Особливе пожйавлеи- 
вя панує зараз в читально
му залі районної бібліоте
ки. Відвідувачі в першу 
чергу просять видати книги 
про Леніна, про його геро
їчне життя і революційну 
діяльність. Щоб полегшити 
добір Літератури, виготовле
но спеціальні плакати, вла
штовано книжкові вистав
ки, складено список реко
мендованих творів.

В районі немає жодної 
бібліотеки, яка б не прово
дила ленінських читань. 
Велику допомогу бібліотеч
ним працівникам сіл Ан
дріївни, Турії, Коробчине, 
Пурпурівки, Йосипівни по
дають комсомольські акти
вісти. Вони влаштовують 
голосні читки на десятихат- 
ках, в ланках, 
тваринницьких

Л. 
завідуюча 
залом /І 
родської 
бібліотеки.

бригадах, на 
фермах.

ГРАБОВА, 
читальним 

Новомнрго- 
районної

ВІН ЗАВЖДИ ЖИВИЙ
22 квітня трудящі Радян

ського Союзу, все прогре
сивне людство світу будуть 
врочисто відмічати день 
народження геніальної лю
дини В. І- Леніна.
^Діяльно готується до ЦІЄЇ 

дати Кіровоградський Па
лац культури імені Жовт
ня В приміщенні Пала-

цу відбувся вечір для мо
лоді, присвячений великому 
вождю. Перед присутніми 
з спогадами про свої зу
стрічі з В. І. Леніним ви
ступили старі більшовики 
тт. Вибрик, Кузнецов, Жур- 

- - - по
нию-

бинський і Башашин. 
тім демонструвався 
фільм «В. І. Ленін».

В. 1. Ленін.
Малюнок заслуженого діяча мистецтв РРФСР П. Васильєва^

□ □

ГАВАНА, 20. (ТАРС). Радіо Гавани щойно 
передало підписане Фіделем Кастро комюніке 
кубинського уряду, в якому повідомляється 
про повний розгром сил контрреволюції, 1ЦО 
вторглись на Кубу.

♦
ГАВАНА, 20. Кореспон

дент ТАРС М. Чигир пові
домляє:

О 3.15 ранку за місце
вим часом радіо Гавани 
передало таку заяву 
бинського уряду:

«Сили повстанської 
мії і національної міліції 
штурмом захопили останні 
позиції, які наймані 
вторгнення займали 
ціональній території 
бережжі Хірон. Цей 
ній пункт, удержуваний 
найманими силами, впав о 
5.30 дня 19 квітня. Рево
люція здобула перемогу, 
хоч за неї довелося запла-

ар-

сили 
на па
на уз- 
остан-

Приборкати зухвалих агресорів
19 квітня тисячі кіровоградців заповнили площу іме

ні Кірова. Сюди, на мітинг протесту проти бандитсько
го нападу на вільну і незалежну Кубу, прийшли сту
денти і робітники, школярі і інтелігенція.

Мітинг відкриває секретар міськкому партії І. П. Ва- 
лявськнй. Він надає слово першому секретареві обкому 
партії Ф. Г. Мартияову.

— Напад на Кубу, — говорить Ф. Г. Мартинов, — 
є відкритим викликом усім миролюбним народам світу. 
За варварським бомбардуванням мирних кубинських 
міст і сіл, за жорстоким винищенням дітей і стариків 
явно відчувається кривава рука американських імперіа
лістів.

Трудящі Кіровограда приєднують свій голос до мо
гутнього,- багатомільйонного голосу миролюбних наро
дів світу. Ми всім серцем підтримуємо Заяву уряду 
СРСР і Послання Голови Ради Міністрів СРСР М. С. 
Хрущова президентові США Кеннеді.

— Руки американського імперіалізму, — заявив 
формовщик заводу «Червона зірка» ударник комуніс
тичної праці т. Белімов, — обагрені кров’ю кубинсько
го народу. Але знайте, кубинські друзі, ми з вами. Ми 
не залишимо вас в біді. У відповідь на підступи амери
канських агресорів машинобудівники ще тісніше згур
туються навколо рідної Комуністичної партії.

У прийнятій на мітингу резолюції трудящі міста за
явили про свою одностайну підтримку революційної 
Куби і рішуче вимагали невідкладного розгляду Гене
ральною Асамблеєю ООН питання про агресивні дії 
США.

Було також прийнято рішення про те, щоб надісла
ти на адресу Організації Об’єднаних-Націй і американ-

й ського посольства в Москві телеграми протесту.

ж
тити високу ціну життям 
революційних бійців, які 
безперервно вели атаку, 
не ослабляючи натиску ні 
на один момент, і знищили 
менш як за 72 годиіги цілу 
армію, яку імперіалістич
ний уряд Сполучених Шта
тів створював протягом 
багатьох місяців. Ворогові 
було заподіяно нищівної 
поразки.

Частина найманців нама
галася сісти на борт різних 
суден, але їх потопили ре
волюційні сили. Залишки 
найманих військ, зазнавши 
численних втрат убитими і 
пораненими, розсіялись у 
заболоченому районі, з яко
го неможливо вийти.

Було захоплено 
кількість зброї 
американського 
цтва, в тому числі 
танки типу «Шерман». За
хоплені воєнні 
ще повністю 
вано.

Протягом 
кількох годин 
ний уряд подасть народові 
повну доповідь про події».

Комюніке підписав го
ловнокомандуючий револю
ційними збройними силами 
Фідель Кастро.

велику 
північно- 
виробни- 

важкі

' матеріали 
не підрахо-

найближчих 
р еволюції"!-

Мітингн в Гавані
ГАВАНА, (ТАРС). Як 

повідомляє агентство Прен- 
са Латіна, в Гавані відбу
лися стихійні мітинги в 
знак «осуду північноамери
канських імперіалістів та їх 
лакеїв як всередині країни, 
так і за її межами».

Учасники мітингу закли
кали всіх кубинців гідно 
зустріти «найграндіозніиіе в 
історії Куби 1 Травня, 
красномовно продемонстру
вавши повну підтримку ку
бинським народом свого 
революційного уряду, своїх 
законів і свого вождя Фі
деля Кастро».

□

Ти не самотня, 
Кубо!

НЕМОЖЛИВО забути 
тих днів, в які я в скла

ді радянської молодіжної 
делегації побував на Кубі. 
Вже три місяці минуло піс
ля повернення додому, але 
до цих пір незабутні ті 
враження, які залишилися 
у нас від сонячної країни і 
її чудового народу. Ще за
раз свіжі в пам’яті зустрі
чі з прем’єр-міністром рес
публіки Фіделем Кастро, з 
багатьма простими людьми.

Під час нашого перебу
вання на Кубі країна саме 
відзначала другу річницю 
своєї революції. Це було 
справжнє свято, тріумф но
вого життя — вільного і 
щасливого. Саме так, щас
ливого, бо за ці два роки 
Куба досягла того, чого не 
могла здійснити на протязі 
сотень років. Збудовані 
школи, лікарні, діти прос
тих людей мають право на 
освіту.

Американські імперіалісти 
ніяк не можуть примирити
ся з тим, що втратили та
кий ласий шматок, як Ку
ба. І 15 квітня вони віро
ломно напали на волелюбну 
країну. Але народ її зустрів 
цю навалу у повній готов
ності і зараз самовіддано 
захищає свою батьківщину.

В цей, тяжкий для на
ших друзів час, ми, радян
ські люди-, на весь голос 
заявляємо:

— Ми з тобою, Кубо! Ми 
з вами, брати-кубинці! І в 
будь-яку хвилину ми готові 
подати вам всебічну допо
могу.

А для цього прагнемо 
ще більше зміцнити еконо
мічну могутність рідної Віт
чизни. В ці дні я ще раз 
твердо заявляю, що слово 
своє — відгодувати протя
гом року 1450 голів сви
ней — дотримаю.

Л. ЛУКАШЕВСЬКИЙ, 
свннар колгоспу іме
ні Леніна Олександ
рійського району.
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таке зобов‘язання
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ВІДПОВІДАЮТЬ
В. КОТЛОВУ ТА І. КЛОЧКУ 

МОЛОДІ СВИНАРІ
| Д ОБРУ справу задумали свинарі з Новоукраїнського
* району, взявши на себе високі зобов’язання на 
; честь Дня радянської молоді. Думаю, що їх починання 
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І О ЦІЛКОМ підтримую заклик Івана Клочка та Ві- 
| талія Котлова і теж включаюсь у змагання за 
І гідну зустріч Дня радянської молоді. Зобов’язання моє 
| на цей рік — відгодувати і здати державі 1.200 голів 
| свиней вагою по 90—100 кілограмів кожна.
? За перший квартал реалізував 150 центнерів свинини. 
І Зараз у мене на відгодівлі 450 голів. Цю групу здам 
♦ до 25 червня. Прийняв я на відгодівлю і ще одну групу, 
І в якій 150 голів молодняка. .Отже, група у мене чима- 
| ла, адже 600 голів треба обслуговувати. Роботи біля 
$ свиней багато, але встигаю вправлятися завдяки 
1 механізації. У нас побудована спеціальна площадка, 

де встановлені автокормушки, автопоїлки, прокладена 
вузькоколійка. Так, що всі умови для роботи е.

Своє річне зобов’язання виконаю до дня відкриття 
| XXII з’їзду КПРС.X - --- - --І І 
г

повинна наслідувати молодь кожного колгоспу.
Я теж зобов'язалася відгодувати в цьому році 1.000 

голів свиней і здати державі 800 центнерів м'яса. За 
час, що минув, я вже здала 60 голів. Таку ж кількість 
тварин реалізую в кінці квітня. А взагалі, зараз у мене 
на відгодівлі 400 голів свиней.

Як не прикро, але умови роботи на нашій свинофермі 
ще не зовсім хороші. Багато доводиться працювати 
вручну.

Та все ж своє зобов'язання я виконаю обов'язково.
Г. ОСИКА, 

свинарка колгоспу імені Куйбишева Новогеоргіїв- 
ського району. * * *

В. ЦИБУЛЬОК, 
свинар колгоспу імені Леніна Новопразького 
району.

Є У ТАНІ В
І/ ШКОЛІ Таня любила слухати або читати про знат- 

них людей. Зацікавлювали її розповіді про земляч
ку Ольгу Дмитрівну Скрипник. Хтозна, може трудові 
подвиги цієї простої жінки й відіграли певну роль у ви
борі професії дівчиною. Як би там не було, але після 
школи пішла вона в колгосп працювати.

' ...Було це шість років тому. Сказав якось батько, що в 
них на фермі однієї свинарки невистачае. Наступного ж 
дня відшукала Таня завідуючого Дмитра Попругу. І ста
ла просити, щоб її прийняли на роботу. Звісно, не відмо
вили — робочі руки дуже потрібні. Та й дівчина, по 
всьому видно, енергійна.

Відтоді й стала Таня свинаркою. Вчитися їй було у 
кого — тут же і О. Д. Скрипник працювала. І вже за 
перший рік одержала дівчина по 16 поросят від кожної 
з закріплених свиноматок.

А одного разу прийшла на ферму Таня не сама — при
вела з собою Катерину Коваленко та Оксану Скрипник. 
Тик і залишились там подруги. А згодом до них ще й 
Галя Попруга приєдналась.

Минулий рік видався скрутним для тваринників. В ар
тілі було сутужно з кормами, та немало клопоту завда
ли й погано підготовлені до зими приміщення. Але хіба 
дівчат залякаєш труднощами? Як могли, економили во
ни корми, самі утеплили приміщення.

Таня тоді саме з Ольгою Дмитрівною змагалася. Пе
реживала дуже — хотілося випередити свою вчительку, 
1 таки випередила. Хай не набагато, але на перших по
рах і це добре. Виростила Таня й передала на відгодів
лю по 23 поросят від свиноматки, а Ольга Дмитрівна 
— по 22.

Раніше кожна свиноматка за один опорос по 6—8 по
росят приводила, а тепер, коли підібрано найбільш про
дуктивних маток, Тетяна Скрипник одержує їх по 12, а 
то навіть і по 14 буває.

Слава про хороші діла молодої трудівниці вийшла да
леко за межі артілі. Односельчани високо оцінили само
віддану працю дівчини — вже втретє обрали її своїм 
депутатом Новогеоргіївської районної Ради депутатів 
трудящих.

Це висока честь для Тані. І вона вирішила відповісти 
на неї новими перемогами. Зобов’язалася дівчина в цьо
му році одержати по 25 ділових поросят від свиноматки.

Є у Тані на майбутнє свої плани: поставити вирощу
вання молодняка на міцну наукову основу, добитись 
цілорічних високих приплодів.

v; vvv v wan vvwvt

«МОЛОДИЙ комунар» 
21 квітня 1961 p., 2 стор.

M. КОВАЛЕНКО, 
рахівник колгоспу імені 
Жданова Новогеоргіїв- 
ського району.

* *
ВИВЧЕННЯ і широке запровадження всього нового, 

передового, що застосовують найбільш досвідчені 
майстри сільськогосподарського виробництва, най
важливіша умова наших дальших успіхів. У цьому я 
переконалася на власному досвіді. Так, наприклад, з 
переходом на безстанкове утримання свиней, виникла 
можливість відгодовувати великі групи тварин. У ми
нулому році я здала державі 1.000 голів свиней вагою 
по 80—90 кілограмів кожна. В цьому році думаю пере
крити досягнутий показник

За перші три місяці вже відгодувала 300 голів і зда
ла державі 280 центнерів свинини. На відгодівлі в моїй 
групі зараз перебуває 377 голів. Через три—чотири мі
сяці і цих тварин здам, а до кінця року встигну відго
дувати ще одну групу.

Влітку, звичайно, старатимуся затрачати менше кор
мів — використовуватиму траву і зелену масу. Робити
му все для того, щоб 
Клочка не відстати.

*

свинарка радгоспу 
го району.

♦ ♦ *

ЛІЧЕНІ дні відділяють нас від Дня радянської 
лоді. Зараз кожен юнак, кожна дівчина, де б вони 

не працювали, намагаються підготувати святу юності 
якнайкращі трудові подарунки. Хочемо гідно зустріти 
його і ми, свинарки колгоспу «Росія». Я особисто до 
цього дня обіцяю здати державі 400 голів свиней, до- j 
битися добового приросту живої ваги кожної тварини» 
не менше 600 грамів. ;

Все було б добре, та багато чого доводиться руками » 
робити. Тільки подрібнення буряків механізовано. X 
Особливо ж скрутно з водопостачанням. Поки доче
каєшся того їздового з бочкою, то чимало часу пройде. 
Крім того, приміщення, де утримується молодняк, при
мітивні, а те, в якому я працюю, вкрите погано. 1 коли 
йдуть дощі, воно дуже протікає.

Та це не лякає мене. Он Віталій Котлов та Іван 
Клочко у своєму відкритому листі теж писали, що їм 
доводиться працювати в складних умовах. Однак, 
неабияке завдання поставили хлопці перед собою. їх 
приклад і прагну наслідувати в своїй повсякденній ро
боті.

від Віталія

«Більшовик»
С. ТАБОРОВА, 

Олександрійсько-

Котлова та Івана Руками невтомними, вдачею щирою славиться 
ка Ніна Соловйова в радгоспі «Більшовик» Олександрій
ського району.

Новими трудовими звершеннями Ніна Соловйова > 
відзначає третій рік семирічки. Вона зобов язаласп про- > 
тягом 1961 року відгодувати 1000 голів свиней І зд«и > 
державі 850 центнерів м’яса. До Дня радянської молоіі J 
Ніна зніме з відгодівлі 375 голів.

На знімку: Ніна СОЛОВЙОВА.
Фото Г. ВЄРУШКІНА. >

МЕХАНІЗМИ ПОТРІБНІ

о
♦
о

t

Г. ГАВРИЛЮК, І
свинарка колгоспу «Росія» Ульяновського району. »

ЛЯ’АТТІ в кожному колгоспі свого тисячника — сприи, 
IV* звичайно, хороша. Та треба, щоб правління артілі 
свинарству приділяло більше уваги. А то в нас, нт- 
приклад, про роботу свинарок ніхто не піклується, .'і?- 
ханізації на фермі немає ніякої, навіть корми не підво- 
зяться — доводиться нам їх на плечах носити.

Та на всі ці недоліки ніхто не звертав уваги, хоч вії 
ни дуже заважають мені в роботі. Правда, своє зобо
в’язання — відгодувати і здати державі протягом рт;у 
1.000 
госпу 
цього

голів свиней — я виконаю, але ж правління чо і- 
повинне подбати про створення потрібних с)ая 
умов.

Н. ЧАБАН, 
свинарка колгоспу «Зоря комунізму» Знам’ян- 
ського району.

С — — -- т, ,т 1Г „ ,, ,, ,14-

Чим стурбований Володимир Дубовик?
І_іЕЛЕГКО було перекону- • і вати тих, хто висловлю
вав сумнів у можливості 
здійснити задумане.

— Що не кажіть, — го
ворили скептики, — а всьо
му е межа. Нічого не ви
йде у Володимира...

— А втім, майбутнє по
каже, — натякали інші.

Ці і подібні Тм розмови 
почали точитися у колгоспі 
«Україна» минулої осені, 
коли В. Дубовик висловив 
намір взятися за відгодівлю 
свиней за методом Я. Чи
жа і Л. Лукашевського. Це 
була не гонитва за славою, 
за рекордами, а щире ба
жання молодого комуніста 
спробувати свої сили, при
нести більше користі рід
ній артілі, державі.

Голова колгоспу т. Зід- 
рашко не приховував свого 
задоволення.

— Молодець, Володимире. 
На перших порах, можли
во, і нелегко доведеться. 
Але духом не занепадай.

Голова колгоспу нітрохи 
не перебільшував, говорячи 
про труднощі. Півроку ро
боти на фермі для Володи
мира були серйозним випро
буванням на трудову зрі
лість. Працювати доводить
ся у складних умовах — 
на фермі немає ніякої ме
ханізації, всі процеси, по
чинаючи від роздачі кормів 
і кінчаючи очисткою стан
ків, доводиться виконувати 
вручну. З ранку і до пізньо
го вечора порається моло
діш свинар на фермі, сил і 
енергії не шкодує, а віддача

незначна. З початку року з 
великими ’ труднощами він 
зняв з відгодівлі до двох
сот голів свиней, а за три 
наступних квартали треба 
зняти ще принаймні 550 го
лів, щоб виконати взяте зо
бов’язання.

У районі В. Дубовика 
хвалять на всі лади, став
лять в приклад іншим моло
дим працівникам ферм, але 
Володимиру від цього не 
легше. Молодий свинар 
стурбований тим, що керів
ники колгоспу, наобіцявши 
золоті гори, по суті палець 
об палець не вдарили, щоб 
створити нормальні умови 
для роботи на фермі. Тва
рини утримуються в тісних 
приміщеннях. Давно пора 
переводити поголів’я у літ
ній табір — там можна бу
ло б і групи збільшити, і 
добовий приріст угору пі
шов би. Скільки не наполя
гає В. Дубовик на цьому — 
зрушень ніяких. Табір досі 
до пуття не обладнаний, не 
до кінця продумана система 
водопостачання.

Складається враження, 
що керівники колгоспу, м’я
ко кажучи, ховаються за 
спину тих, хто горить ба
жанням не на словах, а на 
Ділі довести можливість 
різкого збільшення вироб
ництва м’яса, зокрема сви
нини.

Становище, в якому опи
нився В. Дубовик, досить 
характерне для багатьох 
ферм бобринецьких колгос
пів. Молодь не дуже охоче 
погоджується на утримання

укрупнених груп свиней. 
Молодих послідовників 
Я. Чижа і Л. Лукашевсько
го у районі можна по паль
цях перелічити. Це Ліда 
Безрученко з колгоспу «Ро
сія», Раїса Лисенко з кол
госпу «40- річчя Жовтня». 
Оце, власне, і всі, хто зай
мається відгодівлею свиней
укрупненими групами.

В нинішньому році боб- 
ринчани опинилися у скрут
ному становищі з виробни
цтвом м’яса, особливо сви
нини. На кожні сто гекта
рів угідь за перший квар
тал в цілому по району 
одержано всього лише по 
8,6 центнера м’яса — на 
3,4 центнера менше проти 
відповідного періоду мину
лого року. Здавалося б, та
ка здача вихідних позицій 
повинна викликати занепо
коєння у районній комсо
мольській організації. Та 
нічого подібного поки що 
не видно. Питанням даль
шого розвитку тваринни
цтва працівники райкому 
комсомолу^ (секретар т. Га- 
лаган) займаються повер
хово, н

Хіба можна залишатися 
спокійним до тих безладь, 
які процвітають на фермі 
колгоспу імені Калініна У 
першому кварталі тут ви
роблено всього по 1,9 цент
нера свинини на сто гекта
рів угідь. Якщо і надалі 
вест„ справу так, то неАма(5 
Іякнх перспектив На вико

нання ні планів, ні тим біль
ше вЗЙТИХ зобов’язань

Тварини забивають од-

на одну, в результаті чого 
в випадки передчасних оно- 
росів і загибелі приплоду« 
Недобір молодняка ство
рю« штучні утруднений Д«,я 
організації планомірної вія- 
годівлі тварин.

Про укрупнення ВІЗг0’ 
дівельних груп тут І ча’ 
ви не ведеться, а раі*?и 
комсомолу досі не потурбу
вався, щоб на ферму посла
ти енергійні молоді сн^ 
спрямувати зусилля юнам» 
і дівчат на різке збільшен
ня виробництва свинини

Серйозний рахунок сд|* 
пред’явити комсомольський 
організаціям артілей 1 
Орджонікідзе, імені Кір»«* 
та імені Димитрова. IIе 
їх немала доля провини 5 
тому, що в першому 
талі тут взагалі май»« * 
ставили свиней на віл1"011’ 
лю.

Замість того, щоб 
ти на сполох, в Р3*“^ 
мі комсомолу ПОКИ 1д. 
вся робота по органі^'1 
ВІДГОДІВЛІ свиней ЗВОїН1^’ 
ДО ТОГО, щоб кожний 
Дий працівник свиноФ^*^ 
ВЗЯВ підвищені зобов’я-’5’*' 
ня.

Саме відсутність під1?**. 
КН, конкретної ДОПОНОГН 
боку райкому комсомолу 
турбує Володимира А-'1* 
вика та десятки тав**4, 
він, юнаків і дівчат, 
НЄНИХ рішимості взяти/ 
мічені на цей рік руб?*“

В. КРАМАРЕН^1 
Бобринецький район.



Партія є така!
,..3-за столу підвівсь меншовик 

сухорлявий,
Немов над труною, промова була:
— Росія загине... Всі партії мляві. 
Немає такої, щоб владу взяла... 
В притихлому залі із крайнього ряду 
Поривисто вирвалась фраза лунка — 
Слова Ілліча, наче гук водопаду:

— Партія є така!
Вона від землі і од плоті людської — 
Тож сила у неї, як моря прибій.
Готові рушниці, готові набої,
Он рать пролетарськая

рветься у бій...
І світ сколихнувся од звісток ефіру: 
«Керманич в Росії — народ, 

навіки!..
На Заході ж кляті знайшлися невіра: 
— Роздушать
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республіку вщент 
біляки!

в кліщах, — шипіли 
зарання. — 

вхопився могутній 
Колчак! 

На кого ж надіється в хвилю останню 
Росії червоної

мудрий вожак? 
Здригнулися села в далеких загравах, 
Шаблюку затисла робоча рука — 
І громом неслося в будьоннівськик 

лавах:
. — Партія є така!

— Свинець не зборов? Так од голоду 
згине!

— Республіка

За го-р-р-рло

В пропасниці тифу — 
безславний кінець!

Цікаво, на кого ж в фатальну хвилину 
Надіється той більшовицький 

мудрець?..
Узяв хлібороб і чепіги, і косу, 
Важкого ростити почав колоска — 
І ниви шуміли в одвіт стоголосо:

— Партія є така!

— їм строки потрібні найменше —
сторічні, 

Щоб дрантя обкидать, — гули 
буржуї. — 

А мріють світити вогні електричні... 
На кого надії плекають свої? 
Ідуть смаглочолі.

Широка дорога 
Туди, де Дніпра бистрина гомінка, — 
І сивий Славута плескоче в порогах: 

— Партія є така!
Повзуть по Європі фашистські 

потвори,
Із попелу й крові лишаючи слід. 
Вже Брест і Житомир...

Москва уже скоро!.. 
Кому ж зупинити «хрестовий похід»? 
Плече у плече і багнет до багнета, 
Нестримного гніву вогненна рука — 
І сипле убивцям вогонь кулемета:

— Пар-р-ртія є така!
У небі—безхмарно, безжурно і чисто, 
Земля у веселках, у маках земля, 
Та знову десь маршами снять 

реваншисти,
В них свастика в моді, у моді петля, 
Там пісню розбійницьку знову 

горлають, 
Там бідному люду невесело жить. 
І люди в тривозі, і люди питають:
— Хто ж вогнище зможе оце погасить? 
Де голуб воркує, де страху немає. 
Дитя у колисці повіки змика,
Там мати стривоженим людям мовляє: 

— Партія є така!
Отак ми завжди нашу віру й надію 
У партії руки уклінно кладем, 
Із нею — мужнієм

ростем, 
молодієм, 

Із нею — до цілі завітної йдем.

Віктор ПОГРІБНИЙ.

? Шкіл&яий музей 38. 3. Леніна
£ Такий музей хоче мати кожна школа. Адже кожен піо- 
£ нер повинен знати життя 1 діяльність людини, ім’я якої 
? носить його організація, свято виконувати заповіти вождя. 
Е В Бобрипецькій середній школі № І музей В. І. Леніна 
Е був створений в минулому році. В одній з найбільших 
Е кімнат розмістились бережно оформлені репродукції з 
Е картин і фотографій, скульптури, документи тощо. Чима- 
Е ло матеріалів школа одержала з музеїв В. 1. Леніна в 
Е Ульяновську та Лейпцігу (Німецька Демократична Рес- 
Е публіка).
► Кожного дня шкільний музей відвідують великі гру-' 
Е пн учнів. До їх послуг — екскурсоводи-старшокласники. 
Е На з н І м к у: на екскурсії першокласники. Пояснсн-
► ня дають екскурсоводи-восьмикласннці Ліля Прпмушко 
Е (справа) і Дня Бойко.
Е Фото П, Теплюка.

5 Кожен тепер може знайти 
тут заняття по душі. Саіиа 
УСЕНКО вважає шашки 
дівчачою грою. От шахи —• 
інша справа (фото в цент
рі). І, напевне, серед чоти
рьох гуртків: шашково-ша
хового. рукодільного, юних 
фотолюбителів і гуртка по 
випилюванню з дерева, які 
працюватимуть при дитячій 
кімнаті, 
шшї.

він обере пер-

1. НА ФІНЛЯНДСЬКОМУ ВОКЗАЛІ

з якої Володимир 
вона була настіль- 
з неї видно. Тоді 
говорити. Прожек- 
будинку вокзалу,солдатами на

маленьку фігуру, 
говорив коротко і просто, підкрес- 
жестами. А коли Володимир Ілліч 
словами «Хай живе соціалістична

Із спогадів про В. 1. ЛЕНІНА

НЕЗАБУТНІ ЗУСТРІЧІ моряка: «Рідненький, це
хто ж меншовик, чи шпі- 
он?».

П ісля промови вождя 
заграв духовий оркестр.

Броньовик з Володимиром Іллічем повільно рушив 
у бік штабу Петроградської революційної Ради.

<10

ЗУСТРІЧІ з В. І. Леніним, штурм Зимового пала- 
цу і перші дні Радянської влади, тривожна мо

лодість двадцятих років — хіба можуть забути ті, 
хто все це бачив і пережив. Пам’ять про далеке, але 
тепер таке близьке і рідне, сильніше всіх пізніших 
вражень.

М. М. Біязі — генерал-лейтенант у відставці, до
цент — належить до числа- тих людей, які прожили ці
каве життя. В пам'ятні дні сімнадцятого року кава
лер георгіївських хрестів Микола Біязі бачив В. І. 
Леніна, розмовляв з ним.

...Квітень сімнадцятого року в Петрограді, похму
рий і вологий, жив напружено і тривожно. Лютнева 
буржуазна революція ще більше посилила невдово
лення робітників і селян. Масові страйки на підпри
ємствах великих міст Росії, забарикадовані вулиці 
Москви, Харкова, мітинги і демонстрації говорили 
про наближення революції. Місто з дня на день 
чекало повернення В. І. Леніна з-за кордону.

Ранком на квартиру, де жив М. Біязі, прийшов йо
го молодший брат і сказав:

— Одягай цивільне і відправляйся на Фінлянд
ський вокзал.

Коли М. Біязі попросив схвильованого брата пояс
нити, в чому справа, той, усміхнувшись, відповів:

— їдь, побачиш...
До Фінляндського вокзалу вдалося дістатись тіль

ки надвечір. Революційно настроєні робітники сто
лиці, солдати, матроси, різними шляхами повідомлені 
про приїзд Ілліча, заповнили проспекти і вулиці 
міста.

— Пам’ятаю, — пригадує М. М. Біязі, — бійці од
нієї з петроградських дивізій вирішили супроводжу
вати броневиками машину, в якій повиненабув їхати 
Ілліч. Офіцери дізнались про цей намір своїх під
леглих. Був виданий наказ: хто осмілиться вивести 
бронемашини на вулиці міста, буде розстріляний. 
Але виїзд бронемашин на вулиці Петрограда 
не вдалося зірвати. Любов до Володимира Ілліча 
була настільки великою і безмежною, що, турбую
чись про його життя, ніхто з солдатів не злякався 
грізного наказу.

Прибуття поїзда довелося чекати довго. Темніло. 
Але ось почувся довгожданий гудок. Поїзд зупинив
ся. На східцях вагону з’явився Володимир Ілліч 
Ленін.

До вокзалу підігнали машину, 
Ілліч повинен був говорити. Але 
ки низькою, що Леніна не було 
Ілліч виліз на броньовик і почав 
тори, встановлені 
яскраво освітили

Великий вождь 
люючи свої слова 
закінчив промову ---------- .
революція!», знову всі потягнулись до Ілліча.

— Поряд зі мною в натовпі, — розповідає Біязі, 
стояли старенька жінка, якийсь інтелігенток і кре 
мезний моряка Коли В. І. Ленін розпочав свою про
мову, інтелігент (таких Ленін називав «хлюпиками») 
спробував кинути в’їдливу фразу на адресу _ Ілліча. 
Тоді моряк взяв його за руки і так міцно їх стис
нув, що той відразу ж зник. Здивована старенька, 
побачивши таку сцену, несподівано звернулась до

2. В СТІНАХ СМОЛЬНОГО

ГТІД ЧАС жовтневих подій 1917 року М. Біязі був 1 
■* •* поранений і знаходився в госпіталі. 1

Після видужання він був призначений в Ліквіда
ційну комісію, яка займалась розподілом зброї і про
довольства поміж заново сформованих частин рево
люційної армії. У службових справах М. Біязі до
водилося часто бувати в Смольному.

— Перше, що зараз пригадується, — продовжує ( 
розповідати посивіла людина, — це подія, яка , 
справила на мене велике враження. і

Одного разу о дев’ятій годині ранку я прибув у 1 
Смольний. В кабінетах і коридорах велика кількість 
людей: ходоки з далекого Сибіру і України, обпере-

■ зоні кулеметними стрічками моряки і солдати. Шу- 1 
каю необхідну мені кімнату і раптом бачу: строка
тий натовп розступився і в глибині коридору з’явив
ся, як завжди чимось стурбований, Ілліч. Недивля- ( 
чись на свою зайнятість, він нікого не проминув: ( 
з усіма вітався, всім відповідав на привітання, жар- І 
тував і посміхався. Коли Володимир Ілліч наблизив- і 
ся до натовпу, де стояв і я, трапилося щось незви- 1 
чайне: забувши, що на моїй шинелі немає погонів, 
я раптом виструнчився і відкозиряв. Володимир 1 
Ілліч, помітивши таке замішання, підійшов до мене, 1 
і, посміхнувшись, поплескав мене по плечу, потім ' 
сердечно потиснув руку І сказав: 1

— А у нас по фронту не стають...
Пізніше, коли М. Біязі був призначений началь- ( 

ником однієї з дивізій, його викликав до себе Серго , 
Орджонікідзе. Розмова була короткою: Москва ( 
задихається без палива, потрібно послати туди де- і 
кілька ешелонів нафти. Серго Орджонікідзе доручив і 
цю справу М. Біязі. і

Коли завдання було виконане, в Москву на ім’я 1 
Леніна терміново послали телеграму: «Москва. •• 
Кремль. Леніну. 1-й ешелон з нафтою, ескортова- * 
ний бронепоїздом, відправлений в Москву». Нижче 
стояло прізвище Біязі.

Товариші Біязі пізніше розповідали йому: теле- ( 
граму Володимир Ілліч прочитав з великою радістю, ( 
але в кінці зауважив: «Дуже добре, але навіщо це і 
слово?». Володимир Ілліч мав на увазі іноземне ( 

• слово «ескортований». (

Скільки разів спостері
гаєш таку картину: блука
ють вулицями хлопчики й 
дівчатка. Уроки вже давно 
закінчились, а мати й бать
ко з роботи, ще не прийшли. 
Де ж подітись?

Таке питання не хвилює 
дітей, що проживають в 
районі домоуправління №8 
міста Кіровограда. В ново- 
збудованому багатоквартир
ному будинку по 
Карла Маркса Л5 
дитяча кімната, 
Л енінською.

вулиці 
-17/16 є 
названа

Правда, фото
гурток вже розпо- 

| ЯД ИЦ чав свої заняття.
УУаііий Керують ним вось

микласники шос- 
/р <тп тої школи Женя
V Л. Федоров і Віталій

Колчанський.
Наближається літо. Най- 

жвавіїиа частина роботи з 
дітьми припадає на цей 
період. Ольга Іванівна, не- 
дивлячись на свій вік (їй 
60 років), вже зараз роз
горнула активну діяльність 
по підготовці до літнього 
сезону. Потрібно, щоб на 
подвір’ї були горки і гой
далки, «зонтики» і пісочни
ці. Школа № 6 обіцяє зро
бити волейбольний майдан
чик.

Для найбільш дисциплі
нованих дітей буде органі-

Ідею створення ії подала 
інженер при домоуправлін
ні Г. Скороход. Голова жі
ночої ради 0. І. Запорож- 
ченко гаряче підтримала її.

Довелося, звичайно, по
ходити по інстанціях... Та й 
кімната була спочатку зов
сім пустою.

З’явилися шефи. Середня 
школа Л? 6 допомогла меб
лями. Палац піонерів пода
рував 3 фотомонтажі.

На зібрані серед батьків 
кошти жіноча рада придба
ла скатерті, занавіски, різні 
ігри. Жильці принесли кві
ти, книги, журнали.

екскурсія взована влітку 
Софїївку.

Не випадково Ольга Іва
нівна — перший і найавто
ритетніший порадник дітво
ри. Кожен прихід її в ди
тячу кімнату закінчується 
обов’язково цікавими бесі
дами, розповідями, порада
ми (фото внизу ліворуч).

Цінний подарунок одер
жали діти домоуправління 
№ 8. Текст і фото

В. Штейнберга.
Т'Х-Т- Г’ тг ГГ.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
21 квітня 1961 р., З стор.
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СТІННІВКА ВИХОДИТЬ ЩОДЕННО
На виставці низової преси підприємств і колгоспів * 

області щоденна стінна газета партійної та комсомоль- Е 
ської організацій станції Помічної «Руховнк» була ► 
визнана однією з кращих. Ось уже четвертий рік ви
пускають її залізничники. Всього вийшло вже понад 
1.300 номерів «Рхховика». З самого початку свого існу
вання стіннівка порушує злободенні питання.

Чимале місце на сторінках стіннівки члени редколегії 
тт. Плотникова, Протас, Батт, Рнбчак, Силаков та інші 
відводять питанням раціоналізації і винахідництва. Ін
женери та робітники виступають з пропозиціями, в яких 
розкривають невикористані резерви формування поїз
дів, пропонують більш раціонально і чітко організову
вати роботу складачів.

На станції в окремих підрозділах раціоналізація і ви-

була >►►о>
>
£

В Ло.юватсьжіЛ середній 
школі Ульяновського райо
ну працюють баскетбольна 
футбольна, гімнастична та 
волейбольна секції, якими 
керує вчитель фізичного ви
ховання Іван /еме" 
Струтннський. Зараз учні 
вперто готуються до това
риської зустрічі з сусід 
нього командою Розиошен- 
ської середньої школи.

На знімку: учні 9-Ю 
класів на черговому трену
ванні з баскетболе.

Фото В- Ковпака.

ЗУСТРІЧ БАСКЕТБОЛІСТІВ

Весняний легкоатлетичний

А МАЙДАНЧИКУ дитячої 
спортивної школи відбуло- 
відкрнття весняно-літнього 

II жіночих і 27 чолові- 
тут за

►►►і-* ь- 
г г-
►►
►►
► 

нахідництво віддані забуттю. Давно вже старшин стрі- ► 
лечник т. Волков запропонував встановити маршрутний > 
світлофор, який покращить безпеку руху локомотивів ► 
із депо в Бахмацький парк, але до цього ніхто не при- ► 

’ ’ І

►► в 
р- ► і* ►

н
ся 
сезону, 
чнх команд боролися 
першість з баскетбола.

Серед жіночих команд 
поразок зіграли команди Кіро
воградського педінституту (фа
культет фізичного виховання) 
та представники агрегатного за
воду. Фінальна зустріч цих 
команд проходила в гострій бо
ротьбі і закінчилася перемогою 
студентів (36:31).

Цікавою була зустріч спорт
сменів заводу «Сільгоспдеталь» 
і командою педінституту. З ра
хунком 25:23 перемогли робітни
ки. Фінальна зустріч агрегатно
го і заводу «Сільгоспдеталь» 
закінчилася перемогою баскет
болістів агрегатного (53:19).

Комапдн-переможннці наго
роджені перехідними кубками І 
грамотами обласної ради Сою
зу спортивних товариств і ор
ганізацій.

3. ВАСИЛЕНКО.

слухався.
Але прогалиною в газеті є те, що, виступаючи з хоро

шими пропозиціями і бойовими критичними кореспон
денціями, з вдало виконаними сатиричними малюнками, 
члени редколегії не добиваються їх дієвості. Зі сторінок 
«Руховика» не видно, наприклад, що зробили інженери 
станції, щоб усунути промахи в роботі, про які згаду
валось в критичному матеріалі «Порушення правил 
безпеки», вміщеному в номері за 7 січня.

Газета не веде рубрики: «Слідами наших виступів», 
а це у великій мірі знижує боновитість її виступів.

«Руховик» має широкий авторський актив. Проте, 
чомусь під матеріалами лише зрідка з’являються прізви
ща дописувачів. Чи то автори побоюються їх називати, 
чи редколегія стіннівки гадає, що ставити прізвища 
не обов’язково?

Газета випускає з поля зору тдкож питання»культур
ного відпочинку залізничників, і---------------- -- -------у“
передові методи праці робітників. Не знаходять чомусь 
в стіннівці місця і замітки про ударників комуністичної ► 
праці. £

З настанням весни на станції зростає вантажооборот. ► 
Тому членам редколегії потрібно більш тепліше і глиб- £ 
ше писати про спеціалістів станції, які роблять сьогодні £ 
все, щоб вантажі семирічки своєчасно доставлялись на £ 
місця

►►►►►
► ►

►
►і►►►►►

недостатньо пропагує ►
Не знаходять чомусь ►

Рада колективу фізкультури 
товариства «Аванград» І комі
тет комсомолу Кіровоградсько
го заводу «Червона зірка» про
вели весняний легкоатлетичний 
крос імені першого в світі кос
монавта Юрія Гагаріна.

Першими в боротьбу вступи
ли дівчата, які мірялися сила
ми на 500 метрів. Дистанція 
проходила в посадці біля місь
кого пляжу на Новомиколаївці. 
Кращий -час показала учениця 
восьмого класу школи .4 14 Ла
риса Норенко. її результат 1 
хвилина 37,2 секунди, вищий за 
перший юнацький розряд.

Жінкн також змагалися на 
дистанції 500 метрів. Першою 
фінішну стрічку перетнула 
свердлувальниця третього меха- 
но-складального цеху Валенти
на Гордус.

На старт виходять юнаки. їх 
дистанція 1000 метрів. Напру
жено проходить боротьба за 
першість між вихованцями ди
тячої спортивної школи Семе
ном Жосаном і Володимиром 
Шевцовим. Сильнішим виявився 
Жосан. Його час — 3 хвилини 
4 секунди. Лише одну секунду 
програв йому Шевцов.

З нетерпінням глядачі чекали 
забігу чоловіків на 1000 метрів,

в якому брали участь найсиль- 
ніші легкоатлети. Зі старту вир
вався вперед технік спеціально
го конструкторського бюро Ми
кола Федосеев. Він першим і 
фінішував.

В командному заліку пере
можцями вийшли легкоатлети 
колективу фізкультури спеці
ального конструкторського і це
ху дослідного виробництва. На 
другому місці спортсмени меха- 
но-складального цеху.

Під час змагань 17 чоловік 
виконали розрядні нормативи. 
Переможців нагороджено гра
мотами завкому комсомолу І 
товариства «Авангард» та цін
ними подарунками.

Команді спеціального кон
структорського бюро вручено 
перехідний кубок.

В. ТВЕРДОСТУП.

— а

На приз „Молодого комунара“

Порядок проведення кросів

ЗАГАДКОВА
ЗНАХІДКА

призначення.

НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

1 ”*! і1 (J* u 5

До редакції «Молодого 
комунара» надійшли листи 
з низових колективів фіз
культури з проханням роз
повісти на сторінках газе
ти про порядок проведення 
весняних кросів на приз 
«Молодого комунара». Охо
че відповідаємо на ці за
питання. Дистанціями для 
кросу затверджені 500 мет
рів для жінок та дівчат і 
1.000 метрів для чоловіків 
та юнаків.

В шкільних 
фізкультури 
участь у кросі 
класів.

колективах 
обов’язкова 
учнів 8—11

Звіти про проведення кро
сів, затверджені в район
них (міських) радах Союзу 
спортивних товариств і ор
ганізацій, слід надсилати 
до редакції газети «Моло
дий комунар» за такою 
формою: кількість робітни
ків (колгоспників, учнів, 
службовців); кількість учас
ників кросу; кількість 
спортсменів, які виконали 
нормативи Всесоюзної 
спортивної класифікації та 
нормативи комплексу ГПО- 
II, ГПО-І та БГПО.

Чекаємо ваших листів, 
друзі «королеви спорту».

Я добре знаю звичку своїх земляків.
10 квітня, в день визволення Одеси 

від фашистських загарбників, рано-вран
ці потік людей рине до парку імені 
Шевченка, щоб мовчки постояти якусь 
хвилину біля гранітного постаменту, де 
горить вічний вогонь біля могили Неві
домого матроса. Як маяк, він височить 
на морській кручі. На цьому місці лю
тої зими 1942 року було розстріляно 
сімнадцять одеських піонерів. Вперше 
про них мені розповів сторож, сивий ста
рик з Канатної вулиці. Це було в 
день визволення Одеси навесні 1944 ро
ку. Він привів нас у підвал сірого кам’я
ного будинку. Чиєюсь рукою біля самої 
стелі було надряпано:

Миша Романюк... Сеня Анікєєв...
Вася Чумаченко...
Решта підписів нерозбірливі. Вуглин

кою через усю стіну було 
«Ми любимі Батьківщину! 
за нас!».

і ось що розповів старик.
Фашисти силоміць гнали

каторжні роботи в Німеччину. 1 не тіль
ки дорослих, але й підлітків. Вони по
лювали навіть на дітей. І цей сірий по
нурий будинок вони перетворили в тюр
му для маленьких невільників, називаю
чи його «розподільником робочої сили». 
Вони зганяли сюди хлопчиків, які втра
тили батьків. Дітям було від 13 до 16 
років. їх ловили на вулицях і під вар
тою приводили сюди.

Щоранку дітей водили в цехи верста
тобудівного заводу прибирати сміття, 
розчищати завали після бомбардування. 
За порадою Миші Романюка діти ви
гвинчували гайки, знімали з верстатів 
шестерні, ховали деталі за пазуху, в 
кишені і приносили все це в будинок- 
тюрму.

Будив дітей-невільників удосвіта по
ліцай. Одного разу, як тільки він просу
нув у двері голову, на нього, обрушився

написано: 
Пометіться

людей на

залізний ломик. Піонери дружно напали 
на поліцая, скрутили йому дротом руки, 
ноги, заткнули рот ганчіркою і затягли 
під нари. Миша Романюк заволодів 
першим трофеєм — німецьким автома
том.

Така сама доля спіткала й комен
данта. . -

— За мною, діти! — скомандував Ми
ша Ромашок. — Я знаю дорогу!

Вони вибігли на вулицю. Ледве по
червоніле сонце підіймалося над дахами 
будинків. Піонери ланцюжком пробира
лись по вулицях. їх проводив сивовусий 
сторож. Але біля самого парку 
Шевченка піонери наткнулись на мото
циклістів — поліцейський заслон.

імені

циклістів — поліцейський заслон. Фа- ". 
шисти почали їх тіснити. Миша Рома- ( 
нюк підняв автомат і дав чергу. Проте. І 
йому довелось повернути свій маленький 
загін знову на Канатну вулицю. Діти ( 
забарикадували двері, вікна. |

Командувати ■ маленьким гарнізоном \ 
став Миша Романюк. Він згадав про за- ' 
лізні деталі, принесені з заводу. Як вони | 
тепер знадобилися! Через півгодини фа- | 
шисти почали приступом брати будинок. ' 
Коли вони посилювали вогонь, Миша ( 
виставляв у вікно зв’язаного комендан- і 
та. Вогонь вмить припинявся. Жодного ". 
патрона хлопець не пустив «на вітер». | 
Скільки було куль — стільки й валя- і 
лося перед будинком фашистів. Мишу ". 
поранили. Він подер на собі сорочку, ( 
товариші перев’язали йому голову. Три | 
години гітлерівці поливали будинок ку- . 
леметним вогнем. ’

Фашисти вдерлися в будинок в той | 
момент, коли піонери, обнявшись, заспі-~ 
вали свою улюблену пісню: «Широка 
страна моя родная...». ,

Фашисти вивели дітей у парк, на берег 
моря, і розстріляли їх на кручі, звідки 
відкривається широкий морський простір. 

Море рокоче, хвилі піняться, б’ються 
об кручу,і де поховано відважних піоне
рів. в. лясковськии,

НА КРИЛІ ЛІТАКА
ПО ДОРОЗІ в Мехіко літак 
• ’ приземлився у невеликому 
мексіканському містечку. Хтось 
вийшов, хтось зайшов, потім 
щільно зачинились двері, лю
дина у формі махнула прапор
цем — сигнал до польоту. Лі
так плавно повернувся по до
ріжці, на хвилину зупинився, 
неначе роздумуючи, розбігся на 
старт І піднявся в чорне нічне 
повітря. За 20 хвилин у черго
вого радиста на аеродромі за
тріщало у вухах.

— Погано слухається руль ви
соти, — поскаржився по радіо 
пілот.

— Ми перевіряли мотор перед 
польотом, все було в порядку,— 
відповідали йому з землі. — 
На якій ви висоті?
— 3000 метрів, — бурчить пілот 

у мікрофон і пробує руль ще 
раз. Ні, нічого не зробиш, у 
рулі висоти якісь неполадки. 
Можливо обледеніння? Але ні, 
температура близько нуля. Чи 
можна летіти далі? Попереду 
близько трьох годин дороги. 
Ніч сьогодні особливо темна, 
через пошкодження посадка мо
же закінчитись катастрофою. А 
чим ближче до столиці, тим 
більше внизу гір.

— Не полечу далі, — повідом
ляє пілот, — повернуся.

— Робя як хочеш, — відпо
відають з аеродрому, — але 
втратиш, звичайно, більше го
дини.

Літак повертається, в кабіні 
ніхто нічого не знає, більша ча
стина пасажирів спить. Пілот 
обережно маневрує I за годину 
після старту приземляється.

Внизу чекає весь обслуговую
чий персонал аеродрому: сяє 
парк рефлекторів, санітарна 
машина щойно примчала з про
низливим виттям і зупинилась 
біля літака.

Але перш, ніж відчиняються 
дварцята кабіни, ті, на земл’, 
бачать як від заднього руля 
відділяється фігура людини, 
котра, зробивши кілька стриб
ків, намагається заховатися я 
темряві. «Ловіть його!» — кри-

чать з усіх боків, і рефлектори 
повертаються услід втікачеві. 
За хвилину його приводять. Це 
зовсім голий хлопець, лише на 
руках висить клоччя від ман
жетів. Одяг зірвав з нього там, 
на горі, крижаний вихор. Оче
видно, він перед підняттям про
брався до машини і в останню 
хвилину вискочка на крило. 
Як він не впав, лежачи на 
крилі І тримаючись руками за 
його передні грані, ніхто не 
зрозумів.

Люди 
лнсь на 
на нього ____  _____ .
сванського лихослів'я.

— Що тобі в голову стукну
ло, ти, нещасний? Адже мало 
не занапастив стількох людей 
І насамперед себе. Якби пілот 
не повернувся, ти б не витри
мав ще дві години шляху до 
столиці, а тепер ми тебе поса
димо 1 сидітимеш, ____ ___
коричнева індійська шкіра не 
почорніє.

Хтось кинув хлопцеві ганчір’я, 
щоб він накрився,.

— Скажи ж, нарешті, навіщо 
ти цс зробив?

Хлопчик показав білі зуби і 
відповів:

— Я хотів коли-небудь полі
тати, а товариші з мене глузу
вали, говорили, ти не можеш, 
ти бідняк. Так я хотів їм дове
сти, що й без грошей потраплю 
на літак.

Газети мали наступного дня 
незвичайну сенсацію. Уявіть со
бі, годину на слизькій поверхні 
плоского крила людина трима
лася задублимн руками, коли 
літак летів Із швидкістю 300 кі
лометрів на годину на висоті 
3000 метрів.

Що було далі? Хлопчика по
садили у в'язницю, а газети 
■уступного дня принесли нову 
сенсацію.

Цей випадок дає уявлення 
про те, що трапляється, коли в 
капіталістичній державі бідняк 
захоплюється авіацією.

З КАРАГАНДА, (ТАРС). Мо- 
3 лоднй геолог Геннадій Бє- 
8 лов передав в обласний 
8 краєзнавчий музей залишки 
8 стародавньої печі з слідами 
Н плавлення мідної руди. Він 
8 виявив їх у пустині Бет Пак 
З Дала на околиці селища Ке-
□ нес, де раніше не зустріча-
□ лось навіть ознак родовиш 
Я РУД-
8 Як повідомив кореспондент 
о ТАРС найстаріший краєзна- 
8 вець Центрального Казах- 
3 стану Л. Ф. Семенов, загад- 
и.кову знахідку слід відне- 
8 сти до перших віків до на- 
8 шої ерн, тобто до часів жит- 
8 тя в пустині Бет Пак Дала 
8 ранніх кочовників. Такі ж 
8 печі знайдені в районі 
8 Джезказгана, де люди пла- 
8 вили мідь з найстародавні- 
й ших часів. На думку спеціа- 
8 лістів, там видобуто більше 
8 мільйона тонн руди. Про цс 
8 свідчать величезні відвали, 
8 які простягліїся більше, 
К ніж на ЗО кілометрів.
8 Але як могла потрапити 
8 стародавня піч в район піс- 
8 ків, розташований за 200 
8 кілометрів від Джезказгана? 
8 Мимоволі виникає уявлення 
8 про існування тут невідомо- 
р го до цього часу вогнища 
О культури. На користь цього 
р говорить і місцева назва 

пісків — Кент, що на схід
них мовах означає місто.8
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Редактор П. МАРЧЕНКО,

з аеродрому накину- 
хлопчнка, виливаючи 
потік соковитого мск-

поки твоя

Норберт ФР1Д,

І
 «Молодий коммунар» — орган Кировоградского t 

областного комитета ЛКСМУ, г. Кировоград. |

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ», 
«Кер-Огли», Початок о 9 год. 
ЗО хв„ 11 год. ЗО хл. ранку, 
1 год. 30 хв., З год. 30 хв.< 5 год. 
ЗО хв. дня, 7 год. ЗО хв., 9 год. 
30 хв. вечора. На літньому май
данчику художній фільм «Ро
ман та Франческа». Початок о 
9 год. ЗО хв. вечора.

КІНОТЕАТР «МИР». «Світло 
у вікні». Початок о 10 год. ран
ку. 12, 2, 4 год. дня, 6, 8, 10 год, 
вечора.

г-Л,л?2ЕАТР ,М- ДЗЕРЖИІЬ 
СЬКОГО. «Люди моєї доли
ни». Початок о 10 год., 11 год. 
40 хв. ранку, ) год. 20 хв., З год., 
4 год. 40 хв. дня, 6 год. 20 
8 год., 9 год. 40 хв. вечора.

яв.,

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА», 
ложній —■-
бусю».
вечора, 
тальні 
«Куба 
ЦІЙИІЙ 
ційної 
струються з 10 год. ранку до 
9 год. вечора.

Ху. 
ба-фільм «Обережно,

Початок о 9 год. ЗО хв.
Хронікально-докумен- 

фільми: «ВІва, Куба!», 
сьогодні», «В револю- 
КубІ», «Свято револю- 
Куби». Фільми демон*
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