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БУДОВА молодих
/СПОРУДЖЕННЯ Кременчуцького 
V гідровузла закінчено! До цієї запо
вітної мети декілька років йшли тисячі 
посланців комсомолу, ЯКІ 8 усіх кінців 
республіки з’їхалися сюди, щоб всту
пити у поєдинок з сивим Дніпром- 
Славутою.

Спочатку вони жили у палаточному 
містечку, а ГЕС, море і нове чудове 
місто існували лише у проектах та 
мріях молодих гідробудівників. Власне, 
їх і гідробудівниками тоді ще рано бу
ло називати. Значну частину складали 
випускники шкіл, у яких не було ні бу
дівельних спеціальностей, ні, взагалі, 
трудового досвіду. Але вони принесли 
з собою найдорожче — гарячі пориван
ня, невтомну бадьорість, палке бажання 
творити.

Організувались бригади, на курсах в 
учбовому комбінаті готувалися спеціа
лісти різних професій. Юнаки й дівчата 
набували хороші будівельні спеціаль
ності, суміжними професіями оволоділи 
2300 комсомольців. 1000 молодих гідро
будівників набули по п’ять спеціаль
ностей.

Кременчукгесбуд — будова молодих. 
В спорудженні її брали участь 98 ком
сомольсько-молодіжних бригад. З них 
десять удостоєні почесного звання ко
муністичних. Серед них такі відомі тру
довими звершеннями колективи, як 
бригада Григорія Отенка, Ганни Ворк, 
Петра Білякова, Анатолія Колодєєва та 
інші.

Тут же здобувала наша молодь І 
освіту. .Підручник став її постійним су
путником. Зараз в школі робітничої мо
лоді навчається 283 комсомольці, у тех
нікумах — 83. В минулому році у нашо
му місті відкрився загальнотехнічний 
факультет, де навчається до двохсот 
молодих будівельників.

У нас на будові народилася й вирос
ла міцна комсомольська сім’я, якій по 
плечу будь-яке завдання. Виникли нові, 
живі 1 цікаві форми комсомольської ро
боти. Багато користі приніс створений 
з ініціативи Центрального Комітету 
ЛКСМУ комсомольсько-виробничий
штаб. Його головним завданням став 
контроль за виконанням виробничого 
графіка, використанням техніки та ме
ханізмів, боротьба за економію матеріа

лів, організація праці молодих робітни
ків.

Створені в основних управліннях бу
дівництва контрольні комсомольські пос
ти проводили рейди, випускали «блис
кавки» і «тривоги». Коли монтаж агре
гатів був у повному розпалі, у нас вже 
був встановлений тісний зв’язок з заво
дами - постачальниками. Члени штабу 
В. Лебьодкін та В. Квачан неодноразо
во виїздили на заводи і добивалися 
вчасної відправки устаткування для бу
дови.

Одночасно зі спорудженням ГЕС, 
комсомольці Кременчукгесбуду встигли 
зробити ще безліч хороших справ. Во
ни виявилися чудовими шефами трудів
ників навколишніх колгоспів — навча
ли їх виробничих спеціальностей, ство
рювали бригади по ремонту тракторів, 
влаштовували концерти.

НЕМАЛО потрудилася молодь,„щоб 
зробити своє місто таким красивим, 

яким воно є нині: заклали парки, роз
били сквери. В свій час тут кожен по
садив не менше, як 20 дерев. Розросли
ся деревця, перетворились в стрункі то
полеві й кленові алеї. Шумлять вони, 
ніби розповідаючи про велич праці, про 
невтомні руки й гарячі молоді серця.

Славну перемогу здобув комсомол на 
березі Дніпра. Переконливими цифрами 
вимірюється його грандіозна праця. 
Півтора мільйона кубічних метрів ук
ладеного бетону, 22 тисячі тонн змонто
ваних металоконструкція і устаткуван
ня, 100 мільйонів кубометрів земляних 
і скельних робіт, 106 тисяч квадратних 
метрів збудованої житлової площі. А 
головне — чудових людей зростила бу
дова. Молоді гідробудівники дістали 
тут не лише знання І виробничий ДО
СВІД, а й виховали в собі високі почуття 
колективізму, готовності допомогти то
варишу, вміння принципово вирішувати 
великі господарські завдання — риси, 
які сміливо можна брати з собою в ко
мунізм.“

в. головко, 
секретар комітету комсомолу 
Кремгесбуду.

Л. КОВАЛЕНКО, 
начальник комсомольського шта
бу.

□

Результати відрадні
Осінь — пора підведен

ня підсумків для трудівни
ків колгоспних ланів. При
ємно відзначати, що ре
зультати нашої роботи від
радні. Наша артіль успіш
но завершила збирання 
цукрових буряків на площі 
90 гектарів та соняшника 
на 250 гектарах. Добре про
ходить підняття зябу.

Немалий вклад у вико
нання цих робіт внесла мо
лодь. Особливо потруди
лись механізатори. Зовсім 
недавно сів за кермо ком
байна Олександр Попереш- 
ниченко, а вже зарекомен
дував себе хорошим спе
ціалістом. Приймаючи ви
клик досвідченого комбай
нера т. Рубана з сусідньо
го колгоспу, він зобов’язу
вався скосити качанисту на 
площі в 175 гектарів. Зараз 
юнак уже наближається до 
виконання свого зобов’я
зання.

Після закінчення школи 
механізації став водити 
«СК-3» Микола Олійник. 
Це на його агрегаті з по
чатку і до закінчення пер
ших жнив майорів черво
ний прапорець. Тепер Ми
кола переобладнав свого 
комбайна і косить ним ба
дилля кукурудзи.

А хто не знає в колгоспі 
Миколи Малиновського, 
Олександра Ненька, Мико
ли Ткача, Анатолія Малого 
та інших молодих шоферів? 
Адже вони вдень і вночі 
забезпечували безперебійну 
роботу збиральних агрега
тів.

Говорячи про успіхи на
ших юнаків і дівчат, не 
можна не згадати тварин
ників. І в цій галузі кол
госпного виробництва мо
лодь задає тон. За 8 мі
сяців виконала своє річне 
зобов’язання Василина Ка
мі нська — надоїла по 2100 
кілограмів молока від ко
рови.

Рівняючись на дівчину, 
уже й Ольга Лаврусенко 
та Валентина Буть незаба
ром звітуватимуть про свої 
трудові перемоги. А їх, та
ких перемог, у юних нема
ло. І число їх все зростає, 
бо така вже невгамовна 
комсомолів: ніколи не зу
пиняється на досягнутому, 
бо в здійснення програми 
комуністичного будівництва 
прагне найвідчу т н і ш и й 
вклад зробити.

М. ПОШТОВИЙ.
Колгосп імені Жданова 
Компаніївського 
району.

Золотими руками своїми 
славляться в артілі імені 
Ульянова Ульяновського ра
йону доярки Оля Божко та 
Саша Дубенчук. Великі 
плани у дівчат. Адже вони 
здійснюватимуть величну 
програму будівництва кому
нізму в нашій країні. їм 
разом з багатотисячною ар
мією таких же завзятих на
лежить збільшити за двад
цятиріччя виробництво мо
лока майже в три рази, 
Щоб здійснити це, потрібні 
знання. І дівчата старанно 
оволодівають ними. Ольга і 
Олександра — вчаться в 
Олександрійському сільсько
господарському технікумі.

На знімку: (зліва на
право): О. БОЖКО 1 О. ДУ
БЕНЧУК.

Фото В. АНДРЄЄВА.

Приїзд товариша 
М. С» Хрущова 

у Ташкент
ТАШКЕНТ, 10. (ТАРС), 

Сьогодні у Ташкент прибув 
Перший секретар ЦК КПРС, 
Голова Ради Міністрів 
СРСР товариш М. С. Хру
щов. Він візьме участь у 
нараді працівників сільсько
го господарства республік 
Середньої Азії, Азербайджа
ну і південних областей Ка
захстану.

Фотокореспондент Г. Вєрушкін зробив цей знімок влітку, коли колектив будівельників ! 
Кременчуцької ГЕС ударними темпами вів будівельні і оздоблювальні роботи на комсомоль- ! 
ській будові. Славними подарунками ознаменували гідробудівники XXII з'їзд КПРС та ! 
44-ту річницю Великого Жовтня. Трудовий ентузіазм не спадає І зараз, в дні підготовки гід- ! 
ровузла до здачі державній комісії. !

Зразки самовідданої праці показують тут юнаки і дівчата, які прибули на будову по ! 
комсомольських путівках. !

На знімку: група передовиків будівельного фронту, члени бригад І ударники ко- • 
муністичної праці (зліва направо): в першому ряду — плнточниця Надія МИНАЙЛЕНКО, ; 
різноробоча Віра НЕРОВНЯ, токарі Лідія КОВАЛЕНКО І Тетяна ОНИЩУК, диспетчер ; 
Борис ГОЛОВКО, бензорізальиик Микола БЛАГОДАРЕНКО, штукатурниця Марія МИТІНА, ; 
старший черговий електрик Тамара ПОЛОЖА, слюсар Іван МАКАРЕНКО в другому ряду— ; 
газоелектрозварник Валерій КОЧУБЕЙ, електрозварник Микола КОБЛЮК. еліогяр Вгч-ппь 
КУРШКО, електромонтажник Микола ГІРНИК. 1



ВЧИМОСЯ КОМУНІЗМУ, Г.УЛУГ.МО КОМУНІЗМ
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Л. ПОЛОВИЙ.

І при допомозі ДРУЗІВ

11 автома-

СЛОВО вчить

безумовно, господар- майстерня,

Щиро сміється чорноока красуня, радісно сяє її об- > 
личчя. А радіти є чого: відсвяткувала дівчина свою тру- > 
дову перемогу. Немало ночей недоспала 
немало попрацювала на неозорих полях 
борюючи високий урожай кукурудзи. І 
віддячила роботящим рукам дівочим: 
видав кожен з 42 гектарів.

Тому й радіє так ланкова колгоспу

з усією ланкою, 
колгоспних, ви- 

чудесннця щиро 
по 50 центнерів

імені Тельмана І 
Голованівського району Валентина КЕШМАН. яку ви > 
бачите на знімку. Фото А. ДІБРОВНОГО. <

аиыииька еаои

$ НІЛЬСЬКА вулиця. Скільки подій довелося їй ба- 
1^ ЧИТИ протягом століть. Колись поміж приземкуватих хатинок проїжджали чумаки на скрипучих возах, затягували довгу журливу пісню. Проходили битим шляхом кобзарі. Старі люди розповідають, що ні- би-то колись Ташлицькою слободою проїжджала чорна лакована карета. Коли багата упряжка зупинилась на підвищенні за селом, з карети поважно вийшов князь Потьомкін. «О, красно!» — обвівши поглядом мальовничу місцевість, вигукнув він. Відтоді й пішла назва — Красне поселення, а пізніше — Красносілка.

Набундючений князь милувався тільки краєвидами. Ного зовсім не турбувало те, що селяни, закрі- пачені поміщиком Красовським, жили в страшенних злиднях.Нелюдське поводження, жорстока експлуатація ви- 
л кликали гнів селян. Історичні документи розповіда- л ють, як обурені кріпаки на корню спалили сто деся- А тин достиглої панської пшениці, а через три роки у () того ж нелюда-поміщика згоріло двадцять дві скир- А ти хліба.А Про події 1905 і 1917 років можуть розповісти жи- А ві свідки — учасники бурхливих селянських по- А встань. Лише Жовтнева революція принесла справж- () ню свободу, дала селянам землю. В 1930 році в А Красносілці було створено три колгоспи: «Червоний $ промінь», «Спільне життя» та імені Леніна.І Особливо бурхливо почало розвиватися господарство після укрупнення колгоспів. Об’єднана артіль стала багатою, добре механізованою. Тільки протягом останніх трьох років її неподільний фонд зріс більше як на 55 процентів. Колгосп за рахунок доходів придбав 25 тракторів, 22 комбайни, шин.

Якщо ви побуваєте в Красносілці, вам, кинуться у вічі десятки новозбудованих ських приміщень. Тут є велика механічна яка нагадує фабричний корпус. Незабаром стане до ладу хлібозавод, обладнаний найновішим устаткуванням. Є електростанція, капітальні тваринницькі приміщення... Та хіба перелічиш всі будівлі, на спорудження яких було затрачено близько десяти мільйонів карбованців (в старих грошах).РОКУ в рік зростають доходи артілі, поліпшує- 1^ ться матеріальний добробут людей. В цьому певна заслуга енергійного вожака сільських трудівників — голови правління артілі, молодого комуніста Ю. К. Коваленка.З самим Юрієм Кириловнчем довго не вдавалось л зустрітись: господарство ж у нього чимале, простяг- А лось на вісім кілометрів, а треба побувати у кожній А з трьох бригад, на всіх тваринницьких фермах.А На кукурудзяному полі зустріли нарешті т. Кова- А ленка. Смуглявий, високий на зріст чоловік з прос- А тим, відкритим обличчям неквапливо розповідає, як 
0 поєднує роботу з навчанням на останньому курсі І Української сільськогосподарської академії, про план розвитку колгоспу, про те, якою він уявляє артіль через двадцять років.1А секретар партійної організації Іван Павлович Манзюк повів розмову про відпочинок колгоспників.

— У вихідні біля нашого великого клубу завжди збирається багато любителів танців. Грає духовий оркестр. Часто й концерти бувають, п'єси ставлять-

Так робить комсомольці
Молодий шофер, який зовсім недавно відзначив свою 

дев'ятнадцяту весну, лежав під автомашиною. І треба ж 
їй зіпсуватися саме в таку спеку! Спробуй відремонтуй, 
коли піт заливає очі, а руки важко підняти! Нарешті — 
справився! Віктор піднявся з землі. Тепер потрібно по
чистити мотор. Він намочив у відро з бензином щітку, 
підніс до двигуна... 1 раптом сталося несподіване: мотор 
спалахнув, наче смолоскоп. Полум'я охопило молодого 
водія. Анженко хотів, було, скинути одяг, але необереж
ним рухом перекинув на себе відро з бензином. Весь 
оповитий вогнем, він кинувся бігти до ставка. Та не до
біг. Упав у бур'яні. Тут його напівживого, і побачила 

•колгоспниця. Терміново викликали медичну сестру. Вона 
констатувала страшний діагноз: опіки становили майже 
75 процентів тіла. Становище — безнадійне.

І все-таки за життя потерпілого вирішено було боро
тися. Після попередньої допомоги в місцевому медпункті 
його відправили в кіровоградську лікарню, звідти в 
київську клініку. А в цей час в колгоспі імені Карла 
'Маркса хтось з молоді кинув заклик: «Дамо свою шкіру 
товаришеві». Близько 35 комсомольців погодились на це, 
І полетіли в Київ на ім’я головного лікаря клініки листи, 
телеграми. Молоді колгоспники писали: «Ми хочемо до
помогти Віктору своєю шкірою. Скільки її потрібно? Ко
ли приїжджати?».

Нарешті прийшла відповідь. 1 в той день четверо з ба
гатьох — комсомольці Анатолій Алдошин, Микола Бевз, 
Геннадій Мазур і Олександр Пручковський поїхали в 
Київ.

Шкіра цих чудових людей допомогла Анатолію Анжен- 
ку. Зараз його життю вже не загрожує небезпека.Н. СОКУР, секретар колгоспної комсомольської організації.Кіровоградський район.
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ся, демонструються кінофільми. В бібліотеці завжди повно читачів. Тепер споруджуємо Будинок культури на п’ятсот місць.Зростає добробут колгоспників, змінюється обличчя старовинного села. Вкриті соломою мазанки поступаються світлим благоустроєним будинкам. Тільки за останні десять років виросло 130 нових будинків. Тепер ще двадцять сімей зводять з допомогою колгоспу власні будинки.Якщо до Вітчизняної війни велосипед був дивиною, то зараз в селі велосипедів близько чотирьохсот, 18 колгоспників мають власні мотоцикли.Старі люди нерідко згадують, як замолоду нишком збиралися біля відкритого вікна панського будинку, щоб послухати чарівні звуки з грамофонної труби. Та ще й після колективізації іншої музики, крім патефону і гармошки, не знали. А тепер вже багато від кого почуєш:— От якби телевізор.../П ВІТЛО знань, світло науки прийшло в Красносіл- ку. Старожили добре пам’ятають бабу-знахарку Зайчиху, яка одним і тим же зіллям лікувала від усіх хвороб. Вона ж славилась і як акушерка. Нерідко її «допомога» закінчувалася трагічно. А нині до послуг породіль — родильний будинок. У лікарні та двох амбулаторіях хворих оглядають і лікують лікарі-спеціалісти.До революції найбільш освіченим у Красносілці вважався дяк Іван Усевич. А тепер — у селі 24 жителі мають вищу освіту. Це — вчителі, агрономи, зоотехніки — діти колись неосвічених, темних селян, які й мріяти не могли про інститут. У восьмирічній і одинадцятирічній школах навчається більше п’ятисот дітей. Значно розширився світогляд колгоспників. В цьому році вони передплачують 1800 газет і 630 журналів. Шофер колгоспу Микола Музика з року в рік одержує газети «Молодь України», «Колгоспне село». Журнал «За рулем» допомагає йому краще вивчати машину, ефективніше використовувати її. Дружину Миколи — Людмилу — цікавить журнал «Радянська жінка», особливо статті про виховання дітей. Таких, як ця колгоспна сім’я, в селі чимало.За роки Радянської влади з села вийшло 22 лікаря, 16 агрономів, 28 вчителів. Навіть вчені є серед вихідців з Красносілки. Це — кандидат медичних наук В. Я. Витрнщак, доктор геологічних наук Д. І. Прочухан, кандидат технічних наук С. Ф. Сопільник, доктор технічних наук А. М. Дзюра.Щасливе покоління красносільців, чудові перетворення в селі’ І всі ці радісні зміни відбуваються там, де колись була злиденна Ташлицька слобода.
М. ГАЛИЧЕНКО, наш позаштатний кореспондент.Колгосп «Шляхом Леніна» Олекса ндрівського району.

Ніколи не забуду той день, коли з хвилюванням 
йшов на перше заняття. Хотілося так викласти мате
ріал, щоб кожне слово, кожна думка дійшла до свідо
мості і серця слухачів.

З перших занять я став широко використовувати всі 
форми і засоби наочності, добиватися того, щоб з даної 
теми нічого не залишилося незрозумілим.

Готуючись до занять, ніколи не обмежуюсь матеріа
лом, викладеним в підручнику історії КПРС. Завжди 

додатково читаю рекомендовані до теми твори класиків 
марксизму-ленінізму, рішення партії та уряду, доби
раю цікаві матеріали з газет і журналів, приклади з 

життя свого села, району. В залежності від теми занять 
визначаю, які потрібні будуть при цьому наочні посіб
ники — схеми, діаграми, карти.

Матеріал подаю в формі живої розповіді. Як прави
ло, всі географічні пункти, які називаю в бесіді, пока
зую на карті і одночасно даю пояснення до них. Для 
унаочнення використовую діаграми, таблиці, тематичні 
карти.

Так, при вивченні теми «Боротьба партії за соціаліс
тичну індустріалізацію країни» використовував дві діа
грами: розвиток індустрії в Росії до 1913 року і розви
ток промисловості СРСР напередодні колективізації. З 
них слухачі пересвідчувались у перевагах соціалістич
ного ладу над капіталістичним.

На досвіді я переконався, що вміло поданий цифро
вий матеріал також добре засвоюється. Наведу такі 
приклади. З січня 1961 року ми почали вивчати мате
ріали січневих Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП України. 
Треба було засвоїти багато цифрового матеріалу. По
стало питання, як краще донести його, роз'яснити слу

хачам, щоб їм не довелося зубрити механічно. І знову 
ж таки допомогла наочність. Часто на занятті я малю
вав схеми, діаграми, записував найбільш показові циф
ри.

Перед слухачами висів плакат: «Ось за що бореться 
наш колгосп у 1961 році». На ньому вказано галузі гос
подарства, а поруч записане зобов’язання сільгоспарті
лі. Це дало можливість тісно пов’язувати вивчення рі
шень січневих Пленумів ЦК партії з практичними зав
даннями слухачів.

Вивчаючи тему «Про підвищення продуктивності пра
ці і зниження собівартості продуктів тваринництва», 
слухачі вперше дізналися, що собівартість молока і 
м яса в їх артілі залишається високою.

ВНИМ був Микола, коли приїхав у 1959 році на 
Креыгес. Завжди замкнутий, якийсь відлюдний 

все в стороні від інших. І байдужий до всього. До ком
сомольської організації теж наче ніякого відношення 
не мав, навіть на облік не поспішав ставати. В праці та
кож далеко не перший.

Отож, невеликою «знахідкою» був він для бригади. 
Дивувався дехто, коли одна з кращих теслярських 
бригад Володимира Совка, попросила начальника 
дільниці перевести Миколу до них. У цій бригаді, що 
боролась за звання комуністичної, працював і комсо
мольський секретар дільниці Василь Пустовіт. Власне, 
це була його ідея — перевиховати Миколу Грузіна.

П рацювали вони тепер поруч. Немало часу — біль
ше року минуло, поки Микола став схожим на ін
ших членів бригади. Запозичив не тільки виробничий 
досвід, але й усі звичаї, поривання і плани цього чудо
вого колективу.

Одержав вищий виробничий розряд, став брати 
участь в громадському житті. Комсомольці переконали
ся, що Микола — наполегливий, діловий хлопець. 
Обрали його членом комсомольського бюро дільниці, а 
згодом членом бюро управління. Миколу рекомендува
ли для навчання в школу майстрів. Хорошим вироб
ничником і активним комсомольцем став Микола Грузія 
при допомозі друзів.

Окремі комсомольці на своїх, зборах попросили комі
тет комсомолу, правління артілі дозволити їм з рільни
цтва перейти працювати на ферми. їх пропозиція була 
схвалена. Молоді господарі ферм запровадили велико- 
групове утримання свиней, збільшили групи корів. На

ПРИКЛАД ВЕДЕ
кінець господарського року це позитивно позначилося 
на зниженні собівартості тваринницької продукції: мо
лока на десять і м’яса на п'ятнадцять процентів.

Мені, як пропагандисту, дуже приємно, що зростання 
ідейного рівня молодих колгоспників добре впливає на 
підвищення їх трудової активності. Характерно, що се
ред 23 слухачів гуртка немає жодного, який би не вико
нував свого соціалістичного зобов’язання на третій рік 
семирічки. Доярки Галина Бабенко, Надія Романенко, 
Марія Волошина уже мають на своєму рахунку 
понад 2500 літрів молока від кожної з 14 ко
рів. Причіплювач Володимир Гончук занесений на 
Дошку пошани. Добре попрацювали молоді механізато
ри і ланкові. їх зусиллями вирощено досі небувалий 
врожай кукурудзи, соняшника, цукрових буряків.

Наш колгосп імені Чапаева першим в районі виконав 
план продажу хліба державі. Якщо за дев’ять місяців 
минулого року було вироблено молока по 161,4 центне
ра на 100 гектарів угідь, то за відповідний період 1961 
року його вироблено по 187,9 центнера.

Та найголовніше — виросли люди, змужніли, загарту
валися їх характери. Шість кращих комсомольців — 
слухачів політгуртка — рекомендовано кандидатами в 
члени КПРС, а Галина Онищенко, Галина Поперечна, 
Дмитро^Панасевич, Василь Лисенко вступили до лав

Молодь виявляє величезний інтерес до теорії науко
вого комунізму. Юнаки і дівчата прагнуть виховувати в 
собі якості людини комуністичного суспільства. Я вже 
зараз добираю матеріали до кожного розділу Програ
ми, думаю над тим., як унаочнити заняття, щоб допомог
ти слухачам засвоїти цей величний документ нашої 
епохи.Колгосп імені Чапаева Новоукраїнського району, В. МЕЛЬНИК, пропагандист.



I

Я чую, як Груди земні
Щодень все вільніше зітхають, 
Землян віковічнії мрії
Правдою світу стають;
Я бачу зірки провідні, 
Що людству планети сіяють, 
Крізь грози, сніги, вітровії 
До щастя освітлюють путь.

І радість у серці зрина 
Незнаного співу лавиною — 
Це зорі моєї країни 
Над світом палають ясні, 
Від них наступає весна,

Віками жадана людиною, 
Що крила і волю орлину 
В тяжкій здобувала борні.
За сяйво цих зір провідних, 
Розжарених кров’ю героїв, 
За велич моєї держави 
й народу, що кривду зборов, 
Довіку я буду нести 
Несхлюпнутою і живою 
Світочу правди і слави — 
Партії рідній — любов.

Анатолій КАЙДАШ. 
с. Новгородка.

На дніпровську посріблену хвилю
Опада позолочений лист —
Лиш розкинув гартовані крила
І застиг зачарований міст.

Зашуми, Дніпро, розкажи мені, 
Як народ здобув ці погожі дні.

Тюрми. Голод. Відчай і ридання. 
Брязкіт зброї і крики погроз...
Де ж, нарешті, червоне світання 
Весняних з блискавицями гроз! 
Встали гнані, голодні і босі:
— Час розплати настав!
Небо чорне до зір зайнялося
Од іскристих жовтневих заграв.

Зашуми, Дніпро, розкажи мені, 
Як настали дні, теплі і ясні.

Знов кошлаті насунули хмари — 
Ліз барон і запінений пан,
1 тоді до руки комісара 
Прикипіли граната й наган.

Зашуми, Дніпро, розкажи мені,
Як на контру йшли в ті буремні дні.

Гей, у полі будьоннівські лави, 
Шабля гостра, колючий багнет. 
А богуицям немеркнучу славу 
Десь вистукує в ніч кулемет.

Жовтневий
день

Світлій пам'яті радян
ських поетів, загиблих 
від куркульських куль, 
війни і в концтаборах 
присвячується.

Вони ідуть, — 
не вбитими й не в’язнями,— 
крізь попіл міст, 
крізь пахощі дібров,

> поезії військовозобов’язані, 
Муса Джаліль,
Кубанєв, 
Чекмарьов.
А там он — Інге, 
Лахмана й Левицького 
Я чую недоспівану ходу. 
Вони ідуть 
з обвітреними лицями, 
в затвори 
заганяючи біду.
Лягають в ноги їм 
шляхи розстріляні, 
у мінних вирвах 
спалені лани.
Ідуть в безсмертя 
з праведними мріями 
твої, Вітчизно, соколи- 

сини.

Виший 
(Квітів
Так, щоб хороші люди 
Бачили душу мою.

А на отім шнурочку 
Китицю — колос вчепи; 
Вималюй на сорочці 
Рідні мої степи.

Так. щоб і даль солов’їна 
й дівчина біля села...
Так, щоб моя Україна 
Вся коло серця була.

Микола ПИРОЖЕНКО.

с. Рівне.

ІДУТЬ ВОНИ.
І ти, в шинелі, з 
ідеш в безсмертя 
завтрашніх віків...
Клубками диму 
вкутані густими 
летять уламки / 
чорних літаків.
Гризе свинець 
фашистські груди 
мчить до Берліну
наступальна путь... 
Лежать бійці-поети.
Й чують люди: 
поети йдуть, 
пісні ідуть.

Володимир ЧАБАНЕНКО.
м. Кіровоград.

на-

за-

Тремтячий шелест вітру 
3 дерев листки зірвав, 
Жовтневий день палітру 
У лісі розіп'яв.

ТІ ому не треба пензлів, 
Йому не треба барв: 
Він сам — малюнків 

безліч, 
І сам — художній дар.

Зашуми, Дніпро, розкажи мені,
Як літав Богун на баскім коні.

Руки вільні — шорсткі, мозолясті, 
Молот дужий взяли й чересло — 
1 у поті солоному щастя 
Здобувало і місто й село.

Зашуми, Дніпро, розкажи мені,
Як світить ти став золоті вогні.

У червневу заквітчану днину
Впали бомби на хвилі твої —•
Загукала матусю дитина
І замовкли в гаях солов'ї.

Зашуми, Дніпро, час згадать настав, 
Як над згарищем вітер ридав.

Та до бою сини твої стали, 
йшли крізь зливи тяжкого свинцю, 
Йшли на доти, щоб дикі вандали 
Не споганили землю оцю.

Зашуми, Дніпро,—хвилі в берег б’ють. 
Про народну міць, про твою могуть.

У безхмарній блакиті ранковій 
Сизий голуб безжурно літа,
З ним і пісня у срібній обнові,
Наша пісня — і світла, й свята.

Зашуми, Дніпро, заспівай мені 
Про погожі дні, теплі і ясні.

Віктор ПОГРІБНИЙ.

було вдалині.

Виший моя, кирпата,
Виший сорочку мені, 
Так, щоб на ній Карпати 
Видно

на всенькі груди 
позич у гаю)

V ШТАБ партизанського 
$ загону ввійшов обірва
ний хлопчик, років дванад
цяти. Рухливі сірі очі швид
ко перестрибували з пред
мета на предмет. Він трохи 
постояв перед столом, за 
яким сиділи командир заго
ну, комісар Карнаухов та 
начальник групи розвідки 
Найда.

— Хто тут старший?
— А тобі кого треба? — 

обізвався Карнаухов.
Хлопчик зробив крок упе

ред:
— Командира або на

чальника. Я не знаю як 
зивати...

— А що ти хотів? —
питав командир, виходячи 
з-за столу.

Хлопчик провів шорсткою 
рукою по обличчю, благаль
но мовив:

— Я хочу просити вас, 
дядю командире, взяти ме
не до загону. Слово честі, 
робитиму все, що накажете.

Командир підійшов до 
хлопчика ближче, окинув з 
ніг до голови поглядом, по
клав руку на плече:

— Батьки є?
Хлопчик похнюпився. З 

сірих очей раптом бризнули 
сльози. Вони котилися по 
брудних щоках, залишаючи 
білі смужки.

— Татка на війні герман
ській вбито, а мамку на тім 
тижні гайдамаки застрели
ли...

) ПОТО- 
партизана-

кухню за 
на панські

У лісі він шукає 
Зелені ще листки,
І бризка всюди маєм 
Пожовклої луски.

Анатолій ВОРФЛІК.

Ми заспокоїли Сашу; 
по-батьківському приголуби
ли його і зарахували до 
загону.

САШКО Тимченко 
варишував з пар 

ми. Допомагав їм чистити 
коней, ходив на 
стравою, їздив 
сінокоси за травою для пар
тизанських коней. Водив їх 
купати до ставка. Всіх пар
тизанів Саша називав дядя
ми, а партизани його — син
ком. Одним був незадово
лення хлопчина: йому не 
дозволялося носити вогне
пальну зброю, до якої він 
був дуже охочий.

Перебуваючи в селі Ске- 
люватім, командуванню за
гону ніяк не вдавалося ви
явити, де стоять внутрішні 
пости каральників, в яких 
місцях розставлені дозори 
та вогневі точки. Відрядити 
в їх розташування партиза- 
на-розвідника було ризико
вано. Загін був сформова
ний з місцевого населення 
і каральники знали кожно
го партизана. Довідавшись 
про це, Саша прийшов у 
штаб. Спочатку він не на
важувався сказати у якій 
справі завітав, але коли йо
го спитали, як живеться в 
загоні, Саша перейшов на 
відвертість.

— Знаєте, това ришу 
командире, все гаразд, але 
розумієте... нуднувато сиді
ти без діла. Адже я парти
зан. Пустіть мене у розвід
ку. Слово честі,' все зроб
лю як треба.

Командир посадив Сашу 
біля себе, розповів про що і 
як треба дізнатися, як по-

□ а

а л ю и

ними

люто,

слів...
□□а

□□□□□□□□□□□□□□І

— Чому це ти до моєї 
сестри ходиш? НевЖе в те
бе своєї немає?

командир ка- 
Щоголь. Він

Спогади учасника 
водити себе, щоб не накли
кати лиха. Саша уважно 
вислухав, попрощався і пі
шов у село, де містилися 
каральники. Перед цим він 
заскочив до каптенармуса:

— Дядю, моя одежа ще 
у вас?

— Десь валяється. А на
віщо вона тобі?

— Це військова таємни
ця... Дайте її мені, а цю 
візьміть, — і він скинув з 
себе військове обмундиру
вання.

Вночі юний розвідник по
вернувся до загону. Сидячи 
у штабі на правах доросло
го партизана, Саша доклад
но розповів про виконання 
завдання. А коли запитали, 
як йому вдалося встановити 
кількість каральників, він 
усміхнувся, відповів:

— Дуже просто. Учора 
була неділя і біля церкви 
зібралося багато жебраків. 
Пішов туди і я. За парка
ном, в церковній школі міс
тилися каральники. Коли 
я підходив до церкви, мене 
випередив 
ральників 
швидко пішов у двір школи, 
де на нього чекали солдати, 
вишикувані у дві шеренги. 
Один, певно, старший, під
біг до Щоголя і, приклав
ши руку до скроні, голосно 
відрапортував:

— На ранкову перевір
ку загін вишикувався. В 
наявності сто одинадцять 
чоловік. В нарядах тринад
цять. Хворих два.

Трохи подумавши, Саша 
додав:

— Значить у них в загоні 
сто двадцять шість солда
тів. Про внутрішні пости та 
вогневі точки я вже казав.

— Спасибі, товаришу 
Тимченко, за службу, — 
сказав командир і міцно, як 
рідного сина, поцілував.

— А пістолет та карабін 
дозволите мені носити? — 
запитав Саша.

— Іди до товариша Най
ди і скажи йому, щоб за
рахував тебе до команди 
розвідників і видав зброю. 
Віднині ти будеш розвідни
ком його групи.

Наступного дня Най
да і Саша пішли до 

міста. Найді було доручено 
познайомити Сашу з упов
новаженим підпільного по-

---- 0-----

Відбитий серцем біг 
хвилин, 

Біжать путі безкраї. 
Вершник спішить, 
Вершник загін 
Червоний доганяє.
В обличчя вітер шепотів 
Холодними устами: 
«Не їдь, не їдь по цім 

путі • 
Осінніми степами».
Та мчав з упертістю 

в очах 
Червонець в хмурі далі 
І тінь його, неначе птах, 
До шляху припадала. 
Сіріло небо, паче став, 
І раптом над полями 
Рознісся постріл... 
Вершник впав, 
Убитий куркулями'.
Лицем до неба молодим 
Він міцно спить у житі... 
Чатує місяць понад ним 
Загубленим копитом.

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
муляр.

м. Кіровоград. 

встановить- 
влада на

ж дня селя-

громадянської війни 
віткому партії Макаровим, 
показати йому законспіро
вані ходи та виходи, щоб 
на інший раз Саша сам міг 
ходити за директивами пар
тії та доставляти різні ві
домості.

Знайомством з Макаро
вим Саша лишився задово
леним. Макаров, який добре 
знав Сашину матір, пообі- 
.цяв влаштувати його вчи
тися, як тільки 
ся Радянська 
Україні.

Під обід того 
ни повідомили, що в село 
Кривобокове прибув ка
ральний загін Чалого. Він 
чинить масові арешти, від
бирає у селян хліб, худобу. 
Цей загін кілька разів на
магався оточити партизанів 
і розбити їх, але успіху іге 
мав.

Саша попросив дозволу 
піти в село і розвідати все 
як слід.

Як і минулого разу, Са
ша надів свій старий одяг, 
взяв поношений кошик і 
пішов у село. Вночі юний 
розвідник повернувся до 
загону.

Під кінець ночі партизани 
вирушили до Кривобокого. 
Біля села розділилися на 
три групи, з таким розра
хунком, щоб з трьох сторін 
підійти до школи і одночас
но вдарити по каральниках. 
Саша показував розвідані 
ним шляхи. Не минуло й 
години, як всі три групи од
ночасно оточили школу і 
відкрили вогонь по ворого
ві. Зчинилася паніка. Дехто 
намагався врятуватися вте
чею через вікна, але потрап
ляв до рук партизанів.

У квітні 1919 року парти
занський загін влився до 
лав Червоної Армії, що при
йшла на Україну. Сашу по
слали вчитися до Харкова.

*. * *;

ШЛИ РОКИ. Мирна пра
ця радянських людей 

була порушена гітлерівськи
ми загарбниками. Почалася 
Велика Вітчизняна війна. 
Щоб дати ворогові смер
тельну відсіч, піднявся 
увесь радянський народ. 
Незважаючи на свій похи
лий вік, до Червоної Армії 
пішов і я. У вагоні поїзду 
Москва—Горький я зустрів
ся з майором танкових 
військ. Це був колишній 
юний розвідник Скелюват- 
ського Червонопартизап- 
ського загону Олександр 
Петрович Тимченко. Ми зга
дали давноминуле і він 
показав мені диплом вій
ськового інженера.

Іван ЗАМЧ, 
колишній командир 
Червонопартизансько- 

го загону.

СКОРАЯ

Взметнулась потревоженною 
птицей, 

Всю воду в луже выплеснув 
ДО дна, 

По стеклам мутным дождь 
ночной струится 

И в свете фар вся улица 
видна.

И красный крест багровым 
стал в потемках, 

Шофер сурово хмурится 
в усы,

И как-то слишком четко, 
слишком громко 

Светящиеся тикают часы. 
Скорей туда, чтоб поддержать 

дыханье, 
Включи последнюю, шофер, 

держись!..
Ведь где-то бьется в робком 

ожиданьк 
Большая человеческая жизнь.

Елена ГУТЯНСКАЯ.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
12 листопада 1961 р., Зстор.



ЙДЕ ДВОМІСЯЧНИК КНИГИ

СПРАВА РУК
КОМСОМОЛЬСЬКИХ

КОМУНІСТИЧНОМУ вихованні радянського наро
ду значне місце відводиться художнім творам. Ось 

чому з таким ентузіазмом більшість комсомольських 
організацій області, піонери і школярі беруть участь у 
двомісячнику розповсюдження літератури.

Хороших результатів добились комсомольці і молодь 
Ульяновського, Новоукраїнського, Голованівського ра
йонів. Вони значно перевиконали план першого місяця.

Піонери і школярі четвертого класу Користівської 
школи Олександрійського району розповсюдили книг 
на 400 карбованців. Зокрема, Володимир Саламатін і 
Людмила Якушева продали літератури на 100 карбо
ванців. Молоді колгоспники артілі імені Жданова Но- 
воархангельського району розповсюдили книг на 25 
карбованців, старші піонервожаті Підвисоцької школа 
Г. Вига і Калниболотської школи (Новоарханге.іьський 
район) В. Крецул продали літератури на 50 карбо
ванців кожна.

Таких прикладів можна навести багато. На жаль, 
не всі комсомольські і піонерські організації активно 
включилися в двомісячник. Так, в Бобринецькому ра
йоні з 64 комсомольських організацій у цій важливій 
справі беруть участь лише 17. В Голованівському ра
йоні — лише третина. А в Знам’янському районі з 104 
комсомольських організацій розповсюджують літерату
ру всього чотири.

В другій половині двомісячника всі комсомольці і 
піонери області повинні включитися в почесну роботу 
по продажу літератури і виконати взяті на себе зобо
в’язання.

і»ЦІКАВЕ

Ми-

радіоточки з’єднані з радіо-

огляд СТІННОЇ ПРЕСИ

Зам. № 7674. Т. 27.000.

з таких радіовузлів з ран. 
чергують оператори. Це во- 
апаратуру і стежать за її

ДАЛЕКО за межами Но
вої Праги відомий ма

газин, яким завідує О. Д. 
Мустафіна. Книжковим 
універмагом називають йо
го відвідувачі. З будь-якої 
галузі знань можна придба
ти тут літературу. В кни
гарні відкрито вільний до
ступ до стелажів, влашто
вані виставки новинок літе
ратури.

Але так пропагують кни
гу, на жаль, тільки в ра
йонному центрі. А подивіть
ся в навколишніх селах!

... Магазин промислових 
товарів в селі Душенкеви- 
чому. Саме приміщення мо
же позмагатися навіть з ра
йонним універмагом. Тут є 
все, починаючи від дитячої 
іграшки і кінчаючи 
циклами. І тільки в 
кому закутку, наче 
родичі, приютилось
десятків запорошених кни
жок. Завідуючого магази
ном Т. Музику це зовсім 
не турбує.

На станції Шарівці про
живає більше двох тисяч 
чоловік, а в магазині
трофанівського споживчого 
товариства вдень зі свічкою 

І не знайдете жодної книжки.
— Чому літературою 

торгуємо? — перепитує 
давець. — Розрахунку 
має. Не вигідно.

От і вся відповідь, 
вигідно!» А як же бути 
ням і тисячам читачів?

мото- 
дале- 
біднІ 

кілька

Т. КУЗНЕЦОВ, 
начальник відділу книжкової торгівлі 
облспоживспілки.

ЩОМІСЯЧНИЙ ілюстрований 
популярний виробничо тех

нічний І науковий журнал. Про-

Г. ФІЛАТОВ.

КОРОТКО
ПРО

пагує завдання семирічного 
плану, в популярній формі роз
повідає про великі будови краї
ни. механізації сільського гос
подарства і удосконалення важ
кої індустрії, а також висвіт
лює широке коло питань су
часної науки і техніки в СРСР 
і за кордоном.

В журналі регулярно друкую
ться оповідання науково-фанта
стичного жанру, нариси і мате
ріали про історію і перспективи 
розвитку радянської і закордон
ної науки і техніки . Журнал 
має постійні відділи: «З дорож
нього блокноту». «Конверти із 
раднаргоспу», «Молодь цехів і 
лабораторій», «У вільний час» 
та ін.

Розрахований на виробничу 
молодь, студентів і учнів ком
сомольського віку, а також на 
широке коло читачів, які цікав
ляться наукою І технікою.

Періодичність — 12 номерів 
на рік.ПЕРЕДПЛАТИ

Багато активних перед
платників серед молоді се
лища Цвітне Голованів- 
ського району. Молоді кол
госпники В. Бондар і П. Со
логуб, санітарка медпункту 
В. Левковська та інші 
1962 рік 
кількох 
дань.

на 
стали читачами 

періодичних ви-

Л. ПОЛІЩУК.
♦ ♦ *

Активізувалась робота 
громадських уповноваже
них в селі Федорівці Кіро
воградського району. Ком
сомольці Пилип Шпаченко 
та Іван Кравець тільки на 
обласну молодіжну газету 
охопили передплатою близь
ко п’ятдесят юнаків і дів
чат села. Багато комсо
мольців на 1962 рік перед
платили молодіжний жур
нал «Зміна», «Фізкультура 
і спорт», «Дніпро», респуб
ліканські газети «Молодь 
України» та «Комсомоль- 
с. ? чнамя».

♦ * *
Охоче передплачують мо

лодіжні видання на 1962 
рік доярки ферми № 3 ар
тілі імені Куйбииіева Ново- 
миргородського району. В 
наступному році дванад
цять тваринниць одержува
тимуть обласну молодіжну 
газету та республіканські 
газети «Молодь України» і 
«Комсомольское знамя». 
Більшість механізаторів і 
рільників колгоспу перед-

>

платили центральні і рес
публіканські журнали.

Ю. ГАДЖ1ЕВ, 
юнкор.

Григорій Бабенчо — удар
ник комуністичної праці. 
Разом з комсомольцями і 
молоддю Теплоелсктроцент- 
ралі-3 міста Олександрії 
Григорій проводить велику 
роботу по розповсюдженню I 
популяризації молодіжних 
видань. Своїми силами ком
сомольці ТЕЦ-3 виготови
ли вітрину, на якій регуляр
но вивішуються свіжі номе
ри обласної молодіжної га
зети.

На знімку: громад
ський уповноважений по пе
редплаті молодіжних видань 
електрослюсар Г. Бабенко.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

З 1 жовтня розпочалася пе
редплата на твою обласну мо
лодіжну газету. Ти зможеш її 
придбати в усіх поштових від
діленнях, в громадських упов
новажених.

Передплатна ціна «Молодо
го комунара»:

на 3 місяці — 72 копійки;
на 6 місяців — 1 крб. 44 ко

пійки?
на 12 місяців — 2 крб. 88 

копійок.

1. На тепловій електростанцій

КОЛИ ви потрапите на теплову електростанцію, вас 
вражає грандіозність її енергетичних агрегатів 

котлів, турбін, генераторів, численних допоміжних меха
нізмів.

Все тут перебуває в тісній взаємодії. Величезні котли 
заввишки з дванадцятиповерховий будинок повинні одер
жувати суворо визначену кількість палива, повітря й во. 
дн. Це потрібно для того, щоб у них виробилось стіль
ки пари заданої температури і тиску, скільки потрібно 
для економічної роботи турбіни I з’єднаного з нею елек
трогенератора.

На електростанції встановлено сотні приладів і меха. 
иізмів, які показують стан агрегатів, контролюють ре
жим їх роботи і дозволяють вносити необхідні поправки. 
Чимало операторів повинні слідкувати за стрілками І 
діаграмами приладів, світловими і звуковими сигналами. 
Багато кілометрів у день потрібно їм проходити вздовж 
щитів і пультів управління.

І ось вчені вирішили: нехай операторів тут замінить 
електронна обчислювальна машина. Це не мрія. Перша 
в країні машина такого призначення вже проходить ви
пробовування на тепловій електростанції № 2 Харків, 
ського економічного району. її створили працівники 
Центрального науково-дослідного інституту комплексної 
автоматизації.

В дослідній експлуатації зараз перебуває Інформаційна 
частина машини. Вона робить «опитування» більш як 
сотні контрольно-вимірювальних приладів, що розташо. 
вані в різних місцях електростанції.

У майбутньому «розумна» електронна машина буде 
аналізувати одержану інформацю і далі без участі опе
раторів, по заданій програмі керувати всіма агрегатами 
й механізмами.

2. На радіовузлі
ри, ЗВИЧАЙНО, знаєте, що кожен день біля шостої 
*—* години ранку репродуктор починає передавати позив, 
лі Москви. І з невеликими перервами місцева трансляція 
триває до дванадцятої години ночі. ЦІ передачі веду
ться по проводах, якими всі ' 
вузлами.

Виявляється, на кожному 
нього ранку до пізньої ночі 
ни включають і виключають 
справністю.

Група спеціалістів Харківської радіотрансляційної ме- 8 
режі зайнялася розробкою оригінальної системи управ. 8 
ління радіовузлами на відстані без операторів. Задум 8 
увінчався успіхом. 8

Харків’янами створена І вже працює на декількох ра- § 
дісаузлах надійна І зручна апаратура з «чекаючим» Р 
обладнанням. Як тільки центральна радіопередаточна Р 
станція починає свою передачу, вона випромінює в пав. 8 
колишній простір певну кількість енергії. її І сприймає 8 
нова чутлива апаратура, яка самостійно включає облад- 8 
нання трансляційних радіовузлів. По закінченню пере- В 
дачі вона відключається без допомоги операторів. В
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НАШІ БУДНІ“ і „ПЧЕЛКА“—
вайкращі
О АЖКО сказати, яка серед чсрвонозорівських стіннівок 

найкраща. А їх на підприємстві виходить БО І всі 
зі смаком Ілюстровані, матеріали на актуальні теми 
дня написані продумано, стисло. Відчувається багаторіч
ний досвід роботи в низовій пресі і членів редколегії, і 
авторського активу.

Нещодавно в міськкомі партії проходив третій зліт 
редколегій стіннівок міста Кіровограда. Були виставле
ні стінгазети всіх підприємств, установ І учбових закла
дів обласного центру, і серед стіннівок заводу «Черво
на зірка» (а вони були кращими на виставці) найбіль
шу оцінку одержали газети спеціального конструктор
ського бюро і експериментального цеху.

В СКБ виходить сім стінгазет — «Конструктор», «Ком
сомолець», фотогазета «Наші будні» та Інші.

Особливий Інтерес викликає «Наші будні» — ілюстро
ваний додаток до газети «Конструктор». Це хвилююча 
фоторозповідь про трудові будні чсрвонозорівських ро
бітників. Ось один Із спеціальних випусків фотогазети — 
«Гідно зустрінемо XXII з’їзд КПРС». Він розповідає 
про колектив комуністичної праці, очолюваний т. Акшиє- 
оим, який у змаганні на честь історичної події виконав 
місячне завдання на 151 процент. Поруч — фото кон
структора СКБ С. Грищенка. В передз'їздівські дні ком
сомолець з великою енергією працював над розроблен
ням нового пристрою до сівалок.

«Наші будні» відгукується на всі події життя країни. 
Перемозі радянської науки І техніки — польоту Ю. Га- 
гаріна та Г. Титова навколо земної кулі фотогазета при
святила спеціальні випуски. В них виступило близько 
60 робітників, техніків та інженерів СКБ.

Не так давно на «Червоній зірці» побувала мати двох 
прославлених героїв Л. Т. Космодем’янська. І газета опе
ративно подала кілька фотознімків про цю хвилюючу зу
стріч. В тому, що «Наші будні» одержала високу оцін
ку на зльоті, чимала заслуга члена редколегії М. Нож- 
нова. ., .

Хороші враження справили стінні газети «Конструк
тор», «Комсомолець», «Пчелка». Окремо треба сказати 
про газету «Пчелка» — орган жіночої ради спеціально
го конструкторського бюро. Вже вийшло кілька номерів 
стіннівки (до речі, це єдина газета в обласному центрі, 
яку випускає жіноча рада). «Пчелка» знайомить читачів 
з успіхами трудівниць, веде рубрику «Цінні поради», 
«Чи знаєте ви, що...» «Моди сезону» та Інші. Приклад 
редколегії жіночої ради СКБ похвальний. Добре було б, 
щоб на всіх підприємствах нашої області кожна жіноча 
рада мала свою стінну пресу.

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 86.
Телефони: редактора — Б6-І2, відповідального секретаря •" 

50-14, відділів — 60-24,
Газета виходить у середу, п’ятницю 1 педілю.

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ г. Кировоград.

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г, М. Димитрова 
Облвидаву, м. Кіровоград, вул, Луначарського, ЗО,

БК 00729.

..Найнезвичайніший і поки 
що єдиний в світі магазин 
недавно відкрито в Лондоні. 
Це магазин «Метеорології» 
На його вітринах виставляю
ться щогодини мінливі си
ноптичні карти всієї Англії. 
Спеціальну і точну інформа
цію, а також довідки з пи
тань синоптики і прогнозів 
можна одержати в магази
ні у висококваліфікованих 
спеціалістів. Зрозуміло, за 
певну плату...

? ...Найстаріший килим збе- | 
< рігається в Ленінградському 5 
5 Ермітажі. На думку архео- 5
> логів, «вік» цього килима— 5
> не менше двох з половиною 5
> тисяч років, його знайшли 5
> при розкопці однієї з кам’я- з 

них могил в Гірському Ал- з 
таї. Під могилами були по- з 
ховані вожді скотарських 5 
племен, які жили у V—IV з

;’ віці до нашої ери. Витканий з 
З- килим найтоншої роботи чу- з 

дово зберіг ніжний барха- з
> гистий ворс. Розмір кили- з

ма — чотири квадратних з 
метри. з

...НайрідкіснІшІ олені — < 
білої масті — водяться ли- < 

Іше в околицях чеського міс- 5 
та Часлав. Батьківщина бі- < 
лих оленів — Індія, звідти з 
їх І привезли в Чехію більш з 
як сто років тому. Проте в з 
кінці минулого століття се- з 
ред індійських білих оленів з 
поширилась якась епідемія, з 
і рідкісні по красі тварини І 
вимерли. Таким чином, че- « 
ськс місто залишилося єди- з 
ним жилим місцем диковин- 1 
них звірів... З

у _ _

ЯКБИ...
Якби зараз Такі було стільки 

років, скільки буде Саші через 
стільки-то років, скільки буде 
Такі, то їм разом був би 21 
рік. Якби ж зараз Саші було 
стільки років, скільки буде Та- 
иі через стільки-то років, 
скільки зараз Саші. то їм обом 
разом було б 18 років.

Так скільки ж зараз років 
Саші і скільки років Талі?

<

Жартівлива задача
В касі цирку глядач при

дбав невідому кількість 
квитків, по яких на денну 
виставу з’явились родичі в 
такому складі: два діди, 
два свати, батько, свекор, 
дядько, чоловік, брат, бабу
ся. свекруха, мати, сестра, 
жінка, дві дочки, невістка, 
племінниця і внучка.

Скільки було придбано 
квитків і на якій умові по
дібний родинний склад 
можливий по числу купле
них квитків.

АНАГРАМА
Я — твій друг, окраса 

краю,
В спеку щиро привітаю.
Зміниш третю букву 

справа —
Зупиню я пароплав.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

КІНОТЕАТР «МИР». Для ді- 
тей «Мишсль та Мншутка». По
чаток о 10 та 11 годині ранку, 
«Набережна ранкової зорі», 
Початок о 12, 2 та 4 годині дня, 
б, 8 та 10 годині вечора.

КІНОТЕАТР ХРОНІКА. До
кументальний фільм «РізнопО- 
верхова Америка». Демонструє
ться без перерви з 10 годин 
ранку до'8 год. ЗО хв. вечора'. 
Художній фільм «Іван Риба- 
ков». Початок о 9 та 10 год. 
50 хв. вечора,

КІНОТЕАТР «СИВЛШЕЦЬ». 
«Птичка-нсвеличка». Почато^ о 
10 годині ранку, 12, 2 та 4 годи
ні дня. 6, 8 та 10 годині вечора.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕР- 
ЖИНСЬКОГО. Для дітей «Опе
рація «Кобра», Початок о 9 год, 
ЗО хв., 11 год. 20 хв. ранку та 
1 год. 10 хв. дня. «Добрі 3)ІО- 
ди». Початок о 3 год., 4 Г9Д. 
45 хв. дня, 0 год. 30 хв„ 8 гоД, 
15 хв, та 10 год. вечора.


