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о — Он які коренасті вро- 
п дилпі Збирати такий уро

жай — одне задозоленмі,— 
,♦ говорить тракторист Свгеи 

Іванов до споїх колег — 
' комбайнера Микола Гри-

" гор’ева і його помічника 
“ Павла Штепеленка.
" І працюють мсхачічстори 
її колгоспу «40-річчя КП Ук- 
іі раїни» Компаніївсьчого ра- 
,, йону справді з великим еи- 
,, тузіазмом. їх агрегат шо- 

зміни збирає цукрові буря- 
' ки з площі 4—5 гектарів 

" при нормі 3.5 гектар«..
" На знімку (зліва па- 
" право): Євген ІВАНОВ, А'и- 
<і кола ГРИГОР’ЄВ і Павло 
і, ШТЕПЕЛЕНКО.
і> Фото В. КОВПАКА.

’ За прикладом
’ новоукраїндів
/СВІЖИЙ номер «Кірово- 

градської правди» по
трапив у руки Петру Раку 
на колгоспному току лід час 
розвантаження силосної ма
си.

Сторінка: На

Трудящі орденоносної Кіровоградщини закладають парки 
імені XXII з’їзду КПРС. * На другій і третій сторінках 
читайте розповіді про дві юності. * Четверта 

оновленій землі великого Каменяра

— Хлопці, — звернувся 
він до своїх колег-шофе- 
рів, — є цікава новина.

Всі десять водіїв автома
шин з Кіровоградської ав
токолони № 2200, які пра- 

«цюють в колгоспі імені Ча- 
« паєва Компаніїзського
• йону, оточили Петра. 
ч прочитав їм звернення 
® ферів Новоукраїнського
* топарку.
? — Правильно пишуть
® воукраїнції — сказав 
’ закінченню читання комсо

молець Микола Куликов
ський.

— Що ж, підтримаємо 
їх, — висловив думку Пет
ро Рак.

Всього кілька хвилин три
вала ця «нарада». Водії зо
бов’язалися вдень працюва
ти на перевезенні кукуру
дзи з полів на колгоспний 
тік, а в нічний час тран
спортувати кукурудзу та 

йй-------------------------------

ра- 
Він 
шо-
ав-

но- 
по

цукрові буряки на прий
мальні пункти.

В особистому змаганні 
водіїв першість тримає ком
сомолець Петро Рак. З по
чатку хлібозбирання своєю 
машиною «Урал ЗІС» він 
зробив 17 тисяч тонно-кіло
метрів і перевіз 2.560 тонн 
вантажів у котгоспі імені 
Чапаєва.

Хороших показників до
моглися також молоді во
дії Микола Куликовський, 
Федір Ломакін та інші.

Комсомольці автоколони 
№ 2200 прагнуть успішно 
провести місячник по пере
везенню сільськогосподар
ських вантажів. Це буде 
їх гідним подарунком XXII 
з’їздові КПРС.

А. БУР’ЯНСЬКИЙ.Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Ціна 2 копП’ятниця, 6 жовтня 1961 р.Рік видання V 
№ 119 (470)

Воїни Збройних Сил СРСР 
на Бюро ЦК ВЛКСМ

З жовтня Бюро ЦК КПРС, 
ВЛКСМ обговорило успіхи ВЛКСМ П. 
молодих воїнів армії, фло
ту, прикордонних 
військ МВС і військових 
будівельників, які добились 
високих показників у пе- 
редз’їздівському змаганні. 
На Бюро було запрошено 
найкращих з кращих — не
велику частину тих, хто 
брав різні, але дуже відпо
відальні зобов’язання 
честь з’їзду партії 
но виконав їх.

* Звертаючись 
ніх, секретар 
А. X. Везіров 
що в 
з’їзду, . .
ворення проекту нової Про
грами партії в частинах і 
на кораблях, як і всюди в 
країні, народилось багато 
важливих патріотичних іні
ціатив і починань, які ста
ли справою всього армій
ського комсомолу. Наш на
род любить 
пишається 
зміцнення 
пості. В 
проходять 
тисяч членів
показують приклад зразко
вого несення військової 
служби, є гордістю комсо
молу.

ВДЕНЬ І ВНОЧІ
— Ще жодного року, здає

ться, таких добрячих буря
ків не було! — хвалиться 
ланкова Ліда Стець.

Вона має рацію. Справді, 
чудово вродили корені в 
колгоспі імені Леніна Ма
ло висківського районі/.

Та й люди працюють доб
ре. Особливої похвали у бу- 
ряководів заслуговують во
дії автомашин Олександр 
Г оц та Анатолій Дикун. 
Вдень вони перевозять ку
курудзу на елеватор, а вно
чі транспортують буряки на 
цукрозавод. По 5—6 рейсів 
роблять за ніч шофери.

Л. ГУРА, 
юнкор.

—©—

секретар МК 
В. Топтигін, 

* ■ перший заступник началь-
військ, ника Головного політичного 

управління Радянської Ар
мії і Військово-Морського 
Флоту генерал-полковник 
П. І. Єфімов, перший сек
ретар ЦК ВЛКСМ С. П. 
Павлов.

Центральний Комітет 
ВЛКСМ нагородив усіх за
прошених на Бюро Почес
ними грамотами ЦК 
ВЛКСМ за успішне вико
нання передз’їздівських зо
бов’язань.

на
і успіш-

до 
ЦК

присут- 
влксм 

підкреслив, 
дні підготовки до 
всенародного обго

свою армію, 
нею, дбає про 

її бойової могут- 
Збройних Силах 
службу багато 

ВЛКСМ, які

Потім виступили воїни, 
які достроково виконали 
свої соціалістичні зобов’я

зання на честь XXII з’їзду

Комсомолець Володимир Паршегуба працює на тракторі «Т-36» у колгоспі «Україна» 
Гайворонського району. На всіх сільськогосподарських роботах він трудиться завзято, по 
дві норми виконує за зміну.

З високим званням ударника комуністичної праці зустрів молодий механізатор XXII з’їзд 
Комуністичної партії України.

Володимир Паршегуба у співдружності з передовим 
Кривдою агрегатом «КУ-2» щоденно збирають по 6,5—7 
«В1Р-42».

На знімку: ударник комуністичної праці комсомолець

комбайнером-комуністом Юрієм 
гектарів гібридної кукурудзи

Володимир 
Фото 
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ПАРШЕГУБА. 
Г. ВЄРУШКІНА.
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До всіх юнаків і трудящих дівчат, до всіх області
Комсомольські маяки на селі

Бюро ЦК ВЛКСМ з участю передовиків 
сільського господарства

4 жовтня Бюро ЦК 
ВЛКСМ обговорило хід пе- 
редз’їздівського соціалістич
ного змагання серед сіль
ської молоді. На засідання 
було запрошено велику гру
пу молодих передовиків 
сільськогосподарського ви
робництва з усіх кінців 
країни. Це справжні ком
сомольські маяки в сільсько
му господарстві, які викона
ли свої зобов’язання на 
честь XXII з’їзду КПРС. 
Деякі з них удостоєні вели
кої честі бути обраними де
легатами з’їзду.

Член Бюро ЦК ВЛКСМ, 
завідуючий відділом по ро
боті серед сільської молоді 
Н. Є. Кручина розповів про 

У’удові діла юнаків і дівчат 
колгоспів та радгоспів, про 
їх зобов’язання на честь 

~ з’їзду партії.
Знаменно, сказав він, що 

серед тих, хто успішно ви
конав свої передз’їздівські 
зобов’язання, перше місце 
займають молоді кукуруд- 
зоводи. Комсомольці, вся

ластей, Чувашії, Татарії та 
інших.

Комсомольські органаза« 
ції країни взяли зобов’я
зання силами молоді відго
дувати до 17 жовтня 15 
мільйонів голів свиней, ви-

сільська молодь у відповідь 
на заклик ЦК КПРС, осо
бисто товариша М. С. Хру
щова взятися за вирощуван
ня високих урожаїв куку
рудзи послали на кукуруд
зяний фронт півмільйона 
юнаків і дівчат. Вони виро- ростити 300 мільйонів голів 
щували кукурудзу на площі 
12,5 мільйона гектарів, у то
му числі близько 4 мільйо
нів гектарів на зерно. 130 
тисяч комсомольсько-моло
діжних бригад, ланок, ме
ханізованих загонів і агре
гатів борються за першість 
у соціалістичному змаганні, 
оголошеному ЦК ВЛКСМ і 
Міністерством сільського 
господарства СРСР.

Самовіддана праця моло
ді на кукурудзяних полях 
принесла багаті плоди. Ком
сомольсько-молодіжні колек
тиви всюди виростили доб
рий урожай. Особливо висо
ких урожаїв добились моло
ді кукурудзоводи України, 
Молдавії, Кабардино-Бал- 
каріі, Ставропольського і 
Краснодарського країв, Во
ронезької, Орловської об-

птиці, механізувати 10 тисяч 
тваринницьких ферм. Це зо
бов’язання комсомол вико
нує.

Доповідач висловив ряд 
критичних зауважень на 
адресу тих обкомів, крайко
мів комсомолу, ЦК ЛКСМ 
союзних республік, які не
задовільно організували ви
конання зобов’язань.

Жвавим і цікавим був 
обмін думками на засідан
ні Бюро ЦК ВЛКСМ.

З промовою виступив пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлов.

В урочистій обстановці 
відбулося вручення нагород 
ЦК ВЛКСМ молодим пере
довикам сільського госпо
дарства, які добилися ви
соких результатів у перед- 
з’їздівському змаганні.

Відкритий ЛИСТ
жителів села Первозванівки Кіровоградського району

МИ ЗВЕРТАЄМОСЬ ДО ВСІХ ЮНА- І 
КІВ і ДІВЧАТ, ДО ВСІХ ТРУДЯЩИХ І 
ОРДЕНОНОСНОЇ КІРОВОІ РАДЩИ- ї 
НИ: ДАВАЙТЕ, ДОРОГІ ДРУЗІ, НА = 
ЧЕСТЬ ЗНАМЕННОЇ ПОДІЇ В ЖИТ- 2 
ТІ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ І ВСЬО- і 
ГО РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ В КОЖ- і 
НОМУ МІСТІ І СЕЛІ ЗАКЛАДЕМО 5 
ПАРКИ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИН- 1 
КУ ІМЕНІ XXII З’ЇЗДУ КПРС!

Хай ці прекрасні квітучі пам’ятники | 
завжди нагадуватимуть нам про той | 
знаменний день, від якого наша Бать- В 
ківщина почала свій новий літопис — 5 
літопис вирішального етапу розгорнуто- * 
го будівництва комунізму! ■

За дорученням громадськості села: Е
І. Т. МАРЧЕНКО — голова кол- і 

госпу, В. С. ТКАЧЕНКО — сек- | 
ретар парторганізації, А. Л. КУР- » 
ЛОВ — голова сільради, М. Є. І 
ДУДНИК — директор середньої ° 
школи, П. 1. ЛЮБОВИЧ — секре- = 
тар комітету комсомолу колгоспу, І 
Г. М. ВАРАВА — завідуючий сіль- Е 
ським клубом, В. П. МОРОЗ — «
завідуюча сільською бібліотекою, = 
В. А. ПОДОЛЯК — бібліотекар, | 
секретар комсомольської організа- ° 
ції другої бригади, Г. О. КОСТЕН- = 
КО — агроном колгоспу, секре- ■ 
тар комсомольської організації Е 
першої бригади, С. Л. СКАЛЬ- » 
КО — вчителька середньої школи. | 

»ВВВВВВВВВВВВВВВВВвВЯВВЖВВВВІВВВВ.ВВВВВВВВВаВВВВВааВВВВ,

ДОРОГІ ДРУЗІ! Кожний день набли
жає нас до тієї прекрасної години, 

коли в зореносній Москві відкриється 
історичний XXII з’їзд Комуністичної 
партії Радянського Союзу, який прийме 
нову Програму партії — програму побу
дови першого в світі комуністичного сус
пільства.

Колективи фабрик і заводів, колгоспів 
і радгоспів, кожен громадянин нашої 
неосяжної Батьківщини готують свої 
трудові подарунки наступному з’їздові 
партії. Колгоспники артілі імені Шев
ченка, сповнені прагненням гідно зустрі
ти знаменний з'їзд, успішно закінчують 
збирання цукрових буряків та кукуруд
зи, завершують виконання річних зобо
в’язань по виробництву тваринницької 
продукції.

Але ми усвідомлюємо, що комунізм — 
це не тільки достаток матеріальних благ, 
а в однаковій мірі небачений ' розквіт 
культури. Тому ми і вирішили внести 
свій вклад у культурне будівництво на
шого села — силами громадськості ство
рити парк культури та відпочинку імені 
XXII з’їзду партії.

На відведеній в центрі села площі ви
рішили спорудити типовий Будинок 
культури з залом для глядачів на 500 
місць, фойє і кімнатами для гурткової 
роботи. Поруч з Будинком культури вже 
цієї осені закладемо парк, висадимо де
коративні дерева та чагарники, розіб’є
мо квітники. Парк матиме також танцю
вальний та ігрові майданчики.

............... в................................
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ЩЕ НЕ ЗА МОЄЇ пам’яті наші предки

з Болгарії переселилися на благо
датні землі України. Кілька десятків сі
мей осіло на території нинішнього Віль- 
шанського району. Страшенні злидні, 
голод, неврожаї гнали з насиджених 
місць, з рідних країв. А що знайшли то
ді на Україні? Ті ж самі злидні. Наші 
діди побачили тут багатющі чорноземи. 
Та що з того: вся земля належала по
міщикам, глнтаям-товстосумам. За арен
ду доводилось платити великі гроші. 
Болгари перебивались у нужді.

Та ось настали нові часи. Радянська 
влада, за встановлення якої в партизан
ських загонах воювало чимало болгар, 
принесла щастя й достаток у кожну се
лянську хату.

Я хочу розповісти про свою сім’ю. У 
мене десятеро дітей. Що було б з ними, 
коли б не Жовтнева революція? Я ніко- 

. ли не зміг би вивчити їх. Та мені в цьо
му допомогла Радянська влада, і тепер 
ніхто з дітей не має менше семикласної 
освіти. Правда, найменший Шурик ще 
тільки шість закінчив, але ж у ньо-

І/'ОЛИ входиш до при- 
міщення дитячої му

зичної школи, на якусь 
мить поринаєш в чарівне 
«царство музики». Мело
дійно звучать «Арієта» 
Глієра, «Мазурка» Чай
ковського, твори Ліста, 
Бетховена. їх виконують 
не професіонали, а юні 
музиканти' школи, діти 
робітників та службов
ців.

Ось лине ніжна мело
дія концерта Рідіна у 
виконанні юного скрипа
ля Віті Давидова. Хлоп
чик вчиться в третьочу 
класі музичної школи. 
За цей час він навчився 
вже добре грати.

А поряд ц невеличкій 
кімнаті п'ятикласниця 
Таня Каушан за піаніно 
працює над новим етю
дом Черні. В репертуарі 
дівчинки немало твооів 
композиторів - класиків 
та народних мелодій.

Ще і ще раз починає 
Таня етюд:

— Найважче почати, а 
далі буде легше,—гово
рить вона. — Це вже я 
добре знаю.

Енергійний, жвавий 
«Козачок» мимоволі при
вертає увагу. Його вико
нує баяністка Люда Да
нильченко (знімок № І). 
її батько працює слюса
рем на заводі «Червона 
зірка», а Люда мріє бу
ти баяністкою і по закін
ченні музичної школи 
продовжити навчання в 
консерваторії. Така ж 
мета і у віолончелістки 
Світлани Попсуйко. Єв- 
докія Андріївна, мати

дочкою.
Світлана 
про неї 
Сметанюк, — швид

ко схоплює кожний звук 
того чи іншого твору.

У її виконанні ми чує
мо польську народну піс
ню.

Чайковський! Хто з 
любителів класичної му
зики не любить творів 
геніального композито
ра? П’ятикласник Юра 
Коток особливо захоп
люється музикою видат
ного композитора. Тож І 
сьогодні ми застали 
хлопчика, коли він пра

Л. КОВАЛЕНКО.
м. Кіровоград.

го іце все попереду. 
Дочка Діда працює 

на цегельному за- 
закінчнла восьмий класводі. Цієї весни 

вечірньої школи. Хоч і нелегко викрою
вати після роботи час для навчання, та 
все ж вирішила продовжувати освіту. 
А Фросина вже інститут закінчила, вчи
телює у Ленінграді. Середню спеціаль
ну освіту здобула Галина, нині вона пра
цює в галузі лісництва.

Багато світу побачив син Жора, який 
входив до складу команди науково-до
слідного судна. Зараз трудиться в ре
монтно-механічній станції.

Найстарша дочка Ганя працює бух
галтером, а Марія — продавцем у ма
газині, Володимир служить в Радян
ській Армії.

Виросли діти, всі вийшли в люди.'Ува
гою і турботою оточила їх Вітчизна- 
мати.

Я спокійний за долю своїх дітей, бо 
їм ніколи не доведеться знати злиднів, 
не загрожує безробіття. Труд дарує 
щастя і радість.

П. ЗАБОЛОТНІЙ, 
пенсіонер.

с. Вільшанка.

може пи- 
обдарова-

рить 
Г. І.

— гово- 
вик їй дач

дівчинки, свердлувальни
ця заводу «Червона зір
ка» по праву 
матися своєю 
ною

цював над «Мазуркою» 
Чайковського (знімок 
№ 2).

/ скрізь, де б ми не 
були, від душі раді їй за 
щастя оцих підлітків, які 
вже з дитинства оволо
дівають музичним мис
тецтвом. А справжнє 
мистецтво — це краса 
людини, вона передає 
людські почуття, настрої.

Скільки їх, юних, жит
тєрадісних, красивих. 
Серця в унісон звучать 
життєрадісним

Мине деякий 
ти залишать 
приміщення школи і по
несуть у життя мелодії 
краси людської.

пісням, 
час. Ді- 
гостинне

і НА СЦЕНІ—ТОНАР
:_________— ---------------------:
І рЕЛИКИЙ зал обласної
j & філармонії переповне-
♦ ний. Глядачі з однаковим
♦ ентузіазмом аплодують чит-
5 цям і танцюристам. І ось на
І сцену виходить стрункий
♦ білявий юнак. Перед погля- 
t дами сотень очей він трохи 
і ніяковіє. Нарешті акомпа- 
j ніатор розтягнув міха бая- 
t ну. Виконавець зітхнув і...
♦ всі присутні зразу ж потра-
I пили в полон задушевної 
j мелодії. Пісня скінчилася. 
? кїni.vn гончшґ) панувала
« мио чи птхілt а потім зал вп~
| бухнув гучними оплесками.
♦ - • л - та.

♦ Кілька секунд 
І мовчанка, а по

І — Звідки він? Хто
І кий? — перепитували гля-
♦ дачі один одного.
: — Та це ж Анатолій По-
І ляков, — озвалася котрась 
| з дівчат. — Мабуть,1 з армії 
| вже демобілізувався. О, він 
? давній учасник гуртків ху-

дожньої самодіяльності...
Ще в школі почав 

пець захоплюватись 
тецтвом. Любов до

хло- 
мис- 

нього 
Поляков зберіг і до цього 
часу. Тричі на тиждень, за

кінчивши зміну на агрегат
ному заводі, поспішає Ана
толій до Будинку культури 
імені Калініна. Він — соліст 
хори і виконавець окремих 
пісень.

— Звичайно, — каже 
А. Поляков, — важкувато 
поєднувати працю на під
приємстві з участю в гурт
ках. Та я не мислю себе без 
художньої самодіяльності. 
Інколи не прийдеш на за
няття і почуваєш ніби сьо
годні втратив щось дуже 
цінне.

Анатолій не тільки сам 
активний учасник худож-

Новоукраїнки ас- 
тому не 
і авто- 

ми вже 
КПРС.
розро-

ЯЇИДНО було, що будинок на цьому 
" місці виріс недавно. Свіжовилиті з 
шлаку стіни, білизна деревини рам і од
вірка. Та й земля біля порогу ще не 
встигла як слід втоптатися.

Забудовники... Колись це слово вимов
ляли з острахом, а стіни нової хати по
чинали класти тільки тоді, коли, прожив
ши удвох не один рік, мали в «кубушці» 
певну суму грошенят. Будова була для 
сім’ї, немов стихійне лихо. А що зводи
ли? Глиняні хатини з малими вікнами і 
солом’яними стріхами.

А тепер в яке село не потрапиш, всюди 
побачиш новобудови. За рік-два виро
стають цілі квартали вулиць. Будиноч
ки — любо поглянути!

Автобус мчить { ”__ ____ \
фальтованим шосе. Кілька років 
було цього шосе, не ходив тут 
буо Тепер півгодини їзХи — і 
в колгоспі імені XX з’їзду 
Одразу кидається в очі: село 
стається, будується. Від контори прав
ління тягнеться ціла вулиця новоселів.

— Оно ставить хату Михайло Кук- 
сань, а там — Олександр Гриценко, — 
охоче пояснює супутник по автобусу, 
мешканець цього села. — Трохи далі бу
дує Микола Грохан, шофер колгоспний. 
А крайня хата — то Володимира Подур- 
ця. Це все молоді забудовники, недавно, 
вважай, побралися.

Володимир Подурець з дружиною Га
линою саме поралися на городі — виби
рали картоплю. Познайомились. Слово 
по слову, і розмова заходить про жит- 
тя-буття.

Якби колгосп не допоміг, важкува
то довелось, говорить Володимир. — 
Іотири з половиною тисячі старими 

грішми позички нам дали. На ці гроші 
через колгосп купили по державній ціні 
шифер, вапно, шлак, лісоматеріали. 
Вигідно, зручно. Торік брав позич
ку, а нині вже й розрахувався. Було з 

ньої самодіяльності. вщ 
залучає до гурткової роботи 
багатьох молодих виробник 
ників. Так, не без учасц 
молодого співака почали 
відвідувати репетиції хору 
намотниця Тамара Шевчен
ко, контролер Лариса Гоп- 
иіубова, слюсар Вячеслав 
Дженко.

АНАТОЛІЙ ПОЛЯНОВ
В проекті Програми 

КГІРС говориться, що в 
умовах переходу до кому, 
нізму «... у великій мірі по
ширяться народні театри, 
масова самодіяльність, тех
нічне винахідництво та ін
ші форми народної твор
чості». І перетворення в 
життя цієї тези ми спосте
рігаємо вже в наш час. О& 
ним з багатотисячної армії 
аматорів є токар Анатолій 
Иоляков.

О. ЛАДАН, 
наш позаштатний ко
респондент.

м. Кіровоград.

ВЧОРА—ДОЯРКА, 
СЬОГОДНІ-СТУДЕНТКА
О НАЮТЬ її усі в колгоспі імені Димитрова. Весела, $ 

енергійна, вона після закінчення десятирічки стала * 
працювати тут дояркою і своєю старанністю завоювала ? 
симпатію кожного. По 10—12 літрів молока надоювала ? 
дівчина щодня від корови.

Працювала з душею і мрію плекала: стати ветериііа-* 
ром. Дізналися про це в правлінні, пішли назустріч хо-І 
рошим побажанням. Викликав якось голова артілі Яків І 
Якович Вітер: 4

— Чув я, Тамаро, що ти вчитися хочеш. От і вирі-1 
шили ми послати тебе в Новоукраїнський ветеринар- і 
ний технікум. Згодна? (і

А через деякий час Тамара Іванова вже складала 
вступні екзамени. І скільки радості було в неї, коли і* 
вона дізналася, що зарахована. Здійсниться її мрія: по- і 
вернеться вона в рідну Семенівку спеціалістом. 0

Т. ЧУМАЧЕНКО. { 
Компаніївський район.

ЧАША ДОСТАТКУ

їх набралося більше

двісті п’ятдесят, —

вже більше семисот

чого виплатити, бо заробляємо ж у кол
госпі немало, як і кожний.

Володимир робить деякі підрахунки.
— Я працюю теслярем у будівельній 

бригаді. Зараз у нас роботи — непоча
тий край. Щомісяця маю, вважайте, 
по шістдесят п’ять—сімдесят трудоднів. 
А за вісім місяців 
п’ятисот...

— Та мої додай 
зауважує Галина.

— Таким чином, ___  _____
п’ятдесяти. А кожний трудодень — че 
сорок копійок та, крім того, на кожний 
з них по півтора кілограма хліба при
падає. Гроші нам щомісяця виплачують 
акуратно.

Заробіток, справді, немалий. Та це ли
ше авансування. Остаточна вагомість 
трудодня визначиться в кінці господар
ського року. Вродили і зернові, і цукро
ві буряки. Великі доходи має артіль від 
тваринництва. За минулий рік Галина, 
яка працює в ланці, одержала 9 центне
рів пшениці, стільки ж і за цей рік нара
хували. Було б куди дівати. Доплачу
вали й грішми за перевиконання зобо
в’язань по врожайності цукрових буря
ків та гібридної кукурудзи. Так скла
лися прибутки молодої сім’ї і Володимир 
швидко повернув борг у колгоспну касу.

А діти ваші, мабуть, в яслах?
Гак. Причому колгосп взяз їх на 

своє утримання, — батьки не платять 
нічого.

Володимир запрошує до будинку. Тут 
зримо відчуваєш достаток.

О. ДУЧЕНКО.
Новоукраїнський район. ц»
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ДВА СВІТИ
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ЗА КОЛЮЧИМ д s» 0 ï g н У пошуках шматка хліба |
ГРАНД-ДЖАНКШЕН, малень- 
• кс містечко в західній час

тині Скелястих гір. Дерева, тра
ва, квіти, неначе декорація в 
театрі, прикрашають галявини 
ферм і тихі вулиці міста. Та не 
всі щасливі в цьому гарному 
містечку. Варто лише загляну
ти в один з таборів, в якому 
живуть сільськогосподарські ро- Оітники.

— Я відвідав такни табір, — 
розповідає кореспондент амери
канської газети «Уоркер» Майк 
Ньюбері, — Більш жахливого 
мені на доводилося бачити. Та
бір оточує огорожа з 
дроту висотою в 
зріст. Ряди колючого 
реплетені так густо, 
них не пролізе навіть 
огорожею з колючого __
час збирання врожаю по кілька 
тижнів живуть сезонні сільсько
господарські робітники з сім’ями.

В той час як батьки і матері, 
вибиваючись з останніх сил, 
працюють в полі, маленькі діти 
сидять за колючим дротом, не
наче в тюрмі. Двір, на якому 
вони проводять цілі дні, завале
ний сміттям, покидьками, би
тим склом. Справа від табо
ру — міське звалище, зліва — 
хімічний завод, від якого по
ширюється шкідливе для здо
ров'я зловоння хімічних випа
рів.

Більшість сезонних робітни
ків — батраки, кочові сільсько
господарські робітники 
сіки, індійці і 
Одним словом, 
сорту», 
ють їх 
капці, 
відкритих, набитих вщерть гру- 
зооиках. Після того, як робіт
ники прибувають, їх одразу ж 
заганяють, наче худобу, в та
бір. Батраків попереджають, 
щоб вони сиділи за колючим 
дротом і не висовували носа в 
місто, щоб не приводити в за
мішання своєю зовнішністю

колючого 
людський 
дроту пе- 
шо крізь 
курча. За 
дроту під 

ш

чистеньких «благонравних» жи
телів міста.

До зими, вижавши з сільсько
господарських робітників усі 
сили, фермери викидають їх, як 
непотрібних на вулицю до нас
тупного сезону. Кочові робітни
ки повертаються додому. ТІ, у 
кого немає оселі, бродять від 
міста до міста, ночують у кана
вах, на полях, вздовж шосейних 
шляхів і залізниць.

Батракам платять копійки. 
При наймі їх часто обдурюють. 
Так роблять кожної ночі під час 
збирання врожаю в Галлані 
(штат Нью-Мексіка) та в ін
ших містах, де індійців з пле
мені Навахо збирають в барак, 
споюють, а потім примушують 
підписувати контракти, яких во-

можуть прочитати, 
не встигли протве- 
вантажать, як дро-

ни навіть не 
Поки ті ще 
резитнсь, їх ________ ,
ва, в кузови машин і відправ
ляють за сотні миль від рідно
го дому, від сім’ї. Ця злочин
ницька діяльність, підкреслює 
«Уоркер», е загальноприйнятим 
в США методом найму батра
ків.

Всі ці махінації відомі влас
тям. Однак ні власті, ні проф
спілки — ніхто нічого не вжи
ває для того, щоб полегшити 
становище кочових сільськогос
подарських робітників. іака 
сумна доля тих, хто трудиться 
на полях Сполучених Штатів.

Щ О РОКУ близько 45 тисяч греків за
лишають свою батьківщину і від

правляються на чужину в пошуках кра
щої долі і шматка хліба. Масова емігра
ція стала характерною ознакою сучасної 
грецької дійсності. Емігрує з країни пе
реважно молодь.

Ось що, наприклад, повідомив недав
но кореспондент газети «Лвгі» з острова 
Мітіліні:

«Сюди днями прибула комісія по вер
буванню емігрантів. Вона повинна була 
«відібрати» для від’їзду лише 70 юна
ків. А кандидатів з’явилося більше ти- 
сші чоловік. Всі вони охоче погоджува
лася поїхати в Австрію, куди завгодно, 
аби не залишатися на острові. Це масо
ве бажання емігрувати є результатом 
гострої економічної кризи, в стані якої 
вже багато років знаходиться Греція. 
Молодь тут поставлена у безвихідне ста
новище. У неї немає ніякої надії одер
жати роботу. Криза поглиблюється з 
кожним роком».

Грецька молодь — легка здобич для 
мисливців за дешевим гарматним м’я
сом. Кілька місяців тому в усіх великих 
містах країни раптом з’явилися агенти 
домініканського диктатора Трухільо. 
Формально вони прибули в Грецію для , 
«набору» робочої сили. Організацією ( 
агентської сітки зайнявся сам зять Трухі- і 
льо. Сотні грецьких юнаків були обдурені і 
обіцянками про роботу, високу зарплату і 
і хороше життя в цій латиноамернкан-і 
ській республіці. і

Але ось що розповіли афінським 
журналістам 46 молодих греків, яким 
після десятимісячного перебування в 
Домініканській республіці вдалося втек
ти і повернутися на батьківщину: «Як
що навіть декілька днів будемо вам 
розповідати, всерівно не зможемо пов
ністю змалювати нашу трагедію, — ска
зав один з цих юнаків. — Безробіття,

племені
, «люди 

як презирливо 
«стопроцентні» 

Сюди їх

НА ЗНІМКУ: діти кочових 
робітників.С'зсаиисаааозапсаа
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Сошпькнх 
«Лісістра-

у «Лісістраті», 
мільйони людей, 

боннських

злидні і надія на краще життя кинули ( 
нас в лапи Трухільо. Ми поїхали туди, ( 
щоб працювати, а нас примусили стати і 
найманими солдатами, щоб воювати і 
проти Куби. Ми відмовились, і так по- і 
чалась наша трагедія». і

Недавно буржуазна газета «Віма» па- 1 
друкувала статтю грецького письменни-1 
ка П. Палеологоса, в якій відзначаєть- 1 
ся: «Греки — в бельгійських кам’яно- 1 
вугільних шахтах. Греки — робітники на ' 
заводах Західної Німеччини. Дійшло до ( 
того, що ми експортуємо пастухів у 
Францію. Європа, Південна і Північна , 
Америка, Австралія перетворились у ви- , 
сосувача нашої молодості, а ми їм дя- , 
куємо. Кланяємося їм, щоб вони забира- , 
ли юність нашої країни».

Тяжке становище молоді визнає і 
грецька загальна конфедерація профспі
лок.

Почуття безвихідності і безнадії однак 
починає залишати грецьку молодь. Кра
щі її представники усвідомили, що не 
втечею з своєї батьківщини, а бороть
бою за політичні і соціальні права мож
на поліпшити своє-^кііття і завойовувати 
краще майбутнє. В. Н1КОЛАЄВ.

з Мек- 
Навахо. 
другого 
назнва- 
амери- 

прнвозять У

ГРИМАСИ„ВІЛЬНОГО СВІТУ
Концерт „беззвучної“ 

музики
Т ТАВГТЬ лондонські любителі ультра- 
XI сучасної музики були недавно зди
вовані незвичайним концертом, який 
дав у найрозкішнішому концертному за
лі британської столиці досі невідомий 
мвестро Томас Блод. Хоча пальці вико
навця швидко бігали по клавішах 
роялю, однак у залі не пролунало жод- 

пройдисвіта закін- 
лиіие втручання

ного звуку. Цей беззвучний концерт 
чився скандалом, який припинило 
поліції. SI о в

/'ОДНОГО вечора у великій бу- 
діалі на Ермеліненштрассе, 

де міститься боннське військове 
міністерство, все завирувало. 
Дзвонили телефони, коридора
ми бігли стривожені начальни
ки відділів і підвідділів, луна
ли рішучі накази і розпоряд
ження..

А в приймальній самого мі
ністра Франца Иозефа Штрауса 
все нагадувало справжній стан 
облоги. Шеф аж лютував від 
страшенного обурення. Що це 
робиться? Куди дивиться мі
ністр внутрішніх справ Герхард 
Шредер? Для чого існує в Бон
ні відомство преси та інформа
ції на чолі з статс-секретарем 
фон Еккардтом?

І Штраус наказав негайно ж 
з'єднати його телефоном з Шре
дером.

— Пане міністр tniy-рчгніх 
справ, — гукав він у .с.іефон- 
ну трубку. — вимагаю негайно 
ж вжити рішучих заход е. На 
нашій благословенній землі з'я
вився письменник, який загро
жує підвалинам нашої політи
ки. Цей письменник, напевно, 
небезпечний домуніст! Якщо ги 
негайно ж не схопите іою, я 
буду скаржитися самому панові 
канцлеру...

— Який письменник? — r.tpe-

лякався Шредер. — Ім'я? Адре
са?

Штраус ще більше розлюту
вався.

— Це ви, як міністр внутріш
ніх справ, повинні самі знати. 
Арістофан — ось як прізвище 
цього зловмисника, якщо ви са
мі цього не знаєте...

Розмова Франца Поіефа 
Штрауса з фон Еккардтом бу
ла ще коротшою.

— Заборонити! Негайно забо
ронити! — лише проверещав мі
ністр у телефонну трубку.

Ми не можемо ручатися, шо 
все відбувалося точнісінько 
так, як ми тут написали. Мож
ливо, обидва боннські міністри 
промовляли якісь інші слова. 
Але ж сама історія з «небез
печним» Арістофаном зовсім не 
вигадана. Вона мала місце в 
боннському царстві.

Відомий німецький режисер 
Фріц Кортнер, який працює те
пер на західнонімецькому теле
баченні, поставив телевізійний 
фільм за відомим твором Аріс- 
тофана «Лісістрата».

Нагадаємо зміст комедії. Дія 
«Лісістрати» відбувається в 
стародавніх Афінах під час Пе
лопоннеської війни між Афінами 
і Спартою. Афінські жінки ги- 
рішилн втрутитися, щоб нареш
ті припинити цю страшну б;й- 
ню. Вони поставили перед свої
ми чоловіками вимогу припини
ти ворогування із Спззгою та 
укласти мир. А коли чолоріки 
не прислухалися до їхніх ви
мог, жінки, очолювані сміли
вою Лісістратою, вжили дійо
вих заходів: вони оголосили 
шлюбний страйк!

Фріц Кортнер, інсценізуючи 
«Лісістрату», винахідливо і ДУ; 
же тонко пов’язав події комедії 
Арістофана з сучасністю. Лкю- 
ри, що грають у поставленому 
ним фільмі, дотепно втручаю
ться в події на сцені, знаходять 
цікаві і влучні аналогії з бо
ротьбою народів за мир, проти 
загрози війни.

Але хіба можуть терпіти та
ке в Бонні? Адже відомо, що 
там за одне лише слово «мир».

люди потрапляють за тюремні 
грати!

Героїня комедії Арізгпфана, 
афінська жінка Лісістрата ги- 
голошує пристрасний заклик: 
«Хай буде мир!»

І цей заклик, який сьогодні, 
через дві тисячі років після по
дій, описаних у «Лісістраті», 
виголошують 
наводить жах на 
правителів.

За розпорядженням 
урядових інстанцій 
ту» заборонено.

Лють проти мертвого Лрісто- 
фана боннські правителі обру
шили на постановника «Ліс.іст- 
рати» — режисера Фріца Корт- 
нера. Його вже увільнили ыд 
роботи на телебаченні за «не
придатністю». Цікаво нагадати, 
що в 1933 році гітлерівці закри
ли перед ним двері театрів і 
кіностудій за такими ж сами
ми мотивами.

Ось вона, ця неймовірна іс
торія з «Лісістратою» Арісто- 
фана. В. ЯКОВЕНКО.

ОСЬ ЯК молоді Японії 
доводиться відстоювати 

демократичні права. Масові 
демонстрації проти антиде
мократичних законів шкги- 
кають скажену лють реак
ціонерів. Молодих робітни
ків і студентів б'ють І ареш
товують.

Молодь Японії бореться 
за незалежність своєї краї
ни від Сполучених Штатів 
Америки, за ліквідацію 
воєнних баз США, за ану
лювання ганебного японо- 
амсриканського «договору 
Ьсзпеки».

На знімку: юпак-деизн- 
странт з прапором Ліги де
мократичної молоді. За 
древко вчепилися п’ять полі
цейських, які намагаються

а/>лл-.л»л\лк'- відібрати прапор.

ДВІ ЮНОСТІ
&

а М ® Д а 
видала розпоряд- 

— ження, згідно з яким усім батькам 10—14-річних 
учениць пропонувалось ретельно оглянути своїх дочок. 
Понад 50 процентів матерів, які виконали розпоряджен
ня, з жахом виявили ка плечах, ногах, спинах своїх 
дочок розпусну татуїровку в оформленні імен популяр
них атлетів, боксерів, кінозірок, джазових співаків. По
шесть нової «моди», як бачимо, захопила навіть непов
нолітніх школярок.

Л ОНДОНСЬКА рада міських шкіл 
ження. згідно з яким всім

о

Факти, дійсність сьогоднішньої Америки
Про них розповідає газета „Лейбор“
ЧІКАГО. «Багато великих 

промислових підприємств 
звільнили велику кількість 
робітників. Багато робітни
ків залізничних депо теж 
стали безробітними... Охоп
лені тривогою чоловіки і 
жінки, відсутність можли
вості потурбуватися про 
своє здоров’я, виселення з 
будинків; годувальники, які 
кидають сім’ї, кредитори, 
які відбирають меблі і ав-

томобілі, недоїдання — та
кі .факти.

7 годин тому був знайде
ний повішеним у своїй 
квартирі один 33-річний чо
ловік, відомий нашому бю
ро. Він, напевно, впав у 
відчай від того, що не міг 
знайти роботу, 
по безробіттю 
пав».

a допомогу 
вже вичер-

«
«Все більше
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КЛІВЛЕНД.
і більше прохань про допо
могу з боку людей, які поз- 
бавлені продовольства, 
яким загрожує виселення, у 
яких відібрані домашні ре
чі і т. д. Люди розпродують 
своє майно і будинки...»

ЛОРЕЙТ. (штат Огайо). 
«Люди бояться викликати 
лікаря, бо в них немає гро
шей, щоб заплатити йому і 
купити ліки. Одна дитина 
трохи не вмерла від запа
лення легенів, а сім’ю обви
нуватили в недостатній тур
боті про неї...»

» * *

КАНЗАС-СІТІ (штат Міс
сурі). «Ось що говориться 
в листі однієї жінки — ма
тері двох маленьких дітей: 
«Вже кілька днів мої діти 
не одержують ніякої їжі, 
крім однієї — двох скибо
чок хліба і, принаймні, з 
півфунта рису.»
rVVVVVTVTWVTTVVyVVVVVVTTVVV

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
6 жовтня 1961 року, 3 стор,



У НАС, на Кіровоградщині, дуже люблять велико
го Каменяра. Студенти і школярі вивчають його 

твори, якими зачитується молодь і дорослі, його 
ім’ям названо багато вулиць, шкіл.

І кожному, безумовно, буде цікаво взнати більше 
про край, де народився, жив і творив Іван Якович 
Франко, де мріяв він про наше світле майбутнє.

1. Оновлені села

СЕЛО Нагуєвичі, де народився маленький Іванко. 
Як же обминути його? Машина мчить дорогою. 

Десь за пагорбами залишився Дрогобич, зліва зіп’я
лись у небо нафтові вишки Борислава, за ним — зеле
ні Карпати, а долинами тягнуться села.

Згадуються оповідання про життя селян, похмурі 
картини і одна найстрашніша, .мабуть, кров’ю серця 
написана: «Все складалося на те, щоб відобрати й по- 
слідню крихту надії у бідних хліборобів... Між народом 
ішов один однотяглий стогін та плач. «Чорніші чорної 
землі» ходили люди по дорогах та польових стежках, 
збираючи гірчицю та лободу, щавник та всяке зілля, 
риючи пирій, котрий сушили, терли на порох і мішали 
з отрубами та добутою за останнє мукою і пекли з тоїз отрубами та добутою за останнє мукою 
мішанини хліб».

Ніби бачиш ту моторошну мертву тишу 
селах, опухлих із голоду малих діток...

Дорога біжить попід лісом і звертає в село. Оце і є 
Нагуєвичі, тепер село Івана Франка. Воно тягнеться 
долиною поміж невисоких, зарослих лісами Карпат. 
Всюди розкішні, буйні сади. Будники великі, світлі, на 
багатьох з них телевізійні антени. 1 ось він, той шлях 
на Борислав і Дрогобич. На жаль, не збереглась хати
на, де народився і провів свої дитячі роки Іван Фран
ко. Але з якою любов'ю народ оберігає те місце, де 
була садиба. Воно дбайливо огороджене, обсаджене 
деревами. На подвір’ї стоїть висока арка, а на ній на
пис: «На цьому місці стояла хата, в якій народився 
великий український письменник І. Я. Франко».

В селі стоїть пам’ятник-погруддя Івану Франку. 
В центрі села — літературно-меморіальний музей в не
величкому, гарному будинку. Той музей — надзвичайно 
цікавий літопис життя, боротьби, мрій письменника.

Колись в Нагуєвичах була початкова школа і всього- 
навсього один учитель, а тепер — десятирічка. В ній 
навчаються всі діти шкільного віку. Магазини, аптека, 
медпункт, Будинок культури, дитячі ясла — все гово
рить про те, що село живе новим життям. В 1948 році 
селяни об’єдналися в колгосп імені Івана Франка, який 
став міцним, багатим.

в підгірських

2. Борислав сміється

ХТО не знає сумних, повних скорботи рядків з чудо
вої повісті Франка: «Неподалік перед ними лежав 

Борислав, мов на тарелі. Невисокі під гонтям доми бі- 
лілися до сонця, мов сріблява луска. Понад дахами 
де-не-де виднілися червоні, тонкі і високі комини наф- 
тарень, мов криваві пасмуги, сягаючи до неба. Далеко, 
на другім кінці Борислава, на горбі, стояла стара цер
ковиця під липами, і круг неї ще тислися останки дав-

дубами, смереками і 
раз ходив Франко,

ковиця під липами, і круг неї ще 
нього села».

Який же ти тепер, Бориславе?
Стежка в'ється між столітніми 

ялинками. Цими ж стежками не . 
щоб побачити Борислав, познайомитись з життям ріп
ників... Ще сотня метрів — і ліс розступається, пе
ред нами Борислав. Невже це він? Де ж ті халабуди 
ріпників, де шинки, де ями і корбп? Де покручені ву
лиці з невилазним болотом?

Борислав — це прекрасне, сонячне місто. Воно нага
дує нашу буровугільиу Олександрію. Всюди світлі, ве
ликі будинки. Вулиці заасфальтовані, місто потопає в 
парках і садах. В місті є Палац культури нафтовиків, 
кілька бібліотек, дев’ять шкіл, педагогічне училище, 
медична школа, філіал Дрогобицького нафтового тех
нікуму, є сім лікарень і дві поліклініки, на кожному 
нафтопромислі — медичний пункт, бібліотека, червоні 
кутки.

Біля міста багато нафтопромислів. Але ніде ми 
не бачили людей — добування нафти повністю механі
зоване, людина лише управляє роботою машин. Ми 
зустрілися з потомками БенедьсгСиниці, братів Басара- 
бів. Чим живуть вони, які їхні інтереси?

Михайло Гульчук, майстер першої бригади третього 
нафтопромислу, охоче розповідає:

— Наш колектив уже виконав річне соціалістичне 
зобов’язання по видобутку нафти. До дня відкриття 
XXII з'їзду партії дамо не менше 25 тонн надпланово
го палива!

Павло Шургут працював слюсарем ще за часів пан
ської Польщі. Мав золоті руки та заробляв дуже мало, 
перебивався в нужді.

— Коли я трудився на власника, то навіщо мені бу
ло щось удосконалювати, видумувати, — говорить Пав
ло. — Інша справа тепер. Щороку вношу раціоналіза
торські пропозиції. Тільки в минулому році подав 
шість...

Гірничі зміни, бригади, колективи комуністичної пра
ці живуть однією думою — трудовими подарунками 
зустріти наступний XXII з’їзд КПРС.

Хороший, привітний він, Борислав, горде робітниче 
місто. Зводяться в небо корпуси нових заводів, зростає 
видобуток нафти й озокериту, стає до ладу фарфоровий 
завод, розширюються швейна, взуттєва та мебльова 

фабрики. На благоустрій міста лише в 1961 році буде 
витрачено 305 тисяч карбованців.

Зникли навіки халабуди! Все більшого розмаху в Бо
риславі набуває житлове будівництво. Для споруджен
ня нових будинків асигновано 1 мільйон 259 тисяч кар
бованців.

Заходимо в один з нових будинків. Третій поверх.
— До вас можна?
— Прошу, прошу...
Після короткого знайомства з дозволу хазяїна огля

даємо квартиру. Вітання, кухня, їдальня, ванна кімна
та, опочивальня. Газове опалення. Всюди чисто, при
вітно. У вітальні невеличка бібліотека. На полицях 
твори Леніна, книги Франка. Іван Півторак показує 
рукою на зошити:

— Вчуся. Закінчую дев’ятий клас вечірньої школи.
— А потім?
— Після школи поступлю в технікум...
— Скажіть, а які у вас заробітки?
— У мене кожного місяця більш як сто, та в дружи

ни сімдесят. Вистачає, безумовно. Оце завтра їду у 
Львів придбати телевізор.

Борислав. Який ти не схожий на Борислав часів 
Франка. Рівні вулиці, зелені сквери і парки. Іван Пів
торак широко розкриває вікно:

— Погляньте на місто! Скільки в ньому сонця. Я час
то перечитую твори Франка. Він вірив, що прийде щас
тя. 1 прийшло воно. Там, на Заході, дехто називає наш 
Львів Лембергом, мріє повернути старі капіталістичні 
порядки, щоб були ми такими ж Півтораками, як у 
творах Франка. Не вийде! Я новий Півторак.

3. Очима гостя з-за океану
О К не заростає народна .стежка до могили Кобзаря 
■* ■ над сивим Дніпром, тдк не заросте народна стеж
ка до колиски Каменяра. З усіх кінців Радянського 
Союзу та з-за кордону їдуть сюди люди. В селі Івана 
Франка якось гостював Василь Федорович Хом’як. Ось 
його задушевний, хвилюючий лист, землякам, надруко
ваний у Бориславській міській газеті.

«Більше тижня я перебував у селі Івана Франка. 
Тут я народився, тут провів свої дитячі і юнацькі роки. 
Звідси в 1909 році біда погнала мене на чужину, в 
Америку, шукати долі, шматка хліба.

Тепер мені навіть важко порівнювати тодішнє село з 
сучасним. Колишні Нагуєвичі я пам’ятаю злиденним се
лом. Прпід горою були розкидані хатки під солом’я
ними стріхами, підсліпуватими віконечками. А біля них 
поралися забиті горем люди, готові тікати від нього 

.край світу. Чотири шинки та ще, правда, попова молит
ва — ось була вся відрада селянина.

Я іду сьогодні селом Івана Франка, і не впізнаю його 
Піднявся б зараз Іван Якович, якого я добре знав, як 
і його рідню, глянув би на село, яке названо його 
ім’ям!...

Прибувши в гості, я дізнався, що онука моєї сестри 
стала фельдшером. А колись, якщо треба було лікаря 
чи фельдшера, то мусив іти аж до Дрогобича чи Сам- 
бора. Тепер в селі є два фельдшери, добрий медпункт, 
де безплатно лікують кожного.

Коли я від’їжджав з США до Радянського Союзу, то 
мені, як і іншим туристам, говорили, що у вас тут лю
ди ходять погано одягнені, бо немає де і за що купити 
одягу та взуття, навіть діти в школу ходять без чере
виків.

Я побував у магазинах села Івана Франка, бачив, як 
зодягаються колгоспники. Що там і говорити — багато 
ше брехунів у нас в Америці. Своїми очима я бачив, що 
в магазинах великий вибір мануфактури, взуття, гото-
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ли допитані 24 свідки, які в основному підтвердили, що 8 
вона справді знущалась над сином.

3—4 жовтня в Будинку культури 
відкритому засіданні міського суду 
нальна справа С. Дорогової.

З великою увагою були заслухані 
та виступ громадського обвинувача 
Казаріної.

Суд установив, що винність С. Дорогової повністю 
підтверджується.

„Жінка з кам’яним серцем“
19 липня 1961 року в кореспонденції «Жінка з кам'я

ним серцем» газета «Молодий комунар» розповіла про 
випадок, який рідко зустрічається в наші дні. Медсест
ра обласної лікарні С. 1. Дорогова систематично мор-

ним, напівроздягненим.
Розслідуванням фактів, викладених в статті, займа

лась Кіровоградська міська прокуратура. Після висту
пу «Молодого комунара» проти С. І. Дорогової була 
порушена кримінальна справа.

На попередньому слідстві в справі С. Дорогової бу-
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дексу УРСРУ суд виніс вирок: Дорогову С. І. позбави- 8 
ти волі строком на 4 місяці. 8

Вирок суду громадськість зустріла схвально. 5

імені Калініна у 
слухалась кримі-

показання свідків 
пенсіонерки О. І.
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ДАЛЕКОСХІДНИЙ ВІЙ
СЬКОВИЙ ОКРУГ, на охо
рону далекосхідних рубежів 
нашої Батьківщини Олек
сандр Миронов приїхав а 
далекого села Башкичської 
ЛРСР. Командувати недав
но присвоїло молодому при
кордоннику івіння старшо
го сержанта, а його груди 
тепер прикрашають знаки 
«Відмінник Радянської Ар
мії» І «Відмінний прикор
донник». Це — нагорода 
за відмінну бойову виучку і 
успіхи в політичній підго
товці. Олександр Миронов— 
комсорг підрозділу. Прикор
донники по праву вважають 
комуніста Олександра Ми
ронова своїм маяком.

На знімку: старший 
сержант О. 1. МИРОН її В. 

Фото И. СУРОВЦЕВА. 
Фо.охроніка ТАКС.

вого одягу. Є і продукти в магазинах. Скажу, що й ЦІ
НИ Па багато видів товарів пе Вищі, ніж в США, а в р‘я- 
ді випадків навіть нижчі.

Вас, звичайно, цікавить, як живуть у нас, в Америці. 
Для декого, у кого є великі гроші, маєтки, тут — рай. 
Але не думайте, що рай для всіх. Той, хто добуває собі 
на прожиття власними руками, хто не обдурює когось, 
а живе чесно, часто змушений відмовлятися від най- 
необхіднішого. І таких більшість.

Навчання в США обходиться дорого. Моя донька 
вчилася два роки в коледжі. За перший рік навчання 
я заплатив 600 доларів, а за другий — 700. Далі не бу
ло чим платити, і вона змушена була піти до семінару, 
щоб хоч як-небудь закінчити освіту і одержати спеці
альність вчительки. За навчання в університеті платня 
така висока, що простому робітникові про це нічого й 
думати.

Це ж саме й з лікуванням. Підеш на огляд до ліка
ря — плати п’ять доларів. Хочеш перевіритись на рент
гені — виймай з кишені 25 доларів...

Мені вже 79 років. Я одержую пенсію 55 доларів на 
місяць. Не подумайте, що вона мені легко дісталася. 
Це фактично ті гроші, що я вкладав, коли ще працю
вав. Весь час з мене вираховували по 2,5—3 центи з за
робленого долара. Пенсію у нас виплачують чоловікам 
3.65 років, а жінкам з 62. Звичайно, це при тій умові, 
коли вони робили внески. До речі, той, хто багато тру
дився на своєму віку, не завжди доживає до пенсії, а 
його внески часто потрапляють в іншу кишеню.

Я поцікавився, як у вас з пенсійним забезпеченням, 
і мене дуже порадували ваші закони. Адже у вас по
чинають виплачувати пенсію в 55—60 років, а робіт
никам, зайнятим на важких і шкідливих роботах, ще 
раніше. Та й розміри пенсій у вас значно вищі, ніж у 
нас, в США.

Я радий, що мої земляки в селі Івана Франка з кож
ним роком живуть краще і культурніше.

В розмовах з селянами я часто чув слова: «Аби ж не 
було війни. Тоді ми житимемо куди краще, ніж сьо
годні». Звичайно, що війна завдала вам великого лиха, 
не те, що в Америці, де, нічого не було пошкоджено. 
Але не думайте, що прості робочі люди в США хочуть 
війни. Ні, той, хто трудиться, у нас також бажає ми
ру»...

Проста, хвилююча, правдива розповідь. В ній визнан
ня тих великих хороших змін, які сталися за роки Ра
дянської влади на батьківщині великого Каменяра, 
безмежна пошана до талановитого українського пись
менника, до його світлої пам’яті.

Ів. НЕЧАЙ, 
Ол. ЗАРЕМБО.
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