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Правильно,
Микито
Сергійовичу!

--------------- 82 ®---------------

Від усієї душі 
ВІТАЄМО

МИ любимо мир, за 
який так невтомно 

бореться Микита Сергі
йович Хрущов. І саме 
тому від усієї душі ві
таємо виступ глави Ра
дянського уряду по ра
діо і телебаченню. Який 
логічний виклад думок, 
які неспростовні докази! 
Під час переговорів з 
Кеннеді, в пам’ятних за
писках нашого уряду 
висловлена готовність 
досягти угоди про повне 
роззброєння, про забо
рону зброї масового зни
щення. Західні держави 
нібито теж виступають 
за роззброєння. Але це 
тільки на словах, 
прагнуть зробити все, 
аби не допустити 
зброєння. Адже воно не 
вигідно капіталістам, мо
нополіям.

Вони

роз-

У вечірній школі № 6, 
де я працюю, навчає
ться молодь з агрегат
ного заводу, «Червоної 
зірки», з вірьовочної 
фабрики, будівельники. 
Всі вони слухали виступ 
Микити Сергійовича, чи
тали текст виступу в га
зетах. І з ким би з них 
не заговорив про 
кожний впевнено 
відає:

— Правильно 
товариш Хрущов 
панському 
Ми не хочемо війни, але 
н залякувати нікому 
не дозволимо. Не ті те
пер часи, пани імперіа
лісти!

це, 
відпо-

сказав 
амери- 

президеиту.

Г. КУНИЦЯ,
вчителька.

м. Кіровоград.

Правда—на нашому
€ і

ТГ АРОДНА мудрість 
-**■ ^говорить: «Краще 
кілька разів посваритися, 
ніж раз побитися». Наш 
уряд неодноразово під
креслював, що спірні 
питання треба обов’яз
ково вирішувати шляхом 
мирних переговорів. У 
Відні ще раз була про
демонстрована можли
вість вести переговори. 
Там зустрічався Голова 
Ради ААіністрів СРСР 
товариш М. С. Хрущов 
з президентом США 
Д. Кеннеді. І ось глава 
Радянського уряду роз
повів по радіо і телеба
ченню про цю зустріч,

знову з граничною ясніс
тю пояснив мирні цілі 
зовнішньої політику, на
шої держави. І знову, 
як і в кожній своїй про
мові, припер стратегів 
«холодної» війни до стін
ки неспростовними до
казами.

Так, все 
ріалістам, 
пропаганді 
простий народ. Бо прав
да

важче імпе- 
буржуазній 
обдурювати

— па нашому боці.

К. ЄРЕМЕНКО, 
Л. КАПРАЛОВА, 

свинарки колгоспу 
«Україна* Кірово
градського району.
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Щирі, переконливі слова :
11ЛИКИТА СЕРГІЙОВИЧ Хрущов у своєму висту- 4 

пі по радіо і телебаченню висловив наші думка ? 
і почуття. Спасибі ж йому за добрі діла і ясні сло- Т 
ва. Радянський народ під керівництвом рідної партії • 
невтомно бореться за те, щоб ніколи жовті хмари 
атомних вибухів не з’являлися в небі. Ми хочемо 
трудитися, споруджувати, творити, оволодівати знан
нями, а для цього потрібен мир.

Саме про це й говорив зрозумілими кожному сло
вами глава Радянського уряду. / до його спокійного 
голосу в той вечір прислухалися прості люди в усьо
му світі. Бо це щирі, правдиві слова.

В. АУЛІН, 
вантажник Кіровоградської швейної фабрики.

!

І КПРС І Міністрів ЄРСР
ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли постанову 

про проведення 4—7 липня 1961 року в м. Москві у Ве
ликому Кремлівському палаці Всесоюзної наради пра« 
півників вищої школи. і

Нарада обговорить питання перебудови роботи вищих 
учбових закладів у відповідності з Законом про зміц
нення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток 
системи народної освіти в СРСР і намітить заходи по 
дальшому поліпшенню вищої освіти.

У нараді візьмуть участь керівники вищих учбових за
кладів, професори, викладачі, представники громадських 
організацій, підприємств, радгоспів і колгоспів.

«Зустрінемо XXII з’їзд 
великої партії Леніна по- 
комуністичному!» — закли
кав радянську молодь Цен
тральний Комітет ВЛКСМ 
у своєму Зверненні. Готов
ністю йти наперекір будь- 
яким труднощам, здобува
ти нові перемоги на фрон
ті праці відповідає на ЦІ 
слова каша невтомна юнь.

І саме готуючи гідну зу
стріч їй, взяла на себе під
вищені зобов’язання брига-

штукатурів управління
1 обласного будівсльно- 
тресту. Молоді буді

вельники вирішили на мі
сяць раніше строку здати 
житловий будинок по ву
лиці Червоногвардійській.

На знімку: уважно слу
хають молоді будівельники 

свого 
читає 

ЦК

Миколу ВОЛКОВА, 
бригадира, якни 
текст Зверпсння 
ВЛКСМ.

Фото В. ШТЕЙНБЕРГА.

9 липня —День Повітряного 
Флоту СРСР

Всенародне традиційне свято — День Повітряного 
Флоту СРСР у 1961 році намічено провести 9 липня.

На честь Дня Повітряного Флоту СРСР у Москві на 
аеродромі Тушино в5дбу.р°=ооо^^^^ 
деться повітряний парад. На честь ХХИ з’їзду

КПРС

Рік видання V 
№ 72 (423)

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Неділя, 18 червня 1961 р. Ціна 2 коп

Екіпаж машини
боно ВИЙ
Електровоз—як елек

тровоз. Звичайний. Зов
нішньо він нічим не від
різняється від багатьох 
своїх «побратимів», що 
працюють на Семенівсько- 
Головківському вуглерозрі
зі. Із зображенням комсо
мольського значка, з номе
ром 9.

Сказати б, що працюють 
на цьому електровозі люди 
незвичайні... Ні. Просто хо
роші люди. — 
міст Віктор 
ви бачите 
Олександр 
Володимир Лешенко, Вячес
лав Рушковський... Трудять
ся хлопці дружно, з моло
дечим завзяттям. Ось кіль
ка цифр. Вони говорять 
багато. План минулого мі
сяця бригада виконала на 
140 процентів, перевезла 
понад план 15 тисяч кубо
метрів породи.

За цими скупими циф
рами — чітка, злагоджена, 
добре організована робота. 
Всі члени колективу вболі
вають за виконання вироб
ничого плану, і він з міся
ця в місяць успішно внко-

Такі, як маши- 
Липко, якого 

на знімку. Як 
Паньковськнй,

нується. Якщо і трапляєть
ся яка-иебудь поломка на 
електровозі, вона гуртом 
швидко усувається. Так бу
ло недавно на другій змі
ні. На тяговому двигуні 
обірвався вал якоря дви
гуна. Електровоз відігнали 
в депо. Необхідно було 
швидко зняти тяговий дви
гун і замінити якор. Засту
пила третя зміна. Але ма
шиніст електровоза Воло
димир Чорний не пішов з 
роботи, його робоча зміна 
закінчилася пізніше звичай
ного — лише після того, як 
Володимир з комсомольцем 
Віктором Линком і 
вим електрослюсарем 
монтували машину.

ЛЮДИ ХОРОШІ...
ПІПСУМКЯМИ СОІІЗ

ГО-

І

черго- 
відре-

Відповідь тов. М. С. Хрущова на послання голови 
конференції націоналістичних організацій португальських 

колоній Маріо д’Андраде
Голова конференції ^на

ціоналістичних організацій 
португальських колоній Ма- 
ріо д’Андраде направив Го
лові Ради Міністрів СРСР 
тов. М. С. Хрущову послан
ня цієї конференції, яке 
містить просьбу виступити 
на підтримку народів Анго
ли та інших португальських 

борються за 
і національну

колоній, що 
свою свободу 
незалежність.

П и ж ч е
текст відповіді Голови Ради 
Міністрів СРСР тов. М. С. 
Хрущова на це послання:

«Шановний пане голова, 
я одержав послання, яке Ви 
направили мені від імені 
конференції націоналістич-

публікується

них організацій португаль
ських колоній, що проходи
ла недавно в м. Касабланці. 
Це послання ми розглянули 
якнайуважніше.

Радянський уряд і радян
ський народ сповнені почут
тя глибокої солідарності з 
народом Анголи, що бореть
ся за свою свободу та націо
нальну незалежність, і гото
ві подати всемірну допомогу 
й,підтримку цій справедли
вій боротьбі янгольського 
народу.

Позиція Радянського Со
юзу викладена в заяві Ра
дянського уряду, текст якої 
надсилається Вам.

Патріоти Анголи можуть

бути певні, що симпатії на
родів великого Радянського 
Союзу цілком на їх боці. В 
Радянському -Союзі розгор
тається широка кампанія по 
викриттю злочинних дій 
португальських колонізато
рів в Анголі і по посиленню 
підтримки янгольському на
родові, який бореться.

Прошу Вас, пане 
передати патріотам 
братерський привіт 
дянського народу,
твердо вірить, що справед
лива героїчна боротьба ан
гельського народу за свою 
свободу і незалежність 
увінчається в недалекому 
майбутньому перемогою».

голова, 
Анголи 
від ра- 
я к и й

ПЮДИ ХОРОШІ... їм за 
' ' підсумками соцзмаган- 
ня між комсомольсько-мо
лодіжними електровозами і 
стрілочними постами комі
тет ЛКСМУ вуглерозрізу 
присудив перехідний вим
пел. Та не тільки в праці 
вони здобувають одну пе
ремогу за одною. Члени 
екіпажу в усьому рівняють 
свій крок по розвідниках 
майбутнього, виршінли жи- 

■ ти, вчитись і працювати по- 
комуністичному.

Наука — вірний супут
ник високопродуктивної 
праці. І майже всі члени 
комсомольсько - молодіжно
го електровоза підвищують 
свої знання. Помічник ма
шиніста Валентна Мезлн- 
ський вчиться на підготов
чих курсах для вступу у 
вуз. Інші помічники маши- 
і.істів вчаться на курсах ма
шиністів, відвідують гурток 
конкретної економіки, вчать
ся в університеті марксиз- 
му-ленінізму.

Бригада живе ’однією 
дружною сім’єю. Разом ра
діють успіхами товаришів, 
допомагають один 
дружньою порадою, 
Днями машиніста 
лава Рушковського 
ністи вуглерозрізу прийня
ли кандидатом у члени 
КПРС. Щиро поздоровили 
Вячеслава, побажанії успі
хів. Щоправда, В. Р\шков- 
ському можна позаздрити: 
у нього останнім часом ба-

гато радісних подій. Недав
но його дружина Ніна по
дарувала йому сина.

— Що ж, ми трохи за
пізнились, — жартома
ворили комсомольці, палко 
поздоровляючи щасливого 
батька. — Батьки заздале
гідь запаслися коїяскою. 
Нічого, ми живемо з перс
пективою. Даруємо Юркові 
велосипед. Ось підросте він 
і з коляски пересяде на ве
лосипед, а потім і на елек
тровоз...

Весело, змістовно відпо
чивають члени цього загар
тованого працею, здруже
ного молодістю і спільніс
тю ^мети колективу. їх часто 
можна бачити на стадіоні, 
бо всі «боліють» за поміч
ника машиніста Володими
ра Лещенка, який грає в 
ручний м’яч. Є серед чле
нів бригади і свій «ар
тист» — комсомолець Олек
сандр Паньковськнй. Всім 
сподобалось, як Олександр 
зіграв роль секретаря парт- 
кому у п’єсі «Мертвий 
бог».

Так і крокують по жит
тю поруч, пліч-о-пліч хлоп
ці з електровоза № 9. Впе
ред крокують під зорею 
щасливої молодості.

Г. УДОВИЧЕНКО, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

Подарунок
Марії Лисенко

НА птахофермі рад
госпу «Сагайдак» 

привертає увагу щит: 
«Тут працює передова 
пташниця — комсомол
ка Марія Лисенко». А 
при вході — вимпел пе
редової трудівниці.

Чим же прославилась 
вона, чому її ім'я заслу
говує такої пошани?

Звичайна, проста на 
вигляд дівчина, що від
разу ж після семирічки 
прийшла на ферму, по
чала ставити рекорди по 
одержанню яєць від кач- 
кн-несучки. Здавалося, 
робила все, як і інші: 
вчилася, придивлялася, 
дотримувала правил до
гляду за птицею. Так, 
непомітно для себе і для 
інших, вийшла Марія 
вперед. Третій рік не по
ступається першістю ні 
перед ким.

У минулому році мо
лода пташниця одержа
ла від кожної качки- 
несучки по 87 штук 
яєць, а в цьому зобов’я
залась довести цю 
ру до 95.

Нелегко дівчині 
глядати 2.200 голів 
чок, та вона всі роботи 
виконує залюбки. Особ
ливо уважно слідкує за 
годівлею птиці. Своїм 
підопічним щодня видає 
різноманітні, поживні 
корми. Це значно впли
ває на підвищення яйце
носності птиці: щодня 
Марія збирає по 1.800— 
1.900 штук яєць. А на 
качку-несучку вже має 
їх більш як по 60 штук.

Молода 
Епевнена: до 
дати — дня 
XX19 з’їзду 
здобуде вирішальну пе
ремогу — своє річне зо
бов'язання виконає.

циф-

до- 
ка-

і-

пташниця 
знаменної 
відкриття 
КПРС —

В. БУРЛАЧЕНКО,
5 позаштатний корес-
3 пондент «Молод о-
3 го комунара». 
} Устннівськин район. 
'ССОСОСОСХХ^'ССОСССОСХХІОССЛ-ССОС;

одному 
ділом. 
Вячес- 
кому->



Н. КОВАЛЬ ВІДПОВІДАЮТЬ

ТРИБУНА І
КОМСОМОЛЬСЬКОГО !

АКТИВІСТА
ВИНИКАЛИ ВОНИ СТАЛИ

НОВУНІСТІНИ >

Багато турбот у члена бригади комуністичної праці, 
молодого токаря агрегатного заводу Тамари СІлІоиової. 
Вона — громадський контролер, піонервожата-внробнич- 
іінця, учасник 
шае у школу 
класі.

Та псе це 
передовиком 
виконує вона.

На знімку: Тамара СІЛІОНОВА. .
Фото А. ДІБРОВНОГО.

заводського хору. Увечері Тамара поспі- 
робітив'їої молоді, де навчається у 8 

не перешкоджає енергійній діпчині бути 
виробництва: по півтори норми за зміну

БУДЕМО ДРУЖИТИ, 
ТОВАРИШУ ДТСААФ!
"|> (ДОМИЙ свинар з кол- 

госпу імені Леніна 
Олександрійського району 
'Леонтій Лукашевський став 
заспівувачем по вивченню 
молоддю техніки. Він пере
конався на власному досві
ді, що, не знаючи сучасних 
машин, неможливо досяг
нути високих показників у 
сільському господарстві 
виробництві взагалі.

Неоціниму роль в цьому 
покликані відіграти облас
ний комітет ДТСААФ в тіс
ній співдружності з комсо
мольськими організаціями 
області.

— Будемо дружити, то
варишу ДТСААФ! — ось 
загальна думка всіх учас
ників спільної наради ком
сомольських і лтсаафівських 
працівників, яка відбулася 
в обкомі ЛКСМУ.

Досвіді беззаперечно свід
чить, що найбільш значних 
успіхів у підготовці техніч
них кадрів спортивні ко
лективи домагаються там, 
де встановлено міцні, дійо
ві зв’язки з комсомоль
ськими організаціями. При
кладом такого тісного кон
такту можуть бути комсо
мольські організації міста 
Знам’янки, Кіровоградсько
го та Олександрійського ра
йонів. Хороших ‘УСПІХІВ по 
технічному навчанню до
сяглії і колгоспники з артілі 
«Росія» Рівнянського райо
ну та імені Орджонікідзе 
Новгородківського.

Тільки за минулий рік у 
районах і селах області під
готовлено сотні тракторис
тів, шоферів, мотоциклістів, 
електриків, ЯКІ УСПІШНО 
працюють на Підприємствах 
і на полях рідних колгоспів 
І радгоспів.

Ще з більшим розмахом 
ведеться робота в цьому 
році. Обком ЛКСМУ та об
ласний комітет ДТСААФ 
прийняли рішення про похід 
молоді за підвищення сво
го культурно-технічного рів
ня, за підготовку технічних 
кадрів для народного гос
подарства. Обласна комсо
мольська організація по
ставила перед собою зав
дання: на протязі найближ
чих 2—3 років навчити кож
ного юнака і дівчину ово-

»▼▼ГТТУТТТУТТТУТТЧГТУЖУТТТТТ

«МОЛОДИИ КОМУНАР» 
18 червня 1961 р., 2 стор.

і

лодіти однією з технічних 
спеціальностей.

Комсомольські і дтсаафів- 
ські організації активно 
включилися в похід молоді 
за оволодіння технікою. 
Так, кондукторський резерв 
станції Знам’янка, де всі 
комсомольці є членами j 
ДТСААФ, став справжньою | 
кузнею технічних кадрів. І 
Тут створено самодіяльний! 
автомотоклуб, лише в цьо-1 
му році підготовлено 105 шо-: 
ферів, 15 мотоциклістів.

Всесоюзна спартакіада з 
технічних видів спорту, яка 
проводиться в 1960—1961 
роках, в значній мірі по
жвавила роботу в колекти
вах. За період змагань під
готовлено чимало спорт- 
сменів-розрядннків з пара- 
шутного, мотоциклетного, t 
радіо та стрілецького спор-? 
ту. А скільки нових імен J 
вийшло на спортивний го-X 
ризонт? На обласній спар-* 
такіаді з парашутного ♦ 
спорту не мав собі рівних? 
шофер Леонід Тарасенко з| 
Рівнянського району. Слю-Х 
cap заводу «Червона зір-| 
ка» Георгій Кобяков став^ 
першорозрядником з стрі-Х 
лецького спорту. Можна ще і 
назвати десятки спортсме,-; 
нів, імена яких до спарта-| 
кіади були невідомі. X

Та не скрізь борються за* 
технічні знання і навики.: 
В місті Кіровограді, Ново-? 
українському, Гайворонсько-» 
му, Голованівському та Ус-? 
тинівському районах у кра-| 
щі місяці весни спартакіа-♦ 
да не проводилася. Зокре-? 
ма, у Вільиіанському райо-j 
ні тільки 10 процентів чле-| 
нів товариства взяло участь | 
у змаганнях. t

Значним недоліком у під- ? 
готовці кадрів є і те, що ? 
досить часто навчають мо- X 
лодь недосвідчені інструк-1 
тори. ♦

Сільські клуби також не? 
стали центрами виховання X 
юнаків і дівчат, не викори
стовуються для дтсаафів- 
ської роботи. Це питання 
зовсім випущене з поля зо
ру райвідділів культури.

Будівник прийдешнього 
повинен бути сильним, умі
лим. 1 це завдання мож
на вирішити в тісній спів
дружності комсомолу і ор
ганізацій з технічних видів: 
спорту. Тож будемо міцні-? 
ше дружити, товариші $ 
дтсаафівці! і»»»»»,

и УДЬГА, скука, — пога- 
" ні супутниці молодості. 
І ми оголосили їм нищівну 
боротьбу по всіх лініях 
комсомольської роботи. Те
пер важко уявити життя 
первинної організації без 
захоплюючих справ без ак
тивності юнаків і дівчат, а 
збори — без суперечок, 
жвавого обміну думками.

Частіше ми проводимо 
відкриті комсомольські збо
ри. На них запрошуємо мо
лодих. трудівників, які ще 
не вступили до лав ВЛКСМ. 
Це зближує песпілкову мо
лодь з членами ВЛКСМ, по
силює виховну роботу серед 
юнаків і дівчат.

На відкритих зборах ста
вимо питання про виробни
чі завдання колгоспу, пи
тання праці, навчання, по
буту, організації відпочин
ку молоді. Великий інтерес 
викликають збори, присвя
чені життю і подвигам ви
хованців комсомолу обго
ворення доповідей про ком
сомольську честь, про друж- 

. бу і товаришування, про 
культуру поведінки, про ес
тетичне виховання і ін.

Недавно ми проводили 
загальноколгоспні відкриті 
комсомольські збори, на 
яких обговорили питання 
про завдання молоді по дог
ляду за посівами, про 
участь юнаків і дівчат у їх 
обробітку та про підготов- . 
ку до жнив. З доповіддю 
виступив агроном артілі 
Андрій Павлович Майдан
ний. Вона була короткою, 
діловою і досить конкрет
ною. Всі присутні зрозумі
ли: вони не можуть стояти 
осторонь робіт по догляду 
за посівами. Агроном зау-

важив, що високий урожай 
буде забезпечено при умо
ві, якщо кожен член колек
тиву візьме посильну участь 
у догляді за посівами, про
рве цукрові буряки на пло
щі 0,5 гектара, соняшник 
і кукурудзу иа площі по І 
гектару.

Один за одним виступа
ють тракторист Леонід Ча
бан, доярки Людмита Гон
чарова і Тіна Рева, брига
дир Євген Гудалій, беруть 
слова комсомольці, 
ки і дівчата, які ще не є 
членами ВЛКСМ. Всі вони 
беруть на себе високі зобо
в’язання по проривці цу
крових буряків, соняшни
ка, кукурудзи. їх палко 
підтримали присутні.

Жваво пройшло тоді і об
говорення другого питання 
порядку денного — про ре
монт культосвітніх закла
дів. Наш колгоспний «мі
ністр культури» Петро Ба
лан (завідуючий клубом 
першої бригади) розповів, 
що потрібно зробити кож
ному юнакові і дівчині по 
ремонту бригадних клубів, 
для забезпечення змістов
ного і цікавого дозвілля 
молоді, для на погодження 
хорошої роботи гуртків ху
дожньої самодіяльності.

Звичайно, готувати від
криті комсомольські збори 
потрібно не менш ретельно 
і старанно, ніж закриті. Ад
же часто по ходу зборів, 
по тому, які питання вирі
шуватимуться на них і як 
первинна організація буде 
здійснювати прийняті рішен
ня, складається думка про

За приклад
І І/'ОЛИ я демобілізувався 

з Радянської Армії і 
? повернувся в рідну Велико- 
t Чечеліївку, тут багато гово-
♦ рили про Леонтія Лука-
♦ шевського, нашого, кірово- 
т градського послідовника

Героя Соціалістичної Праці 
Ярослава Чижа.

Недовго я роздумував 
над своєю долею, куди по
датися, — за приклад мені 
став Леонтій.

Про минулий рік, про 
свою роботу не буду гово
рити, адже ніяких помітних 
зрушень не було. Як ка
жуть, тільки в пір'ячко 
вбивався—словом, стажиру- 
вання пройшов.

А вже з нового року роз
гін узяв. Добре зважив свої 
можливості (а наполегливо
сті у мене вистачає) — і ви-

'''

юна-

роботу комсомолу у юна
ків і дівчат з числа неспіл- 
кової молоді.

Відкриті комсомольські 
збори . завжди проходять 
жваво і цікаво ще й тому, 
що вони більш масові, на 
них присутні люди різні за 
життєвим досвідом, з різ
ними уподобаннями і ха
рактерами. Тому й можли
востей для виникнення су
перечок тут більше. Успіх 
зборів у великій мірі за
лежить від того, як на них 
розгортається критика і са
мокритика (а на відкри
тих зборах для неї великі 
можливості). Якщо на них 
є гостра критика, відкрита 
самокритика і ділове спере
чання, то вони проходять 
цікаво, активізують комсо
мольців. викликають бажан
ня висловити свою думку. 
З них юнаки і дівчата роз
ходяться задоволеними, з 
піднесеним настроєм, ше 
більш впевненими в своїх 
силах, вимогливішими до 
себе і своїх товаришів.

Г. МАЙДАННИК, 
секретар комсомоль
ської організації 
колгоспу «Росія» Но- 

д?оукраїнського ра
йону.

Григорій Ткаліч І 
| Олександр Шевченко — 
£ механізатори. Працюють 
І в одній бригаді колгоспу 

імені Фрунзе Кіровоград
ського району. Щирі 
друзі, хороші товариші, 
вони завжди там, де ви
рішуються великі загаль
ні справи. Охоче допо
магають порадою і ді
лом один одному, своїм 
колегам. В нинішньому 
році хлопці борються за : 
одержання на кожному :

З 60 гектарів по 51 цент- і 
перу качанистої. Своє і 
зобов’язання Григорій і і 
Олександр підкріплюють ’ 
старанною працею, від- ; 
мінною якістю робіт, і 
Змінні завдання вони ; 
виконують на 120 — 150 з 
процентів.

Тільки хороше гово- і 
рять в колгоспі про МО- 5 
лоду доярку Віру Тка- і 
ліч. Вона вже надоїла І 
від кожної корови понад І 
1.200 літрів молока, і 
В. Ткаліч дала слово ’ 
виконати своє зобов’я- 
зання до дня відкриття ] 
XXII з’їзду КПРС.

Віру, Григорія і Олек- ; 
сандра комсомольська • 
організація рекомендува- ' 
ла для вступу кандкда-: 
тами у члени партії. Ко- ■ 
муністи артілі радо 
прийняли їх в свої ряди.

А. СУРГУЦЬКИЙ.

ЯСКРАВИЙ ВОГНИК,
ТА ТІЛЬКИ Ж ОДИН
ЦЯ кукурудза не одну 

весну мені нерви псу
вала, — розповідає тракто
рист першого відділка рад
госпу імені Карла Маркса 
Леонід Салоїд. — У мину
лому році навіть роботу в 
радгоспі із-за неї залишав. 
Виходило якось так: взимку 
агітують — бери зобов’я- , 
зання, навіть у газетах про-

; і

пишуть, пошлють на семі
нар, а почнуться весняні по
льові роботи — забувають 
про неї. Воно може й не за
бувають, — почав поправля
ти, трохи подумавши, — ос
новна просапна культура в 
нас — висадки. Поки їх 
прокультивуєш один — два 
рази, підживиш, то на куку
рудзу вже пізно. Більше од- 
ного разу рідко, бувало, 

»щоб встигали спушувати. Ті 
?й з оплатою... Іноді до осе-
♦ ні, було, ходимо в контору, став Леонтій і™.кааяра™гр,,шіза-
? — Ну, а в цьому році як?
! — Вже не те. Коли сіяв,
♦ громадського інспектора за- 
I кріпили, а він у нас людина 
X знаюча. Я сію, а він контро
лює квадрати, в журналі 
І відмічає.
» ... 115 гектарів королеви

рішив за рік відгодувати 
1000 голів свиней і здати 
550 центнерів свинини в за
бійній вазі.

Завдання, безперечно, я 
взяв собі відповідальне, а 
тому й не доводилося нарі
кати на труднощі, з якими 
я зустрівся. Та мене ра
дує, що колгосп одержить 
дешеву свинину. Адже до 
цього на відгодівлі працю
вало шість свинарок. А ни
ні — я один, сам господар 
на всій відгодівельній пло
щадці.

Щоб здешевити свинину, 
полегшити свою працю

обслужувати великі групи 
свиней, я неодноразово до
магався в правлінні колгос
пу механізації ферми. Спра
ву зрушено з місця. Зараз 
на відгодівельній площадці . 
є підвісна дорога. Щоправ- »полів обробляє в цьому ро- 
да, з бетонуванням загонів |ні комсомолець-т р а к т о- 
поки що негаразд. Ця робо- ? Рист Леонід Салоїд. На за
то досі зволікається. А не- X кріпленій площі він зобов'я- 
забаром я прийматиму чер- X зався виростити- по 55 цен
зову партію підсвинків, і до- | тнерів сухого зерна. Квад- 
ведеться їх розміщати в не- » Рати вийшли чіткими, сходи 
пристосованих, брудних за-; хороші: 2—3 рослини в кож- 
гонах. А це негативно по- X Н?МУ гнізді. До появи схо- 
значиться на прирості жи- Ід,в Леонід провів борону- 
вої ваги. ♦ взння.

Поки що мало я зняв з І Агроном відділка В. Полі- 
відгодівлі — тільки 79 го- »ІЦУК посміхається: 
лів. Це тому, що не було : ~ х°н і вередливий він у
перехідного молодняка. За- | нзс> а пРаиює добре. А по
рад на відгодівлі знаходить- ?тім же- бачите, він трудить
ся 485 голів. Інтенсивне по- X ся заРаз тільки на підви- 
повнення моєї ферми буде в і Щених швидкостях — ниж- 
дпплп..,, ..ісг,:,,,,; .... іче тпеткпї не яичиає. Раніше
буде для мене _______  .
відальніиіим періодом для »швидкостей 
вІІКОНаННЯ піп-п.,,,.,1 пяпАмил о
змагання.

Чимало 
своєї роботи запозичив у і^Раше. Ви погляньте, — 
Леонтія Лукашевського, у »показує агроном на міжряд- 
якого я побував. Протягом »Д”, — коли б він ішов на 
чотирьох днів детально X малій швидкості, ось цей
знайомився з його метода- і кущик мишію бритвами під
лії/, радився, розпитував. »Р>зало б, і він у землі’зали
того досвід, його поради »шився б, а так його, бачи- 
стали мені в пригоді. ? те- розтрусило. Після цього

Почин московських холі-: Рости вже не буде. 
сомольців, які зобов’язалися ♦ Агроном має рацію. Робо- 
зустріти XXII з'їзд КПРС тракторів на великій 
особистими подарунками, ? швидкості — важлива спр.і- 
захопив і мене. Наступному І ва> а особливо в цьому році.

~ ‘ - »Та жаль, що швидкісник 
X Леонід Салоїд — це поки 
І Що єдиний вогник, а треба, 
$ щоб їх, таких вогників, бу- 
?ло безліч. Комітету комсо- 
| молу радгоспу — тут непо- 
Xматий край роботи.
І Т. ЛЕНЬ,

наш позаштатний ко
респондент.

Долинський район.

другому півріччі. Отже це |че тРетьої не визнає. Раніше 
..„..з найвідпо- ♦ми боялися цих великих 

»■■■"■■"•'"------- та, ВИХОДИТЬ,

соціалістичного »гаремно. Подвійна користь. 
♦ І швидше — менше ЗО гек- 

корисного для »таРів за зміну не буває,—І О.. ___ __._

ізоові рівної партії від ме
не буде такий подарунок: 
зняти з відгодівлі не менше 
• 00 голів свиней.

в. коваленко; 
свинар колгоспу імені 
Сталіна Новгородків- 
ського району.

На знімку: В. Коваленко.



життяппкії2ЛаАІ люди, справді хочете «великого, красивого 
роїчно ^ґ»ИО!°’ *А,ТЬ І?ліч’°-пл’ч працювати з тими, хто ге
на кільк-їіїї ^бувале, грандіозне. В житті накопичилась величез- 
землі пл сої рекрасної, практичної роботи по збагаченню нашої 
омжрнк ^алклНЄН*НЮоЛЮАЄИ В’А гаиебного полону передсудів, упе- 
копигмпгп 0000н,в- Ксе» було зроблено в минулому загально- 
пепніі .Д?, для людства, — все це тільки початок роботи, тільки 
перші камені фундаменту.

м. ГОРЬКИЙ.

її АЧ Е серце легендарно- 
" го Данко, горить і яс

краво світить нам могут- 
НС. велике своєю любов'ю 
до людей, серце Олексія 
Максимовича Горького, яке 
перестало битися двадцять 
п'ять років тому.

Вахко в повній мірі роз
крити велич Горького. Важ
ко тому, що Олексій Мак
симович — виключно бага
тостороння, багатогранна 
людина, безмежно широка 
сфера його діяльності, без
мірно глибока його думка.

Не втрачає своєї гостроти 
палке, схвильоване, разюче 
слово Горького-публіциста, 
полум’яного борця проти 
реакції, проти всього, що за
важає людині розвернути 
свої могутні крила для ве
ликого життя, для творчої 
праці. Виховання Людини, 
Ь’я якої звучало б гордо, 
Горький постійно 
№18 з необхідністю 
рення нових, більш вільних, 
більш розумних форм жит
тях Воля, характер, етичні 
та естетичні уявлення і сма
ки виробляються, вважає 
великий письменник-гу мо
ніст. в процесі трудової 
творчої діяльності людини. 
Виховна роль праці особли
во зростає у радянському 
суспільстві.

Виступаючи перед робіт- 
никами Палахни в 1928 році, 
письменник говорив: «Я
маю, що таке праця: це —

пов'язу- 
«СТвО-

Наставник і друг молодих

гати, щоб мене не ганяли на а ВшаНОВУЮТЬ 
громадську роботу». g , ’ .

Таких молодих нитиків rag ІІвМ ЯТЬ ВЕЛИКОГО 
істериків І орькии називав а пИСЬМвННИКа 
«курячими дітьми». Справ-а 
жшми героями Горький Весь світ широко відзпа-
жав тільки тих людей, я/cig чае 25-річчя з дня смерті за- 
люблять і вміють працюва-а сновника радянської літера- 
ти, людей, які ставлять «є-g тури Олексія Максимовича 
ред собою мету звільнення^ горького трудящі Кірово- 

" Грала також шанують пам’
ять «буревісника» револю
ції.

Обласна бібліотека імені 
Крупської відкрила вистав
ку творів та виготовила фо- 

: «Життя і діяль-

джерело всіх радощів, всьо
го кращого в світі». Ця дум
ка стала однією з головних 
ідей створеного Горьким 
циклу нарисів про радянсь
ку дійсність «По Союзу 
Рад»: «Саме в праці, і тільки 
в праці — велика людина, і 
чим гарячіша її любов до 
праці, тим більш величніша 
сама вона, тим продуктив
ніша, красивіша її робота».

В світлі цих висловлю
вань стає особливо зрозумі
лим, чому Гдрький завжди 
з такою відвертою ненавис
тю виступав проти міщан
ства і дармоїдства. Він ба
чив у них прямих ворогів 
трудящої людини. «Міща
нин, — писав письменник в 
статті «Про міщанство», — 
сугубий «матеріаліст» насам
перед турбується про земне, 
економічне благополуччя: 
«дуже багато їсти, дуже ма
ло працювати, дуже мало 
думати». Тому він шепоче, 
бурмоче, стогне: «Цукру 
стало менше, яєць стало 
менше, масла стало менше».

Особливе обурення вели
кого письменника виклика
ли міщани-дармоїди з сере
довища молоді. Жорстоку 
одповідь дає він їм у статті 
«О солитере». В ній Горький 
наводить уривки з листів 

«кандидатів у порази-

(До 25-річчя з дня смерті)
«Пан сімнадцяти років лі

рично співає: «Хочеться
якогось дуже великого і 
красивого життя, а життя, 
знаєте, таке маленьке, неці-

каве, похмурою низкою сі
рих днів повзе невідомо ку
ди і навіщо».

Пан дев'ятнадцяти років 
істерично кричить: «Не я 
для життя, а життя для ме
не. Мій дід, мій батько від
робили державі, я маю пра
во спокійно вчитися і вима-

всіх сил людини для твор-а 
кості, для прикрашання на-° 
тої землі. Такими людьми^ 
Олексій Максимович 
жав наших комсомольців. g 
Ніколи в жодній країні, го-g .. 
ворив він, молодь не працю-° томонтаж «Життя і діяль- 
вала так різнобічно і успіш-° ність q од. Горького».
но, як вона працює у нас, в° в приміщеннІ Будинку 
Радянському Союзі. 11ишакі~° вчителя сьогодні відбудеть- 
чись молодим поколінням &дитячий ранок, присвяче- 
країни Рад, Горький кликав° ний пам’ят| о. М. Горького. 
його до нових подвигів. g д цвецері тут буде прочита- 
«Вперед і вище, комсомоле-^ на ЛЄкція про життя та 
4'°!* J ЖАРКИХ g творчу діяльність пролетар-

ж: ° ського письменника.кандидат філологія- □ 
них наук. □ Л. КОВАЛЕНКО.

■ - ----------------------------- . 1 "До ХХ-річчя початкуВол ИКОЇ В ІТЧ ИЗ її ЯІ8ОЇ вія н и

ХОРОШУ присвяту 20-річч’ю початку Великої Вітчиз-
ііяііої війни проти фашистських загарбників зробило видав

ництво «Радянський письменник», випустивши збірку поезій 
ги ч.менннків-бійців, які загинули в боях за свободу і неза
лежність нашої Батьківщини. Сама назва книги — «Пісня муж- 

привертає увагу читача. З сторінок збірки на нас дивля
ться пдумлкпим поглядом сміливі у військовому одязі коман
дири і в цивільному — поети-бійці. поети-партнзани.

Герої суворої години випробувань радянського народу, во
ни особистим прикладом в боях і поетичним словом кували 
се.оемогу над ворогом. І хоч воїни не дожили до світлого дня 
Пгремогн, проте їх поетичне слово і досі дзвенить, як симфо
ній величної переможної ходи комуністичного будівництва.

Українська література за останні десяттіття збагатилась 
видатними творами. І поряд з ними завжди буде стояти поезія 
загиблих письменників таких, як Євген Фомін, Кость 1 ераси- 
”. ко. Леонід Зимний. Микола Шпак, Дмитро Нации, Арон 
Копштейн, Давид Канівський. .

У своєму вірші «Могила бійців» Євген Фомін писав у І-мз 
Році:

’*-НЦг дД <.11111,9, іУсІГІ «.»•. ІГЗОО
своєму вірші «Могила бійців» Євген Фомін писав у ілз»

От могила — одного, а чи двох... 
В головах дві зорі, рута-м’ята І мох. 
Серед братських могил, у краю степовім, 
Станьмо ближче, задумані чола схилім. 
Щастя, ними здобуте для нас, для живих, 
Ми відчуємо глибше отут, біля них.

ин з братерською любов’ю і пошаною згадуємо гідних 
>’ — — ------- > життя за пре-срасне

І ____ __________
<икіа України, що не пошкодували свого 
наше сьогодні і ще краще майбутнє

Нижче друкуємо вірші із збірника. с. НАДЄІН.

Звитяжна, молодість

О НОВУ насунули грозові хмари. Як з відра, полив 
дощ. Розкати грому перегукувалися з артилерій

ською канонадою, що линула від Галочанського лісу. 
І так важко на солдатському серці, а тут ще ця злива. 
Все далі і далі на схід доводиться відступати. Рідну 
землю гонче фашистська орда.

— Яке село? — звернувся білявий боєць до коман
дира взводу. Той розгорнув карту, стомлено мовив:

— Вербове... Голованівського району...
— Гарне село. А верб тут і справді багато, — відгук

нувся низькорослий червоноармієць Михайло Абдула
єв. Узбек по національності, уродженець Бухари, він 
повсюди милувався чудовою природою України, і це 
додавало йому злості до ненависного ворога, який топ
тав кованим чоботом оці милі серцю краєвиди.

Вербового 
проходить

їхній підрозділ одержав наказ: біля села 
дати бій, затримати наступ німців. Саме тут 
шосе, ного треба, «осідлати».

Нерівний бій точився кілька годин. Багато 
лючені фашисти піднімались в атаку, падали 
ми і зиову кидались вперед, несучи великі втрати. Але 
ж наших — з півсотні, а окупантів цілий полк з арти
лерією, танками. Коли у червоиоармійців скінчились 
патрони, їх оточили. Гаркнув німецький полковник:

— Розстріляти всіх!
Фашисти хапають десятьох, підштовхують автомата

ми до вигону. Звучить команда, черги розпорюють по
вітря. Як підкошені падають полонені на мокру зеле
ну траву. Ще десять, і ще.. Апе ніхто не просить по
милування, не стає на коліна, і це дратує катів.

Селянам категорично заборонили підходити до роз
стріляних, поставили варту. Повільно котиться сонце 
до заходу. А там же серед трупів є і поранений, йому

и 1 с
Нас атака вночі чекала, 
І, залігши в густу траву, 
Чом, — не знаю, ми 

заспівали 
Пісню давню, небойову. 
В пісні тій рідний 

ЯтрІнь вився, 
Річка рідна в імлі плила, 
Хлопець в річку ту 

задивився, 
Бо у хлопця журба була. 
Слова тихого ніжну вроду 
Ми згубили в димах 

в ту ніч, —
Ми ходили в огонь і воду,

К О .1

разів роз
від куля-

6

З смертю сходились 
віч-на-віч.

Під розривами трави 
бились, 

Де лилася ворожа кров. 
Потім пісня нам 

та приснилась, 
І її ми співали знов. 
Я пройшов не одну дорогу 
В дощ, у спеку, 

у сніговій, 
І, як віра у перемогу, 
Ходить пісня зі мною 

в бій. 
Кость ГЕРАСИМЕНКО.

II І>...

Вмерла ніч, заливши 
кров’ю обрій, 

Народився ранок голубий.
1 всміхнулось сонце: 
~~ День вам добрий!
— Добрий день, товаришу 

ТИ мій!
Знаєш, сонце, хочу я 

сказати.
Хочу радість вилити тобі: 
Ми святкуємо сьогодні 

свято 
Молодості,

Прані, 
Боротьби. 

Усміхнулось мужнє
і гаряче 

(Все навкруг цвіте 
у кумачі): 

Г~ Знов у лірику залазиш 
ти, юначе? —

• мене торкає по плечу. 
Друже-сонце!

Правда, я співаю,
І не стриматися радості 

моїй:
Нам і осінню сміються 

первомаї,
Гартували нашу 

молодість бої.
В праці ми ростем 

і молодієм,
І тому тепер співаю я, 
Бо така дзвінка

і мелодійна
Комсомольська молодість 

моя.

Буяй, життя! Палай, 
життя!

Візьми і серце вийми! — 
Несу нестримане чуття 
В твої земні обійми. 
Дитинство темне загубив 
Я десь в ріллі, у полі, 
Під вітра суховійний спів

* * *

1 мертве листя долі. 
Ну, а тепер — немов осліп 
У життєвому світі... 
Життя людини!
А
Коли б
Тебе та й пережити. 

Дмитро НАДІЇН.

Так світи ж,
Світи і смійся, сонце! 
Жити нам і молодо

і радо.
Ти приходь до нас,

до комсомольців,

На пораду.
Пилип РУДЬ.

Руді вітрила підняла, 
пливе 

Зловіща ніч на Україну. 
Та поки серце в нас 

живе —
Нас не поставиш

на коліна. 
Безумна мати коси рве, 
Зове повішеного сина.

" Та поки серце в пас 
живе —

Нас не поставиш 
на коліна.

Колись історія назве 
Наш час — народженням 

людини, 
Бо поки серце в нас 

живе — 
Ми не стояли на колінах. 
Володимир БУЛАЄНКО.

потрібна допомога. Та він не сміє навіть поворухну
тися: зараз же пристрелять.

Знову йшов густий дощ, вартові поховалися по ха
тах. Аж тепер можна відповзти вбік, припасти губами 
до мокрої трави. О, як хочеться жити! Йому ж тільки 
вісімнадцять.

Не пам’ятав Миша Абдулаєв, скільки і куди повз 
пГд покровом ночі. Кілька разів втрачав свідомість. 
Згодом опинився біля старенької хати. Хотів постука
ти і не насмілився. «А що як тут німці?» Заліз у ку
рінь над льохом і знову впав у забуття.
РАБУСЯ Христя Петричук не спала всю піч; на дру- 

тому кінці села радить її дочка, а пройти не мож
на: німецькі патрулі стріляють без попередження. Аж 
насвітанку вийшла з хати. І раптом — десь чути тихий 
стогін. "«Що б то могло бути?» — майнула думка. «Чи 
не поранений хто?»

Обережно підійшла до льоху. Так і є, закривавлений 
червоноармієць.

— Мамо, — простогнав він, — дайте трохи води.
— Зараз, синочку, зараз.
За хвилину вона повернулася з кухлем молока, і со

рочку білу принесла з собою, розірвала її, перев’язала 
рани.

Три дні переховувала стара колгоспниця Михайла. 
Але тут, біля великого тракту, було небезпечно. Пора
дилася з їздовим Оверком Гладунцем, і удвох перевез
ли Абдулаева до тихого, далекого від доріг хутора Ко
валівни.

Колгоспниця Мотря Люльчак — мати двох дітей. 
Коли їй розповіли про пораненого червоноармійця, ска
зала:

— Везіть до мене, буде моїм сином. Все село підтвер
дить.

Стан Абдулаева був досить важким, 
ніде взяти, і доводилось лікувати 
Названа сестра Марійка обходила 
іноді; щоб зробити йому приємне, 
про далекий сонячний Узбекистан, 
серцем до рідного краю.

Поступово він одужав, вже міг
Та в грудневий морозний вечір 1941 року до хаги при
йшли поліцаї.

— Збирайся, чорномазий! — гримнув один 
вдарив прикладом гвинтівки.

— Не бийте мого сина! — кинулась до них
чем Мотря Сергіївна.

Поліцай зареготав:
— Який він тобі син? Це ж узбек.

УМАНСЬКА катівня, — так звали табір
ськовополон

Медикаментів * 
настойками з трав, 
його як рідного. А 
просила розповісти 

І тоді Мита линув

ходити без милиць.

з них І

з розпа*

для вій- 
• ••^ськовополонених, розміщений у глибокому кар’єрі 
Уманського цегельного заводу .Сюди й потрапив юн&к. 
Жодного теплого приміщення, тільки дерев’яні бараки. 
Тисячі змучених голодом і хворобами людей. Кожного 
ранку з бараків виносили мертвих. Але й тут радянські 
люди не схиляли голів. Табірна охорона ніяк не могла 
дізнатися, хто це розклеює листівки, написані від ру
ки, хто закликає не коритись катам. Тоді німці хвата
ли перших-ліпших і розстрілювали на очах у всіх.

Одного разу Михайло Абдулаєв помітив недалеко від 
колючого дроту знайому постать. Невже вона, Мотря 
Сергіївна? Вій зробив кілька кроків до неї. І жінка 
раптом скрикнула:

— Синочку!
З вузликом в руках кинулась до дроту.
— Свіжих пиріжків тобі принесла!
Та де там!.. Перед нею виріс дебелий німець, видер 

з рук клуночок, відштовхнув стару.
А незабаром після того Михайла разом з іншими вій* 

ськовопоіоненими, хто молодший і дужчий, повезли в 
Німеччину. І всю дорогу жодного кусочка хліба. По
невіряння в різних таборах, життя впроголодь, важка 
праця... І, нарешті, втеча. Абдулаєв знову став солда
том Радянської Армії, брав участь в остаточному роз
громі гітлерівської Німеччини. А після війни — навчан
ня в Бухарському педінституті, аспірантура, захист ди
сертації на звання кандидата біологічних наук в Мос
ковському університеті імені Ломоносова, повернення 
в рідну Бухару. Абдулаеву доручають керувати ка
федрою біології інституту, присвоюють звання доцен
та. В 1957 році він вступає в партію.
Т ВСІ ці роки міцний, любовний зв’язок з рідною Ко- 
-*- валівкою, з другою матір’ю Мотрею Сергіївною 
Люльчак. Він кожен лист починає словами:

«Рідна, дорога мамо!».
З якою теплотою зустріли ковалівні, сім’я Люльча- 

ків дорогого гостя Михайла Абдулаева зі своєю сі
м’єю! Все тут було: і міцні обійми, і сльози, і поцілуй* 
ки. Міцніша сталі дружба народів витримала всі випро
бування, об неї розбилися 
скажені зусилля ворогів.

А. КАСУРКІН.
Голованівський район
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР* 
18 червня 19G1 р., З стор.



Вони, бач, нудяться
БОРИС Серга гов і Олек

сандр Овсянніков такі 
нерозлучні друзяки, такі ко- 
реші, що й водою їх не 
розіллєш. Де один щось 
накоїв, там десь і другий 
встряв. І живуть же не по 
сусідству. Борис по Серед
ньому провулку в будинку 
№ 66 мешкає, а той на 
вулиці Свердлова. А от 

знайшли спільну мову. Од
ному без другого аж нуд
но стає на душі. А ще дуж
че нудить їх, коли ніде ні
чого не натворять за цілий 
день. Тоді й не спиться всю 
ніч.

Оце зберуться удвох. Ну 
що б його утнути?

— Борька, гайда до трид
цятої школи. Там такий 

сад, у-у-у....
— Так ще ж нічого не 

поспіло.
— Щось знайдемо.
Полізли в сад, потоптали 

полуниці і квітники, дерева 
поламали. Були б і їм, як- 
то кажуть, ребра там пола
мали, та хулігани втекли, 
і ось на світ з’явився акт, 
якого з школи передали в 
міліцію.

Іншим разом бешкетни
кам спало на думку вулич
ні ліхтарі позбивати. їм, 
бачте, здалося, що на вули
ці було занадто світло. Піс
ля цього стали водосточні 
ринви зривати з будинків. 
Все ж розвага!

Одного разу таку забаву 
знайшли. Почали одрива- 
ти мікротелефонні трубки

це-з таксофонів. Прямо з 
пами рвали. Сили ж ого-го, І 
іншим позичити можуть. Та А 
не там, де треба, вона при-і 
кладається. #

Парубкам майже по двад-# 
цять років, а вони все не# 
наберуться розуму і рос-# 
туть телепнями. Борис ро- # 
ків, мабуть, з шість ходив * 
у сьомий клас, все науку? 
«гриз». А тепер в рембуд- А 
греет влаштувався. Та й д 
там трудиться- через пень-5 
колоду. А його напарник « 
взагалі ніде не працює,« 
здоров’я своє береже, на-# 
хлібником зробився. Отож $ 
і нудно сидіти вдома, тому# 
й шукає, як би на шкоді # 
промарнувати час. \

о. попов. 5
Кіровоград. • ім.

ОБ’ЯВА
Загубили комсомолку ТА

МАРУ АБРАМАШВ1ЛІ 
комсомольці села Іскрівки 
Петрівського району. Поки 
працювала дояркою в кол
госпі, всі її знали, до ком
сомолу прийняли, а потім 
дівчина зазналася та й ки
нула роботу. Кажуть, ніби 
десь погналася за довгим 
карбованцем. Просимо всіх, 
хто знає про місце перебу
вання Тамари Абрамашвілі, 
повідомити первинну ком
сомольську організацію кол
госпу імені XX з’їзду КПРС 
Петрівського району.

? •— Ну, з головування йде-
•' те... Розсердились на газе- 
' ту. Не робіть, Марко Тро- 

( химовичу, цього. З вами на- 
• віть мені легше буде, — з 

і* щиросердим сумом погля- 
• 'нула на нього, і вболівання І# жінки і її гарне, з печаттю 

кривди 
Марка.

Чого 
жінок 
важливим поглядом і бої- 

л мось промовити добре сло- 
(ІВО, яке їм потрібне більше, 
(і аніж тим, що мають закон
ів НИХ ЧОЛОВІКІВ і дітей? А ЩО, 
Iі коли взяти й сказати їй: 

«Ти, Мавро, записала дитя І на моє ім’я, то нехай воно 
й назовсім буде моїм, а ти 
будь моєю дружиною»? Він 
здригається і одразу ж про
ганяє цю думку. І не тому, 
що для нього страшним бу
ло б таке одруження або 

а чийсь поговір, а тільки то- 
і му, що за все життя він 

А двічі любив І ще й досі 
а інколи без надії сподівався 

того, що звалось любов’ю.
> Але навіть 
співчуттям ти
вечити життя 
цій жінці, що 
тобою і тільки 
щоб ти не зневірився в лю
дях і сам ніколи не 
людяності.

обличчя вразило

ж ми часто таких 
зміряємо напівзне-

найглибшим 
можеш зні- 
і собі, і ось 
стоїть перед 
хоче одного:

втрачав

Михайло СТЕЛЬМАХ

Продовження, 
див. в №№ 67, 68,

и дороги!

Початок
71.

— Ось, товариші, повчіться працювати так, як голова 
Берестягівської сільської Ради т. Кропивницький. Жод
ного поламаного містка, зруйнованої дороги в Берестя- 
гах немає — все приведено в зразковий порядок. І 
люди завдячують саме т. Кропивницькому!

1 ще не встиг завідуючий Гайворонським райшлях- 
відділом закінчити свій монолог, як весь зал районного 
Будинку культури загримів такою овацією, що Кропив
ницький аж від сну прокинувся.

І, мабуть, лежачи в пуховиках, він довгенько задо
волено усміхався б приємному сну, коли б з вулиці не 
докотилося надривне завивання мотора і грізний голос 
шофера:

— А стонадцять чортів... Ну й дороги!..
Усмішка на обличчі т. Кропивницьного враз погасла. 

Він швиденько одягнувся і подався у сільраду, щоб 
накидати черговий проект рішення про ремонт доріг і 
мостів. Та писати легше, а виконувати? От саме про ви
конання т. Кропивницький частенько й забуває. Тому 
наш художник на прохання берестягівців зробив малю
нок вулиці села Берестяги Гайворонського району, щоб 
голова сільради т. Кропивницький не забував про дій
сність!

— Спасибі тобі, 
бі, — розчулено . 
на жінку й дитя.

— За що? — дивується 
вона.

— За підтримку, за ду
шевність, — він бережно 
пригортає Мавру, цілує її в 
щоку, ловить сполохане 
«ой» і швидко виходить на 
дорогу...

Наступного дня Марко 
добрався до тієї місцевості, 
де майже голіруч зчепився 
з самою смертю. Нелегкі 
думи навіяла на нього вет- 
ха, казенного стилю, з похи
леним хрестом церковиця. 
Він пішов на цвинтар, де 
чимало його друзів зна
йшли свій останній приту
лок. Тут, над хрестами і ду
бовими обелісками, крисла- 
тились обтяжені плодами 
яблуні та груші і злітали 
увись стрункі черехи, на 
прив’ялих плодах яких га
рячими сережками висіли 
оси. Марко бережно- зірвав 
одне червонобоке, з осін
ньою росинкою яблуко, 61- 

.ля коріння якого, шукаючи 
Стелла, притулилося дріб
неньке сонечко.
і В глибині цвинтаря- з 

рдерев обзивались мелодійні 
І’голоси: то жінки обривали # 

плоди. На білій дорозі спо
кійно попасалась пара ко
ней, запряжених в наповне
ний яблуками віз, і підку- 
черявлене біленьке лоша 
солодко припадало до вим’я 
великоокої матері.

На паперті, з щілин якої 
• буйно проросла трава, сидів 
|Старий засушений пано- 
ітець, тіні смерті ворушили- 
|Ся в його очах, від нього 

лпахло задавненим воском і 
р тлінню. Він довго-довго 
рпридивлявся до Марка, а 
((потім на віджилнх щоках 
#ворухнулися зморшки:

— Я десь бачив тебе, 
і’чадо, живого чи мертвого... 
І'Але де? і
# — Не знаю, панотче. І 
Iі — І я не знаю, — скорб- < 
<*но похитав головою, на якій 1 
<'пухом кульбаби тремтіло 1 
•'останнє волосся. — Що в 1 
^дитинстві було — пам’ятаю, 1 
•а що пізніше — все повн- 1 
втрушувалось з голови. Ба- 1 
рчиш, яблука доспіли, але я 
рїх уже не їстиму, — і жов-

, спаси- воскові сльози поволі 
дивиться покотилися по його висуше

них щоках.
А з обнизаних плодами 

дерев тихенько і доладно 
струшувалась пісня — не 
про небесне життя, а про 
ясний місяць, ще яснішу 
зірку і вірне кохання.

За тихою річечкою, де він 
колись лежав у окопі, стоя
ло кілька важких танків. 
Короста іржі роз’їдала їхні 
покорчені останки, 
дивилися в землю 
жерла гармат. На 
скаліченому колесі він рап
том побачив живу краплину 
крові. Марко з несподіван
ки аж здригнувся і ближче 
підійшов до танка. Ні, то 
не кров, то запізніла черво
на квітка гороху цвіла на 
тому, що колись несло 
смерть. Тільки це тепер і 
нагадувало страхіття війни.

Вечоріло, зелені поля

і тупо 
мертві 

одному

бралися тума
ном, а діброви 
сизою синню.

Над <
стояла така 
благословен н а 

тиша, що було 
чути, як кущц. 
ки жита ронили 
краплі роси. Ми- 
нуле і теперішнє 

разом і втихоми- 
він

світок
така

зійшлися 
рили Маркове серце; 
поволі пішов до тих пагор
бів, на яких, немов на ма
люнку, розкинулось невели
ке, річечкою підперезане 
село. Крайня хата-білянка з 
червоним підведенням була 
такою свіжою, що крізь 
білення попробивалися ян
тарні незасохлі грудочки 
живиці. Коло хати смілоока 
в барвистій хустині молоди
ця красиво, як у театрі, ре- 
шетувала пшеницю і погля
дала на причеплену до 
шовковиці колиску, де агу
кало і бавилось своїми шг- 
женятами немовля.

Марко поздоровкався з 
молодицею, запитав, чи 
можна буде переночувати, і 
вона, не припиняючи робо
ти, озвалась артистичний 
оксамитним голосом:

— Коли добрий чоловік, 
то можна.

Закінчення буде.

І

Морська дружба. Фотоетюд М. Галиченка.

ВІДПОВІДІ +■
до куточка «У вільний час», надрукованого у нашій І 
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«Молодой коммунарэ — оргав Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ. г. Кировоград.

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО. 36.
Телефони: редактора — 56-12, відповідального секретаря 

50-14, відділів — 50-24.
Газета виходить у середу, п’ятницю І неділю.

Кіровоградська обласна друкарня <м. Г. И. Димитрова 
Облвидазу, м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

Побувавши „Під мітлою
21 травня в газеті дру

кувався фейлетон «Сповідь 
Грицька Макухи». В ньому 
йшлося про широку торгів
лю спиртними напоями по 
вулиці Леніна в м. Кірово
граді.

Начальник облуправління 
торгівлі т. Лимар повідо
мив редакцію про те, шо 
Кіровоградський міський 
відділ торгівлі вилучив із 
продажу на розлив вино в 
кіосках магазину № 88, в 
магазинах № 26 та «Авто
мат». В магазині «Авюмат» 
продажа пив-і провадить-

ся тільки до 17 години.
Заборонено торгівлю ви

ном і пивом в усіх магази
нах кулінарії та павільйо
ні тресту їдалень.

В усіх закусочних, бутер
бродних, ларках і павільйо
нах, розташованих на кол
госпному ринку, встановле
но продаж вина на роз
лив з 9 до 17 години. За
боронено виносну торгівлю 
денатурованим спиртом на 
ринку, а торгівля ним про
вадиться тільки в стаціо
нарних господарчих мага
зинах.

Правильно розв’язавши чайнворд, ви прочитаєте у виділе
ній вертикалі назву правил передачі зорових вражень через 
малюнок з натури.

1. Живопис на відкритому повітрі; 2. Автор багатьох баталь
них полотен, художник-герой, художннк-громадянин; 3. Кар
тина К. П. Брюлова, написана в 1832 році; 4. Місто, батьків
щина перших мариністів; 5. Автор пам’ятника Пушкіну в Моск
ві; 6. Принципи і порядок розміщення художніх творів, ви
ставлених для огляду; 7. Водяні фарби; 8. Один з найбільших 
в Росії збирачів творів мистецтва, багаторічний керівник Тре- 
тяковської галереї; 9. Український радянський живописець; 
10. Репродукція; 11. Чоловіча статуя, виконана як несуча архі
тектурна деталь, замість колони, кронштейна.

Склав А. МИХЛ1К.БК 00666. Зам. № 4198.

Квадрати: АВСД; ВМДЕ;
Задача — жарт

У кімнаті чотири кішки.

РЕБУС
Перший космонавт Юрій 

Гагарін.
Першими дали відповіді 

Леонора Ткаченко, Зоя Га
поненко, Олександр Стри- 
жевський, Сергій Запоро
жець з м. Кіровограда, Ні
на Ступак з м. Помічної, 
Люба Московчеико з с. Су- 
ботець Зиам’янського райо
ну, Станіслав1 Ткаченко з є. 
Рощахівки Бобрннеиького 
району, Лариса Скрипник з 
с. Мануйлівки Маловисків- 
ського району, Ольга Пись
менна з с. Онуфріївни, Га
лина Радова з с. Вільшанки, 
Олександр Гудим з м. Хру£ 
щов та інші.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Головне управління професійно-технічної освіти 
при Раді Міністрів УРСР

КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ <N2 1

(будівельне училище)
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

Училище готує: штукатурів, мулярів, теслярів, 
малярів, електромонтерів.

Строк навчання два роки.
Учні забезпечуються безплатним обмундируванням 

та харчуванням.
Приймаються юнаки та дівчата 1945—1946 років 

народження.
Гуртожитком учні не забезпечуються.
Вступаючі до училища повинні подати: заяву, 

автобіографію, паспорт, свідоцтво про народження, 
4 фотокартки, свідоцтво про закінчення 7—8 класів 
та характеристику з школи.

Документи приймаються до 1 серпня 1961 року. 
Початок навчання 1 вересня 1961 р.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Декабристів, 

№ 3.
ДИРЕКЦІЯ.
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