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Країна святкує 
Великого

В цьому році сорок четверті роковини 
Великого Жовтня відзначаються в 

обстановці загальної радості і величез
ного трудового піднесення. Тиждень тому 
історичний XXII з’їзд Комуністичної 
партії Радянського Союзу прийняв нову 
Програму партії, програму побудови 
комунізму. Бурхливий приплив нових 
сил народних викликала вона. Трудівни
ки нашої Батьківщини спрямували всю 
свою невичерпну енергію на створення 
найкращого, найсправедливішого сус
пільства на землі.

І щоб в усій повноті відчути, на влас
ні очі побачити, зрозуміти ентузіазм бу
дівників комунізму, треба було 7 листо
пада побувати в Москві, де відбулись 
парад і демонстрація трудящих столиці.

...Красна площа! Вона дорога серцю 
кожного. Тут бував Ілліч, на цій' площі 
звучали його пристрасні промови, тут 
стоїть Мавзолей Володимира Ілліча Ле
ніна, за заповітами якого живе наша 
країна.

На гранітних трибунах — визначні 
партійні і державні діячі, працівники 
науки і культури, робітники і колгосп
ники. Серед них — делегати XXII з’їзду 
КПРС. Тут же зарубіжні госгі з бага
тьох країн світу.

Присутні на Красній площі тепло ві
тали появу на центральній трибуні Мав
золею керівників Комуністичної партії і 
Радянського уряду. Тут же — гості XXII 
з’їзду КПРС, керівники делегацій кому
ністичних і робітничих партій зарубіж
них країн.

Куранти Кремля б’ють десять раз. З 
воріт Спаської башти у відкритій маши
ні виїжджає Міністр Оборони СРСР 
Маршал Радянського Союзу Р. Я. Ма- 
линовський. його зустрічає командую- 

'*чий парадом генерал армії М. І. Крилов 
і рапортує про готовність військ Москов
ського гарнізону до параду. Після об’їз
ду військ Міністр Оборони піднімається 
на трибуну Мавзолею і виголошує про
мову.

Потім починається урочистий марш 
частин Московського гарнізону. З роз
горнутими прапорами відмінним стройо
вим кроком перед трибунами проходять 
слухачі і викладачі військових академій, 
курсанти Вищого військово-морського 
училища імені П. С. Нахімова, Москов
ського Червочопрапорного вищого за
гальновійськового командного училища 
Імені Верховної Ради РРФСР, солдати 
З офіцери внутрішніх військ. Викликаю
чи загальне захоплення, марширують су- 
воровці і нахімовці.

На площу вступає бойова техніка. На 
марші — бувала, випробувана в жарких 
боях з німецько-фашистськими військами 
гвардійська 'Гаманська мотострілецька 
дивізія імені М. І. Калініна.

Важкою гуркочучою ходою йдуть но- 
танки. Ці бойові машини, що вперше 

беруть участь у святковому параді, не 
знають перешкод ні на суші, ні на воді. 
Слідом за танками йдуть самохідні зе
нітні спарені артилерійські установки.

На площі — овіяна славою радянська 
артилерія. Попереду колони — проти
танкові гармати, — грізний засіб боооть- 
бп з сучасними танками противника. За 
ними — гармати, калібр яких все зро
стає як щодо потужності, так і щодо

44-і роковини 
Жовтня

дальності стрільби. Замикають колону 
надпотужні гармати величезного каліб
ру. Вони здатні зламувати будь-які обо
ронні споруди ворога і забезпечувати 
безперешкодне просування піхоти і тан
ків.

А ось і ракетні війська, які становлять 
наймогутнішу силу Радянської Армії. 
На самохідних установках — ракети 
різної величини і призначення з даль
ністю стрільби від кількох до багатьох 
сотень кілометрів.

Військові частини, озброєні ядерними 
та іншими ракетами, — основна сила су
хопутних військ. Різноманітність і мо
гутність цих ракет — предмет закрнної 
гордості всіх радянських людей.

І, нарешті, ракетні війська стратегіч
ного призначення! Цей новий вид зброй
них сил нашої країни є ще одним крас
номовним свідченням бурхливого розвит
ку науки й техніки нашої соціалістич
ної держави. Це один з тих грізних за
собів наших Збройних Сил, які вперше 
демонструються на Красній площі.

Парад продемонстрував могутність 
величезної вражаючої сили. Радянська 
Армія і Військово-Морський Флот ма
ють усе необхідне для того, щоб дати 
нищівну відсіч тому, хто наважиться 
посягнути на країну перемігшого соціа
лізму.

Починається демонстрація представни
ків трудящих Москви. Море всенародно
го торжества величаво розлилось по 
Красній площі. Попереду головної коло
ни — полотнища з портретами Маркса, 
Енгельса, Леніна. Трохи далі на маши
нах пливуть величезні цифри «XXII». 
Це символ партійного з’їзду, який осяює 
своїм світлом нинішнє свято Жовтня.

Диханням молодості повіяло з старо
давньої' площі, коли вона прикрасилась 
яскравими рядами спортсменів. Кілька 
чітких мозаїчних перебудов — ряди 
спортсменів з червоними вимпелами за
вмирають на мить. утворюючи слово 
«Ленин».

Зграйка дітей відокремлюється від 
спортсменів. Діти прямують до Мавзо
лею з букетами в руках. Вони підносять 
квіти керівникам партії і уряду. Це — 
від усієї радянської щасливої дітвори.

Зразу дев’ять колон — потоків все
народного походу вливаються на Крас
ну площу. Присутні на трибунах радіс
но вітають робітників і службовців сто
личних підприємств, які прийшли до ве
ликого свята з чудовими трудовими ус
піхами:

Випуском надпланової продукції зу
стріли славні роковини електромашино
будівники прославленого заводу «Дина
мо», верстатобудівники заводу імені 
Серго Орджонікідзе, інструментальники 
заводу «Калибр» та інші підприємства 
столиці.

Нас в столиці 300 тисяч — рапорту
ють монтажники, крановщики, робітни
ки домобудівних комбінатів. Яке місто 
світу може назвати таку цифру! 120 ти
сяч квартир для москвичів у цьому ро
ці — така відповідь будівельників на 
заклик партії: «Все в ім’я людини, для 
блага людини».

Величезний розливний ківш наче щой
но вийшов з цехів заводу «Серп и мо
лот». Над ним — лаконічна розповідь
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про подарунок 44-му Жовтню — про 
тисячі тонн металу понад план.

Достаток продуктів для народу — та
ке недалеке майбутнє. В руках демон
странтів зображення золотистих качанів, 
колосся пшениці. В наступне двадцяти
річчя країна доведе виробництво зерна 
до 18—19 мільярдів пудів і м’яса — до 
ЗО—32 мільйонів тонн. І це буде зроб
лено! Запорука цього — рішимість на
шої партії і всього народу, народу-бога- 
тиря.

Рубіж за рубежем беруть радянські 
люди. Знаменні слова «Нам будувати 
комунізм» втілюються в ділах. Ці на
писані на транспарантах слова високо 
піднято над колонами.

Далеко видно транспарант, який не
суть учені. На ньому написано: «Підко
рення космосу — торжество радянської 
людини, її енергії, волі, розуму». Але не 
тільки тріумфальними польотами в кос
мос пишаються наші вчені, інженери, 
техніки.

Визнання усього світу дістали досяг
нення радянських фізиків, які відкрили 
нові можливості мирного використання 
ядерної енергії, біологів і хіміків, що 
безустанно борються за здоров’я і дов
голіття людини, за високу врожайність 
полів Радянська наука, запевняють сьо
годні вчені, займе передові позиції в сві
ті по всіх основних напрямах.

«Народи всіх країн! Ви — вирішаль
на сила в боротьбі за мир! Будьте пиль
ними, викривайте імперіалістичних палі
їв війни — ворогів людства! Боріться 
за загальне і повне роззброєння!» Цей 
заклик ЦК КПРС багато раз повторює
ться над святковими колонами демон
странтів.

Як не пишатися дружньою єдністю 
прапорів соціалістичних країн, що про
пливають по Красній площі. Так, у цей 
день народи країн соціалістичного табо
ру особливо почувають лікоть один од
ного. Радянські люди в цей святковий 
день передають палкий привіт своїм 
братам — трудящим соціалістичних 
країн.

Сьогодні з серця нашої країни лине 
полум’яний привіт народам, які розірва
ли кайдани колоніалізму і борються за 
свободу.

Величава й урочиста картина всена
родного свята. Тисячі транспарантів, 
панно, стягів увібрали в себе всю рай
дугу кольорів, тисячі сердець б’ються, 
як одне, — живе втілення єдності пар
тії і народу. Демонстранти виявили 
тверду рішимість в найкоротшпй істо
ричний строк побудувати комунізм — 
суспільство, де восторжествують Мир, 
Свобода, Рівність, Братерство і Щастя 
для всіх людей.

«Вперед до комунізму!». Під цим де
візом проходила демонстрація трудящих 
Ленінграда. З широких проспектів і ву- 

лнць, одітих у святковий наряд, могут- 
німн потоками попрямували на Двірце«. 
ву площу колони ленінградців. На три
буні — керівники партійних, радянських, 
профспілкових організацій міста, вете
рани революції, новатори виробництва, 
гості, серед яких льотчик-космонавт Ге
рой Радянського Союзу Г. С. Титов, чле
ни делегації м. Дрездена, що прибула в 
Ленінград на святкування 44-х роковин 
Великого Жовтня.

Три делегати XXII з’їзду партії П. С. 
Арцибасов, О. В. Бородулін, І. В. Кузне- 
цов проносять овіяний невмирущою слач 
вою червоний оксамитовий прапор міс
та —^колиски Великого Жовтня, міста- 
героя, міста-трудівника.

Велична хода будівників комунізму —. 
робітників, учених, працівників радян« 
ських установ. Вони пройшли з високою 
свідомістю виконаного обов'язку, з ра
портами про трудові успіхи. Червоні 
стяги, плакати, транспаранти '— все гоч 
ворило про торжество ленінських ідей.

Більш як 150 тисяч алмаатинців про
йшли по площі імені Леніна, урочисто і 
радісно відзначаючи 44-й день народ
ження Жовтня, йшли машинобудівни
ки, металісти, залізничники, текстильни
ки, вчені, студенти; пліч-о-пліч крокува
ли росіяни і казахи, білрруси і уйгури, 
українці і дунгани — представники ба
гатонаціонального Казахстану. На незлі
ченних транспарантах, панно, плакатах 
написано: «Найкраща відповідь на рі
шення історичного з’їзду партії — наша 
ударна праця!», «Здійснимо семирічку 
за п’ять з половиною років!»

Святковий похід бакинців очолили ко
лони нафтовиків і нафтопереробників. 
Славно попрацювали вони на ударній 
вахті на честь XXII з’їзду КПРС, і в 
день свята їм було про що рапортува
ти Батьківщині. Колектив одного з най
більших у республіці підприємств —• 
Ново-Бакинського нафтопереробного за
воду виніс на демонстрацію рапорт про 
виконання 11-місячного завдання. Про 
сотні ешелонів надпланових нафтопро
дуктів повідомили працівники інших 
підприємств.

Багатолюдні демонстрації трудящих 
відбулись у Мінську, Ризі, Тбілісі, Єре
вані, Ашхабад+г^ Сталінабаді, Фрунзе, 
Вільнюсі, Талліні, Хабаровську, Сверд- 
ловську, Челябінську та інших містах 
країни.

Увечері по всій країні засяяли міріа
ди вогнів. Парки, бульвари і площі пе
ретворились у величезні імпровізовані 
клуби, концертні залп, кінотеатри. В 
столиці нашої Батьківщині — Москві, в 
столицях союзних республік, а також у 
містах-героях Ленінграді, Сталінграді, 
Києві, Севастополі і Одесі було зробле
но салют тридцятьма артилерійськими 
залпами. *

(ТАРСЇ,

м. Кіровограді. В колонах 
Фото В КОВПАКА.

Святкування 44-х роковин Великого Жовтня в 
демонстрантів.



НАС У КОМУНІЗМ ВЕДУТЬ ПРАПОРИ ЖОВТНЯ
СЖАЛГІИ легендарної «Аврори» і сіар- 

ти космічних кораблів, героїчне ми
нуле і прекрасне комуністичне майбутнє 
країни Рад злились воєдино в святі Ве
ликого Жовтня. Немеркнучим світлом 
осяває радянським людям шлях до но
вих перемог і звершень XXII з’їзд пар
тії, нова Програма, що знаменує собою 
великі перемоги соціалізму, яка прого
лосила початок ери комунізму.

Радісно і урочисто зустріла столиця 
Радянської України — Київ 44-і рокови
ни Великої Жовтневої соціалістичної 
революції. Рано-вранці 7 листопада з 
усіх кінців міста вирушили до Хреща
тика кияни. Вулиці горять кумачем пра
порів, промовляють словами жовтневих 
закликів ИК КПРС, написаних на чис
ленних панно, плакатах і транспарантах.

Радіо доносить з столиці нашої Бать
ківщини — Москви передзвін кремлів
ських курантів. 10 година. На урядову 
трибуну піднімаються керівники Кому-

На сторожі
ДРОЗВУЧАЛИ срібні голоси фанфар, 

і на Хрещатик вступили колони 
військ. Красиве, хвилююче видовище 
являє парадний марш. Це йдуть ті, ко
му Батьківщина довірила досконалу вій
ськову техніку для захисту мирної праці 
будівників комунізму.

Свято Великого Жовтня для трудя
щих столиці України збігається з па
м'ятною подією. 18 років тому героїчні 
війська Першого Українського фронту, 
де членом Військової ради був М. С. 
Хрущов, розгромили гітлерівських оку
пантів і визволили Київ, назавжди по
вернули його любимій Вітчизні. Радістю

ністичної партії і уряду України това
риші А. І. Гайовйй, О. 1. Іващенко, 1. П. 
Казанець, Н. Т. Кальченко, Д. С. Ко- 
ротченко, М. В. Підгорний, І. С. Сенін, 
В. В. Щербицький, П. 10. Шелест, М. Д. 
Бубновський, А. Д. Скаба, В. К. Кли- 

. менко.
Командуючий військами Київського 

військового округу генерал-полковник 
П. К. Кошовий приймає рапорт коман
дуючого парадом, об’їжджає війська і 
поздоровляє їх з святом. Потім він ви
голошує промову, закінчуючи її здрави
цею на честь радянського народу, його 
доблесних Збройних Сил, славної Кому
ністичної партії Радянського Союзу.

Тріумфуючою симфонією Жовтню зли
ваються мелодії державних гімнів СРСР 
і УРСР з тисячоголосим «Ура!», гармат
ними залпами салюту. Високо в небо 
піднімається, розвіваючись на вітру, 
багряний стяг з портретами К. Маркса 
та В. І. Леніна.

миру і праці
наповнені вулиці відродженого міста 
сьогодні. Кияни, як і всі радянські лю
ди, впевнено дивляться в завтрашній 
день — їх мирну працю надійно охоро
няє могутня і непереможна армія.

Радянські люди палко схвалюють за
ходи партії і уряду, спрямовані на зміц
нення оборонної могутності нашої краї
ни. Впевненість в нашій силі грунтує
ться на нерушимій єдності армії і наро
ду, на всенародній любові до Збройних 
Сил, які тепер сильні, як ніколи, і, як 
завжди, непереможні. Парад, який про
демонстрував блискучу виучку військ, 
завершує зведений військовий оркестр.

носити горде звання колективів імені 
XXII з’їзду КПРС. Серед робітників за
воду «Червоний екскаватор» гордо кро
кує бригада слюсарів делегатів XXII 
з’їзду Юрія Куцого. Колону славного 
«Арсеналу» відкриває бригада Миколи 
Овсієнка, в перших рядах виробнични
ків Дарницькою шовкового комбінату 
йдуть ткалі комплексу Миколи Синчен- 
ка.

Понад 12 мільйонів карбованців внес
ла молодь столиці України в комсомоль
ську копилку до дня Жовтня. Руками 
молодих механізовано 145 тварин
ницьких ферм. Над Хрещатиком лунає 
палке привітання- «Хай живе ленінський 
комсомол — вірний помічник і резерв 
партії!». І в цей момент здається, що 
поряд з киянами в єдиному строю йдуть 
молоді герої, які спорудили найбільшу 
в світі доменну піч у Криворіжжі, Дні
пропетровський шинний завод, Придні
провську ДРЕС, тисячі молодих хліборо
бів, що стали врівень з прославленими 
майстрами врожаю. Комсомольці Ра
дянської України шефствують над 53 
новобудовами. Понад 300 промислових 
об’єктів було споруджено між з’їздами 
при активній участі молоді. На площі в 
мільйон двісті тисяч гектарів юнаки і 
дівчата виростили багатий урожай куку
рудзи. А тепер тисячі молодих сердець 
палко відгукнулись на заклик М. С. Хру
щова вирушити в тайгові райони країни, 
щоб побудувати там нові фабрики і за
води, нові міста.

Швидко змінюються барви. Мить, і 
центральна вулиця Києва перетворюєть
ся в широку колгоспну ниву. Це учні

Української академії сільськогосподар
ських наук високо підняли снопи цще. 
ниці, стебла кукурудзи, соняшника. Ба
гатий коровай підніс український народ 
у цьому році до свята Жовтня — 780 
мільйонів пудів високоякісного зерна. 
Продаж хліба державі понад план три
ває.

З кожним днем ми живемо все кра
ще і краще. Нам — творцям — потрібен 
мир. Ми відстоюємо його своєю працею. 
І тому над колонами багатоголосими 
перекатами лунає: «Світові — мир!»,
«Свободу народам!» Разом з усіма ці 
слова скандують і студенти більш як 
з 20 країн світу, які навчаються в Києві.

Під звуки бадьорого спортивного мар
шу вступають на Хрещатик заслужені 
майстри спорту, чемпіони світу і Радян
ського Союзу, переможці -Олімпійських 
ігор. Між білокам’яними берегами Хре
щатика лягла райдуга спортивних пра
порів. Буря овацій здіймається вгору— 
вони присвячені улюбленцям багатоміль
йонної армії болільників українським 
футболістам.

Хвилююча маніфестація закінчена. Під 
ленінськими прапорами Жовтня пере
можно крокує український народ вперед 
до комунізму. З самого 
звучить клятва партії:

серця народног^

— Прийми, партіє, нашу безмежну 
любов, всю силу рук і розуму нашого, 
все наше життя, яке ми присвячуємо то
бі, твоїй великій справі, боротьбі за 
Мир, Працю, Свободу, Рівність, Бра
терство і Щастя для всіх народів.

(РАТАУ).

Людина проходить як господар
НАД Хрещатиком зазвучали веселі 

мелодії. На центральну магістраль 
виходять колони трудящих. Попереду 
майорить величезний прапор з портрета
ми К. Маркса і В. І. Леніна. За ним іде 
колона юнаків і дівчат в національних 
костюмах. В братній сім’ї радянських 
республік зростає, набирається велетен
ських сил Україна — невід’ємна скла
дова частина могутнього Радянського 
Союзу. Спираючись на безкорисливу до
помогу всіх радянських народів, трудя
щі нашої республіки добилися небаче
них успіхів у розвитку економіки і куль
тури.

Все яскравішоіо_стає картина торже
ства. Бадьоро і весело марширують під 
барабанний дроб піонери — гідна зміна 
своїх батьків і старших братів. Макети 
штучних супутників, які вони підняли 
високо над собою, говорять, що сотні

КІРОВОГРАД. 7 листопада. Один за 
одним повз трибуну пропливають маке
ти космічних кораблів.

Фото В. КОВПАКА.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
10 листопада 1961 р., 2 стор.

піонерських загонів завоювали звання 
«Супутника семирічки».

Червоні стяги, наче вогнем осяюють 
обличчя людей. «Нам жити при кому
нізмі'», «Комунізм у наших серцях, ко
мунізм у наших ділах!» — ці транспа
ранти несуть ударники і члени бригад 
комуністичної праці.

В колоні перебуває і група молодих 
ударників комуністичної праці України, 
яка кинула клич: «Законом свого життя 
зробимо моральний кодекс будівника ко
мунізму!». їх заклик уже підхоплено в 
усіх кутках країни. Потоком добрих по
чинань зустріла молодь свято Великого 
Жовтня, Програму Комуністичної пар
тії. На заклик виробничих колективів 
Києва — бригад комуністичної праці 
Дмитра Кожури і Віктора Бахмута сот
ні дільниць і бригад стали на трудову 
вахту комунізму. «Взяти на облік кож
ну хвилину» — запропонував ударник 
комуністичної праці сталевар Єнакіїв
ського металургійного заводу Дмитро 
Сидорук, девізом механізаторів шахт 
Макіївки стала боротьба за продовжен
ня строків служби техніки. Грандіозна 
програма комуністичного будівництва 
запалила на нові трудові подвиги міль
йони юнаків і дівчат.

Все густішим стає ліс прапорів. По 
Хрещатику крокує робітничий Київ. Са
мі назви підприємств говорять про ве
ликі революційні традиції киян: завод 
«Арсенал» імені В. І. Леніна, «Ленінська 
кузня», «Більшовик».

Дострокове виконання десятимісячно
го плану, на десятки мільйонів карбо
ванців продукції понад завдання — та
кий подарунок київських виробничників 
святові Великого Жовтня. Будівельники 
міста ввели в дію 470 тисяч квадратних 
метрів житла, десятки побутових і куль
турних закладів. Сьогодні Радянська 
Україна — одна з найбільш розвинутих 
промислових держав світу. В цьому ро
ці підприємства республіки випустять у 
29 раз більше продукції, ніж у 1913 ро
ці, і в чотири рази більше, ніж у 1940. 
Богатирськими темпами йде вперед її 
економіка. Тільки за час, що минув між 
XXI і XXII з’їздами, капіталовкладення 
в народне господарство перевищили об
сяг капіталовкладень за 22 довоєнних 
роки.

Про все це виразно розповідають ло
зунги і транспаранти, макети і рапорти 
трудових звершень. І куди не кинеш по
гляд — всюди слова синівської любові, 
звернуті до рідної Комуністичної партії, 
її славний XXII з’їзд, нова Програма 
стали для народу велетенським про
жектором, який осяяв шлях до висот 
комунізму. Грандіозні перспективи від
криває Програма перед нашою республі- 
кою._«3а два десятиріччя обсяг промис
лової продукції зросте в 6 раз, а обсяг 
капітальних робіт — у 5,5 раза» — по
відомляють транспаранти, які несуть 
трудящі міста.

Пліч-о-пліч, лікоть до ліктя з ветера
нами праці крокує по Хрещатику мо
лодь. Завидна у неї доля — їй будува
ти комунізм і жити при комунізмі! Ось 
вони, кращі з кращих юнаки і дівчата, 
які слааною працею завоювали право

Жовтневі торжества на Україні
ХАРКІВ

У яскравому святковому 
наряді індустріальний 

Харків. На фасадах будин
ків—портрети К. Маркса, 
Ф. Енгельса, В. І. Леніна, ке
рівників партії і уряду. На 
численних транспарантах по
лум’яніють слова, які закли
кають достроково виконати 
намічені XXII з’їздом 
КПРС грандіозні плани по
будови комуністичного сус
пільства в нашій країні.

На площу імені Дзержин- 
ського — традиційне місце 
народних.свят — нескінчен
ним потоком рухаються ко
лони демонстрантів. Ось 
ідуть машинобудівники. їм 
є про що рапортувати Бать
ківщині. Колектив заводу 
важкого електромашино
будування імені В. І. Лені
на з початку семирічки ви
пустив більше продукції, 
ніж за попереднє -десяти
річчя. Трудівники турбін
ного заводу імені С. М. Кі
рова виготовили парову тур
біну потужністю триста ти
сяч кіловат і найбільшу в 
світі газову турбіну. Турбо
будівники вже створили 
технічні проекти небувалих 
у світі парових турбін в 
півмільйона і вісімсот тисяч 
кіловат. На честь XXII з’їз
ду КПРС вони достроково

завершили ескізний проект всьому металургійному ции- 
гігантської турбіни в міль- лу, видавши тисячі тонн 
нон кіловат. надпланового металу.

До свята багато трудових 
подарунків підготували 
харківські тракторобудівни
ки. Тепловозобудівники ви
пустили зразки цілої серії 
найновіших магістральних 
локомотивів.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

О ДУМКОЮ про велику 
ленінську партію, яка 

веде радянський народ до 
перемоги комунізму, ви
йшли на святкову демон
страцію трудящі Дніпро
петровська.

На чолі колони Ленін
ського району ідуть домен
щики, сталеплавильники, 
прокатники заводу імені 
Петровського. Колектив за
воду достроково завершив 
10-місячну програму по

Повз трибуни проходять 
трубопрокатники заводу іме
ні Леніна, коксохіміки заво
ду імені Калініна, машино
будівники заводу металур
гійного устаткування та ін
ші. Колективи Цих підпри
ємств своєю самовідданою 
працею впевнено кують пе
ремогу комунізму.

Нескінченним ' потоком 
ідуть по площі колони де
монстрантів, майорять над 
рядами червоні стяги, пли
вуть кумачеві транспаранти. 
На них віщі слова: «Ниніш
нє покоління радянських 
людей житиме при кому
нізмі!»

Радіє Придніпров’я. Де
монстрації трудящих відбу
лися в Кривому Розі, Дні- 
продзержинську, Нікополі, в 
усіх містах області.

: указ
: ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

ПРО СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

! Президія Верховної Ради СРСР постановляє:
■ Скликати сьому сесію Верховної Ради СРСР п'ятого 
; скликання 6 грудня 1961 року в м. Москві.

Голова Президії Верховної Ради СРСР
І Л. БРЕЖНЄВ.
■

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
і М. ГЕОРГАДЗЕ
і Москва, Кремль.
■ 9 листопада 1961 р.
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Вчимося комунізму, 

будуємо комунізм >

йшлВиНсПяаЛ?,.„В?Т Г0АИ,,а на фермі. І три подруги зі- 
XXII 4’1^ і ппг М» почнтати матеріали історичного 

вмию пп ^ПРС- Адже делегати говорили і про їхню 
цини««-’ ПР° ”еапннне зростання виробництва тварин
ницької продукції в країні.
НлОг^?.НІіМКу: передові доярки колгоспу імені Леніна 

п В£ЬКОГО раЙ0“У (зліва направо) КатеринаДУБОВА. Тетяна МАРУЩАК і Поліна ВАЛАЄВА.
Фото В. КОВПАКА.

ВЕЛИЧНО звучать слова, проголошені в новій 
Програмі КПРС: «Нинішнє покоління радян

ських людей житиме при комунізмі!». Жити при ко
мунізмі, будувати комунізм — в цьому вбачають 
своє щастя мільйони радянських юнаків і дівчат.

В ці дні, натхнені рішеннями XXII з’їзду партії, 
з небувалим піднесенням трудяться й молоді робіт
ники Кіровоградського агрегатного заводу. Усі ша
нують тут комсомолку Ніну Сидлярьонок. Член 
бригади комуністичної праці, краща піонерЕОжата- 
виробничниця в підшефній середній школі № 7, во
на разом зі своєю подругою Євгенією Михайловою 
виступила ініціатором боротьби за кращий агрегат. 
Дівчата уже давно виконують денні норми не за сім, 

ч а за шість годин. «
Та у своїх шуканнях творчих молоді не знають 

спокою. Ось і нещодавно на заводі дізналися про но
ве починання Ніни та її друзів. Вони, ці невтомні 
ентузіасти — Ніна Сидлярьонок, фрезерувальниця 
Лідія Маркова, Олександр Брага, який працює на 
протяжному верстаті, свердлувальниця Ганна Букін- 
ська, — вирішили боротися за зниження собівартос
ті вироблюваної продукції. Підрахувавши свої мож
ливості, юнаки і дівчата подали адміністрації цеху 
заяви з проханням підвищити їм денні норми виро
бітку на обробці деталей «СМД». Користь від цієї 
цінної ініціативи Немала — протягом року буде 
зекономлено 1.000 карбованців державних коштів.

Почин комсомольців служить прикладом для всієї 
заводської молоді. *

^□□а □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□,□

I КОВГОРОДКА | комсомольських конференціях

Коли за цифрою 
людей не бачать

рОЗДУМИ викликають 
кілька цифр, названих 

на 21-й районній комсомоль
ській конференції. Перша з 
них — 230, число членів 
ВЛКСМ, які зайняті нині в 
тваринництві. Це на 146 чо
ловік менше, ніж працюва
ло на фермах в минулому 
році. В колгоспі «Жовтнева 
революція» зовсім розпа
лась комсомольсько-моло
діжна свиноферма. Чому ж 
так трапилося?

І ненароком згадуються 
зустрічі з тваринниками, їх 
скарги на незадовільні умо
ви для праці, навчання. За
недбана політмасова робота 
серед

Рідко проводяться з ними 
паради, вечори, семінари, 
не все гаразд з поширенням 
передового досвіду. Секре
тарі первинних організацій, 
працівники райкому 
ЛК.СМУ недостатньо займа
ються цими питаннями. На
приклад, в колгоспі імені 
Сталіна трудиться єдиний 
в районі послідовник Л. Лу- 
кашевського комсомолець 
Володимир Коваленко. Він 
добився хороших успіхів. 
Однак комсомольські ва
тажки нічого не роблять для 
того, щоб його досвід став 
надбанням багатьох.

І не дивно, що делегати

зації артілі імені Мічуріиа 
О. Я щук у своєму виступі 
на конференції просила пра
цівників райкому ЛКСЛІУ: 
«Приїдьте, допоможіть ор
ганізувати навчання у ве
чірній школі». Бажаючих 
вчитись багато. Та юлоєа 
колгоспу виходить з своїх 
міркувань: йому, мовляв, 
це не вигідно, бо хто ж пра
цюватиме в тваринництві, 
якщо вчнтимуться працівни
ки ферми?. .

У звітній доповіді секре
таря райкому комсомолу 
В. Антоненка фігурувала ще 
й цифра 1. З усіх випускни
ків Вершино-Кам’янської 
середньої школи лише один 
залишився працювати в 
колгоспі. Проте доповідач 
не проаналізував, чому це 
так трапилося. За нього це 
зробила учениця Новгород- 
ківської середньої школи 
Віра Сочивець.

— Треба активніше, — 
сказала, вона, — розвивати 
співдружність комсомоль
ців школи з колгоспною мо
лоддю. Частіше влаштову
вати зустрічі, спільні кон- 
-------  -------- і відпочинку. 
Вдумливіше і послідовніше 
слід готувати учнів до пра
ці в рідному колгоспі. Роби
ти це повинні колгоспні і 
шкільні первинні організа
ції.

Багато слушних 
них зауважень 
словлено 
Всі вони 
недбаність виховної роботи 
в районі. Треба сподівати
ся, що новообрані секрета
рі райкому
В. К. Зайченко 
Смаглюк 
яльність 
ховної 
критичні 
гатів.

~ « ------- 1 днини,

тваринників ферм, конференції тт. Я щук, Ду
ховка, Коваленко, Книжник, 
і Дорога та Інші піддали різ
ній критиці членів бюро рай
скому комсомолу за те, що 
[вони по суті не займаються 
'вихованням кадрів. Вони 
[більш-менш регулярно ви- 
;робляють умови змагання, 
[рекламують їх, а далі цьо- 
;го не йдуть. Поверховість, 
[безпринципність і самоза
спокоєння членів бюро при
звели, наприклад, до того, 
[що районна комсомольська 

Jopranisauin лише на трети
нну виконала зобов’язання по * дерти, вечори 
ІЬсилосуванню.

На конференції була на
звана й цифра 162 — кіль
кість комсомольців, які бе
руть участь в роботі гурт
ків художньої самодіяль
ності. В минулому році чис
ло гуртківців доходило до 
500. Такий спад — свідчен
ня послаблення уваги ко
мітетів комсомолу до робо
ти клубів.

Райком комсомолу віддав 
па відкуп первинним орга
нізаціям навчання в школах 
робітничої і сільської моло- 

тут не все 
гаразд. В с. Покровському 
в минулому році зовсім не 
працювала вечірня школа. 
Секретар первинної органі-

^a>xa?co30oooocrxzxxxDooooocoaw^

ЩАСТЯ МОЄ
Щастя моє ходить в рідному краї, 
Ниву дорідним зерном засіває, 

Живить вологою кожну рослину. 
Вгору, до сонця, здійма щохвилини. ' 
Ріки в турбіни впрягає невтомно, 
Зводить лікарні і школи, і домни, 
Мчить у Галактику срібну незнанну 
Вісників миру — земні космоплани. 
Щастя моє наймирнішого гарту — 
Кожного ранку сідає за парти, 
Водить закоханих під яворами.
І величально дзвенить весіллями. 
Я пізнаю його в шепоті листя,
У мозолистих руках тракториста, 
В кожній краплині роси на бутоні, 
В пильнім дозорі на дальнім кордоні. 
Щастя моє! — Від колиски у старість, 
Кожен мій порух, удача і радість 
Днями, роками розписані прямо 
В Книзі Життя — у партійній Програмі. 
Книгу Життя — долю рідного краю — 
Двохсотмільйонним я серцем читаю.

" Двохсотмільйонноруко стверджую скрізь: 
Я — за Комунізм!

Олександр ШКАБОИ.
®хххххюсхзоооос<хосооооосохсозахсоса:осссососссососососс м*ж ТИМ’

СВЯТО РАДОСТІ І ПРАЦІ
УРОЧИСТИЙ, нарядний 

вигляд мала в цей осінній 
ранок площа імені Кірова 
та прилеглі до неї магістра
лі обласного центра. Фаса
ди будинків розквітають 
сотнями прапорів і транспа
рантів, на яких начертані 
слова полум’яних Закликів 
ЦК КПРС до 44-х роковин 
Великого Жовтня. На фаса
дах будинків величезні 
транспаранти з написами: 
«Мир. Праця. Свобода. Рів
ність. Братерство. Щастя». 
«Нам будувати комунізм. 
Нам жити при комунізмі!» 
Ці слова для кожного з нас 
вже стали девізом нахтнен- 
ної праці в ім’я побудови 
світлого майбутнього — ко
мунізму.

... 10 година ранку. За 
давньою традицією святко
ву демонстрацію трудящих 
відкривають діти. Над пло
щею багатоголосою луною 
котиться могутнє «Ура!»

Ось по вулиці імені Кар- 
ла Маркса під урочисті зву
ки оркестру рухається гус
тий ліс із сотень червоних 
прапорів, і вся площа неза
баром немов потопає у цьо
му кумачевому наряді. Чіт
ко карбуючи крок, прапоро
носці гордо несуть цвіт на
шої революції, знамена рід
ної партії, яка привела ра
дянський нароД до всесвіт
ньо-історичних перемог у бу
дівництві комунізму.

Повз трибуну проходять 
учні середньої школи № 25, 
школи-інтернату № 2 імені 
Юрія Гагаріна, музичної 
школи, середньої школи 
імені Герцена та інших. Над 
багатьма колонами пропли
вають макети космічних ко-

раблів «Восток-1» і «Восток- 
2» з маленькими космонав
тами. І, як знати, напевне, 
багатьом з них у майбутньо
му пощастить повести у 
безкраї космічні простори 
справжні космічні кораблі, 
стати гідними наступника
ми перших радянських кос
монавтів — Ю. Гагаріна і 
Г. Титова! Така наша епо
ха будівництва комунізму, 
в яку найсміливіші мрії 
людства стають живою ре
альністю.

— Слава рідній Комуніс
тичній партії! — звучить 
над площею здравиця.

«Ура!» — гримить у від
повідь з колон демонстран
тів заводу «Червона зірка». 
Славному колективові чер- 
вонозорівців є чим пишати
ся. Він одним з перших в 
області виступив ініціато
ром змагання за комуніс
тичний труд. Тут у нат
хненній творчій праці вирос
ли перші колективи, які ді
стали право називатися 
бригадам:! імені XXII з’їз
ду КПРС.

На заводі виросло багато 
справжніх майсурів високої 
продуктивності праці, таких 
як Олександр Г рохоль- 
ський, Валентин Лазаренко, 
Лариса Ткаліч. Це і їх ко
лективи у числі 2.180. кра
щих виробничників заводу 
вже видають продуцію в 
рахунок 1962 року^Це зав
дяки і їх старанням завод 
достроково виконав оди- 
надцятимісячну програму.

Одна за одною проходять 
через площу колони тру
дящих кіровоградських під
приємств: заводів «Більше* 
вик», «Сільгосп д е т а л ь »,

швейної фабрики, промисло
вих артілей. В багатьох ко
лонах гордо майорять пе
рехідні Червоні прапори, 
здобуті за відмінний труд, 
успішне виконання перед- 
з’їздівських зобов’язань.

Кожний, хто стежив за 
цією урочистою демонстра
цією, неминуче відчув вели
ку радість і гордість за ті 
великі досягнення, яких до
мігся радянський народ — 
будівник комунізму, за на
род, який впевнено йде по 
шляху, накресленому істо
ричним XXII з’їздом КПРС.

Свої досягнення на де

монстрації показали спорт
смени добровільних това
риств, члени первинних ор
ганізацій ДТСААФ.

Більше двох годин тривав 
святковий похід через пло
щу імені Кірова — похід 
вільних трудівників, сповне
них непохитної віри в тор
жество великої справи, по
чатої в 1917 році, справи 
побудови комунізму в на
шій країні.

Масові святкові демон
страції трудящих відбулися 
також в Олександрії, Зна
м’янці та інших містах і се
лах області.

КІРОВОГРАД. 7 листопада. В цей день на цент
ральних вулицях відбулися масові народні гуляння. 

Фото В. КОВПАКА.

критич- 
було ви

на конференції, 
свідчать про за-

ЛКСМУ тт. 
і В. М. 

почнуть свою ді- 
з перебудови ви- 
роботи, здійснять 
зауваження дсле-

п. БІЛЯКОВ.
---------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----

Про виробничий
сектор

ЗА ЗВІТНИЙ період ком
сомольці Кіровоград

ської панчішної фабрики 
занесли на свій рахунок чи
мало хороших справ. На 
фабриці дві бригади і де
в’ять дільниць удостоєні 
звання комуністичних. Три 
бригади і дев’ять дільниць 
здобувають почесне звання. 
До сорока комсомольців ви
конуюсь змінні завдання за 
шість годин. До дня від
криття XXII з’їзду КПРС 
молоддю зекономлено 4 тон
ни пряжі.

В звітній доповіді секре
тар первинної організації 
Ольга Гуцалюк назвала і 
інші успіхи. Добре працює 
дворічна економічна школа. 
Створено книжковий кіоск 
на громадських началах. 
Ним завідують комсомолки 
Валя Кухар і Валя Хомен- 
ко. Лише в цьому році воші 
розповсюдили літератури па 
1400 карбованців.

Хороших спфав було б 
значно більше, коли б чле
ни комсомольського бюро 
краще працювали. На звіт
них зборах комсомольці 
особливо гостро критикува
ли виробничий сектор бюро.

— В Програмі КПРС, — 
сказала у своєму виступі го
лова фабкому т. Мізерна, — 
по якій ми будуємо кому
нізм, ясно визначено місце 
комсомолу в боротьбі за 
світле майбутнє. Ось чому 
ми повинні сьогодні підхо
дити з великою міркою до

забули
оцінки роботи виробничого 
сектору. В його обов'язки 
входить організація бороть
би за підвищення продук
тивності праці і зниження 
собівартості вироблюваної 
продукції, питания раціона
лізації і інші. Та члени бю
ро забули про існування 
цього сектору, роботу його 
пустили на самоплив.

А Ніна Мошнягул, яка 
відповідала за його роботу, 
просто не справлялась з 
своїм дорученням. Знову ж 
таки, очевидно, винні в цьо
му невимогливі члени бюро 
і секретар О. Гуцалюк. Ні
на має вищу освіту і, зви
чайно, при бажанні могла б 
налагодити роботу виробни
чого сектору.

Все це призвело до того, 
що із 140 комсомольців зма
ганням за комуністичну пра
що охоплено лише 60, що 
досвід передовиків чіе уза
гальнювався і не поширю
вався, підсумки змагання 
не підводились.

На панчішній фабриці — 
хороший, працьовитий ком
сомольський колектив. І 
при вмілій організації його 
роботи, праці і відпочинку 
вій досягне великих успіхів.

О. ЛАДАН, 
робітник агрегатного 
заводу, наш позаштат
ний кореспондент.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
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IX ІМЕНА БЕЗСМЕРТНІЙ

Три подружки схилилися 
над новою книгою: дуже 
вже вона цікава! А скільки 
ще таких книг є в Ульянов
ській дитячій бібліотеці! 
Тому іі люблять тут бува
ти восьмикласниці Люба 
Пастернак,. Світлана Сол- 
манішна та Лариса Чижо
ва.

Фото В. Андреева. <

Огляд творчості початківців

ТРАКТОРИ
які кидаються в очі кожно
му з нас. А що за ними, за важним ставленням 
цими деталями, таїться?
Ось це якраз і потрібно чи-

чений поспішністю, легко» 
до сло-

[ОСІДЛАЛИ ПЕГАСА
ва.

Ось перед нами 
добірка 
шів 
Суржка 
Новомиргор о- 
да. Уважно 
перечитує м о 

кожну поезію. Дочитано де
в’ятий твір, а в пам’яті не 
залишилося зовсім нічого з 
цих заримованих рядків. І 
тому, що він пише так:

Золото падає, падає 
золото,

Тихо кружля.
Серцеві радісно.

серцеві молодо, 
Квітне земля.
Перш за все, треба гово

рити не «серцеві», а «сер
цю». А скільки вже зустрі
чалося в поезіях «чвітучої 
землі», оцього тертого, пе
ретертого «осіннього золо
та»?! Звичайно, такі рядки 
не схвилюють читача.

Поезія — не ремесло, а 
творчість. Коли, скажімо, 
кожна людина зможе на
вчитися кравецької справи, 
то далеко не кожен юнак 
чи дівчина зможуть стати 
поетами. Це — неписаний 
закон.

Певних рецептів І законів 
для написання віршів не
має. Кожна здібна людина, 
поєднавши розумові зусил
ля з природним хистом, пи
ше по-своєму. Цим і цінна 
поезія.

велика 
вір- 

Миколи 
з м.

гачеві. Візьмемо для прик
ладу той же образ тракто
риста. Хіба вся сіль в тому, 
що на полі гуде трактор? 
Зовсім ні. Тут поет-по іаткі- 
вець повинен побачити як 
зовнішню, так і внутрішню 
красу людини, красу праці, 
подих сучасності.

Деякі автори поетичних 
спроб гадають так: приди
раються, мовляв, до наших 
поезій в редакції, затира
ють, друкують лише більш- 
менш відомих в області. 
Цс далеко не так.

Якось до редакції надіс
лав свої вірші молодий ча
бан з колгоспу імені Лені
на Новогеоргіївського ра
йону Анатолій Ворфлік. Йо
го перші твори -схвилювали 
кожного, хто з ними знайо
мився. Поезії досі не відомо
го автора були вміщені на 
сторінках «Молодого кому
нара». Бюро клубу любите
лів поезії допомогло юна
кові стати юнкором, студен
том інституту. “ 
прикладів 
безліч

Перш 
груд, треба пам’ятати, що 
до цього теж потрібно при
класти немало зусиль. 
Крім того,, не слід вважати, 
що кожна освічена людина 
може творити поезію. Твор
чість — це не відпочинок і 
не розвага при хорошому 
чи зіпсованому настрої.

«Так ми ж трудилися»,— 
заперечать нам.

Цілком згодні. Але ж не 
кожній людині дано приро
дою поетичну іскорку, яка 
втілює в собі певний та
лант. 1 якщо немає його, то 
краще і не братися за перо. 
* Чому ж все-таки у всіх 
весняних і осінніх віршах 
«гудуть трактори» і «кур- і(іпт 
лнчуть журавлі»? Говорити .зультат’і 
про природний хист згада
них авторів ще рано. Але 
сміливо можна сказати, що 
і Василь Козлітін, і Тамара 
Чернякова, і Галина Криво- 
нюк глибоко не проникають 
в зміст навколишнього жит
тя, природи. Вони йдуть 
протореними стежками спо
глядання, не утруднюють 
себе пошуками свіжих пое
тичних барв, не замислюю
ться над красою людської 
праці. Тож і виходять з-під 
їх пера '

Марія 
Праги 
поезію 
Кіровоградщини 
Лукашевському. ___
намір. Та дівчині не вдало
ся показати образ трудів
ника в натхненній праці. 
Вірш вийшов сірий, за
гальний, слабкий навіть з 
технічного боку.

Багато цікавих тем під
німають Наталія Кльована 
з міста Хрущов, Дмитро 
Олійник з Голованівського 
району та Микола Карпен
ко з-Інгульського учили
ща механізації сільського 
господарства. Та кожний з 
творів цих авторів позна-

ВЕСНУ, зиму, літо й 
осінь •першими відчу

вають листоноші. Візьмемо 
для прикладу весну. Ще й 
сонце не зовсім пригріває, 
ще і струмочки не дзюрко
чуть і журавлі лише зби
раються у наші- краї, а у 
серцях листонош весна. 
Вірніше, навіть не в серцях,

і а в тугих сумках пурхають 
^веснянки. І особливо у тих 
листонош, які мають спра
ву з редакційною поштою.

Пишеться цієї пори леге
сенько так. 1 якби не ті 
коми, двокрапки та бага- 
токрапки, то можна було б 
строчити вірші швидкісними 
методами.

Вийдеш сонячного ранку 
в степ, прислухаєшся, при
дивляєшся. Зарошеними го
лочками зеленіє пшеничка, 
а ген під горою 
трактори.

Придивляєшся і 
хаєшся уважніше: 
рокіт моторів і, крім окса
митного посіву, — нічого 
нема. Хоч убий, нічого не 
видно!

1 лягають у блокнот 
Василя Козлітіна з села 
Підлісного Олсксзндрів- 
ського району такі рядки: 

Весна іде! Весна іде!
На полі -трактор вже 

гуде...
І стеляться рівними ря

дочками у зошит Тамари 
Чсрнякової з с. Живаново 
Компаніївського району вес
няні струни:

Вже й трактори потужні 
У полі загули...
Не відстає від них і Га

лина Кривоннж з с. Іванів
ни Петрівського району.

Я стою тут одна серед 
степу, 

Трактор тихо працює 
вночі...
трактори

1 міцно 
це ж го- 
віршах і 
(с. Пав- 

Новгородківського 
і його односель-

кок. Фашисти відлинули. На короткий 
час в будинку настала тиша. Чувся ли
ше тріск колод. Раптом пролунав по
стріл. Останній патрон в пістолеті Вік
тор залишив для себе.

Через деякий час загинули Вілма — 
дружина Віктора і Мілда Дульте. Герої 
вписали яскраву сторінку у літопис бо
ротьби радянського народу за честь, 
свободу і незалежність Батьківщини. 
За торжество ідей комунізму вони від
дали своє життя.

мужність

2. Пам'ятник юній
революціонерці

1. Незламна

ТГЬ ЗЕЛЕНІ і квітах потопає латвійське 
містечко Валмієра. Одна з його ти

хих вуличок носить ім'я Віктора Кру- 
тайніса. Увагу кожного приїжджого при
вертає білий одноповерховий будиночок 
з меморіальною дошкою. На ній викар- 
бувані слова: «Смертю хоробрих тут за
гинув безстрашний розвідник Віктор 
Крутайніс. Липень 1942 року».

Коли почалась Велика Вітчизняна вій
на, Віктор був студентом Латвійського 
університету. Він добровільно пішов на 
фронт, одержав направлення в школу 
розвідників, а потім в тил ворога. Вік
тору дали завдання добратися до хуто
ра Стаужі під Валмієрою і зв’язатися з 
підпільниками. З великим зусиллям вда
лось йому перейти лінію фронту, а по
тім розшукати потрібних людей. В трав
ні 1942 року Крутайніс зустрівся з Міл- 
дою Дульте — ініціатором створення в 
Валмієрі антифашистської організації. 
Щойно під укіс полетіли два військових 
ешелони гітлерівців. Злетів у повітря 
склад з боєприпасами. Підпільники зби
рали відомості про розташування вій
ськових частин, їх озброєння і сповіща
ли про це радянському командуванню.

Фашисти вислідили Віктора, оточили 
будинок, де він знаходився. Патріот на 
протязі декількох годин вів поєдинок з 
загоном окупантів. Багато разів вороги 
повторювали атаки, але кожна з них 
коштувала їм дуже дорого. Гітлерівці 
радили здатися в полон, обіцяючи збе
регти життя. Але слідувала рішуча від
мова. Тоді гітлерівці підпалили буди-

(і ЕРЦЯ болільників фут- 
бола назавжди віддані 

любимій команді. Вони бо
лісно сприймають невдачі 
своїх кумирів, радіють їх 
стрімкому фінішу. І коли 
(якщо це болільники київ
ського «Динамо») Валерій 
Лобановський подає куто
вий м’яч, а Василь Турян- 
чик красивим ударом заби
ває його у ворота москов
ського «Торпедо», що тільки 
тоді твориться на стадіоні!.. 
Ви не можете собі уявити!

€ болільники різних кате
горій: футбольні, баскет
больні, волейбольні, хокейні 
і т. д. і т. п. Інколи помил
ково думають, що «боліти» 
можна тільки в спорті. А 
чули ви про телеболільнн- 
ків? В один голос, напевне, 
скажете: чули, бачили, знає
мо, бо телеболільники це — 
ми самі.

Отоді, як за містом спо
рудили щоглу і назвали її 
телевізійною, а в наших 
кімнатах з’явилися новенькі 
«Старти», ми втратили спо
кій.

гудуть

прислу- 
чується

Подібних
можна навести

ніж оспівувати

НАЗУСТРІЧ вітру йде дівчина з висо
ко піднятою головою. В її руці пач

ка листівок. Так виглядить пам’ятник 
юній патріотці — підпільниці Зауралля 
Натаиіі /Аргентовській, установлений в 
Кургані.

...Червень 191.8 року. Творча робота 
трудящих по будівництву нового життя 
перервана громадянською війною. Кур
ган захоплений корпусом заколотників. 
Розстріляні десятки бійців революції. 
Схоплена і революціонерка Патаиіа 
Аргентовська. Ніякі катування не заста
вшій її видати товаришів. Напередодні 
визволення Кургана від контрреволю
ціонерів колчаківці вбили її. «Дорогі то
вариші! — написала Наташа цвяхом на 
стіні камери. — Я помираю чесно, як 
чесно прожила своє молоде життя. Ме
ні не шкода, що помираю, але шкода 
одного — що мало зробила для справи 
партії. Прощайте, друзі!»

Все далі й далі відходять в минуле 
революційні роки, але подвиг Аргентов- 
ської живе у віках.

Добрий вечір, дорогі 
товариші. Починаємо наші 
телепередачі...

З приємною посмішкою 
диктор обіцяє художній 
фільм «Вільний вітер», вис
тупи місцевих літераторів, а 
ви не вірите. Ви «болієте», 
а чи буде телепередача, чи 
ні...

Отож 
візором 
музику, 
зображення таблиці на ек
рані.

Раптом щось затріщало, 
блиснуло пе|Лд вами. Зник
ла таблиця, завмерла музи
ка. Якщо у вас є телефон, 
ви стрімголов, кидаєтесь до 
нього, набираєте номер те
лецентру і у розпачі запи
туєте:

— Ви що там, поснули?...
А на телецентрі не сплять. 

Знали б ви, що тільки в цей 
час там .діється...

— Алло, що?.. Немає на
пруги на екрані?.. Ми при 
чому тут? Самі у потемках 
сидимо... Коли буде те
лепередача? А ви не репе-

сідаєте перед теле- 
і поки що слухаєте 
регулюєте чіткість

туйте, не кричіть. Краще б 
подзвонили по телефону 
31-24. Так, так, диспетче
ру міської електросітки. Це 
вони фазу десь загубили...

Дзвінок за дзвінком... Го
ловний інженер телецентру 
Я. Межибовський, витираю
чи спітніле чоло, ледве 
встигає відповідати телебо- 
лільникам.

Знову дзвінок.
— Товариші, слізно бла

гаю: зробіть там що-не- 
будь. Вчора купив його, а 
дружина... Знаєте, яка вона 
в мене...

— При чому тут дружи
на? Куди ви дзвоните?..

— Благаю, не дозволяла 
вона мені купувати телеві
зор. Так ото зробіть там 
щось, бо з дому вижене...

Один за одним телебо
лільники набирають номер 
31-24. А з міської електро
сітки — дзвінки на теле
центр:

— Що ви робите? Не 
кажіть, що у нас є телефон. 
Ну, «загубили» фазу, знай
демо... Виїхав уже електро
монтер.

— На чому? На велома
шині? Пішки? Так і знали...

... Поки 
дійде ДО

електромонтер 
телецентру І

Одни.м словом, 
осідлали Пегаса, 
осідлали, бо про 
ворять у своїх 
Василь Кирпічов 
лівка 
району), 
чанин Владислав Гончарен
ко, і Леонід Шутько із 
Знам’янського району та 
багато інших початківців.

Як видно, молоді автори 
не вдумуються в глибину 
теми, яку хочуть розкрити, 
їх зір помічає лише деталі,

«знайде» оту трикляту фа
зу, давайте з вами помір
куємо. Скільки телеболіль- 
ників в нашому місті з’яви
лося за останні роки? Де
сятки, сотні... Кіномеханік 
телецентру налічив їх до 
ста двадцяти. Та це тільки 
ті, в кого є телефони. А 
скільки в Кіровограді безте- 
лефонних телеболільників?

І коли спеціалісти з місь
кої електросітки (а це буває 
частенько) «гублять» фазу, 
телеболільники дзвонять на 
телецентр, а то й біжать, 
туди, щоб узнати: «Буде 
напруга на екрані, чи не бу
де?»

Не дзвоніть, не бігайте 
даремно, товариші — ви 
вже, напевне, знаєте номер 
телефону міської електро
сітки. Туди дзвоніть, туди 
й біжіть. Якщо там ніхто 
не буде відповідати, е ще 
один радикальний вихід, є 
ще один телефонний но
мер — 41-09. Це номер до
машнього телефону началь
ника Кіровоградської місь
кої електросітки Семена 

Лейбкінда. 
йому прямо на 
товариші телебо- 
Не соромтесь...
ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

вірші-близнята.
Гаваза з Нової 
присвятила свою 

знатному свинарю
Леонтію 
Чудовий

електросітки 
Марковича 
Дзвоніть 
квартиру, 
лільники.

О.
м. Кіровоград,

В. ЮР’ЄВ, 
голова обласного клу
бу любителів поезії.— о—

Відповіді на матеріали 
„Подумай, пригадай“ 

вміщені 15 жовтня 1951 року.
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сеньев.

ЦИФРОВИЙ ЖАРТ
Із чисел натурального ряду 

9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. які в су
мі складають 45, треба відняти 
цей же ряд чисел у правильно
му порядку, тобто зворотному, 
сума яких теж дорівнює 45, 1, 
підписавши друге число під пер
шим, зробити віднімання, в ре- 
.____ і чого одержимо

864197532. які в сумі теж дорів
нюють 45. ./
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