
XXII з ’їзд Комуністичної 
партії України

28 вересня у Києві в Жовтневому пала
ці культури продовжував свою роботу XXII 
з’їзд КГІ України.

На ранковому засіданні з звітною допо
віддю Центрального Комітету Комуністич
ної партії України виступив перший секре
тар ЦК КП України товариш М. В. Підгор
ни й.

Доповідь товариша М. В. Підгорного, в 
якій дана яскрава і всебічна характеристи
ка діяльності партійної, організації Украї
ни за звітний період і визначені завдання 
комуністів,.всіх трудящих республіки в світ
лі нового проекту Програми КПРС, була 
вислухала з великою увагою і неодноразо
во переривалась бурхливими оплесками.

На вечірньому засіданні делегати заслу
хали звітну доповідь Ревізійної комісії Ко
муністичної партії України, яку зробила го
лова Ревізійної комісії тов. 3. С. Нечипо- 
рук.

В обстановці високої активності і ділови
тості делегати з’їзду приступають до обго
ворення діяльності Комуністичної партії 
України,, її Центрального Комітету. Вони 
підкреслюють, що під керівництвом ЦК 
КПРС на чолі з вірним ленінцем товаришем 
М. С. Хрущовим партійна організація рес
публіки провела за звітний період велику 
організаторську та ідеологічну роботу, спря- 

^Тмовану на забезпечення виконання гран
діозних завдань комуністичного будівни
цтва.

У виступах делегатів знаходить своє 
яскраве відображення гаряча любов україн
ського народу до рідної Комуністичної пар
тії, одностайне схвалення ним мудрої внут
рішньої і зовнішньої політики ленінського 
Центрального Комітету КПРС і Радянсько
го уряду. На з’їзді комуністів України, як у 
кришталевій краплині води, відбиваються 
заповітні думи і мрії нашого багатомільйон
ного народу, його високий дух і самовідда
на праця в ім’я слави і.могутності соціа
лістичної Батьківщини, патріотичне праг
нення внести гідний вклад у створення ма
теріально-технічної бази комунізму, новими 
трудовими успіхами ознаменувати XXII 
з’їзд КПРС.

Трудящі двічі орденоносної Радянської 
України сприйняли проект Програми Кому
ністичної партії, як найвеличнішу мету 
всього свого життя. Кожне слово цього’ 
запалюючого документу, сповненого соняч
ного світла і тепла, зігрітого безмежною лю
бов’ю до людини, викликає у трудівників 
землі української почуття захоплення, ве- 

Л личезної радості й гордості за свою партію, 
палке бажання швидше здійснити її геніаль
ні накреслення.

Виходячи з положень і висновків проекту 
Програми КПРС, делегати, що виступають 
з трибуни з’їзду, палко схвалюють його, 
узагальнюють набутий великий досвід пар
тійного, державного, господарського і куль
турного будівництва, говорять про нові зав
дання організаторської і ідеологічної робо
ти парторганізацій, по-діловому обговорю
ють досягнуті успіхи і конкретні шляхи ви
рішення величних планів семирічки, вияв
ляють нові резерви і можливості дальшого 
розвитку всіх галузей народного господар
ства.

XXII з’їзд КП України являє собою нову 
яскраву демонстрацію безмежної відданос
ті і згуртованості комуністів, усіх трудящих 
республіки навколо Комуністичної партії, 
її ленінського Центрального Комітету на 
чолі з товаришем М. С. Хрущовим, демон
страцію одностайної всенародної підтримки 
і палкого схвалення розробленої партією 
величної програми побудови комунізму в 
нашій країні.

У дебатах на звітні доповіді Центрально
го Комітету і Ревізійної комісії Комуністич

ної партії України виступили перший сек; 
ретар Київського обкому КП України тов. 
П. Ю. Шелест, перший секретар Харківсько
го обкому КП України тов. М. О. Соболь, 
бригадир вибійників шахти «Суходоль- 
ська-1» тресту «Краснодонвугілля» тов. 
М. Я. Мамай, перший секретар Сталінсько
го обкому КП України тов. О. П. Ляшко, 
перший заступник голови Ради Міністрів 
Української PCP тов. І. С. Сенін.

На з’їзді були зачитані вітальні теле
грами XXII з’їздові КП України, які на
дійшли від делегатів з’їздів Комуністичних 
партій Казахстану, Молдавії, Литви і Есто
нії.

♦♦♦♦♦

Нагородження Юрія Гагаріна медаллю Колумба
ПАРИЖ, 28. (ТАРС). Цією медаллю нагороджую- 

Мер Генуї нагородив пер- ться особи, незалежно від 
того космонавта світу Юрія національності, які своїми 
Гагаріна медаллю Колумба, знаннями, мужністю або ді-

ПОЧАЛОСЯ ЗАТОПЛЕННЯ КОТЛОВАНА 8
ВОТКІНСЬКОЇ ГЕС §

ПЕРМ, 29 вересня. (ТАРС). Знаменна подія сталася 8 
на будівництві Воткінського гідровузла — почалося за- § 
топлення котлована ГЕС. Уже протягом кількох годин 8 
плавуча насосна станція перекачує воду з верхнього § 
б’єфа в котлован для створення так званої подушки, 8 
яка захищатиме споруду від розмиву. При нагромад- 8 
женні води до відповідного горизонту в низовій пере- 8 
мичці буде зроблено проран, і камська вода могутнім 
потоком рине в котлован. р

Делегати гаряче схвалили пропозицію 
надіслати вітальні телеграми на адреси 
партійних з’їздів цих братніх союзних рес
публік.

* * ♦
Вчора делегати XXII з’їзду КП України 

були присутні в Палаці спорту на виставі 
Українського республіканського ансамблю 
художньо-спортивного балету на льоду.

♦ * *
У Києві триває XXII з’їзд Компартії 

України. Вся його робота проходить під за
палюючим впливом проекту нової Програ
ми КПРС — величної програми побудови 
комунізму в нашій країні, яку прийме на
ступний XXII з’їзд Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

З великою активністю, по-діловому, з 
партійною принциповістю обговорюють де
легати звітні доповіді Центрального Комі
тету і Ревізійної комісії КП України. Кож
на промова, виголошена з високої трибуни 
з’їзду, пройнята глибокою турботою про ус
пішне здійснення грандіозних накреслень 
партії, про дострокове виконання завдань 
семирічки, дальший розвиток економіки і 
культури, піднесення матеріального добро
буту радянських людей. Виступі: делегатів 
звучать як рапорти перемог, досягнутих 
трудящими України під керівництвом муд
рої Комуністичної партії в дружній сім’ї 
радянських народів-братів, і в першу 
чергу з допомогою великого російського на
роду.

Делегати з’їзду, виражаючи думки і по
чуття комуністів республіки, всіх трудящих 
України, цілком і повністю схвалюють і од
ностайно підтримують внутрішню і зовніш
ню політику Комуністичної партії і Радян
ського уряду, спрямовану на дальший бурх
ливий розквіт соціалістичної Батьківщини, 
на гарантування її безпеки та зміцнення 
миру в усьому світі.

Спиняючись на практичних завданнях, які 
треба буде розв’язувати партійним органі
заціям республіки, делегати зосереджують 
увагу на ще невикористаних резервах про
мисловості і сільського господарства, намі
чають рубежі для нового трудового наступу.

29 вересня, на ранковому і вечірньому за
сіданнях з’їзду в дебатах на звітні доповіді 
Центрального Комітету і Ревізійної комісії 
КП України виступили: перший секретар 
Полтавського обкому КП України тов. 
В. Г. Комяхов, голова колгоспу імені XXI 
з'їзду КПРС Березівського району Оде
ської області тов. М. О. Посмітний, перший 
секретар Дніпропетровського обкому КП 
України тов. М. П. Толубєєв, бригадир 
тракторної бригади колгоспу імені XX з’їз
ду КПРС Кіровоградської області тов. 
О. В. Гіталов, Голова Президії Верховної 
Ради Української PCP тов. Д. С. Корот- 
ченко, перший секретар Вінницького обкому 
КП України тов. П. П. Козир, голова Ук
раїнського раднаргоспу тов. А. С. Кузьмич, 
секретар ЦК КП України тов. М. Д. Буб- 
новський, перший секретар Запорізького об
кому КП України тов. В. В. Скрябін, пер
ший секретар ЦК ЛКСМУ тов. Ю. Н. Єль- 
ченко, перший секретар Одеського обкому 
КП України тов. М. С. Синиця, бригадир 
прохідників рудоуправління імені Дзержин- 
ського міста Кривий Ріг тов. О. О. Росталь- 
ний, заступник Голови Ради Міністрів 
УРСР, голова Держплану УРСР тов. П. Я. 
Розенко, перший секретар Львівського об
кому КП України тов. І. С. Грушецький, 
президент Академії наук УРСР тов. О. В. 
Палладій, перший секретар Херсонського 
обкому КП України тов. П. М. Єлістратов, 
перший секретар Черкаського обкому КП 
України тов. Л. І. Найдек, голова Сталін
ського раднаргоспу тов. І. І. Дядик, ланко
ва колгоспу імені Сталіна Заліщицького 
району Тернопільської області тов. М. М. 
Василик, перший секретар Хмельницького 
обкому КП України тов. О. Ф. Ватченко, 
перший секретар Кримського обкому КП 
України тов. І. К. Лутак, сталевар Алчев- 
ського металургійного заводу Луганської 
області тов. О. І. Луговськой, перший сек
ретар Чернігівського обкому КП України 
тов. П. О. Дорошенко.

Сьогодні з’їзд продовжує свою роботу.

(РАТАУЬ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!,

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання V 
№ 117 (468) Неділя, 1 жовтня 1961 р. Ціна 2 коп.

ЩОБ СЛОВО
ТВЕРДИМ БУЛО

/"ЧСІНЬ — пора підсумків 
як для хліборобів, так і 

для тваринників. Саме час 
підрахувати, що зроблено 
протягом року, прикинути, 
скільки ще доробити нале
жить, щоб не осоромитися, 
слово своє дотримати. А ни
нішня осінь — особлива. 
Одне що багата, щедра, по
гожа, а головне — подія
ми знаменна. Несуть труда
рі вахту у дні роботи XXII 
з’їзду КП України, вся 
країна готує подарунки 
XXII з’їздові Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

Колективи й окремі тру
дівники брали високі 
соціалістичні зобов’язання 
на честь цієї великої події 
Є вони і у мене. Разом з 
кращими людьми Украї
ни — ветеранами праці, 
підписав я текст звернен
ня, у якому ми закликали 
рівнятись на передовиків, 
ростити нові маяки. Я зо
бов’язався всіх сил до
класти, допомагати підня
тись до рівня трудового

маяка своєму супернику по 
змаганню — свинареві Ва
силю Прядуну з Компаніїв- 
ського району.

Запросив я Василя до 
себе на ферму, з своїм дос
відом ознайомив. А згодом 
і сам до нього завітав, по
знайомився з умовами пра
ці. Зустрічі ці йшли на 
користь, спільно вирішува
ли ми свої найважливіші 
виробничі питання. Зараз у 
Прядуна непогано йдуть 
справи — доглядає він од
ночасно 700 голів.

У мене в цьому році зо
бов’язання вище минуло
річного — відгодувати 1450 
голів свиней. Здано вже 
510, днями здам ще 300 го
лів середньою вагою по 90 
кілограмів. А далі попов
ню свою групу новим по
голів’ям. Такий резерв уже 
підготовлено — 500 голів. 
Згодом візьму на відгодів
лю нову групу поросят. Зо
бов’язання мусить бути 
виконане обов’язково. Ад-

же великих успіхів ми до» 
сягнемо тільки тоді, коли 
кожен буде послідовним в 
словах і праці, коли не бу
де серед нас пустословів.

У зв’язку з цим мені хо
четься дорікнути тим, хто 
швидко забуває свої слова 
й обіцянки. Ще у січні на 
фермі нашого колгоспу іме
ні Леніна появилися шефи 
з Олександрії — працівни
ки районного відділення 
«Сільенерго». Вони пообі
цяли повністю механізува
ти ферми. Дещо з тих ПІр 
зроблено: наприклад, водо
провід проведено. Але про 
більшу частину своїх обі
цянок забули наші шефи. І 
нагадати їм ніяк, бо в 
колгоспі не з'являються 
давно вже. Нам все ще 
вручну доводиться чистити 
свинарник, хоч не так 
складно було б зробити 
спеціальний змив у примі
щеннях.

Виготовили робітники ці
єї організації автоматичну 
вагонетку для роздачі кор
мів, та вона не працює. По- 
трібно там щось удоскона
лити, доробити, але шефи 
до цього більш не повер
талися.

А від рівня механізації 
залежать продуктивність 
праці тваринника і собі
вартість виробленої про
дукції. Про цей другий 
показник я постійно пам'я
таю. Зараз здешевлюю сви
нину за рахунок зелених 
кормів. Свині охоче поїда
ють бурякову гичку, лю
церну і дають хороший 
приріст.

Думаю, що в недалекому 
майбутньому я зможу знач
но більшого досягти у своє
му стремлінні — давати 
країні багато дешевого 
м’яса. На базі нашої сви
ноферми буде створена 
міжколгоспний відгодівель- 
ний пункт. Розгін тоді бу
де ще більший, будемо ха
зяйнувати високопродук
тивно і культурно, так, як 
передбачено у проекті муд
рої партійної Програми.

Л. ЛУКАШЕВСЬКИЙ, 
свинар колгоспу імені 
Леніна Олександрій
ського району.

ДВАНАДЦЯТЬ РОКІВ
Китайської Народної Республіки

яльністю сприяють прогре
сові науки.

Як повідомляє кореспон
дент агентства Франс Пресс 
з Генуї, в постанові про на
городження говориться: 
«Юрієві Гагаріну, космонав
ту, який здійснив 12 квітня 
1961 року на космічному 
кораблі «Восток» політ нав
коло Землі на висоті 300 кі
лометрів, відкривши тим са
мим космічну еру і внісши 
вирішальний вклад у до
слідження космічного про
стору».

28 вересня в концерт
ному залі імені П. І. 
Чайковського відбулись 
урочисті збори пред
ставників громадськості 
Москви з нагоди націо
нального свята китай
ського народу — XII ро
ковин утворення КНР.

Доповідь про XII ро
ковини Китайської На
родної Республіки зро
бив кандидат у члени 
ЦК КПРС головний ре
дактор журналу «Ком
мунист» Ф. В. Констан- 
тінов. Палко поздоров
ляючи великий китай
ський народ з знамен
ною датою, доповідач 
говорить, що радянський 
і китайський народи 
зв’язані тісними узами 
нерушимої братерської

дружби. Наші відноси
ни — відносини двох 
великих братніх соціа
лістичних країн пройня
ті духом єдності, бра
терського рівноправного 
співробітництва і соціа
лістичної взаємодопо
моги.

На зборах виступив 
посол Китайської На
родної Республіки в 
СРСР Лю Сяо.

Великі успіхи китай
ського народу в справі 
революції і соціалістич
ного будівництва, від
значив посол, невідділь
ні від допомоги народів 
Радянського Союзу та 
інших Соціалістичних 
країн.

Лю Сяо підкреслив, що 
китайський уряд І ки-

тайський народ рішуче 
підтримують справедли
ву і тверду політику 
Радянського уряду в пи
танні про укладення ні-» 
мецького мирного до
говору і нормалізацію 
становища в Західному 
Берліні, рішуче підтри
мують необхідні заходи 
по зміцненню оборонної 
могутності Радянської 
країни.

Доповідь Ф. В. Кон- 
стантінова і промову 
посла Лю Сяо учасники 
зборів не раз перерива
ли оплесками, виявляю-« 
чи почуття щирої друж
би і глибокої симпатії 
До братнього китайсько
го народу.

(ТАРС).



---- - <32 раса дівоіоі душі
_

5. Вожак

за покликанням

КОЛИ Катя вчилася в 
школі, вона була секре

тарем первинної комсомоль
ської організації. Там був 
порядок і організованість в 
усьому: збори проходили 
активно і регулярно, дору
чення комсомольці викону
вали чесно і точно, внески 
сплачували вчасно, на су- 
ботники і недільники збира
лися дружно.

А що тут, у колгоспній 
організації? Катя стала на 
облік, сплатила внески і не 
відчуває ніякого пульсу 
життя. Невдовзі відбулися 
звітно-виборні збори. Допо
відь секретаря тривала де
сять хвилин. Вона була су
хою, мов бухгалтерський 
звіт. Ніхто не хотів висту
пати, і тому зробили перер
ву.

Після перерви — знову 
мовчанка. Тоді підвелася 
Катя.

— Все у звітній доповіді: 
«повинен», «зобов’язаний», 
«не виконали». Треба, щоб 
оце «повинен» у свідомості 
кожного комсомольця гли
боко сиділо, щоб воно його 
вчинками керувало. Сьогод
ні нам і слід поговорити про 
те, чи має комсомолець ко
лектив, у якому б дівчина 
чи хлопець знайшли друзів, 
підтримку. Щоб після не
дільника їм було з ким і де 
відпочити. У кожного з нас 
в помилки. Хай у дружній 
комсомольській сім’ї нам на 
них прямо вкажуть.

Катя закінчила коротень
ку промову. Все в ній запа
м'яталось, і всім вона прий- 
шлася до вподоби. Після 
неї ще багато ораторів бу
ло. Вони доповнили виступ 
Захаренко, розпікали комі
тет, секретаря за безініціа
тивність у роботі.

— Товариші! — сказав 
головуючий. — Переходимо 
До другого питання — ви
борів комітету. Хто має 
пропозиції?

В залі на хвилину заляг
ла тиша. Порипуючи стіль
цями, комсомольці оберта
лись, перебігали очима по 
обличчях своїх друзів, ніби 
хотіли ще раз перевірити, 
кому можна доручити цю 
нелегку справу, дати почес- 

*• не доручення.
— Захаренко! — раптом 

озвався хтось.
— Вірно, вірно, Катю! — 

одразу ж підхопили десят
ки інших голосів. Всі знали 
її й раніше, знали, як вона, 
комсомольський вожак уч
нівської молоді, з душею 
виправдовувала велике до
вір’я товаришів. І тепер її 
одноголосно обрали в члени 
комітету колгоспної комсо
мольської організації.

Наступного вечора після 
зборів до клубу зібралися 
всі семеро членів комітету.

— Кого секретарем обере
мо? — запитує секретар 
райкому комсомолу Воло
димир Лісниченко.

Він вдивляється у відкри
ті обличчя тих, кому нале
жить вирішувати.

Знаючи настрій комсо
мольців, які вчора так 
уважно слухали виступ 
К. Захаренко, всі пропону
ють її кандидатуру. Дівчи
на зніяковіла.

— Чому ж мене? Всі 
знаєте, недавно після школи 
стала працювати в колгоспі, 
і робота на фермі важка, 
незвична. Тому прошу менш 
відповідальну ділянку, ну, 
скажімо, виробничий сек
тор.

— Ми тобі будемо допо-

Партій* 
тут 
ПО
ДО

се-

магати, — сказав механіза
тор ІО. Кривда.

З ним погоджуються і 
Катю общ .поті» секретарем 
комітету. Секретар 
ної організації, що був 
присутній, задоволено 
сміха^чись, звернувся 
дівчини:

—Головуй, товаришу 
кретар!

Катя трохи затрималася 
на місці, а потім піднялась 
і мовила;

— Перш за все треба роз
поділити обов’язки між чле- 
наг и комітету. Бажано, щоб 
кожен взявся за ту ділянку 
роботи, яка йому найбільше 
до душі.

Секретар райкому нага
дав про бригадні комсо
мольські організації.

— То не для полегшення 
збору членських внесків во
ни існують, а робіть так, 
щоб в бригадах боєздатні 
комсомольські колективи бу
ли.

Прудко, крилато летіли 
дні. Вони несли з собою ус
піхи, радощі і гіркоту не
вдач. Важко комсоргові, 
його роботу не можна по- 
ріШІЯіИ ні з якою іншою. 
Ось, наприклад, на фермі: 
доярка надоїла 5—7 тисіч 
літрів молока,—отже, вона 
передовик, маяк. Комсо
мольський вожак має спра
ву з людьми. Скільки лю
дей — стільки й характерів. 
У їх первинній комсомоль
ській організації артілі то
ді було п’ятдесят комсо
мольців. П’ятдесят різних 
характерів. Один відставав 
у змаганні, інший порушу
вав трудову дисципліну, хо
вався за спину товаришів, 
третій... Спробуй підібрати 
ключ до кожного.

Катя почала з активу — 
членів бюро бригадних ком
сомольских організацій, 
групкомсоргів. Вчила, дава
ла їм конкретні завдання, 
перевіряла, як вони здійсню
ють свої плани роботи. Час
то їх звіти обговорювали 
на засіданнях комітету ком
сомолу. Через активістів 
шукала вона оті особливі 
ключі до кожного. Не зра

зу все виходило.
За спортивно-масову ро

боту відповідав член комі
тету Віктор Чайковський. 
На посаді молоковоза він 
був справний хлопець, а от 
організатором зарекоменду
вав себе поганим. Скільки 
говорили йому комсомольці: 
«Давай обладнаємо спор
тивний майданчик, органі
зуємо футбольну, баскет
больну команди, проведемо 
змагання з легкої атлетики, 
з плавання». Але Віктор 
все відмахувався, мовляв, 
часу бракує.

Комсомолка Таміла Сави- 
цька після закінчення се
редньої школи працювала 
телятницею, потім підмін
ною. дояркою. Одного дня 
не з’явилася на роботу. Ко
рови довелося всім гуртом 
роздоювати. Коли стали 
виясняти причину, то дізна
лись, що дівчина без уся
кого дозволу залишила ро
боту на фермі і перейшла 
на пункт «Заготзерно».

Перші невдачі. Та все ж 
Катя щиро вірила в людей. 
І це ще більше захоплюва
ло її, піднімало настрій, 
підбадьорювало.

Зібрала засідання коміте
ту. Запросила всіх секрета
рів бригадних організацій, 
групкомсоргів. Прийшли і 
старші товариші, комуніс
ти — голова колгоспу, се- 
коетар партійної )рганіза-? 
Ції, директор школи, брига
дири.

На комітеті першою ви
ступила секретар. Вона ска
зала, що не статистично 
треба підходити до оцінки 
роботи бригадних організа
цій і комсомольських 
груп — скільки комсомоль
ців перевиконують норму, 
скільки навчається у політ- 
гуртку, чи всі сплачують 

внески, скільки разів відбу
лися збори.

— А запитували ми се
бе, — вела далі К- Заха
ренко, — кого із відстаючих 
комсомольська група вивела 
в передовики, кого переко
нала йти продовжувати 
навчання у вечірній школі, 
технікумі, вузі, кому допо
могла, навчила поєднувати 
працю на виробництві, дома 
і в громадському житті? А 
все це І є комсомольська 
робота, буденна і урочиста, 
непомітна і яскрава, важка 
і радісна.

можливо, в той деньІ,

їх виховав
КОМСОМОЛ

З

відвертої, гострої розмови 
з активістами, було закла
дено наріжний камінь у 
фундамент майбутнього се
кретарського авторитету.

Як би Катя 
к л о п о та н а, 
навчанням, та 
дила час, щоб 
сомольцямн взяти участь у 
художній самодіяльності, 
комсомольському недільни
ку по заготівлі силосу, скир
туванню сіна, в читацькій 
конференції чи обговоренні 
кінофільму. Бо тут віч-на- 
віч стикалася з різними ха
рактерами членів своєї- ор
ганізації, згодом — друж
ної комсомольської сім’ї.

Якось одного дня після 
доїння, коли всі доярки зі
бралися у червоний куток 
ферми, Катя Захаренко по
просила хвилинку уваги і 
сказала:

— Сьогодні у нас неве
личке свято. Ми відзначає
мо день народження нашої 
подруги по роботі Тоні Чер
новой

Коли вщухли оплески, пі
дійшла до зашарілої Тоні, 
обняла її і вручила книгу 
та букет квітів. Радісно бу
ло на душі дівчини, день 
народження якої колективом 
відзначали вперше у її жит
ті. А як було приємно, коли 
група доярок приходила до 
своїх подруг — молодих 
матерів — з букетом квітів 
і поздоровляла їх з народ
женням дитини.

Навчилися комсомольці 
колгоспу «Україна» цінува
ти людську гідність, допо
магати один одному позба
витися недоліків, перейня
ти краще, передове, підхоп
лювати і підтримувати іні
ціативу. Єаме через це кож
ний комсомолець почуває 
себе тут повноправним гос
подарем. І в тому, що кол
госп у районі займає з року 
в рік перше місце у змаган
ні з усіх показників, що за
раз він став дослідно-пока
зовим господарством, за
слуга і комсомольської ор
ганізації. Вона зараз-об’єд
нує в своїх рядах 104 чоло-?' 
віка. Всі вони на вирішаль- ( 
них ділянках: п’ятнадцять') 
трудяться доярками, шість,) 
телятницями, дванадцять,) 
механізаторами. € й буді-р 
вельники, і ланкові, І свина-р 
рі. (І

Ніна Білоус, Надя Пала-0 
Марчук, Віра Яковенко таі> 
десятки інших молодих тру-П 
дівннків за сумлінну працюй 
відзначені урядовими наго-і[ 
родами, Почесними грамо-* 
тами правління колгоспу. \

Виросли люди. Віктор \ 
Чайковський був свинарем,\ 
а тепер завідує фермою. , 
Два роки тому прийшла на,) 
ферму Марія Лопушанська. ) 
Відстаючу групу корів р 
зробила кращою і нині ут-р 
римує перше місце в кол-0 
госпі по надоях молока. 4 

...Минали роки. Катю За-0 
харенко любили і поважа-0 
ли — за вогник у роботі, заО 
знання справи, за принци-1* 1 
повість в усьому — малому І* 
й великому, за доброту 
Щирість людську. <

Закінчення. Початок див. 
№№ 115, 116.
▲ааааааааааадаааааааааааааа

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
1 жовтня 1961 року, 2 стор. П’ять років працює вона**

не була за- 
завантажена 
все ж знахо- 
разом з ком- 

секретарем комсомольської 
організації. Коли проходили 
вибори до місцевих Рад, їй, 
визнаному ватажку молодь 
справедливій, працьовитій 
людині, виявляють знову 
велику честь — обирають де
путатом сільської Ради. Те
пер не тільки за комсомоль
ців, за колектив ферми вбо
ліває, а за всіх виборців 
турбується дівчина.

Воно хороше на серці, ко
ли ти щось потрібне, корис
не робив не тільки для се
бе, а в першу чергу для то
вариша, для колективу. 
Тільки все частіше ставала 

жзаклопотаною Катя. Що _ 
то за думки тривожили її?

Неспокій увійшов у її сер
це з тих пір, як вона була 
присутня на розширеному 
пленумі ЦК ЛКСМ Украї
ни. Передові доярки з Воли
ні, Миколаївщини розпові
дали про те, що в них одна 
доярка обслуговує 130 ко
рів. Тому і молоко обходи
ться дуже дешево, і вільно
го часу у дівчат значно 
більше, та й учитися легше.

« А що ж у нас? — дума
ла про себе секретар комсо
мольської організації. — 
Колгосп у передовиках хо
дить, а працюємо на фермі 
без механізації, майже все 
вручну робимо. Чи може 
миритися далі з цим вона, 
вожак молоді?» 1 Катя від
повідає собі: «Ні, так віль

не може бути. Поверну-ше

вільнии від роботи час 
читає подругам газету.

Переможці змагання
Кілька тижнів у нашій області на збиранні 

кукурудзи працювали ударні студентські заго
ни. Свої зобов’язання студенти успішно вико
нали.

Обкомом комсомолу підведені підсумки 
змагання між вузами та технікумами. Перше 
місце і перехідний .Червоний прапор Кірово
градського обкому ЛКСМУ завоював Київ
ський державний університет імені Т. Г. Шев
ченка. Кіровоградський педагогічний інститут 
імені О. С. Пушкіна зайняв друге місце і одер
жав перехідний Червоний вимпел обкому ком
сомолу. На третьому місці—Львівський торго
вельно-економічний інститут. Він нагооодже- 
ний грамотою обкому ЛКСМУ.

* • *
Обком І\П України та виконком обласної 

Ради депутатів трудящих нагородили колекти
ви вузів Почесними грамотами та оголосили 
подяку усім студентам і викладачам за велику 
практичну допомогу колгоспам і активну 
участь у проведенні масово-політичної роботи.

ся з Києва і обов’язково 
порушу це питання на засі
данні правління, на загаль
них зборах, на сесії сіль
ської Ради»...

...Пізнього вечора Катя 
вертається в село з тва
ринницького містечка. Тихо. 
Ніде ані шелесне. З гучно
мовця, що висить на стовпі 
біля контори, 
Москви.

— Трудові

лунав голос

— Трудові подарунки 
XXII з’їздові КПРС, — до
нісся голос диктора.

Трудові подарунки... Го
тують їх рідній партії, Віт
чизні і наші комсомольці, 
трудівники артілі, подумала 
про себе секретар. У силос
них траншеях біля восьми 
тисяч тонн добротного кор
му. Скоро стане до ладу ти
повий шестирядний корів
ник. До з’їзду впораємося з 
цукровими буряками і ку
курудзою.

Кожен молодий трудівник 
готує свій особистий трудо
вий подарунок, прагне зу
стріти з’їзд партії по-кому- 
ністичному. Хіба це не ве
лика радість для всіх ком- 
сомолм.’ів і їх вожака?

ПРО це знають усі. Вели
кий вплив на формуван

ня підростаючого покоління 
має сім’я, особистий прик
лад батьків. Діти, мов кві
ти: вони догляд люблять. В 
цих словах народної му
дрості визначаються обо
в’язки людини перед своїм 
майбутнім. Що може бути 
благороднішим, ніж рости- 

дитячий квітник, у 

якому найбагатшими барва
ми буяє весна людського 
роду!

Мати Каті, Ганна Наза* 
рівна, невисока, вже в літак 
жінка, сидить на стільці на
проти мене. У неї зосеред« 
жений погляд, живе, ласка
ве обличчя, привітна пос
мішка.

Щойно прийшов з роботи 
батько — Юхим Григоро
вич. Розговорилися. У кож
ному слові відчувається 
гордість за своїх дітей, лю
бов, ласка.

Ганна Назарівна все свой 
трудове життя віддала ви
хованню не тільки своїх, а 
й чужих дітей. Вона 28 ро
ків працює вчителем молод
ших класів.

Мати і батько мали вели
кий вплив иа формування 
характерів їх дочок — Каті 
і Люди.

— З дитячих років дітей 
подружили з працею, — 
розповідає мати. — Ще 
піонеркою Катя ходила на 
тваринницькі ферми. Були^ 
там у неї підшефні телята 
й поросята. Побіжить, бува
ло, після школи, допоможе 
станки почистити, погодує.

— Коли підросла, — до
дає батько, — кожного ро
ку в літні канікули працю
вала на полі, віяла і пере
возила зерно, збирала го
родину.

Не все гладко йшло. Були 
дні, коли дівчата плакали, 
бо не хотіли вдруге їхати 
поступати в інститут. Та 
батьки знаходили слова, 
прості, вагомі, мов добірне 
зерно.

— Не знатимеш теорію, 
поганий вийде з тебе прак
тик, — повчав батько.

Він це відчув на власному 
досвіді. Тоді було інше: не 
такі умови склалися.

Заради батьків, а не для 
себе поїхали знову сестри 
Захаренко до інституту. А 
тепер вони від душі вдячні

Кажуть, що честь схожа
і дорогоцінний камінь: 

найменша пляма затьмарює 
його блиск і позбавляє його 
цінності. Така пляма зни
жує і честь людини, честь 
сім’ї. А втрачена честь ду
же важко відновлюється.

У Захаренків честь сім’ї 
відстоює кожний у праці І 
навчанні — мати на педаго
гічній роботі, батько на бух
галтерській, Катя і Люда — 
на фермі. їх найменша Та
ня — у школі.

...Глуха північ. Село 
спить. А в будинку Захарен
ків на узбережжі Південно
го Бугу ще довго горить 
світло. Прийшли сестри з 
роботи, розкрили пакет, на
дісланий з інституту. Забув
ши про втому, дві комуніст
ки, дві сестри Катя і Люда 
пишуть контрольні роботи, 
готуються ДО чергової екза- 
менаційної сесії.

П. МАРЧЕНКО.

Вісті
з ланів

в ІДМІННО працюють на сів
бі озимої пшениці брати 

Леонід та Микола Котики -* 
механізатори колгоспу імені 
Жданова Новоукраїнського ра
йону. Своїм агрегатом вони за
сівають за день по 35—40 гекта
рів замість 26 за нормою.

О. КАЛЬКО.
« « «

С. ЕЗПЕРЕБІЙНО працює па 
'~г збиранні кукурудзи в кол
госпі імені Щорса Ульяновсько
го району комбайнер В. Бара* 
новськнй. Він має впорати за 
сезон понад 170 гектарів кача
нистої. Доброї думки кукуруд* 
зоводн і про комбайнера С. Ча- 
банюка. Щоденно вони разом 
збирають більш як 300 центне
рів кукурудзи.

По 70—75 центнерів качанистої 
збирають тут лапки Валентини 
Горячківської. Степаиндн На
гірної.

Не відстає від них 
числа тваринників, 
дояркою Оленою 
Дівчатам е чимало 
фермі, але а у полі 
гають.

1 ланка а 
очолювана 
Донською, 
роботи н» 
вони всти-

М. ШЕВЧУК.



ЗАВТРА 
МИНАЄ РІК 
піонерської 
ДВОРІЧКИ ЗІЗДУ

виноградника і

зібрали 4 тис. 
і здали державі 
птиці, 
голів молодняка

Готуючи гідну зустріч XXII з’їзду КПРС 
XXII з’їзду КП України, піонери Кіровоградщини 
ознаменували перший рік піонерської дворічки 
своїми трудовими подарунками.

Юні ленінці Кіровоградщини 
тонн металевого лому, виростили 
ЗО тис. кролів та 150 тисяч голів

Піонери шефствують над 25000 
тваринницьких ферм колгоспів;

посадили і доглядають 103 га 
ягідника, 125 піонерських алей та ЗО піонерських 

садів.
Піонери області брали участь у будівництві 

7 шкіл, 3 шкіл-інтернатів, 2 гуртожитків для 
шюл-інтернатів.

ОБЛАСНА РАДА ПІОНЕРСЬКО! 
ОРГАНІЗАЦІЇ.

р I К ЦІКАВИХ
СПРАВ

рік. відтоді, як почалася піонерська дворічка.
Від попередніх років він відрізняється організова

ністю, ростом дитячої самостійності.
День 2 жовтня 1960 року став ніби поштовхом до 

пожвавлення піонерської роботи. Дитяча романтика на
була більш глибокого змісту. Віднині все, що виконує 
піонер, — не дитяча витівка, а внесок, нехай хоч ма
ленький, у труд свого народу. Школярі з великим задо
воленням, відчуваючи, що виконують найпочесніше зав
дання, садять дерева, збирають металолом, доглядають 
птицю, кролів.

На сьогоднішній день наша дружина давно залишила 
позаду межу прийнятого зобов'язання по металобрухту. 
Вже зібрано його нашими школярами 65 тонн.

Чий загін вміє краще, швидше вправитися на будь- 
якій роботі? Цей невгамовний вогонь змагання особливо 
розгорівся в час дворічки. ГГятикласники, скажімо, 
одержали звання загону — супутника семирічки. Всі зу
силля шестикласників спрямовані на бажання і собі 
вийти в ряди передових.

Зараз дружина з хвилюванням чекає день відкриття 
XXII з'їзду партії. Всі надіються, що цього дня над 
школою спалахне рубінова зірка — ознака того, що тут 
кожен загін — супутник семирічки.

Великою підмогою нам стали комсомольці з швейної 
фабрики. Над п’ятьма нашими загонами шефствують 
бригади комуністичної праці з цього підприємства. При
ємно, що фабричні комсомольці ніколи не сприймають 
шефство як навантаження. Вони бувають на всіх наших 
піонерських зборах, нарівні з нами хвилюються за успі
хи школи на олімпіаді чи спартакіаді. Дружба з робіт
никами має надзвичайно великий вплив на успішність 
школярів.

Ознакою цього року був ще послідовний курс на 
підвищення ролі піонерських ватажків у житті кожного 
загону. Без думки голови ради загону чи ланкового 
вчитель не нав’язує своєї думки дітям. «А що скаже 
ланковий?..» «У голови ради загону ти відпрошував
ся?..» — запитає завжди.

До речі, без тісного взаєморозуміння з педагогічним 
колективом школи нам було б значно важче досягти 
успіхів. Зокрема, директор школи І. Довгий постійно ці
кавиться життям піонерської організації, допомагає по
радами, підтримує матеріально наші починання. Так, 
коли в загонах прошили фізкультурні збори-змагання, 
директор охоче виділив кошти для купівлі нагород піо- 
нерам-переможцям.

Початок зроблено. Тепер треба продумати, як і кі
нець зробити успішним. Вже замислюємось над змістом 
змагання між загонами, коли над школою запалає зір
ка. Певно, тоді наш шлях лежатиме до права назива
тись загоном, що гідний жити й працювати після школи 
в бригадах комуністичної праці. Час підкаже вірне 
рішення.

Н. ЄЛИСАВЕТЧЕНКО, 
старша піонервожата середньої школи № 10.

м. Кіровоград.

ПРАПОР ПІДНІМАЮТЬ 
ПАПІ. Р А Щ I

8-й школі 
Зміст йо-

З недавнього часу у 
розгорілося змагання. ____
го — дістати звання класу зраз
кового порядку, культури, по
ведінки І високих показників у 
навчанні.

Багато колективів можуть до
сі похвалитися непоганими по
казниками у ’навчанні і громад
сько-корисній справі.

Традицією школи стало — 
Щопонеділка на загальній ліній
ці підводити підсумки змагай-

ня. Кращим надається право 
піднімати прапор Батьківщини. 

Підняття прапору — дуже 
урочистий момент. Шкільний 
оркестр виконує Гімн Радян
ського Союзу. Червоне полот
нище стрімко рветься вгору.

Честь розпочати Цю традицію 
школи 
7

випала на долю учнів 
«А» класу.

Таня МОЩІЛЬ, 
голова ради дружини, 

м, Кіровоград.
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ЕЛО Нова Ревівка— 
одне з наймолодших 

у Новогеоргіївському 
районі, йому лише два 
роки. Виросло воно в 
степу, над молодим Кре
менчуцьким морем. У 
ньому рівні широкі ву
лиці, обсаджені молоди
ми деревами, красиві 
будинки колгоспників.

У благоустрої села ве
лику роль відіграла піо
нерська дружина. Учні 
разом з вчителями ви
садили біля трьох тисяч 
декоративних дерев. 
Крім цього, кожен шко
ляр посадив у себе вдо
ма фруктовий сад. Зав-

дяки працьовитим ру
кам піонерів набираєть-

працювали в полі. Вони 
доглядали посіви про
сапних і зернових^ куль
тур, пасли колгоспну ху
добу, вирощували водо
плавну птицю, кролів.

Праця піонерів увін
чалася чудовими успіха
ми. Хороші подарунки 
приготували вони XXII 
з’їздові партії. На їх ра
хунку — сотні кілогра
мів металолому, виро
щено чимало кролів, ка-

ся сили колгоспний са
док.

Самі ж школярі збу
дували приміщення 
восьмирічки. За чотири 
місяці виросла школа. 
Піонери зекономили дер
жаві 11500 карбованців.

А влітку, разом із 
своїми батьками, діти

чок, виготовлені наочні 
приладдя для школи, зі
брані гербарії, колекції.

Піонери взяли шеф
ство над колгоспним мо
лодняком. Вони догля
дають 42 телят і 97 по
росят. Праця на фермі 
стала для них улюбле
ною справою.

. Про окремих з них 
уже добре знають в ар
тілі. Так, мати і старша 
сестра Олександри Сто
роженко працюють на 
фермі доярками. Дівчи
на часто допомагає їм, 
вчиться у них.

Завідуючий фермами 
Кузьма Салоїд не про
пускає можливості по
хвалити своїх юних по
мічників.

Та це тільки початок. 
Новоревівські піонери 
намітили широкі плани 
на майбутнє: посадити 
навколо школи сад, роз
бити квітники, клумби, 
закласти шкілку фрук
тових дерев, огородити 
шкільне подвір’я, спо
рудити теплицю, облад
нати географічний та 
спортивний майданчики 
та багато іншого. Мож
на сподіватись, що й ці 
плани новоревівські піо
нери здійснять з успі
хом.
М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ.
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«=* НАВЧАННЯ-ЗАПОРУКА
кра-

при- 
яко-

су залишило
ся до дня від
криття XXII з’їзду КПРС, 
який обговорить і прийме 
нову Програму партії, що 
ввібрала в себе багатовіко
ву мрію людства про 
ще майбутнє.

Молодь особливо 
ваблюе в ній розділ, у
му висвітлюються завдання 
партії в галузі ідеологічної 
роботи, освіти, виховання. 
З глибоким задоволенням 
читаємо ми слова про зрос
лі можливості дорослого 
населення поєднувати пра
цю на виробництві з про
довженням навчання від
повідно до особистого по
кликання і потреб суспіль
ства. Саме така форма осві
ти стає провідною.

Лише два роки тому в 
області навчалося 12,5 тися
чі працюючої молоді, а за
раз — понад 27 тисяч. Ок
ремі класи робітничої, сіль
ської молоді створюються 
безпосередньо в цехах під
приємств, на фермах, в 
тракторних бригадах кол
госпів тощо. На -Кірово- 
градщині працює в цьому 
році 72 таких класи.

Учні шкіл і класів робіт
ничої та сільської молоді —• 
це гордість нашої молоді, 
люди, які свідомо прагнуть 
до знань, мають тверду во
лю і наполегливість в до
сягненні мети. Навчання, 
підвищення ідейно-політич
ного та 'загальноосвітнього 
рівня — одна з священних 
заповідей учасників руху за 
комуністичну працю. Вчить
ся вся бригада комуністич
ної праці імені XXII з’їзду 
КПРС- Альбіии Кравцової

ВІДМІННОЇ ПРАЦІ
з Кіровоградського заводу 
«Червона зірка», кожен 
другий робітник Заваллів- 
ського графітного комбіна
ту, Гайворонського локомо
тивного депо — учень чи 
студент, вчиться комсо
мольсько-молодіжна ланка 
високого врожаю Марії Ти
мошенко з,колгоспу імені 
Сталіна Новомиргородсько- 
го району.

Заповіт великого Леніна 
про те, що тільки на осно
ві сучасної освіти молодь 
може активно допомагати 
будувати комуністичне сус
пільство, став для них за
коном життя.

Заняття без відриву від 
виробництва — зручна фор
ма і для підвищення вироб
ничої кваліфікації, набуття 
нового фаху. Третій ви
пуск шоферів відбувся в 
Бобринецькій школі робіт
ничої молоді. Велику гру
пу машиністів баштових 
кранів вдруге випущено в 
Заваллгвській школі Гайво
ронського району. Основи 
тваринництва вивчають уч
ні змінних класів на фер
мах колгоспів «Червоний 
прапор» Новопразького ра
йону та «Росія» Новоукра- 
їнського району.

Важко переоцінити вплив 
загальноосвітнього навчан- 

робітників і 
на їх участь 

підприємств, 
підвищення

ня молодих 
колгоспників 
у боротьбі 
колгоспів за
продуктивності праці. Учень

вечірньої школи. — як 
правило, кращий виробнич
ник, раціоналізатор. Тільки 
за рік учні Кіровоградської 
школи робітничої молоді 
№ 3, що працюють на агре
гатному заводі, заощадили 
металу і електроенергії на 
3800 карбованців.

73 раціоналізаторські про
позиції внесли вечірники За- 
валлівського графітного 
комбінату. Підприємство ви
соко цінить вклад учнів у 
боротьбу комбінату за ко
муністичну працю. Робітни
ки, які закінчили шкойу, 
премійовані, більшості уч
нів оголошені подяки, 
вручені грамоти, їх підви
щено у виробничих розря
дах.

Ось тут ми й підійшли до 
головного пояснення успі
хів чи невдач шкіл робітни
чої та сільської молоді. «Не 
хочуть вчитись», — часто 
можна почути нарікання 
від деяких вчителів та сек
ретарів комсомольських ор
ганізацій. З цього приводу 
доцільно пригадати пораду 
М. С. Хрущова, висловлену 
ним на XIII з’їзді комсо
молу: «...Якщо у деяких 
товаришів сьогодні ще не
має бажання вчитися, то 
потрібно в них пробудити 
бажання до навчання». А 
це означає широку агітацій
но-пропагандистську роботу, 
необхідність роз’яснювати 
молоді ті умови та пільги, 
що надаються учням-вироб- 
ничникам. Завдання поля
гає в тому, щоб до навчан
ня залучити кожну молоду 
людину, яка не має відпо
відних знань. Нам треба 
ширше практикувати на
правлення молоді в школи 
по комсомольських путів
ках, привертати більше гро
мадської уваги до неї, зо
крема, урочисто відзначати 
початок і закінчення учбо
вого року. Необхідно всіля
ко заохочувати молодь, що 
відмінно вчиться і працює: 
нагороджувати Почесними 
грамотами, відзначати пре
міями, відмічати в наказах 
керівників установ і під
приємств, розповідати про 
кращих учнів по радіо, че
рез пресу.

А запитайте у секретарів 
Онуфріївського. Долинсь* 
кого. Компаніївського, 
Олександрійського райкомів 
комсомолу тт. Синипостіла, 1

ЗАВОД — ВТУЗ
На знімку: в кабінеті іно

земних мов заводу — втузу. 
Технолог Московського за
воду малолітражних машин 
В. В. БАХТ1Н і фрезеру
вальник автозаводу Імені 
Лихачова Л. В. ДРОНОВ 
біля електрифікованої схе
ми па англійській 1 німе
цькій мовах.

Фото В. ЯМКОВА. 
Фотохроніка ТАРС.

Бугайського. Лаврусенко, 
Комісарової, скільки юнаків 
і дівчат нагороджено в них 
грамотами за хорошу пра
цю і навчання. Дехто з них 
здивовано зводить плечима. 
Однак саме в цих районах 
найбільше молоді залиши
ло школу протягом року. В 
Онуфріївському районі нав
чалося 250 чоловік, а закін
чило навчальний рік лише 
119. Майже половину учнів 
розгубили в Новгородків- 
ському, Новопразькому ра
йонах.

Обов’язок комсомольсь
ких ватажків — зацікави
тись тим колгоспом чи під
приємством, колгоспники та 
робітники яких найгірше 
відвідують школу. Адже од
нієї пропаганди замало. Не
рідко бажання вчитись ли
шається самотнім і гине, не 
підтримане увагою й тур
ботою громадськості. Через 
несприятливі умови для 
праці та навчання розпався 
дев’ятий клас у Катеринів- 
ській восьмирічній школі 
Долипського району (кол
госп імені Сталіна). Бага
то скарг надходить від мо
лоді Кіровоградської взут
тєвої фабрики, Долинсько- 
го цегельного заводу та ба
гатьох інших підприємств. 
Вузький, 
підхід ; 
підприємств 
молоді, які 
тримуватись навіть узако
нених вимог щодо вечірньої 
освіти, заслуговує найсуво- 
рішої оцінки. І, навпаки, 
всіляку підтримку і поши
рення повинен одержати 
досвід таких керівників, 
як у колгоспі імені Петров- 
ського Новогеоргіївського 
району. Тут вчаться всі, як 
кажуть, від малого до вели
кого. І це тому, що прав
ління колгоспу вбачає в 
цьому запоруку успіхів на 
виробництві. Між педаго
гічним колективом школи 
та партійною, комсомоль
ською організаціями артілі 
встановлено тісний зв’язок. 
Жоден пропуск уроків, жо
дне порушення правил внут
рішнього розпорядку не 
проходить поза їх увагою. 
Колгосп активно допомагає 
школі і в зміцненні її нав
чально-матеріальної бази. В 
цьому році в 
громадськості 
школа, в якій 
цюють змінні 
ської молоді.

Ось такий підхід до нав
чання працюючої молоді 
заслуговує всілякого поши
рення комсомольськими ор
ганізаціями області.

к. неділько; 
секретар обкому ком
сомолу.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
1 жовтня 1961 р., З стор.

, антидержавний 
адміністрацій цих 

до навчання 
не зболять до-

селі силами 
збудована 

з обіду пра- 
класи сіль-



ОІН оперезався патронташем, взяв рушницю на плече 
і рушив стежкою до річки. На повороті йому усміх

нувся багрянцем гордий осокор, біля криниці черво
на калина свої кетяги простягла аж до рук, стара вер
ба, немов радіючи, срібним листом якусь пісню зашелес
тіла, заспівала.

А високо вгорі, у синьому небі, журавлиний ключ 
крикнув:

— Курли! Курли!
Куди летять вони? І де зупинять свою путь?
Куди простеляться його дороги? Де зупинить і він 

свою путь?.. Ще сьогодні він у селі, ось іде на побачен
ня, полювання, а завтра вже нові друзі зустрінуть його, 
приймуть у свою бойову, дружну сім’ю. Завтра буде він 
солдатом, служитиме у Радянській Армії... Хотілося б і 
йому птицею бути в небі, соколом берегти рідні ниви, 
села, міста... Або вести танк... Адже ж він тракторист, 
знає машину... Чи у бурхливому морі, десь на кораблі 
розрізати сиві хвилі... А втім, він всюди берегтиме свою 
найдорожчу в світі землю, що спородила і доглянула 
його, силу дала, науку і працю, щастя й любов і її, чор
нооку ласкаву Ларису...

Лариса... Де ж вона? Вчора ж домовились зустрітись, 
покататись на човні, а її нема... Лиш береги, та верби 
шумлять, та десь кигиче чайка, та хлюпають об берег 
хвилі... Де ж ти, дівчино, ластів’я ти моє?

1 вже як відмикав замок, як шукав у зеленій осоці 
заховане весло, вона у легенькому білому в крапочках 
платті, з айстрами в русих косах підлетіла, впала в 
обійми, штовхнула у груди, скочила в човен...

Лариса, Лариса... А ще ж зимою він зустрічавсь, 
здається, любивсь із Дорою Немировською. Дора — 
красуня на все село. Багато упадало хлопців за нею, а 
вона покохала одного, його, Валерія Дашавського.

Тільки дивна була та любов і дружба.
Хіба можуть подружити вогонь і вода? Вітер і тиша? 

Дуже вже різні характери і уподобання були в них. 
Палкий, веселий і жартівливий Валерій сонце зустрічав 
у полі, прокладав борозну, сіяв жито й пшеницю. А До
ра вилежувалась на перинах. Вона закінчила десять 
класів, десь із місяць пробула в місті. Вернулась додо
му, півроку відпочивала, півроку гуляла. Пішла у мо
дистки, не навчилась нічого. Працювати у колгоспі не 
хотіла, хтозна чого чекала. Всі дивувались: як міг її по
любити Валерій? Невже він не бачив всіх вад Дори, 
невже його засліпила, затуманила її краса? Він, зда
валось, сп’янів від її любові. Лиш одного разу жарто
ма сказав їй, щоб губи не фарбувала. Мов, косметику 
вживають там, де чогось невистачає. А тобі, Доро, при
рода всього дала та ще й кинула і стан гнучкий, і го
лубі очі, і брови чорні, і вишневі вуста...

Вона образилась, надулась, не вийшла до нього аж 
три вечори...

іО П ОБІДАННЯ'

Він 
тавсь

А місяць світив так ясно, як в пісні,—хоч голки зби
рай. Видно навіть номерки на будинках, назви вулиць.

Біля тополі, біля криниці з журавлем стояла дівчина. 
В кожушку і в хустці квітчастій. Пізнав і запитав її:

— Чом не спиш, Ларисо?
— Сну немає, Валерію!
Він з подивом вловив у голосі дівчини глибоку тугу. 

Чому тужить вона? Чому завжди така запечалена? Див
на та Лариса. Вчилась у школі чудово, їй би в інституті 
бути, а вона пішла на ферму... Найкраща доярка не лише 
в колгоспі, а у всьому районі. Маяком називають, а три
мається просто і скромно. її обрали секретарем комсо
мольської організації, і вона знає одне: як 
би тепло свого серця віддати людям... А з 
хлопцями не дружить... Все сама вертає
ться додому. Невже має серце камінне? 
І чому тужить вона?
О ИМА надумала жартувати. В грудні і 

січні лили дощі, а лютий залютував— 
кучугури намів аж до стріх. Шибки поме
режив дивними візерунками, дерева що
ранку вбирає у іней...

Та хіба в нього є сила, щоб зупинити 
нестримну зелену, барвисту весну?

Повіяли теплі, південні вітри — і зашу
міли бурхливі води, виповнили яри, доли
ни, річки. Вийшла з берегів і їхня річка, 
підійшла аж до ферм п'ятої бригади. Тре
ба б їх було збудувати вище, на горі...

Вечір, весняний вечір, скільки ти 
чар, місячний, весняний вечір, 
тись кінокартину не схотіла, і 
із Валерієм ходили вулицями 
вому пальті, у сивій модній

ходив сам у Будинок культури, самотній повер- 
назад.

Дора 
вони 
села.

маєш 
ДІІВИ- 
вдвох 
В но-

шапочці, в

ТРИ МІСЯЦІ
НА ГОСТИННІЙ РАДЯНСЬКІЙ ЗЕМЛІ
ПрРИ МІСЯЦІ тому на 

теплоході «Грузия» в 
Радянський Союз прибула 
велика група кубинських 
юнаків, які виявили бажан
ня оволодіти у нас сіль
ськогосподарськими спеці
альностями. Надзвичайно 
тепло, сердечно зустріли 
наша молодь, всі радянські 
люди молодих друзів з Ку
би. Тепер кубинці навча
ються в 11 училищах меха
нізації сільського господар
ства Російської Федерації 
(Краснодарський і Став

ропольський краї), на Украї
ні, в Грузії і Узбекистані.

«Як живуть і вчаться по
сланці молоді революційної 
Куби?» — з таким запитан
ням кореспондент ТАРС 
Б. Лук’янов звернувся в 
Центральний Комітет 
ВЛКСМ. Ось про шо його 
повідомили.

Кубинці набувають в 
СРСР спеціальностей меха
нізаторі в-рільників, плодо
овочівників, рисоводів, ба
вовноробів і тваринників. 
В училищах створено всі 
необхідні умови для нав
чання. Є добра матеріаль
но-технічна база, кваліфі
ковані викладачі.

Юнаки з захопленням 
працюють на полях і фер
мах. Разом з колгоспника
ми. робітниками радгоспів 
вони збирають кукурудзу, 
гречку, просо, інші культу
ри. Це дає їм можливість 
не тільки набути практич
них навичок, але й позна
йомитися з діяльністю на
ших господарств.

Важливе місце відводить
ся вивченню російської мо- 

Ії засвоюють на уро- 
на позакласних за- 
з викладачами. В 
шість—сім чоловік.

ви-

надходять 
журна-

з інте- 
з жиг- 
народу, 
них ре-

Микола СТОЯН.

вона 
зо

хромових чобітках, легка і 
прекрасна, мов пушинка, вона 
сміялась і жартувала, 
раділа вечорові, місяцеві, 
рям, весні... -

Зійшли на місток, Валерій 
глянув на річку і скрикнув:

— Доро! Глянь, як підні
мається вода!

— То й що з того?
— Доро! Вода ферми зато

пить! Це ж близько!
— Дивак ти, Валерію! Ти 

без колгоспу жити не можеш! 
Вечір який, а в тебе ферми в 
думці!

Що сказати їй?! Не встиг. З будинку культури бігла 
молодь. А найперша Лариса. Теж у новому пальті, бар
вистій хустині.

— Ларисо! Постій! — перепинив він її. — Що трапи
лось?!

— Це ти, Валерію? В сусідньому селі вода порвала 
псі загати, всі греблі. Щойно передали по телефону! 
Вода ж звідти до нас іде!

Тепер він біг першим. А за ним птицею Лариса... За
вулок, гірка, ферми. Тут уже повно води. Худоба реве, 
•розгублений сторож щось кричить, вимахує ціпком.

Лариса забігла в сусідню хатину і вже з ножем біг
ла в приміщення, до налигачів.

Скільки

У>
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тривала та боротьба? Може, годину, може,

ви. 
ках і 
няттях 
групах 
Характерна деталь 
кладання ведеться без пе
рекладачів, хоча перекла
дачі в училищах є. Це по
зитивно позначається на 
успіхах — слухачі швидше 
освоюють матеріал.

Найближчим часом учні 
одержать 15 підручників іс
панською мовою, спеці а ль-

ня з присудженням перехід
них вимпелів ведеться між 
навчальними групами все
редині одного училища, а 
також кубинськими група
ми, які навчаються в різ
них училищах. Так, кубин
ці Джанкойського училища 
механізації Кримської об
ласті викликали на змаган
ня своїх товаришів з Но- 
вокаховського училища Хер
сонської області 
пунктах: вчитися 
ре» і «відмінно», 
ти відстаючим, 
сільськогосподарську техні
ку в зразковому стані, під
тримувати порядок в жит
лових приміщеннях, брати 
активну участь в гуртках 
художньої самодіяльності і 
спортивних секція^, кожно
му учневі щомісяця відпра
цювати в понаднормовий 
час вісім годин, виконуючи 
суспільно-корисне доручен
ня. Своє змагання юнаки 
присвятили XXII з’їздові 
КГІРС і II з’їздові Асоціа
ції молодих повстанців Ку
би.

В навчально-знховній ро
боті застосовуються різні 
форми заохочення. У Сло
в’янському училищі на спе
ціально оформленій дошці 
під рубрикою «Наші від
мінники» вміщують фото 
юнаків, які добре зареко
мендували себе в навчанні 
і громадському житті. Ши
роко практикується в усіх 
училищах святкування дня 
народження юнаків. Хви
люючою подією в житті мо
лодих кубинців було свято 
восьмих роковин з початку 
революції на Кубі.

В листах на батьківщину, 
розмовах з представниками 
ЦК ВЛКСМ, різних радян
ських організацій, юнаки 
висловлюють палку подяку 
радянському народові, на
шій молоді за піклування і 
увагу, якими вони оточені в 
СРСР.

— Я не можу без сліз на 
очах сприймати ту тепло
ту, яку виявляють до нас 
радянські люди, каже Рауль 
Доньас з Кокандського учи-

ло таких 
на «доб- 

допомага- 
ірнмати

но виданих для них. Вий
шли з друку книги з росій
ської мови, слюсарної спра
ви, ряд інших. Серйозною 
підмогою є іспано-росій- 
ськнй розмовник, який міс
тить сільськогосподарську і 
технічну термінологію. На 
адресу училищ
кубинські газети і 
ли.

Кубинські юнаки 
ресом знайомляться 
тям радянського 
нашої молоді. Для
гулярно влаштовуються ек
скурсії в колгоспи, радгос
пи, на промислові підприєм
ства, в учбові заклади. Зу
стрічі з ветеранами праці, 
учасниками Великої Жовт
невої соціалістичної рево
люції, Вітчизняної війни, 
учасниками руху за кому
ністичну працю проходять в 
обстановці дружби, великої 
теплоти і сердечності.

Не можна не сказати про 
громадське життя учбових 
закладів, яке відзначається 
великою різноманітністю. З 
активістів створено учнів
ські ради. Будучи своєрід
ними органами самовряду
вання, вони допомагають 
керівництву училищ розв’я
зувати різні питання нав
чально-виховного характе
ру. Ради обираються на за
гальних зборах кубинців і 
складаються з комісій: нав
чально-виробничої, куль
турно-масової, спортивної, 
стінної преси, побутової та 
інших.

З допомогою рад випус
каються стінні газети іспан
ською мовою. Називають
ся вони по-різному, наприк
лад, «Рік освіти», «Іскра», 
«Дружба», юні кубинці з 
задоволенням беруть участь 
у спортивних секціях, в 
гуртках художньої самоді
яльності. Для них організо
вано також технічні гуртки 
і фотогуртки.

Палко сприйняла молодь 
пропозицію організувати 
змагання у навчанні, дис
ципліні, суспільно-корисній 
праці, широкому розвитку 
спортивної і культурно-ма
сової роботи. Таке змаган-лища. Юнак приїхав у Ра^

дянський Союз з коопера
тиву 31 імені Мануеля Ро
хо провінції Гавана. — На
віть діти, побачивши 
говорять слова «Віва Ку

ба». На це 
лування 
повинні відпо
вісти наполег

ливим навчанням, бо спра
ва кубинської революції ви
магає спеціалістів. Про лю
бов радянського народу до 
кубинського народу ми роз
повімо у себе на Батьків
щині.

А ось що заявив учень 
Джанкойського училища 
Максімо Лопес (коопера

тив 204 імені Хуана Бауті- 
сто Гонсалеса, провінція 
Камагуей).

— Все, шо ми бачили, 
захопило нас. Ми хочемо 
бачити і знати про життя 
вашої країни ше більше.

Мануель Гарсіа — учень 
Золотоніського училища 
Черкаської області (коопе
ратив 33 імені Енаро Орте- 
го, провінція Камагуей) 
сказав:

— Радянський Союз ду
же велика і героїчна краї
на. На її долю припало чи
мало 
димо 
років 
ти не 
камені. Тепер це все відбу
довано і створюється дуже 
багато нового. До нас доб
ре ставляться. Ми до ос
таннього дня навіть не ду
мали, що потрапимо до та
ких добрих друзів. У шко
лі всі від директора до уч
ня оточують нас зворушли
вим піклуванням.

Високу оцінку допомоги 
Радянського Союзу в підго
товці молодих кадрів дав 
президент республіки Куба 
Освальдо Дортікос Торра- 
до в промові на мітингу у 
Великому Кремлівському 
•палаці 20 вересня. Прези
дент сказав: «Тисяча моло
дих кубинських селян, які 
раніше не могли і помишля
ти про одержання елемен
тарної освіти, перебувають 
тепер у Радянському Сою
зі, в різних районах вашої 
країни, живуть разом з 
своїми братами — радян
ськими селянами і оволо
дівають сільськогосподар
ськими знаннями та сіль
ськогосподарською 
кою».

нас,

пік-
ми

І

І
випробувань. Лін хо- 
і вчимося там, де 16 
тому німецькі фашис- 
залишили каменя на

;;

вічність? Він не знав. Тільки коли вийшов на пагорбок, 
почувся чийсь голос:

— Молодці, комсомольці! Вся худоба врятована!
Комсомольці. І вона. Тільки де ж вона? І вже у три

возі дививсь на людей, а барвистої хустини не бачив 
ніде. Крикнув у розпачі:

— Лариса де?
Лариси не було.
1 знову він кинувся у вир. Вода скаженіла. Вода рев

ла, холодна, люта, крижана вода. Збивала з ніг, а вій 
пробивавсь уперед, поміж стовпами корівника, освіт
люючи свій шлях кишеньковим ліхтариком. Аж біля две
рей, коли вода сягала по груди, на великому ящику, де 
була обмішка, він знайшов Ларису. Вхопив її на руки... 
Виніс між люди, попрямував далі, до світла, до тепла...

Поклав її на ліжко... Відступивсь... його за руку торк
нула Дора:

— Ходімо — і тобі ж треба переодягнутись!
Глянув на неї — суха вся. Мабуть, і близько не була 

біля ферм... І губи нафарбовані... А в цієї — на ліжку — 
посиніли. І на виску кров. Певно, впала, вдарилась, си
ли покинули її, і вона знепритомніла... Вона так і лежа
ла на ліжку, на своїй великій барвистій хустці. Непри
томна, але дивна у своїй красі. Води не злякалась, а 
якби був вогонь, і в огонь кинулася б... Життя б не по
жаліла...

Тихо сказав:
— Іди, Доро, я тут лишуся...
Через кілька днів він зустрічав Ларису, як виписува

лась вона із лікарні. Квіти приніс їй, перший букет про
лісків. А ще через тиждень стояли вони вдвох над річ
кою. Вода стихла, увійшла в береги. Шумів вітер весня
ний у гіллях верб. Валерій пригорнув до себе Ларису, 
а вона 'говорила йому свою щиру дівочу правду:

— Я зз тобою тужила, Валерію, тому й була одино
ка, я тебе любила...

Човен пливе і пливе назустріч тихому осінньому ве
чору, і очерет хилить шовкове листя до срібної води.

З-за повороту, отам, де рогоза і осока, де кущ вербо
лозу схилив віти над водою, випливає селезень і качка. 
Валерій тихо підняв рушницю. Лариса рвучко схопила 
його за руку:

— Не треба, Валерію! То ж — пара!
Він засміявсь, поклав рушницю назад, на дно човна і 

весь обернувсь до дівчини:
— Ларисо! Чекатимеш мене?
— Я тебе ждатиму, Валерію!
Він відчував, що вона дасть тільки таку відповідь. 

Такі дівчата не зраджують...
Човен зник за поворотом. Лише зашумів очерет. Мо

же, з вітром говорив про дівочий палкий поцілунок, мо
же, про гарячі обійми хлопця, може, про їхню прекрасну 
дружбу і велику незрадливу любов.
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