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П РОИДЕНО останній метр 
** шахтопрохідки в рахунок 

серпня. Достроковим виконан
ням місячного плану зустріла 
День шахтаря бригада Семена 
Мотрука, яка працює в дре
нажній шахті Днмитровської 
вугільної дільниці.

На знімку (зліва направо): 
бригадир прохідників Семен 
Мотрук, прохідник Віктор Само- 
дій, відкатник Микола Моска
ленко.

Фото В. КОВПАКА.
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БУДІВНИК КОМУШЗЕЙУ-
ЦЕ ЗВУЧИТЬ ГОРДО!
ЮНИЙ друже! Нам з тобою випало велике щас

тя — жити і трудитися в чудову епоху будівни
цтва світлого прийдешнього — комунізму. Ти будуєш 
комунізм, товаришу! Тебе, як і мільйони твоїх ро
весників — рядових трудівників нашої країни,— Ко
муністична партія залучила до натхненної творчості. 
Комунізм — це ідея, яка заволоділа умами і серцями 
мас, він перетворився у велику творчу і нездоланну 
силу.

Проект Програми КПРС являє собою ясний до
роговказ створення величної споруди комунізму, в 
будівництві якої покликаний брати участь весь наш 
народ. Це — справа не віддаленого майбутнього, а 
безпосереднє практичне завдання всіх нас разом і 
кожного з нас зокрема. «Велична будова комуніз
му, — говориться в проекті Програми партії, — спо
руджується наполегливою працею радянського на
роду — робітничого класу, селянства, інтелігенції. 
Чим успішніша їх праця, тим ближче здійснення ве
ликої мети — побудова комуністичного суспільства».

КОМУНІЗМ виростає з повсякденних зусиль міль
йонів людей, йому прокладають шлях верстат

ник, який видає понадпланову продукцію, і буді
вельник, що зводить нові житлові квартали, куку- 
рудзовод, який добивається високих врожаїв, і лі
кар, що чуйно ставиться до своїх обов’язків. Кого 
з нас може не порадувати запалюючий трудовий по
двиг бригади свердлувальниць Альбіни Кравцової з 
заводу «Червона зірка». Своєю невтомною, натхнен
ною працею дівчата вже добилися виконання змін
ного завдання за п’ять годин і здобули високе зван
ня колективу комуністичної праці імені XXII з’їзду 
КПРС. Тепер Альбіна і її подруги допомагають ще 
двом колективам здобути це звання.

Не покладаючи рук, трудиться разом з своїми по
другами на фермі колгоспу «Україна» Гайвороисько- 
го району проста дівчина Катерина Захаренко. Енер
гійна комсомолка не шкодує сил і вміння для юго, 
щоб додатковими сотнями літрів молока внести і 
свою, нехай невелику частку праці у загальнонарод
ну справу.

Хороша, цілком заслужена слава йде на Кірово
градському агрегатному заводі про Івана Столяр
чука. Цей кмітливий виробничник оволодів кілько- 
ма суміжними професіями, вніс ряд ефективних про- £ 
позицій, передає свій досвід молодим верстатникам. ■ 
Тож і недарма ударнику комуністичної праці І. Сто- ■ 
лярчуку не так давно присвоєно звання «Майстер— ■ 
золоті руки». :

А скільки хороших справ занесли на свій рахунок £ 
комсомольсько-молодіжні бригади Знам’яиського па- ■ 
ровозного депо! Один тільки екіпаж відповідального ■ 
машиніста Миколи Лобанова з початку року заніс ■ 
на свій рахунок більше 250 великовагових поїз- ■ 
дів, в яких перевезено понад норму тисячі тонн ■ 
понадпланових вантажів. Всіх наших маяків, людей, ■ 
окрилених величними накресленнями семирічки, " 
невтомних молодих будівників комунізму, важко на- ■ 
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віть перелічити. Як і по всій країні, їх дуже багато 
на орденоносній Кіровоградщині. їх стає все більше 
і більше. В труді натхненному, творчому ми бачи
мо, як формується світогляд людей, вони стають силь
нішими, красивішими духовно. Вони вже серед 
нас — люди з комуністичною свідомістю, люди прий
дешнього завтра.

Працюючи творчо, створюючи матеріальні і ду
ховні блага для народу, підвищуючи продуктивність 
праці, поліпшуючи якість продукції, знижуючи її 
собівартість, ти, юний друже, зміцнюєш економіку 
своєї країни, підносиш на вищий ступінь культуру 
свого народу і, значить, береш діяльну участь в бу
дівництві комуністичного суспільства. А це для нас 
з тобою велике щастя! Адже які справді грандіозні 
перспективи розкриває перед радянськими людьми 
історичний документ — проект Програми КПРС! Ко
муністична партія—розум, честь і совість нашої епохи, 
її ленінський Центральний Комітет твердо і впевне
но ведуть трудящих нашої багатонаціональної краї
ни по точному і найправильнішому курсу — до ко
мунізму.

ПАРТІЯ говорінь: «Перемога комунізму залежить 
від людей, і комунізм будується для людей. • ■ 

Кожна радянська людина своєю працею наближає 
торжество комунізму». Ось на яку височінь підня
тий, облагорожений труд в нашій країні, твій труд, 2 
дорогий товаришу! Ти — будівник комунізму. В наш ■ 
неповторний час це звучить гордо! Так працюй же, ° 
юний друже, з кожним днем все краще, знаходь по- ■ 
ві шляхи і засоби підвищення продуктивності пр’аці, ■ 
виховуй в собі риси людини комуністичного суспіль- п 
ства, в труді і побуті керуйся моральним кодексом » 
будівництва комунізму!

Своїми руками, своєю енергією, своїм талантом ° 
ти утверджуєш на землі Мир, Труд, Свободу, Рів- £ 
ність і Щастя всіх народів!

НОВА ІНІЦІАТИВА 
МОСКВИЧІВ

1 НЩ1АТОР руху за ко- 
-* муністичну працю — 
ремонтна бригада. депо 
Москва - Сортувальна, очо
лювана майстром Володи
миром Станілевичем, висту
пила з новим чудовим по
чином.

— Зробимо законом сво
го життя моральний кодекс 
комуністів, проголошений у 
проекті Програми Комуніс
тичної парти Радянського 
Союзу, — вирішили патріо
ти. — Почнемо змагання за 
звання' ударної бригади бу
дівників комунізму!

До відкриття XXII з’їзду 
КПРС збільшити продук
тивність праці ще на п’ять 
процентів, впровадити нову 
технологію, яка дозволить 
подвоїти міжремонтний 
пробіг локомотивів, Ьосягти

в наступному році найвищо
го на залізничному тран
спорті виробітку на одного 
робітника — такі деякі з 
нових рубежів, намічених 
бригадою. Одна з заповідей 
будівників комунізму — то
вариська взаємодопомога. Л 
ремонтники вирішили допо
могти моторно-апаратнолщ 
цехові. Всяка провина в по
дуті буде прирівнюватись', 
до порушення трудової дис
ципліни, враховуватись 
при підбитті підсумків зма
гання.

Президія Московської мі
ської ради профспілок схва
лила 
ди
вича і рекомендувала проф
спілковим організаціям сто
лиці якнайОїльїие пошири
ти її досвід.

новий почин брига- 
Володимира Станіле-

Читачі обговорюють,
пропонують, радять

Bc.it ва-в йн & їв аіфеслсвс сб », 
ПІДВИЩЕНІ ВИМОГИ

У НАС в районному відділенні «Сільгосптехніки» після 
опублікування проекту Програми партії дуже час

то, серед робітників виникають розмови про цей доку
мент величезного значення. В ньому сконцентрована во
ля мільйонів комуністів, воля всіх радянських людей. 
Безумовно, кожний хоче внести і свою частку у здійс
нення величної програми. Адже врешті-решт економіч
на могутність країни залежить від самовідданої праці 
мільйонів трудящих. Я особисто взяв зобов’язання що
зміни виконувати норму на 115 процентів. Свого слова 
дотримую, борюсь за високу якість виготовлюваних 
мною деталей.

В проекті Програми говориться про те, що «основою 
підвищення продуктивності сільськогосподарської праці 
будуть дальша механізація сільського господарства». 
В цій галузі нам, працівникам «Сільгосптехніки», нале
жить визначна роль. Хочеться тільки висловити поба
жання, щоб з року в рік розширювався випуск запас
них частіш і деталей, поліпшувалась їх якість. Не по
милюся, якщо сюажу, що це питання турбує всіх ме
ханізаторів сільського господарства.

М. ЮРЧЕНКО,
токар.

с. Хмельове.

Візит прем'єр-міністра Індії Дж. Меру 
в Радянський Союз

Голова Ради Міністрів СРСР М. С. Хрущов у 1960 
році під час свого перебування в Індії запросив пре
м'єр-міністра Індії Дж. Перу відвідати Радянський 
Союз. Це запрошення було прийнято.

Прем’єр-міністр Дж. Перу прибуде в Москву 6 ве
ресня 1961 року.

«В суспільному вихован
ні підростаючого поколін
ня підвищується значення 
школи, що покликана при
щеплювати дітям любов до 
праці, до знань, формувати 
молоде покоління в дусі Ко
муністичної свідомості і мо
ральності». Так сказано в 
проекті нової Програми Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу.

Почесне завдання довіри
ла партія школі. Разом з 
тим воно так само й відпо
відальне: адже ми, вчителі, 
повинні виховувати не ли
ше будівників комунізму, 
але й тих, хто безпосеред
ньо житиме при комунізмі.

Рівень виховання учня 
перш за все залежить від 
рівня знань, уміння і за
гального розвитку вчителя. 
Ось тому і на партійних 
зборах, які днями ■відбули
ся в нашій школі, в центрі 
уваги стояло питання — 
підвищення вимог до якос
ті проведення уроків, їх 
ефективності.

Та якими б великими не 
були зусилля вчителів у ви
хованні дітей, без тісного 
контакту з батьками їм не 
досягнути бажаних резуль
татів. Тільки завдяки по
стійній допомозі батьків
ського комітету ваша шко
ла ось уже кілька років
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зрозумілі, та не скрізь впо
рядковані.

В минулі роки наша шко
ла готувала мебльовиків, 
швей, будівельників. Прак
тика показала, що не всі 
з обраних школою профен 
сій виробничого навчання 
виправдали себе. Потреба 
у швеях і мебльовиках а 
районі незначна, тому багач 
то випускників школи прач 
ціоють не за набутою спе« 
ціальністю. і

Трапляються випадки, ко« 
ли учні невдоволені спеці« 
альностями, які пропонує 
їм для засвоєння школа. 
Потім наслідки — байду« 
же ставлення до практич« 
них занять, і в кінцевому 
підсумку виходить спеціа« 
ліст з поверховими знання« 
ми. Таке становище не лих 
ше в нашій школі. Уникну« 
ти його можна тільки з до« 
п о м о г о ю райвиконкому, 
обов’язок якого затвердити 
за окремими школами певні 
спеціальності. йдучи до 
дев’ятого класу, учень за» 
здалегідь ознайомлений з 
профілями виробничого 
навчання в школі, в якій 
він хоче вчитись. Тоді не 
буде конфліктів між нахи« 
лом і бажанням дитини та 
вимогами школи.

Отже, тільки спільними 
зусиллями школи, сім’ї 1 
громадськості ми зможемо 
здійснювати 
виховання 
покоління.

Ф. ЖИРНИЙ, 
директор Новомирго- 
родської 
школи № 1.
В. ПОНОМАРЕНКО, 
секретар шкільної 
парторганізації.

працює без відсіву учнів, 
всі діти шкільного віку 
охоплені навчанням. Взає
модія школи і сім’ї — не
від’ємна частина суспіль
ного виховання підростаю
чого покоління.

Особливе місце в проекті 
Програми партії в галузі 
народної освіти відводиться 
пов’язуванню навчання уч
нів з життям. В Програмі 
ясно говориться: «Середня

освіта повинна забезпечу
вати трудову і політехнічну 
підготовку відповідно до 
зростаючого рівня розвит
ку науки і техніки з ураху
ванням потреб суспільства, 
здібностей і бажань уч
нів...» Не роблячи довгих 
вступів, слід відразу наго
лосити: для пошуків і спроб 
у виробничому навчанні 
школярів було досить часу. 
Потреби і можливості його

Мор альний кодекс
будівника комунізму 1

і Партія вважає, що МОРАЛЬНИП КОДЕС БУ- |
■ Д1ВІ1ИКА КОМУНІЗМУ включає такі моральні |
; принципи: |
і —х відданість справі комунізму, любов до соціа- |
• лістичної Батьківщини, до країн соціалізму;
; — сумлінна праця на блага суспільства: хто не |
і працює, той не їсть; |

І; — піклування кожного про збереження і умножен- | 
і; ня суспільного добра; |

• — висока свідомість громадського обов’язку, не- <
• терпимість до порушень суспільних інтересів; |
; — колективізм і товариська взаємодопомога: ко- | 
і жен за всіх, усі за одного; ■ |
• — гуманні відносини і взаємна повага між людь- | 
; ми: людина людині — друг, товариш і брат;
> — чесність і правдивість, моральна чистота, прос- |
■ тота і скромність у громадському й особистому |
; житті; |
і — взаємна повага в сім’ї, піклування про вихо- | 
і вання дітей: |
; — непримиренність до несправедливості, дармоїд- |
> ства, нечесності, кар’єризму; |
! — дружба і братерство всіх народів СРСР, нетер- |
; пимість до національної і расової неприязні;
• — непримиренність до ворогів комунізму, справи |
■ миру і свободи народів: і
> —- братерська солідарність в трудящими всіх <
'.“країн, з усіма народами. 5

(З проекту Програми Комуністичної партії ? 
Радянського Союзу). |

комуністичне 
підростаючого

середньо?



вибори в комсомолі

4. Доповідати 
про що

бюро і самокритичних зау
важень.

Якщо І бралися які зобо
в’язання у цій організації, 
якщо і народжувались непо
гані починання, то до кінця 
вони не доводились. Так, 
було прийняте рішення за
садити парк навколо примі
щення будуправління, та 
поки що на тому місці, де 
планувалось виростити ком
сомольський парк, — за
рослі бур’янів.

Взяли комсомольці буд
управління зобов’язання .по 
збиранню металолому, але 
жодного разу не вийшли 
на недільник.

За бездіяльність, за від
сутність контролю над ви
конанням комсомольських 
доручень гострій критиці 
піддали комсомольське бю
ро у своїх виступах тт. Ко
вальов, Левченко та інші. 
Закинули докір 
ЛКСМУ, який 
вився тим, що 
цій організації.

Збори обрали

не було 
3В,Т,,О-ВИБОРНІ ком- 

°ВСІ(.’’ Мол^СЬк< збори, окрім
і своєї важливості, ста- 

ть д0 Того ж урочистою, 
РАДІСНОЮ подією. Це у тих 

Рга>іізаціях, де добре по
працювали, де е чим згада
ти звітний період. Коли ж 
Роботи ніякої не велося, то 
й на збори молодь збирає
ться неохоче. Саме так бу
ло у будівельному управ
лінні облспоживспілки: лед
ве зібрав секретар Анатолій 
Прядун комсомольців, щоб 
відзвітуватися. Довелося » 
секретарю партійної органі
зації втручатися.

Звітна доповідь цілком 
достовірно відобразила ро
боту організації — булата- 
кою ж неяскравою, позбав
леною конкретності.

За останні вісім місяців 
комсомольці лише один раз 
збиралися на збори. Навіть 
члгнські внески тут сплачу
ються неакуратно, не гово
рячи вже про живу комсо
мольську роботу. І все Ж 
це не дало секретареві при
воду для критики на адресу 

--------♦-------- \

і міськкому 
мало ціка- 
робиться У

•і:

Почали копання 
буряків

Організовано розпо
чалося копання цукро

вих буряків у другій ріль
ничій бригаді колгоспу іме
ні Кірова Олександрійсько
го району. Безвідмовно 
цює бурякозбиральний 
байн Павла Мурзіна. 
свідчений механізатор 
дня викопує буряки з 
щі 3,2—3,8 гектара.

До збирання коренів
ступили і в інших бригадах. 
На приймальний пункт цу
крозаводу відправлено пер
ші - автомашини цукрової 
сировини-

П.
голова 
Кірова 
ського

Збори обрали новий склад 
комсомольського бюро. Сек
ретарем бюрр, обрано Олек
сандру Ковальову. Комсо
мольці будуправління спо
діваються, що тепер їх 
організація заживе новим, 
цікавим життям і що під 
час наступних звітно-вибор
них зборів секретареві буде 
про що сказати у своєму 
звіті.

Г. МАЛОБРОДСЬКИЙ.

пра- 
ком- 
До- 
1ЦО- 

пло-

при-

Сердечгяа подяка.
Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної 

Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР одержали численні 
привітання і поздоровлення у зв’язку з новою видатною 
перемогою радянської науки і техніки — безприкладним 
в історії людства 25-годинним космічним польотом ма
йора Германа Степановича Титоза на кораблі-супутнику 
«Вост<ж-2».

Теплі привітання і палкі поздоровлення, одержані від 
державних,’’•партійних, громадських організацій, колекти
вів заводів і фабрик, радгоспів і колгоспів, діячів науки, 
культури та освіти, окремих громадян нашої країни, від 
комуністичних і робітничих партій, від політичних, проф
спілкових, наукових діячів і приватних осіб з зарубіж
них країн свідчать про визнання величезного успіху 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік в освоєнні 
космічного простору в інтересах миру і прогресу всього 
людства.

Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної 
Ради СРСР, Рада Міністрів СРСР висловлюють сердеч
ну подяку всім державним, а також партійним, проф
спілковим та іншим громадським організаціям, усім гро
мадянам нашої країни і зарубіжних країн за їх приві
тання та добрі побажання радянському народові.

КУЧЕРЕНКО, 
колгоспу імені 

Олександрів- 
району.

За сумлінність— 
подяка

листо. 
артілі

Ново-
ЗАДОВОЛЕНІ споїм 

ношею колгоспники 
«Радянська Україна» 
празького району. Комсомолець 
Іван Лнтвнненко ще й року не 
працює на цій посаді, а вже 
дістав подяку від начальника 
Відділення зв’язку.

Зараз, коли всі колгоспники і 
механізатори працюють на збн- 

' ранні врожаю, листоноша до
ставляє їм кореспонденцію без
посередньо на пате.

Г. ФІЛАТОВ, 
член корпункту в Ново- 
празькому районі.

---- 0-----

КОРОТКО
ІЛЬШЕ БО художніх філь- 
мів проглянули піонери та 

школярі м. Знам’янки під час 
літніх канікул. Широкоекранний 
кінотеатр «Україна» регуляр
но влаштовув для них дитячі 
кіносеанси.

- В. ПРАВЕЦЬКИИ, 
помічник машиніста.* » «

учні Мар’янівської восьми-
& річної школи допомагають 

колгоспникам сільгоспартілі 
«10-рІччя Жовтня» під час літ
ніх польових робіт. Вони во
зять зерно машинами з-під 
комбайнів, сндос, трамбують 
його в ямах. Особливо праце
любними показали себе 
ІИитнІк, Гриша Узлов, 
Узлова, Гриша Биков, 
Тараненко, Валя Костенко 
Інші.

» А. КОВАЛЕНКО.
Петріпський район.

« « •
В Ульяновці здано в експлуа

тацію новий готель. У двоповер
ховому будинку до послуг 
приїжджих є 33 кімнати з усіма 
вигодами.

М. ШЕВЧУК.
Ульяновський район.

Вітя 
Зоя 

Валя 
та

А. КОВАЛЕНКО.

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДА 
РАДИ СРСР МІНІСТРІВ СРСР

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ КПРС

и/ИТЕЛІ села Новий Ста- 
ГП родуб ще й досі пам'я
тають одну легенду. Розпо
відають, що нібито кілька 
тисячоліть тому в степу 
росло чудернацьке дерево. 
Сто чоловік не могли охо
пити його стовбура. Дерево 
од вітру не гнулося, бурі не 
боялося. А було воно таке 
високе, що з вершини його 
сміливці могли спостерігати 
«далекі землі».

В один погожий день на 
превеликий подив мешкан
ців навколишніх сіл дере
во засохло, зігнулося. А 
якось люди прокинулися і 
зовсім не знайшли його. 
Тільки опісля на місці дуба 
і за кілька кілометрів нав
круги скрізь, де не копали 
землю, знаходили якусь 
тверду породу. Пробували 
її палити — вона горіла. 
Порішили всі: дерево те 
перетворилося у «камінь, 
який горить».

Легенда переходила з по
коління в покоління, обро
стала новими домислами...

«МОЛОДИЙ КОМУНАР)»
27 серпня 19G1 р. 2 стор.

тЛ ОСЬ в новостароду-
* бівські степи чотири ро-

СЬОГОДНІ-ДЕН Ь ШАЛСПАЛДЯ

Несе моряк вахту гірничу
ЩО у Леоніда романтична вдача, знають всі в брига

ді екскаватора «РС 350-1». В насипаних транспорт
но-відвальним мостом горах пустої породи він може по
бачити обриси справжніх хребтів, скель і вершин — ці
лий гірський пейзаж у мініатюрі. Поглянуть слідом за 
ним інші й погоджуються: справді схоже.

Це — по один бік розрізу. А з іншого — темнобура, 
погризена зубами роторів, стіна забою. Сам розріз гли
бокою рівною ущелиною простятся на кілометри. При
ємно, коли короткий літній дощ приб’є вугільний пил і 
у розрізі, повіває легенький свіжий вітерець. Тут, вни
зу, він особливо теплий, ніжний. 1 зовсім не схожий 
на ті морські шквали, дкі до минулого долав
матрос Балтійського флоту Леонід Петля

На флоті була у нього улюблена справа — радіотех
ніка. Знав Леонід, иіо радіолюбителем залишиться на
завжди, де б не жив і де б не працював. Отож потріб
но було вирішувати дальшу долю, коли служба підхо
дила до кінця. Але що там роздумувати, вибирати, ко
ли думки линуть до селища Димитрово, де чекають йо
го рідні, де пройшла юність і де вперше відчув себе ро-

*

бочою людиною, працю
ючи машиністом тран
спортера. Отже, було ви
рішено — знову туди, на 
Семенівсько - Головків- 
ський.

В гірничу сім’ю прий
няли моряка радо, але 
відразу ж попередив на
чальник дільниці Петро 
Пилипович Бандурко:

— Зважай, на якій ма
шині працюватимеш. На 
ній люди Героями ста- 

іють. Так що все мусить 
бути на рівні.

— Ясно, — коротко 
відповів Леонід.

Він вже знав, що на 
екскаваторі, куди його 
призначили, трудиться 
Герой Соціалістичної 
Праці Михайло Тнмофі- 
йович Чирва. А бригада

ки тому прийшли радянські 
геологи. З допомогою най
новіших приладів спеціаліс
ти «зазирнули» в надра зем
лі і під сорокаметровим по
кривом відшукали породу, 
яку в давнину називали 
«горючим камінням».

Запрацювали глибинні на
соси: вдень і вночі велась 
розвідка вугільного пласту. 
А навесні 1958 року в степу 
з’явилися прохідники, вій
ка і ники, елекгрослюса рі. 
Розпочалося проходження 
ствола; незабаром з глиби
ни дренажного штреку на 
поверхню землі кліть підня
ла першу вагонетку породи.

Не завжди прохідникам 
- корилися надри. Бували ви
падки, коли робітники на
трапляли на пісок-пливун. 
Тоді не допомагали навіть 
глибинні насоси. Пісок Пво- 
да, вперемішку з землею, 
мов вулканічна лавина, за
топлювали щойно відвойо
вані метри штреку.

Тепер лишилися позаду ті 
тривожні дні, коли за змі
ну прохідник долав від ЗО 
до 80 сантиметрів штреку. 
В землі і води відвойовано

Микола Мі- 
Володимир Неща- 

Володимир Шепко, 
не 

про- 
ма-

І І І І

і♦ і ♦ 
і ♦ ♦
•
? його одинадцять кілометрів.
• Зараз, коли всі основні ро-
• боти по підготовці вугіль- 

ного пласту майже закінче-
• ні, на Балахівському вугле
розрізі з щирою вдячністю

називають імена тих, хто в 
числі перших прийшов сю
ди в ніким раніше не потри
вожені степи. Серед них і 
молоді прохідники А. Олек- 
сієнко та М. Сухомлин, і 
їх друзі — підземні відкат
ники - В. Колесник та 
П. Швець. А хіба не заслу
говує на шану бригада, 
якою в напружені передпус
кові дні керував 22-річний 
Григорій Заїка? Члени цьо
го колективу 
щенко, 
денко, 
брат Григорія Микола 
раз виручали з біди 
хідників, відкатників, 
щиністів електровоза.

СУВ ТАКИРІ випадок, 
и ли на будові під 
майже добової зливи 
пошкодив високовольтну лі
нію електропередач. Вітер 
ламав дерева, збивав з ніг 
людей. В таку негоду моло
дий комуніст Іван Овчарук 
та ще троє хлопців, ризи
куючи життям, знайшли і 
усунули пошкодження, і на 
шахті знову запрацювали 
електромеханізми.

Перша черга вуглерозрі
зу збудована достроково — 
наприкінці минулого року. 
В травні тут розпочато ви
добуток вугілля. А сьогодні 
на підприємстві ведеться 
монтаж: центрального водо
збірника. Складання трьох 
потужних насосів виконують 
електрослюсарі Д. Мороз, 

ко-
час 

грім

комуністичної праці Івана Погребняка, в яку увійшов 
Д. Петля, змагається з машиністом-Героєм.

В бригаді своє правило: в усьому цілковита взає- 
мозаміна.

— Ти повинен бути готовий, щоб в будь-яку хвилину 
замінити машиніста транспортера, помічника машиніс
та. а треба, — то й стати за пульт управління екска
ватора, — вводив новачка у курс справ Іван Погреб
няк. 1 тут же запропонував допомогти в освоєнні тех
нічних електросхем.

Леоніду з його пристрастю до техніки це вдалось 
легко. Вже у перший місяць своєї роботи на екскава
торі в одну з нелегких нічних змін він сказав стомле
ному Борису Печеному, машиністу транспортера:

— А дай-но я спробую.
І механізм скорився дужим, вмілим рукам. А через 

деякий час хлопець і за пультом екскаватора відчував 
себе так само впевнено. Ось і зараз, у зв язку з відпуст, 
кою товариша Л. Петля заміняє помічника машиніста.

ТЕПЕР, у дні передз’їздівського змагання, трудове 
напруження передається із зміни в зміну. Нещодавно 

був такий випадок: до сусіднього екскаватора не було 
під’їзду, і бригада І. Погребняка взялась 2—3 години 
протриматись так, щоб не зупиняти роботи транспорт
ників. Забій саме трапився хороший. Стрічка транспор
тера безперебійно наповнювала вагонетки бурими ву
гільними брилами. 5 тисяч тонн вугілля видала тоді за 
зміну комуністична бригада.

Честь працювати в комуністичному колективі зобїт^^ 
в’язує не лише до високих трудових показників. В цьо
му навчальному році Леонід закінчить вечірню школу, 
десятирічку, шоб піти далі — у політехнічний інститут.
Як І всі члени бригади, він став народним дружинни
ком. Не наважуються подати голос порушники поряд
ку, коли селищем з червоною пов’язкою проходить цей 
ставний, чорноокий юнак.

Та скільки б турбот пе було у молодого гірника, він 
завжди вибере годину, щоб посидіти біля своєї люби
тельської радіостанції.

ЛЕОНІД переконаний, що у кожної людини мусить 
бути якесь захоплення. У нього це — радіо. При Бу

динку культури Леонід керує клубом радіолюбителів. 
Ного позивні знають і короткохвильовики інших кра
їн.. Найбільшою радістю було для Леоніда, коли він 

Спочув у космосі голос Германа Титова.
Час тепер на диво багатий подіями. І в перезміну, 

в хвилини перепочинку, дуже кортить поділитися з дру
зями своїми думками. Коли у пресі було опубліковано 
проект нової Програми Комуністичної партії, гірники 
витягали із кишень спецівок складені газети, щоб окре
мі місця перечитати ще раз, гуртом.

— Ось тут — про нас з вами, — каже статечний і 
розважливий Роман Іванович Богачов, підкресливши 
рядки: «Дальше швидке збільшення виробництва мета- 
лу і палива, що становлять фундамент сучасної промис
ловості, як і раніш залишиться одним з найважливіших 
народногосподарських завдань».

— Не тільки-тут, а й там, де про хімічну промисло
вість йдеться, — підтримує Леонід товариша. — Наше 
вугіллячко, дарма що буре, а де в чому і антрацит з 
ним не зрівняється. ,

Молодий гірник патякає на підприємство, що роз-’ 
кинулось неподалік розрізу, — перший в країні завод 
гірничого воску.

М. Міщенко, В. Іваиіньов. 
Незабаром буде здано в 
експлуатацію комплекс 
транспортно - відвального 
моста, впорядковане колій
не господарство. Все це на
багато підвищить продук
тивність праці гірників. Ли
ше один транспортно-від
вальний міст в комплексі з 
багатоковшовими екскава то
рами верхнього і нижнього 
черпання матимуть продук
тивність до 10 мільйонів 
кубічних метрів породи в 
рік.

и А Байдаківці працює за
раз незначна кількість 

людей. Проте для них ство
рені всі необхідні умови для 
здорового відпочинку. За пе
ріод будівництва в експлуа
тацію здано близько 7 тисяч 
квадратних метрів житлової 
площі. Незабаром гірники 
одержать ще один двадця- 
тиквартирний будинок.

До послуг балахівців — 
амбулаторія, школа-інтернат 
зі спальним корпусом, біб
ліотека, пекарня, лазня, ди
тячий садок. Закінчується 
обладнання спортзалу.

З кожним роком.Балахів- 
ка стає все благоустроєні
шою. Шахтарі поважають 
^зеленого друга». Тому кож
ної весни і восени тут, ви
саджуються тисячі дерев і 
кущів.

Пройде ще небагато часу, 
семирічки — 

вуглерозріз 
одне з’ провідних 
в системі Дніпров-

ЩОМІСЯЦЯ бригада ви
дає по 35—40 тисяч тонн 

чистого, без домішок поро
ди, вугілля. За час, що за
лишився до дня відкриття 
ХХП з’їзду КПРС, цей ко
лектив зобов’язався дати 15 
тисяч тонн палива понад 
план в подарунок з’їздам.

А у комсомольця Леоніда 
Петлі є ще одна мрія, яку 
йому хочеться здійснити до 
дня з'їзду, — стати канди
датом в ряди КПРС. Сам 
Михайло Тимофійович Чир
ва дав йому рекомендація*. 
Напевне, вбачає ветеран 
праці у Леонідові свою на
дійну шахтарську зміну.

Т- БОДНАР.
На знімку: члени бригад«, 

Що обслуговують екскаватор 
РС-350-1 (зліва направо): Єв
ген ЖИВКО. Леонід ПЕТЛЯ, 
Роман БОГАЧОВ.

Фото В. КОВПАКА-
-----©-----

ВОНИ ДОТРИМУЮТЬ 
• СЛОВА

(□ЛЕНИ нашої комсомоль
сько-молодіжної феф‘ 

-МИ першими в Новгородців- 
ському районі виступили 
ініціаторами змаганя за ви
конання своїх соціалістич
них зобов’язань до дня йіА5 
криття XXII з’їзду КПРС.

Доярки-комсомолки Ліда 
Задорожня, Ліда Аврамеїі- 
ко,~ Віра Брезинська, Люба 
Чайка зобов’язалися до її 
жовтня надоїти по 2220 
літрів молока. За 7 місяців 
від кожної фуражної коро- ▼ 
ви дівчата вже мають но 
1G00 літрів.

Л. БРАТКО, 
заступник секретаря 
комсомольської орга
нізації колгоспу імені 
Сталіна.

і новобудова 
Балахівський 
займе 
місць 
ського вугільного басейну

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ.
Балахівський 
вугільний розріз.



І|| АХТАРСЬКА Олександрія... На карті області во- ; 
“ на займає порівняно незначну площу. Та за сво- < 
їм виробничим потенціалом гірниче місто — одне з : 
провідних в системі Дніпровського вугільного басей- • 
ну. За роки радянської влади Олександрія значно 
виросла, розширила свої межі. Зросли і культурні за
пити шахтарів. В Олександрії працює самодіяльний 
театр народної творчості, в технікумах навчаються

■ сотні студентів.
Місто шахтарів багате своїми талантами. Ось уже

> більше десятка років при редакції районної газети 
! «Ленінський прапор» працює літературна група, в 
; якій беруть участь близько 50 чоловік — шахтарів,
► колгоспників, студентської і учнівської молоді. Се- 
’ ред поетів-початківців і молодих прозаїків виділя- 
; ються твори чергової по станції Балахівського вуг-
> лерозрізу Р. Брусник, колгоспника-будівельника

► М. Савченка, юриста М. Пушкаря, вчителя С. Бо- 
; бильова та інших.
; Л ітературною групою олександрійців керує викла-
• дач педагогічного училища С. Г. Гончаров. Сьогод- 
: ні, в день шахтарського свята, ми пропонуємо увазі 
І наших читачів окремі твори початкуючнх олександ- 
; рійських поетів і прозаїків.
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Фотоетюд В. Гільтяя.
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Присвячується доярці про топопівського колгоспу 
Леніна Катерині Дубенко.

Катю, Катю, милі в тебе
руки:

Білі пальці — ніжні
і тонкі.

В маленьку невинну 
країну 

Гангстерів своїх посилає.
— А він — теж звичайна

людина? —
— Ні, Валю... А втім,

я не знаю. —
— Та як же не знаєш?

Он бачиш —
Є руки, е очі, є ноги..—
— Можливо, Валюсю.

Одначе
Нема, мабуть, серця 

у нього.
— Так що він,

без серця?—
- Ну досить..

ї, V JW VV VA/ХА/ VVWVM A///WWWWWWWWyWAW/

РОСТИ, ВИРОСТАЙ,
МОЯ ЛЮБАХороша племінниця

в мене, 
Красуня — малесенька 

квітка 
У платтячку 

світлозеленім, 
В розніжених бантиком 

кісках. 
Усе їй цікаво, все вабить, 
Хвилює, вражає, чарує: 
І жук, і метелик, і жаба, 
Й зозуля, що в лісі

. кукує.
Проходим удвох з нею 

садом, 
Лепече цікава дитина:
— А хто посадив його,

дядю? —
— А хто ж. Валю?

Добра людина.
— Людина?—поправила

коси. —
А що це, яка вона

з себе?
— З руками, з ногами,

з волоссям, 
З очима такими, 

як в тебе. — 
мене?! А знаю я, 

знаю, 
є риба, є кури, 
ж — це так 

називають

— Як в

Є звірі, 
Людина

• ••

Ними б тільки викликати 
звуки.

Мелодійні, збуджені, 
дзвінкі.

Ними б тільки малювать 
пейзажі,

Виплітать на конкурси 
вінки,

На терезах самоцвіти 
важить,

Вишивать квітасті 
рушники.

Ти ж знайшла собі таку 
роботу,

Що ніяк спокою не дає: 
ній — твоя і радість, 

і турбота, 
ній — саме покликання 

твоє.
ній усе: і спів, і запах 

луків,
ній і шелест ніжної 

трави.
...Катю, Катю, милі в тебе 

руки,
Поетичні, дужі, трудові!

Михайло САВЧЕНКО.
с. Бандурівка.

уОООООООООЗЭЭЭЭЭЭОЭОЭХО' га

1 Вас, і мене, и тьотю
Шуру. 

Розумниця ж, правда?
На свято

Везу її, пташку, до міста. 
На вулицях гасла, 

плакати, 
Знамена і квіти барвисті. 
Ідем. Навкруги поглядає, 
Побачить незнане —

зупинить:
— А це, хто це робить?— 

питає, —
Людина?

— Звичайна людина.
— А я робить буду?

— Так, будеш. 
Рости, виростай,

моя люба..- 
І ось ми вже з Валею 

в клубі, 
З сільському затишному 

клубі. 
Погасло розніжене 

світло, 
Екран засвітився 

вогнями, 
І ось новоявленнй

Гітлер
З’явився на мить перед 

нами.

ГЧ--

Раптово в годину 
погожу

На села, міста, на покоси 
Посипались бомби 

ворожі.
Жахнулась дитина: 

«Ой лихо!»
Не може дивитись 

спокійно:
— А що«це? — «Війна»,—

кажу тихо.
— А хто робить, дядю,

. ці війни? — 
І виплило в згадці 

минуле, 
Де й настрій подівся 

чудовий. 
Ах, краще б ніколи 

не чула, 
Не знала б вона цього 

слова.
І я, розтривожений нині, 
Шепчу, пригорнувши 

дитину:
— Сам біс, сагана

чи диявол,
А тільки, повір,

не людина!

Любо нам надвечір’я
Серед рідних колгоспних ланів. 
Йдуть з роботи веселі дівчата, 
Чарівний розливається спів.
У п’янкому медовому цвіті 
Задивилася липа на став.
Йде кохана, найкраща у світі, 
Вітерець їй цілує уста.
Ясна зірка над степом палає,

1 о д
Ходить щастя нивами, 
Буйними розливами, 
Шелестить в житах, 
Бо йому ие боязко, 
Шо па серці болісно, 
Що летять літа.

Теплии вітер гуля в пшеницях, 
І любов’ю до рідного краю 
Пломеніють гарячі серця.
...Срібний місяць врізається в жито 
Насвітанку побляклим ссрпог . 

Знову юнь поспіша працьовита 
На врожайні поля, за село.

Дмитро КОЛОМ ІЄ ЦЬ. 
с. Тарасівна.

й Т Ь Щ А
Ходить щастя

з парами, 
Із очима карими 
У кругу дівчат. 
Знати б тільки,

де воно,

с т я
Знати б, що прийде 

воно —
Вийти б зустрічать.

Олександр
ТАРАН ЕННО.

м. Олександрія.

/

(ОПОВІДАННЯ)
1.................

І «Льоню, здрастуйте!
4 Я знаю: тепер ви одержуєте 
< так багато листів, що вам не

* ■ те, що відповідати на них не- 
{ має коли, а навіть, може, пе-
5 регланути, перечитати — і то 
’ важко. Уявляю собі, скільки
тепер у вас роботи. І все ж я 
вирішила написати, потурбува-

! ти вас. Не .можу втриматися.
■ Все думаю про вас... А що, ко- 
; ли той, кому я зараз пишу, —

це й справді ви?..
■ Вчора я побачила вас на фо

то в газеті і все згадала. Зно
ву виросли у мене крила. Хо
четься пташкою полетіти до 
вас, щоб привітати. Ось воно 
перед і мною, це фото. Усе та
ке давно знайоме: і прізвище, 
й ім’я, і навіть очі. Ті ж самі 
брови: такі широкі, що коли ‘ 
мружаться, то зливаються в, 
одну дугу. Скажіть Льоню, чи 
це ви, чи не ви?.. Чи це з ва
ми ми дружили в Червоно- 
градському дитячому будинку ' 
на Харківщині, чи може..- Мо- < 
же, це помилка якась, непоро- 1 
зуміння? Ні, я проганяю пода- ’ 
лі від себе навіть думку про < 
це. Яке ж може бути непоро- ' 
зуміння, коли ось переді мною . 
ваше фото. Ми розлучились 
чотирнадцять років тому, але; 
все рівно я впізнаю вас, все- 
все пригадую... ;

Було це у 1946 році. Як за- ' 
раз, пам’ятаю наше перше зна- ■ 
йомство. До нас у будинок при
вели двох хлопчиків Один з 
них—його звали Льочькою,— 

І

нахмуривши брови, підійшов 
до мене, запитав;

— Як звати?
— Світлана, — відповіла я.
А він, дивлячись на мої по

дряпані руки, тоном знатока 
сказав:

— Не личить. Така біленька 
і кучерявенька. Будеш Беріз
кою. — І, продовжуючи роз
глядати мої руки, додав:

— Подряпані? То нічого. За- ; 
живуть. Тобі не болить?

1 не чекаючи, що я відповім, 
тут же, при людях спитав:

— Хочеш дружити?
Ми й справді стали з ним у 

друзями. ВчиЛися в одному '. 
класі. Він був трохи старшим | 
за мене. Кожну ніч він бачив | 
якісь сни, а вдень розповідав > 
мені про них. Це були якісь < 
чудесні пригоди, трохи подіб- £ 

з
;• пі до тих, які читала нам вихо- 
? вателька Іра Павлівна.
у Трохи пізніше, наслухавшись 
? книг про тайгу і найчудесніші 

пригоди, які тільки бувають на 
світі, ми вирішили стати «ман- 
дрівннками». Прихопивши з 

у собою по окрайцю хліба, ми 
вночі втекли з дитбудинку. Аж 
п’ять днів мандрували до Хар- 

у кова — якихось сто кіломет-
> рів. На другий день походу в 

: степу нас до нитки промочив 
? дощ. Вночі я вся тремтіла від 
у холоду. Тоді Льонька віддав

мені свій піджак, а сам зали- 
/ шився в одній сорочці. І остан- 
у нім окрайцем хліба він теж по- 
? ділився. Обоє ми були голод- 
/ ні, як гороб’ята, і Льонька, 
у бажаючи, мабуть, підтримати 
у мене, повчав: «Не думай про 
■’ хліб, то і їсти не хотітимсться. 
\ Ось я не думаю — і мені зов- 
. сім не хочеться». Він все по- 
у сміхався, але я розуміла: то 
; було намагання тамувати від- 
. чуття голоду. І сон тієї ночі
■ був у нас теж якимсь «голод- 
? ним», бо коли ми прокинулись, 
{ одразу ж завели розмову про 
} їжу. Льонька спитав мене.
І — А що тобі, Берізко, сни- 
< лось? Розкажи...

■ Мабуть, тому, що я була 
; змучена дорогою й голодом, 
’ спалось мені напрочуд солод

ко, і мені нічого не снилось. 
Але я подумала, що така від- 
повтдь буде нецікавою д.... 
Льоньки, і збрехала:

— Ой, якби ти знав, шо то 
і був за сон! Ми з тобою обіда- 
1 ли в дитбудинку. Борщ з ку- 
: рятиною, жарені окуні — і чо-
> го там тільки не було!..
' Льонька зрадів, засміявся:

— І мені, каже, — снився 
* той самий обід. Тільки ти, Бе- 
‘ різко, неправду сказала: борщ 

ми їли з свининою, а окунів

для у

зовсім не було, на друге дава- 
у ли відбивні. Скажи, а що бу- 
? ло на третє?..
У Хтозна, може й справді в 

ту ніч привидівся йому обід у 
? дитячому будинку. Але вже 
у незаперечною правдою прозву- 
? чала його відповідь про дру- 
? гий сон. йому приснилась на- 
у ша вихователька Іра Павлів- 
? на — молоденька, струнка, як 
/ тополя, світловолоса, з блакиг- 
у ними, як небо, очима. У неї 
? був чудовий голос, і співала 
<’ вона так чарівно, що Льонька 
у прозвав її солозейком, а стар- 
/ ші називали її Оксаною Пет- 
■’ русенко. Вона, як і ми, сиро- 
\ та, вихованка того ж дитячого 

будинку. Ми її любили, як ма- 
у тір і сестру, і вона любила 
? усіх нас так, ніби наша доля 
• ' була її долею. І як ми про 
І неї, нашого соловейка, не по

думали, коли втікали з бу
динку!?.

Льонька, правда, сказав:
? — А може, ми заберемо її
Із собою?

— Куди?

— Як це куди? Де ми — 
там і вона... В тайгу... І разом 
мандрувати будемо. Вона хо
роша. Вона любить мандру
вати...

? Тим часом голод все більше 
у морив нас. Красти ми ие вмі- 
У ли, а просити їеги соромились. 
• ’ Мандрували, доки не «полони- 
у ли нас». Нагодувавши, поса- 
> дили в поїзд і повезли назад 
? у Червоноград. По дорозі, на 
у одній із зупинок, Льонька 
у втік і я залишилася одна. 
•' Невдовзі мене забрали на ви- 
У ховання в одну сім’ю, а з 
. Льонькою ми так і не зустрі- 
у чалися більше. Тільки забути 
? про нього ніяк не можу. Був 

’ він для мене як брат. У мене 
у немає нікого рідних, і яка б

__ 5
< я була рада, коли б мені по- 
/ вернули названого братика. 
<’ Нехай він і одружився уже, і 
\ сім’ю завів — нічого... Я часто 

думаю собі: І навіщо він тоді 
у втік від мене? Сам втік, а ме- 
/ не залишив, не сповіщав нічо- 
/ го про себе — як у воду канув. 
\ А може, й справді він де-не- 
? будь загинув, — думала собі. . 
у Не вірила, щоб був живий — •

і _мовчав, забув. Адже я не ’ 
? забула і не мовчала. Усі ці ■ 

роки у снах і наяву я клика- ; 
ла його до себе. А він не ози- , 

•' вався...» , ?
> Ці слова звучали уже як до- ■; 
■ ’ кір Льонці, і він, ще не дочи- 
\ тавши листа, відчув себе нія- / 
Іково. йому стало соромно не- у 

ред дівчиною. Було таке від- ■ 
чуття, наче вій дійсно завинив / 
перед нею.

«А може, це ти. Льонько? ? 
Може, не ми з тобою дружи- у 

? ли, з тобою разом хотіли шу- 
У кати долю і розгубилися?.. /
у Напиши мені негайно. ?До побачення, мій братику, у 

Я знову знайшла тебе... А мо- '• 
же... Може, все, таки, поїдем х 
у тайгу?..» >♦ ге л

Ні, він ніколи не знав цієї > 
дівчини, ніколи не бачив її, ? 
вперше чує про неї. Але вона у 
стоїть перед ним, як жива, — > 
білоголова, кучерява берізка, у 
у білому вбранні, то весела, > 
то трохи засмучена: на очах £ 
сльози і радість, і дивиться у 
на нього через тисячу кіломет- > 
рів, чекає на його відповідь, у

«Ти це, Льонько. чи не ти?» ).
Григорій КОМЛЄВ. І
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П/?ОПОЗИф7 І об’яві« 
"Влаштовуються ек- 
" СКУРС1Ї в Липовень- 
ківський Будинок культури 
Голованівського району. 
Екскурсантам надається 
широка можливість по
милуватися красивою ар
хітектурною будівлею культ-

-----------------*---------------

Кулі летять в ціль

3 АУДИТОРІЙ Бобрине- 
цького сільськогоспо

дарського технікуму за ос
танні роки вирушили на се
ло сотні молодих спеціаліс
тів. Переважна більшість їх 
нині є пропагандистами най
новіших досягнень науки і 
передового досвіду, уміло 
веде землеробство і тварин
ництво.

У колгоспі «Росія» заслу
женим авторитетом корис
тується колишній випуск
ник технікуму Володимир 
Сторчеус. Він — комуніст, 
очолює первинну комсо
мольську організацію. В 
артілі впроваджується нау
ково обгрунтована система 
землеробства, 
розвиваються 
колгоспного виробництва. В 
цьому році тут вирощено 
багатий урожай зернових. 
Господарство першим у ра
йоні розпочало і успішно 
завершило продаж хліба 
державі. В досягненні цих 
успіхів є певна заслуга і 
молодого спеціаліста-

Упевнено долає рубежі 
семирічки і колгосп імені 
Димитрова, очолюваний ви
пускником технікуму Мико
лою Задиракою. Ці спеціа
лісти, як і багато інших, 
уміло застосовують набуті 
у свій час знання. Та чи всі 
випускники технікуму пра
цюють за призначенням, 
знайшли своє справжнє міс
це на трудовому фронті? 
Запитання не випадкове і 
потребує деяких" коментарів. 
Тим більше, що немало мо
лодих спеціалістів міцно осі
ло у Бобринці, цурається 
ферм, боїться 
на степовому 
ніжне тіло.

Розмовляємо
кой Бобринецької районної 
контори зв’язку І. я. Хар
ченком.

— Викладачі 
занепокоєні, що 
випускників осіло в системі 
зв’язку. Чи вірно

— Вношу і 
сказаного:

планомірно 
інші галузі

загартувати 
сонці своє

з начальни*

технікуму 
двоє їх

- П’ять агрономів 
своєму розпоряд-

вони, 
Ці

з дозволу 
спеціалісти?
організатор 
періодичних

Якович. • 
маємо у 
женні.

Хто ж 
сказати,
Знайомтесь: 
по передплаті 
видань Раїса Лугорська. З 
газет і журналів вона ді
знається про успіхи трудів
ників села, а сама, бачте, 
не насмілиться вирощувати 
врожаї. Ьі.ія телеграфних 
апаратів засіли агроном Ні
на Лукич і Володимир Бі- 
локоненко. А чи замислю
вався ти, Володимире, що 
на твоє навчання держава 
витратила 1000 карбован
ців? Де ж віддача?

Об’їдьте всі села облас
ті і ви ніде не побачите на 
фермах зоотехніків Людми
лу Курчинову і Зінаїду Со
лонцову. Шукайте 'їх тут, 
у - -

приймальнім кімнаті райви
конкому реєструє вхідні і 
вихідні папери. Ще б пак: 
хліб печений можна купити 
в магазині, молочні продук
ти привезуть з села...

Ніяк не нагріє постійного 
місця і молодий зоотехнік 
Дмитро Ляшенко. Працю
вав трохи в колгоспі, пізні
ше — в ремонтно-будівель
ній дільниці, а це знову під
шукує вакансію, приходив 
влаштовуватися навіть в 
редакцію районно* газети.

Список крутіїв можна 
продовжити, та в цьому не
має потреби.

А що з цього приводу ду
мають працівники Бобри- 
нецького райкому комсомо
лу?

освітнього закладу і орга
нізацією танцеманії на бур’
яні.

Всі пояснення щодо цьо
го дає завідуюча Будинком 
культури Людмила За- 
скальна.

Попереджуємо: про робо
ту гуртків художньої само
діяльності, читання лекцій, 
влаштування шахово-шаш
кових турнірів та інших ви
дів культурного відпочинку 
молоді Людмилу Заскаль- 
ну не розпитувати, бо для 
неї цс дуже неприємна річ.

■» *

П’ЯТЬ днів у місті Кіро
вограді проходила осо

бисто-командна першість 
області з кульової стрільби. 
Перше місце вибороли 
спортсмени Кіровограда.

В особистій першості чем
піонами області стали Вік
тор Василенко та Георгій 
Кобяков. Стріляючи із дріб
нокаліберного пістолета по 
п’ятьох силуетах, Віктор 
вибив 578 очок. Ще б два оч
ка, і Василенко б став май-

Бобринці. Людмила у 
® М

І. ГОРОВИЙ, 
працівник райгазети 
«Червоний шлях».

м. Бобринець.

ПРИЙМАЮТЬСЯ
ЛЕКТИВНІ І ОСОБИС

ТІ ЗАМОВЛЕННЯ на вста
новлення нових і додатко
вих радіоточок у всіх насе
лених пунктах і, зокрема, в 
селі Підлісному, які обслу
говуються Єлнсаветградків- 
ським радіовузлом. Радіо
слухачі матимуть можли
вість ранками і вечорами 
(бо вдень радіо не працює) 
слухати котяче нявкання, 
гарчання собак, завивання 
бурі і всі інші перешкоди, 
замість якісної технічної 
трансляції.

Заявки приймаються і 
терміново виконуються Єлн- 
саветградківським радіовуз
лом.

стром спорту! Пощастило 
па змаганнях і Георгію Ко
бякову. В трьох вправах Із 
дрібнокаліберної гвинтівки 
(лежачи, з коліна та стоя
чи) він вибив 564 очка, пс* 
ревершивши норматив май
стра спорту..

Високих результатів до
билися Микола Денисенко, 
Володимир Шеліхов та Ва
силь Стояновський.

Серед жінок чемпіонами 
області стали Майя Мороз 
та Валентина Зайковська.

Відрадним є те, що два 
молодих стрільці — В. Ва
силенко та Г. Кобяков ста
ли 
ди
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членами збірної коман- 
ДТСААФ УРСР.

«МОЛОДОМУ КОМУНА. £ 
І «5 РІ» ВІДКРИВАЄТЬСЯ ВІДДІЛ «ШАШКИ» 5

ПІД РЕДАКЦІЄЮ Л5АЙСТРА СПОРТУ СРСР МИ- 5 
ХЛЯЛА КОНТРОБЛРСЬКОГО. У ВІДДІЛІ ЬУ- 5 
ДУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ ТЕОРЕТИЧНІ МАТЕРІА. | 
ЛИ З'ШАШОК, ЦІКАВІ ПАРТІЇ ТА ЗАДАЧІ, КОН- $ 
КУРСИ, А ТАКОЖ ШЛШЕЧНА ХРОНІКА. і

НА ПРОХАННЯ НАШИХ ЧИТАЧІВ У СЬО- $ 
ГОДНІШНЬОМУ НОМЕРІ ГАЗЕТИ ПОДАЄМО 5 
ДЕЯКІ ВІДОМОСТІ З ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ $ 
ШАШОК. <

г-АТЬКІВЩИНОЮ стокліткових шашок є Польща. Не £ 
О випадково в Статуті Міжнародної шащечної фуіе- £ 

рації стокліткові шашки називаються польською грою. < 
Особливо широко розповсюджена ця гра у Франції. Іта- г 
лії, Англії, Америки, Швейцарії та в багатьох інших < 
країнах світу. - >

Ціль і зміст гри стокліткових шашок досить схожі' на < 
гру в російські шашки. Збільшений розмір дошки, збіль- < 
шення кількості фігур складають необмежений простір < 
для проведення складних позиційних маневрів і комбі- < 
націй. ’ >

Гра проходить на стоклітковій дошці. Для запису пар. ? 
тій і положень тут прийнята цифрова система. Кожному > 
чорному полю присвоєно певний номер (від першого до > 
п’ятдесятого), рахунок полям ведеться з боку чорних. <

Правила гри в стокліткові шашки відмінні від пра- < 
вил гри в російські шашки ось чим: }

а) коли гнникае дві або й більше можливостей взят- < 
тя шашок,-то гравець повинен брати лише більшість; 5

б) якщо проста шашка потрапляє на останню гори. > 
зонталь в результаті взяття шашок противника і коли є > 
можливість продовжити взяття на правах простої, то $ 
взяття продовжується. Шашка, яка пройшла через да- 5 
мо'йіе поле, залишається простою. ‘ <

® =------^7= ----===^==£

З ЦЬОГО НОМЕРА В 
Р1» ЫД КРИ влеты

це? 
поправку до 

: не

Відгадай

ЯКИЙ знак треба поста
вити між цифрами 2 і

З, щоб одержати число, яке 
буде більше двох і менше 
трьох?

Подала Валентина Руденко з 
с. Селіванове Устинівського ра
йону.

АНАГРАМА
/7 — не діжка, а тільки 

деталь,
Та без мене вона—мовби 

птиця безкрила, 
заміниш лиш букву — 

у даль 
помчу, понесу свої 

тихії хвилі.

С. ЧУБ. 
.Кіровоград.

А

Я

м

Вікторина-жарт
Яку ріку можна переріза

ти ножицями?
Яке місто солодке?
Яка тваринна хвороба 

стверджує, що вона шкід- 
ник-гризун?

Яке місто металічне?
Яка ріка в басейні Волги 

заперечує себе?

Страна Болгария — земля красивая:
Сады зеленые, в цветах луга.
Страна Болгария, как ты мне нравишься, 
Как сердцу русскому ты дорога.

ЦІ РЯДКИ не належать перу відомого поета, вони 
не підпорюють читача красивим образом, яскра

вою римою. Вірші написала Надія Раковець — зви
чайна радянська дівчина з Мінська. Але вона зу
міла передати в них найголовніше — почуття вели

кої, щирої любові до братнього народу.
І немов би перегукуючись з твором самодіяльної 

поетеси, звучать слова з Гімну Болгарської Народ
ної Республіки:

Пусть крепнет в веках союз боевой
С могучим и братским советским народом.

В глибинь віків сягає початок цієї дружби. Вже в 
часи Івана Грозного йшла з Росії допомога у вигля
ді різних дарунків болгарським монастирям, які то
ді були вогнищами боротьби за національну куль
туру, проти духовного поневолення болгар турками.

Тут, на Шипкінському перевалі, зійшлися шляхи 
двох видатних походів: походу російських військ в 
1877—1878 році, який приніс болгарському народу 
свободу від п’ятисотлітнього ira та походу Радян- 
скої Армії в 1944 році і визволення Болгарії від ні
мецько-фашистської навали.

І ось ми їдемо в цю країну «драгих другарів», 
край садів і виноградників. Ми — це 35 туристів з 
Кіровоградшини. Наша група відвідала найбільш 
визначні культурні і історичні пам’ятники древньої 
кра'їни, зустрічалась з представниками надзвичайно 
гостинного народу.

Звичайно, дуже .важко та, мабуть, і неможливо 
розповісти про все бачене- В цих нотатках хочеться 
поділитися враженнями лише про найцікавіше, про 
те, що надовго запало в серце.

Перлина Чорного моря 
ріЗІІО о 5 годині ранку експрес Москва—Бухарест 
* .Софія відійшов від перону Київського вокзалу. За 
вікнами вагону замиготіли з дитинства знайомі краєви
ди України. Незабаром їх змінили плантації виноград
ників Молдавії. А вже ввечері того ж дня ми прибули 
на прикордонну станцію Унгени. Почуття легкого смут
ку і нетерплячого чекання оволодіває кожцим з нас. 
Адже більшість з туристів вперше залишає БатЬківщинуІ 

Цілу ніч і ранок їдемо по території Румунії. Майже 
ніхто не спить. Хочеться якомога більше побачити. На 
короткочасних зупинках відбуваються надзвичайно теп
лі, радісні зустрічі.

Показався оспіваний в багатьох творах красень го
лубий Дунай. Річка відділяє Румунію від Болгарії. 
Ці дві братні країни єднає велична споруда — міст Друж
би, який протягнувся на три. з половиною кілометри. 
Всього за два роки (замість запланованих чотирьох) по- 
будувили його радянські, угорські, румунські, болгарські 
і чехословацькі спеціалісти.

Нарешті — Варна. Звідси до кінцевого пункту нашої 
подорожі — міжнародного курорту Золоті піски — всьо
го 17 кілометрів. Блакитною стрічкою петляє серед ви
ноградників шлях. Він тягнеться по звивистому берегу, 
місцями спускається до самого моря і знов піднімаєть
ся на верхів’я горбів, звідки відкривається чудовий вид 
на Добруджу. По обидва боки дороги простяглись лан
цюжки повітряно-легких приміщень готелей і будинків 
відпочинку, наче сяючі білизною пароплави, що кинули 
якір серед моря виноградників, дубових та акацієвих 
гаїв.

Нам розповіли старовинну легенду, яка пояснює істо
рію походження назви курорту. Років триста тому, коли

НОТАТКИ ТУРИСТА

цц И®

На знімку: готель «Акація» на Золотих 
пісках.

Болгарія перебувала під гнітом яничарів, біля цих бере
гів розбився турецький пароплав. Капітан наказав за
ховати глибоко у пісок великий скарб — золоті монети, 
маючи на увазі потім за ними повернутися. Чи загинула 
команда на чолі з капітаном від голоду і спраги, чи за
були місце, де був закопаний скарб, а тільки гроші за
лишались лежати в землі. З тих часів начебто сірий пі
сок почав жовтіти, зробився золотистим...

Ось і мета — довга стрічка жовтого піску, прикраше
на яскравими горошинами великих зонтів, засмаглими 
відпочиваючими. Майже до самого пляжу підступають 
ресторани, готелі, магазини.

Â ще не так давно там, де тепер Золоті піски, був пу
стинний берег. Ідея створення курорту виникла в 1949 
році. А в 1956-му, після виходу постанови Ради міністрів, 
почалося будівництво. За генеральним планом, складе
ним архітекторами Георгієм Ганевським, Костадіном 
Примовим і Стойчом Коджамановим, на курорті повин
но було відпочивати 28 тисяч чоловік. Зараз ця цифра 
перевищила 35 тисяч. З усіх країн Європи приїжджа
ють в «соціалістичну Рив’єру» (так називають Золоті піс
ки відпочиваючі) туристи.
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