
XXI КОНФЕРЕНЦІЯ Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

комсомольців Кіровограда
чення переможців по заво- 
ДУ-

1961 рік в житті міської 
комсомольської організа
ції — золота сторінка, осяя-

ЗАВТРА кращі посланці 
первинних організацій 

м. Кіровограда зберуться 
на свою XXI міську комсо
мольську конференцію. Во- 
ни зроблять огляд своїх на немеркнучим сяйвом іс- 

. сил, досягнень і успіхів, КО- ...................
лективно розберуться в не
доліках роботи, задумаю
ться над формами і метода
ми дальшої діяльності, над 
перебудовою роботи у світ
лі рішень XXII з’їзду 
КПРС, XV пленуму ЦК 
ЛКСМУ та XII пленуму 
ЦК ВЛКСМ.

Звітний період в літопису 
кіровоградського комсомолу 
був періодом дальшого 
організаційно - політичного 
зміцнення первинних орга
нізацій, посилення їх ролі в 
культурному і виробничому 
житті, часом більш кон
кретної і цілеспрямованої 
роботи.

Це був період великого 
походу за комуністичну пра
цю. Тепер у рядах розвід
ників майбутнього дванад
цять тисяч молодих кірово- 
градців. За почесне звання 
колективів і ударників ко
муністичної праці бореться 
240 комсомольсько-моло
діжних бригад, 2500 юнаків 
і дівчат. 19 підприємств Кі
ровограда — заводи «Чер
вона зірка», агрегатний, 
«Сільгоспдеталь», «Дина
мік», панчішна і швейна 
фабрики, олійжиркомбінат, 
вантажний автопарк № 1 
та інші — боряться за зван
ня підприємств комуністич
ної праці.

В нинішньому році трудя
щі Кіровограда вступили у 
змагання з вінничанами за 
місто високопродуктивної 
праці, зразкового порядку і 
високої культури. Заспіву
вачами

^.виступають 
молодь.

торнчного XXII з’їзду 
КПРС. Багато хороших 
справ, цінних починань 1 іні
ціатив з’явилося в перед- 
з’їздівському змаганні. Тут і 
успіхи виробничого харак
теру, і великі моральні за
воювання. Досить сказати, 
що 22 комсомольсько-моло
діжним бригадам міста при
своєно звання колективів 
імені XXII з’їзду КПРС.

Молодь палко схвалює 
величні рішення XXII з’їзду 
КПРС і приймає їх до не
ухильного керівництва. На 
підприємствах міста шири- 

• ться рух «За особистий 
вклад у будівництво кому
нізму». Кожний молодий 
трудівник визначає свої 
конкретні зобов’язання, 
свій особистий вклад у бу
дівництво нового суспіль
ства.

в цьому змаганні 
комсомольці і

досвід у керів- 
комуністичним 

нагромадив ко-
ЦІННИЙ

ництві 
змаганням 
мітет комсомолу агрегатно
го заводу. Тут окремо орга

низовано змагання бригад 
комуністичної праці і окре
мо бригад, які боряться за 
це високе звання. Щомісяця 
цехові комсомольські бюро 
підводять підсумки їх робо
ти. Колективи, які займають 
перші місця в цехах, пред
ставляються в завком ком
сомолу на розгляд і визна-

У ПРОГРАМІ КПРС чіт
ко визначено місце і 

роль комсомолу в комуніс
тичному будівництві: «Ком
сомол покликаний у ще 
більшій мірі виявляти іні
ціативу і почин в усіх галу
зях життя, розвивати ак-. 
тивність і трудовий героїзм 
молоді. Центральне місце в 
роботі комсомольських ор
ганізацій повинно займати 
виховання у молоді безмеж
ної відданості Батьківщи
ні, народові, Комуністичній 
партії і справі комунізму, 
постійної готовності до пра
ці на благо суспільства і до 
подолання будь-яких труд
нощів, підвищення рівня 
загальної освіти і технічних 
знань юнаків та дівчат...»

Саме з цих високих вимог 
і потрібно виходити при об
говоренні діяльності міської 
комсомольської організації. 
Про роботу бригадних, це
хових, первинних організа
цій, міськкому ЛКСМУ і 
потрібно вести розмову за 
великим рахунком, за міри
лом великих вимог завтраш
нього дня.

В місті все ще мало зроб
лено молоддю по впровад
женню в усі галузі 
громадських засад, 
діє лише кілька

ських конструкторських 
бюро, штабів семирічки по 
освоєнню нової техніки, все 
ще незадовільно працюють 
контрольні комсомольські 
пости, рейдові 
непростимо мало 
кіосків та ін. Не 
ться громадських 
організації дозвілля молоді.

Первинні організації, мі
ськком ЛКСМУ не зуміли 
правильно повести роботу з 
молодими спеціалістами, 
спрямувати їх енергію I 
знання на організацію ши
рокої мережі шкіл пере
дового досвіду, технавчан- 
ня, набуття освіти. Багато 
корисного могли б зробити 
інженерно-технічні праців
ники і в технічному прогре
сі, поширенні руху «7 за 6».

У місті трапляються ви
падки хуліганства і пия
цтва. Вони — наслідок не
задовільної індивідуальної 
роботи з кожним комсо
мольцем, поблажливості на
ших активістів. В побуті мо
лоді є цілий ряд інших не
доліків.
ТТ РО все це, про недоліки 

в роботі міської органі
зації і причини їх пород
ження. повинна йти ділова, 
вдумлива і цілеспрямована 
розмова делегатів конфе
ренції. Вона мусить сприя
ти дальшому поліпшенню 
всього внутріспілкового 
життя, розвиткові ініціати
ви і самодіяльності комсо
мольців, вихованню прист- 

. расних бійців за комунізм.
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бригади, 
народних 
відчуває- 
засад і в

життя 
У нас 

громад-

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ PCP

Про скликання Верховної
Ради Української PCP

Президія Верховної Ради Української PCP поста
новляє:

Скликати шосту сесію Верховної Ради Української 
Радянської Соціалістичної Республіки п’ятого скликан
ня на 26 грудня 1961 року в м. Києві.

Голова Президії Верховної Ради Української PCP 
Д. КОРОТЧЕНКО.

Секретар Президії Верховної Ради Української PCP 
А. ЗЛЕНКО.

м.
28

Київ, 
листопада 1961 року.
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І І Наші маяки
|_Г ОМСОМОЛЬСЬКІ маяки!

1 1 Цим іменем ми називає
мо тих, хто вміло поедиуе 
свою виробничу і громад
ську діяльність, юнаків І 
дівчат з неспокійними сер
цями, які ніколи не зупи
няються на досягнутому, які 
завжди в пошуках, в твор
чому горінні.

Олександр Бордовий лише 
в червні 1060 року демобі- 

о лізувався з армії. І вже на- 
8 весні був удостоєний висо- 
8 кого*звання ударника кому- 
8 містичної праці. Щозміни 
8 він виробляє по швтори- 
. дві норми. Товариші по пра- 
8 ці обрали його заступником 
Я групкомсорга цеху.
8 Ніна Лимаренко два роки 
р, тому закінчила КІровоград- 
8 ське техучилище № І. Спо- 
8 добалась робітникам шпей- 
о ної фабрики ця кмітлива 
о I енергійна дівчина. Золоті 
р у неї руки, безмежне ба- 
8 жання робити хороше лю- 
- дям, бути корисною їм. В 
8 минулому році їй присвоєно 
8 звания ударника комуні- 
8 стичної праці. -Подруги по 
8 праці обрали її секретарем 
8 комсомольської організації 
о зміни багатосекційного це- 
Я ху Лі І.
Я Чим виміряти працю Юрія 
8 Кваші, секретаря комсо- 
й мольської організації агре- 
р гатпого заводу? Процента- 
С ми, годинами? Ні! Все 
о полум’я свого серця, без- 
8 межну енергію свою він від- 
8 дає комсомольській роботі. 
8 Очолювана ним організація 

С одна з кращих у місті.
о На знімках (зліва 
Ь направо): швея швейної 
8 фабрики Ніна ЛИМАРЕН- 
8 КО, секретар комсомоль- 
8 ської організації агрегатно- 
8 го заводу Юрій КВАША, 
Р слюсар механоскладального 
8 цеху № 2 заводу «Червона 
с зірка» Олександр БОРДО- 
8 ВИЙ.
Фото В. КОВПАКА.

2 звання удари
8 стичної праці, 
b праці обпали

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання V 
№ 144 (495). П'ятниця, 1 грудня 1961 р. Ціна 2 коп.

грРУДЯЩІ Кіровограда і Вінниці змагаються за міста ви
сокопродуктивної праці, зразкового громадського поряд

ку і високої культури.
Сьогодні в номері на другій і третій сторінках на цю тему 

читайте обмінні матеріали з вінницькою обласною молодіж-

■■
S■■■І _  ■ ,
■ ною газетою «Ленінське плем’я».

ЧОТИРИ ЗАПИТАННЯ
редакції газети „Молодий комунар“ делегатам 

Кіровоградської.міської комсомольської конференції

Напередодні ххі міської комсомольської конференції редакція
«Мллплий кпмиияп» япрпниляся пс гпупи делегатів консЬеоениІЇ 3

газети 
прохан-— «Молодий комунар» звернулася до групи делегатів конференції з 

ням відповісти на такі запитання:
1. Що цінного з’явилося в роботі Вашої групи, бригадної, цехової 

винної комсомольської організації підприємства за звітний період?
2. Що, на Вашу думку, потрібно запровадити найближчим часом 

організації для поліпшення роботи по вихованню активних будівників кому
нізму?

3. Яким шляхом повинен розвиватись комуністичний рух далі, як повинно 
йти зростання колективу, якому вже присвоєно почесне звання?

4. Якої думки Ви про діяльність міськкому ЛКСМУ? Що в роботі бюро, 
працівників апарату позитивного, що негативного? Які недоліки найбільше шко
дять роботі, як їх усунути? Ваші побажання новообраному міськкому

Нижче ми друкуємо кілька відповідей на ці запитання.

★
ЮРІЙ КВАША,

СЕКРЕТАР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ АГРЕГАТНОГО 

ЗАВОДУ
1. 400 молодих робітників виконують

змінні завдання за 6 годин. Комсомоль
ці першого механоскладального цеху 
Н. Сидлярьонок та Є. Михайлова роз
почали соціалістичне змагання за від
мінний агрегат. В. Швидюк, Л. Марко
ва і складальники маслонасосів «СМД 
09С2» виступили ініціаторами за зни
ження собівартості продукції. Чотири 
комсомольсько-молодіжних бригади
удостоєні звання колективів комуністич
ної праці імені XXII з’їзду КПРС.

2. Активно допомагати партійній ор
ганізації у виконанні рішень XXII 
з’їзду КПРС. Розгорнути широку про
паганду матеріалів з'їзду серед робіт
ників заводу, ширити рух за комуністич
ну працю.

3. Для колективу комуністичної пра
ці повинна бути розроблена вища фор
ма змагання. В передз’їздівські дні це 
була боротьба за право називатися ко
муністичною бригадою, зміною, дільни
цею імені XXII з’їзду КПРС. Яку фор
ми використати зараз, сказати не можу. 
Діиття, час покажуть. Думаю, що в ос
нову змагання колективів комуністичної 
праці слід взяти моральний кодекс бу
дівника комунізму.

4. Від відповіді утримуюсь.

ОЛЬГА ГУЦАЛЮК,
СЕКРЕТАР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПАНЧІШНОЇ 
ФАБРИКИ

І. Комсомольці фабрики першими
місті розпочали боротьбу за звання ко
лективу комуністичної праці. Більшість 
членів організації працює в бригадах і 
бореться за право називатися ударника
ми комуністичної праці.

На громадських засадах

в

інженерно-

чи пер-

у Вашій

технічні працівники Т. Гриеир, К. Голо- 
винова, Т. Личманенко, новатори вироб
ництва В. Мізерна, В. Нетовкана, Г. Ко- 
мухаєва та інші створили школи пере
дових методів праці.
- 53 комсомольці фабрики семигодинне 
завдання виконують за 6 годин. Всі 
здають внески та одержують зарплату 
без касира. Молодь працює під лозун
гом: «Вмієш сам — навчи товариша».

2. Вважаю за необхідне в основу ро
боти покласти моральний кодекс будів
ника комунізму.

3. Комуністичне змагання повинне 
розвиватися далі на основі морального 
кодексу будівника комунізму.

4. Міськкому ЛКСМУ більше слід 
займатися живими, конкретними спра
вами молоді, а не лише прийомом в чле
ни спілки. Новообраному міськкому ба
жаю серйозніше займатися організацією 
дозвілля, проводити більше диспутів, 
хороших, змістовних вечорів.

ЛАРИСА ТКАЛІЧ,
БРИГАДИР КОЛЕКТИВУ 

КОМУНІСТИЧНОЇ ПРАЦІ ЗАВОДУ 
«ЧЕРВОНА ЗІРКА», ЛИВАРНИИ ЦЕХ 

СІРОГО ЧАВУНУ
1. Нашому колективу за досягнуті ус

піхи в труді і хорошу дисципліну було 
присвоєно почесне звання бригади ко
муністичної праці імені XXII з’їзду 
КПРС.

2. Для поліпшення роботи в бригаді 
необхідно покласти в основу моральний 
кодекс будівників комуністичного сус
пільства.

3. Бригаді комуністичної праці необ
хідно допомагати іншим, відстаючим, 
брати над ними шефство, виводити їх 
в передові. Боротися за те, щоб кому
ністичним називався весь колектив це
ху, заводу.

4. Міськкому ЛКСМУ слід частіше 
проводити наради бригад і ударників 
комуністичної праці, детальніше цікави
тись їх життям і турботами, обмінюва
тися досвідом роботи, розповідати про. 
нього у пресі. Приділяти більше уваги 
відпочинку молоді. Новообраному бюро 
слід врахувати всі критичні зауваження 
делегатів конференції.

ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРИША 
М. С. ХРУЩОВА В МОСКВУ

29 листопада перший секретар ЦК 
КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР 
товариш М. С. Хрущов повернувся в 
Москву з поїздки в Середню Азію, 
Казахстан і Сибір, де він брав участь у 
зональних нарадах працівників сільсько
го господарства. (ТАРС).

У Раді Міністрів СРСР
Ідучи назустріч побажанням трудя

щих, Рада Міністрів СРСР постановила 
перенести день відпочинку з неділі З 
грудня на понеділок 4 грудня 1961 р.



ПРИКРАСИМО МІСТО
НОВОБУДОВАМИ

вже 
ви-

~~ Дивись, іринко, 
Другий поверх почали 
кладати, — звернувся моло
дий чоловік до своєї супут
ниці. — А ще ж недавно 
тут тільки котлован копали.

— Може, нам у цьому бу
динку квартиру дадуть? Як 
ти гадаєш?

Я не почув, що відповів 
їй чоловік. А собі подумав: 
«Може, іі справді. Принайм
ні, не їм, так іншій сім’ї», 
ТРАПИВСЯ ней епізод 

ще тоді, коли я, демобі
лізувавшись з армії, тільки 
оволодівав складною спра
вою муляра. Вчителем моїм 
був Павло Папуша — мо~- 

. лодий хлопець, хороший 
спеціаліст. Пригадую, він 
все повчав по-дружньому: 
«Миколо, не уповай ніколи 
на те, що наші недоробки- 
штукатури замажуть. Роби 
завжди так, щоб з чистою 
совістю, з любов'ю міг по
глянути на плоди своєї пра
ці».

Я ніколи не забуду тих 
хороших слів. У першому ж 
будинку залишили ми з 
Павлом свою пам'ятку — 
одна з цеглин тринадцятого 
ряду від низу була нами 
помічена датою «1958». А 
коли муляри, теслярі, сан
техніки закінчували в бу
динку всі опоряджувальні 
роботи, не один раз підхо
див я до свого первенця, 
спостерігав, як новосели пе
реносили з машин у під'їзд-

ліжка, шафи, столи. І не 
приховаю — хвилювався 
трохи: «Як їм, сподобає
ться? Не будуть нарікати?» 
Власне, й ходити далеко ме
ні не доводилось, бо я то
ді працював на сусідньому 
об'єкті — по вулиці Леніна, 
66. Мав уже четвертий роз
ряд, мурував самостійно. І 
знову виросла чотириповер
хова споруда, ще близько 
сорока сімей одержало 
квартиру. А наша бригада 
мулярів перейшла на Чер- 
воногвардійську, 44.

Г) НАШ обласний центр 
час від часу приїжд

жають земляки з інших міст 
і районів республіки. І кож
ного разу, прогулюючись 
вулицями, вони з радістю 
констатують: «Будується
наш Кіровоград. Ще кілька 
років тому на місці теперіш
нього Комуністичного про
спекту були пустирі. А те
пер? Не даремно ж про
спектом зветься».

В центрі не стало руїн, 
які залишилися після війни. 
Та й старі будинки на бага
тьох вулицях змінюють свій 
вигляд. Ще весною, бувало, 
тут стояв непримітний гли
няний будиночок з малень
кими вікнами, а до осені йо
го облицюють цеглою, зроб
лять нові віконні пройми. 
Все більше багатоповерхо
вих споруд, кінотеатрів, ма- і 
газинів стає у нас. Помоло-|

! діле місто радує КОЖНОГО 
і кіровоградця, і особливо бу- 
■ дівельників.

Правда, й серед нашого 
брата — мулярів — трапля
ються бракороби, яким бай. 
дужа краса творіння влас
них рук. Сяк-так зліпив — 
і далі. Була в управлінні 
така бригада — «аби з 
рук». Комсомольська орга- 

1 нізація управління направи- 
і ла мене, як члена комітету, 

в цей колектив. Виявилося, 
що хлопці тут зібралися не
погані, та от не поговорив 
з ними ніхто «по душах», не 
навчиз поважати свою пра
цю, любити рідне місто. А 
як же можна без цього? 
Хто дбає лише про карбова
нець, ніколи не зробить так, 
щоб можна було замилува- 
тись. Без душі якось ліпить 
він цеглину до цеглини, на
че повинність відбуває.

Спільними зусиллями на
лагодили ми роботу редко
легії в бригаді, частіше ста
ли проводити збори — і 
справи пішли на краще. 
Бригада підрівняла Ссвій 
крок по інших. Та й якість 
роботи стала кращою.

О ОСТАННІ роки житло- 
вому будівництву при

діляється особливо велика- 
увага в нашій країні. Ще 
більше роботи чекає нас в
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КІРОВОГРАД. Комуністичний 
« проспект.

Мал. А. МИХЛІКА.

майбутньому. Адже в Про
грамі партії говориться, що 
«в підсумку другого десяти, 

і річчя кожна сім’я, включаю
чи сім'ї молодожонів, ма
тиме впорядковану кварти
ру...»

З початку семирічки тру
дящі обласного центра 
одержали 59 тисяч квадрат
них метрів житлової площі. 
Це десятки будинків в усіх 
мікрорайонах міста. Здано 
в експлуатацію кінотеатр 
«Мир», клуб заводу «Черво-1 
на зірка» на 500 місць, дві' 
школи-інтернат, крамниці,] 
поштамт, гастроном, лі
карні. Готується до зда
чі в експлуатацію готель 
«Україна», універмаг «Ди
тячий світ», ^автобусна стан
ція.

В дні роботи XXII з’їзду 
Компартії України я став 
комуністом. І тепер труди
тимусь разом з товаришами 
ще наполегливіше, з біль
шою віддачею в ім’я май
бутнього, в ім'я того, щоб 
Кіровоград красивішав 
року в рік.

М. ОСІЯН, 
бригадир бригади му
лярів управління № 1 
облбудтресту.

м. Кіровоград. ./

Доброю славою на Кіровоградській швейній фабриці 
користується бригада Лідії Ластовіної. У жовтні вона да
ла сто виробів понад завдання. Бригада носить почесне 
звання комуністичної.

На знімку бригадир Л. ЛАСТОВІНА.
Фото Л. БОЛОТІНА.

КОЛИ НА ПЕРШОМУ
конвейєрі цеху сірого 

чавуну створювали нову 
бригаду формувальників, ми 
утрьох стали її, так би мо
вити, ядром. Ми — це Олек
сандр Подурець, Іван Ми- 
тич і я, вихідці з відомої 
бригади Володимира Кос
тенка, колективу 
тичної праці, Нова 
виявил а сь 
строкатою. Ві
сім хлопців 
тільки з армії 
демобілізу в а -

ались, 
відбув 
рання, 
нувся

один 
пока- 

повер- 
місця

комуніс- 
бригада

P?»rr

ув’язнення, 
бригада 

виробни- 
учбовою 
внхован- 
бригадн-

з
На перших порах 
була одночасно і 
чим колективом, і 
групою, і школою 
ня. Мене обрали 
ром.

Важкувато доводилось 
спочатку. Тільки-но захо
пишся роботою, ввійдеш, як 
то кажуть, в ритм, а тут 
вже хтось гукає:

— Борисе Олександрови
чу, на хвилиночку. Щось не 
клеїться...

Поспішаєш до новачка, 
терпляче пояснюєш, що й 
до чого. А тим часом вже з 
іншого краю гукають. А 
план є план, його виконува
ти треба. На кожного нор
ма — заформувати 500 
опок. Наш завод у ті квіт
неві дні 
урядове

Тижні 
лодіння 
мувальника лишилися поза
ду. Хлопці за якихось шість 
місяців стали хорошими 
спеціалістами. Тепер немає 
в нашому відділенні такої 
деталі, яку б вони не зуміли 
заформувати.

ХОТІЛОСЯ б поділитися 
думками про виховання 

почуття колективізму, взає
модопомоги, бо ці питання 
тісно переплітаються з ви
робничими справами.

Пригадую, почалося з то
го, що оголосили війну 
егоїстичному принципові 
про «свою сорочку, яка 
ближче до тіла». У нас пра
цюють по двоє — вздовж

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
1 грудня 1961 р., 2 стор.

виконував важливе 
замовлення.
наполегливого ово- 
спеціальністю фор-

конвейєра стоять «пари». 
Один з робітників формує 
верхню частину опоки, ін
ший — нижню, 
спершу повелося 
перші дві пари забирали 
собі підопочних 
більше, ніж їм було потріб
но, а іншим доводилось то
ді бігати в пошуках, гаяти 
час. Таким чином, перші 
двоє могли виконати денну 
норму на 150 процентів 1 за
робити непогано, а п’ята па
ра не мала змоги виконати 
навіть норми.

Зібрали збори, гаряче по
сперечались. І після зборів 
ще не раз зіткнення бували. 
Але врешті-решт хлопцям 
довели, що не можна дбати 
тільки про себе, присороми
ли їх. Допомогло, ще й як! 
Продуктивність праці в 
бригаді різко пішла вгору.

Провели також збори на 
тему: «Як краще використа
ти робочий час».

І/ОЛЕКТИВ дружнів, ста- 
** вав монолітним. У цеху 
добре знали нашу 
мольсько-молодіжну 
ду. Робітники між 
так і говорили: 
справжня комуністична», 
хоч ми тоді ще тільки ви
борювали це звання.

Характерний такий випа
док. Підходить якось до ме
не допоміжна робітниця і 
просить: «Ви, хлопці, друж
ні такі. Думаю, що не від
мовитесь допомогти... Я 
хату добудовую»...

її прохання я передав 
хлопцям.

— Що там говорити. До
поможемо...

І бригада прийшла на не-

Так от, 
так, що

дощечок

комсо- 
брига- 
собою 

«Оце

дільник у повному складі — 
всі 12 нерозлучних друзів. 
А тринадцятим був _наш 
майстер комуніст Олег Тка
ченко. Він підтримує нас в 
усіх починаннях, завжди по
дасть дружню пораду І ді
лову допомогу.

Такі недільники для нас 
не рідкість. Якось член 
бригади Микола Швець ска
зав: «Буду копати погріб. 
Роботи — на цілий місяць».

— Як-то на цілий мі
сяць? — не втерпів хтось з 
формувальників. — Та ми 
тобі у вихідний такий кот
лован викопаємо, що й кро
куючий екскаватор сховає
ться.

Сказано це було жарто
ма. Але в неділю на Мико
линому подвір'ї вже кипіла 
робота.

Що не місяць, то все нові 
зміни стаються в нашій 
бригаді. Якщо колись Сер
гій Сторожук та Іван Слю- 
саренко ніяк не могли спра
витись із денним завдан
ням, то зараз для них і 
шістсот опок, здається, ма
ло. 650, а то й 700 вибива
ють! Любо подивитись, як 
працюють Іван Митич, 
Олександр Подурець, Олек
сандр Остроухов, Дмитро 
Сторожук. Відстаючих не
має. В серпні наша брига
да завоювала перше міс
це в цеху, а згодом зав
ком профспілки і комітет 
комсомолу за рекоменда
цією цехових організацій 
присвоїли нам звання 
бригади комуністичної пра
ці.

Б. ГАПОНОВ, 
бригадир формуваль
ників.

Завод «Червона зірка».

Bi ДОРОГАХ Інструктор Кіровоградського міськко
му комсомолу Віктор Квашневський ра
зом з працівниками автоінспекції за ко
роткий час зумів налагодити чітку робо
ту контрольних постів, які стали грозою 
лихачів, «калимників».

Якось пізнього вечора член контроль
ного поста Леонід Лодкін помітив, що 
автокран цегельного заводу використо
вується в корисних цілях. Водій прилад
нав до крана причеп і розвозив ним бу
дівельні матеріали індивідуальним забу
довникам. Коли Л. Лодкін спробував за
тримати шофера, той збільшив иівид-

НОНТРОЛЬНО-КОМСОМОПЬСЬНИИ«

Я СФАЛЬТОВАНИЙ шлях веде на Ки- 
їв. Вранці тут, мабуть, чи не най

більш інтенсивний рух, особливо у вихід
ний дено.

На обочину дороги з'їжджає мото
цикл, пофарбований в блакитний колір. 
Державтоінспектор молодший лейте
нант міліції Станіслав Кузьменко і член 
комсомольського контрольного поста 
слюсар Обл- 
споживспі лк и 
Юрій Мішин 
приїхали на
виконання чергового завдання.

— Комсомольський пості Дозвольте 
вашу путівку.

Вихрастий хлопець-шофер трохи роз
гублено дістає з кишені права водія і 
дорожний лист.

— Все в порядку, — повертаючи до
кументи, 'говорить Юрій. — Щасливої 
путі, товаришу!..

А ось з недозволеною швидкістю мчить 
«їжак». Юрій Мішин показує жезлом во
дієві місце зупинки.

— Ваші права.
— У мене їх немає...
— Паспорт?
— Теж нвмає, — відповідає Олександр 

Мальований, комбайнер колгоспу імені 
Карла Маркса Хмелівського району.

— Ми змушені вас затримати, — гово
рить автоінспектор С. Кузьменко.

1 поки той оглядав машину, Мішин 
зв'язався з черговим державтоінспекції.

З диспетчерського пункту повідомили, 
що мотоцикл «ИЖ-56» за номером 
«ТФ 69-53» стоїть на обліку і є влас
ністю О. Мальованого. Члени контроль
ного поста попередили водія і на перший 
раз обмежились штрафом...

ПАЛИ ЖЕ рік, як в обласному' центрі 
І*-1 вперше на Україні з числа комсо
мольців і молоді створено комсомольські 
контрольні пости. Вони стежать чи за 
призначенням використовується підпри
ємствами, установами і організаціями 
автомобільний транспорт, як виконую
ться правила вуличного руху.

кість машини і зник. Леонід передав в 
автоінспекцію номер автомашини, а сам 
до пізньої ночі висліджував запопадли
вого водія. Користуючись відсутністю 
Віктора Задорожнього — господаря ма
шини, Лодкін підкрався до крана і пе
реставив кінці провода на свічках. Всі 
намагання сп'янілого шофера завести 
машину не мали успіху. Незабаром при
їхали працівники міліції і затримали 
його.

Контролюючи роботу автотранспорту, 
громадські інспектори А. Беренштейн і 
Ю. Мііиин якось затримали автомашину 
«ГАЗ-51» із вантажного автопарку №2 
з краденою цеглою. Шофер лаявся, по
грожував і довго не хотів їхати в авто
інспекцію, але його примусили-таки під
коритися. А згодом була викрита ціла 
зграя розкрадачів державних будівель
них матеріалів.

За пильність і неодноразову допомогу.^ 
міліції громадським автоінспекторам 
Л. Лодкіну, А. Беренштейну і Ю. Міиіи- 
ну оголошено подяку від начальника об
ласного управління внутрішніх справ і 
нагороджено їх Почесними грамотами.

Хорошу, корисну справу роблять чле
ни комсомольського контрольного поста. 
Про водіїв, які спіймалися на гарячому, 
молоді ентузіасти пишуть в сатиричних 
газетах, випускають спеціальні бюлетні 
з фотографіями горе-шоферів, відвідують 
підприємства, установи, школи, залучаю
чи до цікавої громадської роботи нових 

товаришів.
Відчутна допомога, яку 

подають члени поста авто
інспекції, є своєрідним вкла
дом в спільну справу — пе
ретворити обласний центр у 
місто зразкового громад
ського порядку, високої 
культури і завоювати пер
шість у змаганні з віннича
нами.

М. ГАЛИЧЕНКО, * 
наш позаштатний ко
респондент.

КІРОВОГРАД. Вулиця 

Карла Маркса.
Фото Г. ВЄРУШКІНА.
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ТУРБОТА У HAGJS= 
ТАКА

у нього ми- 
Але є у Вінниці сьо- 
своє хороше сучасне 
краще майбутнє, 
місті — 17-тисячний 
комсомолії. Самовід- 
і натхненна праця—

»

НАСТУПНОМУ році 
Вінниця святкуватиме 

свої іменини, своє 600-річчя. 
Славну історію має це міс
то, — славне 
нуле, 
годні 
і ще

У 
загін 
дана _____ —
найкращий подарунок юна
ків і дівчат на 600-річні 
іменини. 152 комсомоль
сько-молодіжних колекти
ви змагаються за 
колективів Е 
праці. 77 вже завоювали 
його. Вінничани добре зна
ють, наприклад, взуттєву 
фабрику, якій присвоєно 
це почесне звання. Напо
легливо трудились взуттє- 
вики в дні передз’їздів- 
ської вахти. До дня від
криття з’їзду було вико
нано план десяти місяців.

Виконуючи рішення з’їз
ду, за хорошу справу взя
лися робітники електротех
нічного заводу. Вони перег
лядають і ущільнюють нор
ми виробітку, відшукують 
резерви для підвищення 
продуктивності праці.

На інструментальному 
заводі є бригада комуніс
тичної праці, яку очолює 
комсомолка Улима Кірій. 
Заглядаючи допитливою 
думкою в майбутнє, брига-, 
да зробила цінну річ. В 
новій Програмі партії роз
роблені накреслення на 20 
років — за цей час буде 
в основному збудоване в 
нашій країні комуністичне 
суспільство. А що конкрет
но може зробити бригада, 
яка її програма на май
бутнє? Тому інструмен
тальники й обміркували 
свій план на 20 років. Сьо
годні. ще і ще раз вчиту
ючись в рядки Програми, 
в рішення з’їзду, кожен 
трудовий кодексів позинен 
заглядати думкою вперед, 
складати перспективний

¥

На громадських
заса дах

• ••
план на майбутнє. Хай ко-* 1 * * * * б. 
жен робітник визначить1 
своє місце у великій все
народній боротьбі. і

РОБІТНИЧА КНИГАРНЯ

ТрП Е перший день на Вінннць- 
и кій взуттєвій фабриці кому

ністичної праці імені Миколи 
Щорса працює громадська кни
гарня. Завідує нею Василь 
Мельниченко, Оля Омельчук 
продає робітникам літературу. 

Понад 40 книг уже придбала 
У фабричній книгарні Ніна 
Дьомкіна, близько тридцяти — 

Марія Дикарева. Особливо ве
ликий попит на брошури з но
вою Програмою КПРС, мате
ріалами XXI! з’їзду партії, на 
нові книги М. Стельмаха, 
М. Шолохова, О. Гончара, 
Є. Євтушенка, Л. Дмитерка.

Нещодавно іцорсівців відвідав 
секретар комсомольської орга
нізації Львівської взуттєвої 
фабрики, з якою змагаються 
вінничани. Петро Рудковський. 
Він запозичив досвід громад
ського розповсюдження книги.

І. КОНОВАЛОВ, 
секретар комсомольської 
організації.

* * *

МЕДИЧНА ДОПОМОГА НА 
ДОМУ

ЦЯ думка виникла у студентів 
четвертого курсу Вінницько

го медінституту випадково. Од
ного разу в аудиторії розповіли, 
Шо піонери 6-ої середньої школи 
м. Вінниці допомагають стари
кам в домашньому господарстві. 

. — От молодці! — похвалив їх 
хтось з присутніх. — А чому б 
нам не взятися допомагати хво
рим у них вдома.

— Давайте! — погодились всі. 
Незабаром на чолі з доцентом

б. А. Березовськнм молоді ме
дики розробили план і взялись 
за діло. Перші яодякн від_хво- 
Рих вже одержали майбутні 
•лікарі Н. Гуцало, Й. Лоюк, 
Д- Горобець, В. Городинська 
та інші,

Г. ПОЛИВАНИЙ, 
викладач медінституту.

Ще одна риса нового( 
з’явилась у робітників аг-| 
регатного заводу. За прик-( 
ладом трудівників Риги тут і 
вирішили вносити естетику» 
у виробництво. На робочо-і 
му місці повинно бути не< 

звання тільки чисто, а й красиво.1 ... ........_- и- -------—комуністичної Не як-небудь, а зі смаком?

свіжий, 
струмінь в усе 

і міста..

естетично мусять бути по-' 
фарбовані цех, веостати. !

Молодь вносить 
здоровий струмінь 
багатогранне життя ми.і<ц 
Дружинники кажуть своє, 
тверде «стій» п’яницям, ху-| 
ліганам, лихословам, спе-і 
кулянтам. Студенти пед-і 
інституту чергують в ди-і 
тячій кімнаті міліції. Сту-< 
денти медінституту орга-( 
нізували університет здо-^ 
ров’я для жителів Слав’ян-( 
ки. А п’ятикурсники після(. 
занять лікують хворих в( 
громадській інститутській^ 
поліклініці.

Багато хороших справ ( 
у молоді, бо у них турбота ( 
така: зробити Вінницю ще ( 
красивішою в труді, куль-( 
турі і побуті.

І. МОСТОВИЙ, ( 
секретар Вінницького 0 
міськкому комсомолу. У 

З ВИСОТИ ОРЛИНОГО ЛЕТУ
І^РАСИВА наша вечірня Вінниця. Сотні ліхтарів випромінюють 
кденне світло, мерехтять вогні неонових реклам. А в північно- 

східній частині міста на фоні зоряного неба видно кілька червоних 
цяточок. І кожен вінничанин знає, що це сигнальні вогні на споруд
жуваній телевізійній вежі. Незабаром такі позначки засяють на 
щоглі через кожних шість метрів, і на певній віддалі вона здавати
меться довгою червоною стрічкою.

Багатьох цікавить, як йде робота, чи швидко стане до ладу ре
транслятор. Про те, що наша щогла матиме понад 350 метрів і бу
де найвищою в Європі, кожному відомо. Хочу тільки додати, що 
місце в П’ятничанському лісі, де виросте споруда, на 40 метрів ви
ще, аніж вулиця Чкалова, на якій знаходиться обласний радіовузол.

Повним ходом ідуть будівельні роботи. Поступово втілюється у 
життя задум головного інженера проекту Є. М. Селезньової. Зараз 
монтажники піднялися на 250-метрову висоту. Думаємо, що при 
сприятливій погоді до кінця року будуть встановлені усі секції. 
По-ударному трудиться бригада монтажників Київського спеціалі
зованого управління. Якість 
зварювальних робіт пере

віряється за допомогою ра
діоактивних ізотопів.

Як виглядатиме ретранс
ляційна вежа? Металева 
опора буде мати вигляд 
щогли з рівними прогонами 
по висоті. Діаметр зваре
ної металевої труби — 2,5 
метра. Зверху буде закріп
лена антена і етажерка 
ультракороткохвиль о в о г о 
мовлення. Всередині щогли 
ходитиме ліфт, який мати
ме дев'ять зупинок на різ
них висотах. З висоти ор
линого лету можна буде 
побачити не тільки околиці 
Вінниці, але й навколишні 
міста і села.

В наступному році роз
почнеться монтаж облад
нання. Мине зовсім неба
гато часу, і вінничани ре
гулярно дивитимуться пе
редачі центрального і рес
публіканського телебачен
ня.

В. БРУК, 
виконроб по монта
жу телевізійної ве
жі.

На фото: (вгорі) монтаж
ник Віктор РОМЛНЧУК дає 
команду для підняття наступ
ної секції; (внизу) молоді мон
тажники — Л. КОСТЕЦЬКИЙ, 
Е. КАГАН, А. ЯКОВИШИН.

Фото Б. ШТЕЙНМАНА
і В. ЗАГОРУЙКА.

'ДІВЧА 7А
в електротехнічного,..
Комуністична бригада малярів Вінницького елек

тротехнічного заводу, яку очолює Марія Марчук, ви
рішила кожний шостий день працювати на перевико
нання зобов’язань.

Якось молоді маляри виконували термінове за
мовлення для Ленінградського комбінату штучного 
волокна. На обліку була кожна хвилина. 1 коли 
члени бригади почали здавати продукцію на склад, 
Люда Павленкова помітила, що деякі ванночки 
електроверетена покоробилися, а місцями — злущи
лися від фарби. Хто міг допустити брак? Марія гля
нула на подруг, і раптом Марійка Лаоська, заша- 
рівиі"',ь, несміливо вимовила:

— Це я..„не додивилась, иівчата. Більше не по
втори, „і. я...

Незабаром дівчата вирішили відмовитись від кон
тролера. В бригаді з’явилось гасло: «Перевіряй 
якість моєї продукції, а я перевірю якість продукції 
подруги».

Тривалий час в цеху ставили одну—дві деталі на 
маленький круг, фарбували, а після вже відправля
ли в сушильну камеру.

Тепер залежно від розміру деталі ставлять на но
вий круг по 20 — 25 штук. Прийшов на зміну зви
чайній малярській кісточці також і пульверизатор.

V? V тт» Ут. V177 ■» V »м х 7 х т?«ЛЕНІНСЬКЕ ПЛЕМ’Я» 
1 грудня 1961 р., З стор.
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і день нашого 
бурхливого життя при

носить радянським людям 
і нову радість. Зводяться 
; цехи заводів, ростуть теат- 
) ри і школи, споруджуються 
) просторі житлові будинки. 
) «Все в ім’я людини, все для 
) блага людини!» — в цих 

словах величезне піклуван- 
7 ня партії і уряду про долю 
/' трудящих нашої країни.
( 3 року в рік новими спо-
( рудами прикрашається її 
і наша Вінниця. Лише спо- 
< чатку семирічки у місті збу- 
ч довано новий кінотеатр іме- 
) ні Шевченка, учбовий кор- 
) пус енерготехнікуму на 600 
) місць, дві школи-десятиріч- 
) ки, дитяча лікарня по вули- 
) ці Ворошилова. На мальов-
> ничому березі Південного
> Бугу споруджено школу-ін-
> тернат, відкрито дитячий 
’ садок по вулиці Малннов- 
’ ського. На' вулиці Першо- 
' травневій гостинно відчини* 
( лися двері нової лазні на 
( 100 місць. За два роки і де- 
) в’ять місяців введено в екс- 
і плуатацію 78,4 квадратних
метра житлової площі. І це 
лише незначна частка того, 
що зроблено. А якою стане 
наша Вінниця до кінця се
мирічки, які перспективи її 
розвитку? З цими запитан
нями наш кореспондент 
звернувся до начальника 
планового відділу міської 
Ради депутатів трудящих 
Володимира Костянтинови
ча Недері.
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Люба КОЛІ ПІКОВА, 
член бригади малярів 
Вінницького .електро
технічного заводу.

І> ІД ІНОЗЕМЦІВ, які відвідують нашу країну, можна 
почути захоплені відгуки. Особливо вражає їх гран

діозний розмах будівельних робіт. Підйомний кран, ка
жуть вони, — це ніби емблема Радянського Союзу.

Будується наша Вінниця. Куди не глянеш — всюди 
нові споруди. Ось і на цьому малюнку, зробленому студен
том медінституту М. Кострубою, ми бачимо будівництво 
житлового масиву на вулиці Пирогова. Ростуть світлі 
просторі будинки для трудящих міста.

КВІТНЕ 
РІДНЕ МІСТО

Інтерв’ю з начальником планового 
відділу міськради В. К. Недерею

— У боротьбі за місто ви
сокопродуктивної праці, 
зразкової культури і побу
ту, — сказав ° Володимир 
Костянтинович, — нам на
лежить дуже багато зроби
ти. Мине деякий час і не
впізнанною стане Вінниця.. 
На початку наступного року 
завершується спорудження 
нового мосту через Буг на 
Кумбарах, розпочнеться бу
дівництво Староміського 
мосту. Протягом 1962 — 
1965 років на сім кіломет
рів буде продовжена трам
вайна лінія. На ЗО вагонів 
збільшиться трамвайний 
парк.

Передбачається пуск пер
шої черги тролейбусної лінії 
довжиною в 9 кілометрів.

Велика увага приділяєте
ся культурному будівни
цтву. В цьому році рекон
струйовано кінотеатр імені 
Коцюбинського, збудовано

музичне училище, завершує
ться будівництво нової дру
карні, будується станція 
юних натуралістів, міська 
лікарня на 240 місць. Рекон
струюються і добудовують
ся майже всі школи міста.

Стали до ладу обласна 
станція переливання крові, 
рентгенівський кабінет лі
карні імені Пирогова, дитя
че відділення цієї ж лікарні.

Передбачається будівни
цтво двох середніх шкіл, 
спортивної школи і техніч
ної станції, нової лікарні 
на 100 місць на Старому 
місті, тублікарні на 400 
місць. До кінця семирічки 
при промислових підпри
ємствах та інших організа
ціях міста буде відкрито 
сім. нових дитячих садків.

Значне місце у розвиткові 
Вінниці посідає промислове 
будівництво. За семирічку 
передбачено побудувати 9 

заводів і фабрик. Серед них 
такі як ливарний завод, 
швейна і трикотажна фаб
рики тощо.

Завершується будівни
цтво заводу залізобетонних 
конструкцій, який об'єднав
ся з заводом будинкобудів- 
ництва і зараз носить назву 
«Будіндустрія», нового хліб- 
завдЬу.

Пде реконструкція під
приємств раднаргоспу. 
Значно розширились . такі 
заводи як агрегатний, ін
струментальний, електротех
нічний та інші. До кінця се
мирічки випуск валової про
дукції міських підприємств 
збільшиться в 2—3 рази.

Невпинно зростає добро
бут і благоустрій вінничан. 
До 1965 року буде здано 
190 тисяч квадратних мет
рів житлової площі. Це зна
чить, що приблизно сім зф10' 
ловиною тисяч сімей одер
жать нові квартири. Вирос
тають нові житлові масиви 
на вулицях імені Пирогова 
та Франца Мерінга. У на
ступному році розпочнеться 
будівництво житлового ма
сиву по Хмельницькому 
шосе.

На 11,4 кілометра зросте 
газова магістраль, яка після 
реконструкції досягне за
гальної довжини 53 кіломет
ри.

Для покращення побуто
вого обслуговування трудя
щих у місті проведена кон
центрація і 
майстерень, 
будівництво фабрики хімчи
стки. На околицях міста 
відкрито 10 нових їдалень і 
магазинів.

В Програмі Комуністич
ної партії Радянського Сою- 
зу сказано: «КПРС ставить 
завдання всесвітньо-історич
ного значення — забезпечи
ти в Радянському Союзі 
найвищий життєвий рівень 
порівняно з будь-якою 
країною капіталізму».

Будівництво для миру 
ось прагнення радянських 
людей. І на прикладі нашо
го міста ми бачимо, як 
стверджується миролюбна 
політика нашф партії, якою 
турботою про' людину прой
няті всі її діяння.

спеціалізація 
Закінчується



Ї^АЖУТЬ, так прудко стара Ос- 
*м' тючиха ніколи в житті ще 
не бігала.

Люди бачили: прала бабуся бі
лизну на Інгулі, біля Лисої горн. 
Прала, викручувала і, раптом під
нявши руки вгору, крикнула на 
весь берег:

—Ой-ой! Рятуйте!
Наче вітер підхопив її і поніс 

від річки до села, гнав навпро
стець, перекидав через картоплин
ня, рівчаки та кущі. Влетіла Остю
чиха на подвір'я колгоспної кон
тори, кинулась до

— Ой, людоньки, 
не! — заголосила, 
жива я чи мертва?

Жінки з переляку 
а найбільш обачливі 
вались. Лише дід Охрім, колгосп
ний сторож, який ще в громадян
ську воював, наважився підійти 
до старої. «З неба звалилась чи 
що?». Обережно взяв її за руку, 
попробував пульс.

— Здається, жива, — сказав 
нерішуче.

— А що трапилось? — кинув 
хтось із натовпу.

— І не питайте!.. Таке страхо
висько... Водяний...

Остючиха побожно перехрести
лась.

— Оце ж була на Інгулі. Виби
ваю праником сорочки, коли див
люсь: як зашумить вода, щось як 
забулькає, як засичить і — о, гос
поди! — вилазить нечиста сила.

. Рогате, хвостате, а баньки — ота
кенні.

Дід Охрім приклав руку до ба
биного чола.

— Так і є, — авторитетно зая
вив. — Температура. В гарячці, 
бува, ще страшніше приверзеться. 
Коли ми в гражданську стояли...

Остючиха скипіла від обурення:
— Щоб мене Трім побив! Своїми 

очима бачила. Вилізло з води і 
людським голосом:

— Тікай, Остючихо, 
чить, — бо дожену!

— Ти диви! — почулось збо
ку, — і прізвище знає...

У двір набилось повно людей. 
Як на чудо, дивились цікаві жін
ки на стару, обмацували її з усіх 
боків, питали й перепитували. Од
ні жартували, інші сміялись, і ніх
то не звертав уваги на Федька 
Щербатого, на того вертлявого 
хлопчину, шо крутився попереду 
всіх.

Ось він скочив з бочки, звідти 
йому, як на долоні, було видно 
все. що діється у дворі — і швид
ко, немов щука в зарослях, про
слизнув крізь натовп. Підкрався 
за спиною до малого Мишка, 
смикнув його за сорочку.

— Знаєш, хто це утнув?
Мишко, нічого не ’ розуміючи, 

закліпав очима.
— От нетямущий! Про нечисто

го питаю...
Федько по-змовницькому шеп

нув на вухо товаришеві:
— Не інакше, як Лусь Устругнув 

таку штуку. Я його знаю!.. Побіг
ли до Інгулу. 
побачимо

гурту жінок, 
тримайте ме- 
— Скажіть:

розступились, 
за тином схо-

кри-

мо Водяного

І вниз, 
вузенька
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крута стежина, і хлопці летіли по 
ній стрімголов, тільки вітер свис
тів у вухах. Мов баскі коні, по- 
гйпіііпйяпи коло леиев’яного Жу-

равля, напились холодної, до бо
лю в зубах, джерельної води.

— Далі чкурнем на ракеті, — 
запропонував Щербатий. — Три
майся, Мишко, за мій пасок. Я — 
перша ступінь, а ти — друга. До 
старту готовий?

— Готовий!
— Вж-вж-ж... Поїхали!
Загуділа «ракета», понеслась по

над берегом до річки.
— Йдемо на посадку, — дав 

команду Федько.
Хлопці звернули до Інгулу і по 

кам’яних подушках спустились 
вниз до води. Тут, на дні балки, 
вже снували сутінки, а на високо
му протилежному березі, який під
німався з води гранітною стіною, 
ще жевріло багаття, покинуте 
вечірнім сонцем. Над самою рікою 
нависала величезна куполоподібна 
брила, дуже схожа на голову каз
кового богатиря. Це й була знаме
нита Лиса гора. Чимало легенд хо
дило про неї в народі. Казали, що 
в тій горі є-печера, в якій перехо
вували зброю в давні часи гайда
маки, а в громадянську війну — 
партизанські загони. Тільки, гово
рили, проникнути в підземелля не
легко: хід в печеру починається 
під водою...

— А де ж Водяний? — голос у 
Мишка дрижав.

— Почекай! — Федько, зігнув
шись. неквапливо пройшовся по 
прибережному піску. — О, дивись, 
сліди! Наче здоровенні гусячі ла
пи! Це Лусь із води вийшов... А 
ось і трубка! Мабуть, Льонька 
загубив...

Мишко слухав, сопів і дивував
ся. Він добре знав свого сусіда — 
Льоньку, якого хлопці прозивали 
Лусем. Це дуже серйозна і мовчаз
на людина. І вигляд у нього ку
медний: на білявій голові — за
вихрений чуб; рот великий, губи 
пухленькі, посередині ніби ниткою 
перерізані. Спочатку Мишкові бу
ло нецікаво з Лусем. Про що не 
запитай, промимрить собі під ніс: 
«так» або «ні». Та коли Мишко 
заглянув одного разу у Льончину 
майстерню... Він очам своїм не 
повірив: чого там не було! І те
лефон, і радіоприймач, і якась 
штуковина з окулярами — аква
ланг. І все це Льонька зробив 
своїми руками! Зовсім по-іншому 
глянув тоді Мишко на неговіркого 
сусіда.

* ♦ ♦

НЕ встигли в Лозоватці забути 
про зустріч Остючихи з не

чистою силою, як рознеслась но
ва чутка:

— Льонька Лусь пропав!
Тітка Ганна. Льончина мати, бі

гала попід хатами, питала, чи не 
ночував її син у когось із друзів, 
і плачучи розказувала:

— Як пішов учора пообіді та й 
досі. Всю ніч шукала, нещастя 
моє. І в поле бігала, і на Інгул, 
наче крізь землю провалився...

Цей випадок Остючиха тлума
чила по-своєму:

— Ото ж, бачите, сміялися зі 
старої І досміялись. Нечистий 
вже дітей хапає...

Все село, як по тривозі, підня
лось на розшуки хлопця. Через 
кожні п’ятнадцять хвилин Лозо- 
ваиький радіовузол передавав зве
дення: «Перша рятувальна група 
обстежила берег Інгулу від греблі 
до Великого броду... Друга група 
продовжує пошуки в Чорному лі
сі»... В колгоспній конторі, де роз
містився новостворений штаб ря
тувальних робіт, вже велись роз
мови про те, шо розшуки треба 
припинити...

Саме в цей момент в штаб зай
шов Федько Щербатий. Побачив
ши за столом Петра Івановича, 
вчителя історії, а поряд з ним ще 
кількох чоловіків, Федько знітив
ся, і від того обличчя його ще 
рясніше вкрилось ластовинням.

— Ви той... — зам’явся хло
пець, — в печеру не заглядали?

■— В яку печеру? — підвівся 
з-за столу вчитель.

— Ту, що в Лисій горі...
— Таке говорить, — перебив 

хтось із присутніх. — Як би він 
туди заліз? Хід, мабуть, вже дав
но замулило. Та й глибоко там...

Колись, кажуть, сміливці проби
рались... ’

— Льонька спеціально маску 
зробив, — стояв на своєму Федь
ко. — Він під водою, як риба, пла
ває...

— Чуєте, громадяни? — встряв 
у розмову дід Охрім. — Отой ши
беник справді міг полізти в пече
ру. Я йому недавно одну історію 
розказував...

Дід Охрім запалив цигарку і 
кільця диму заплутались в його 
поруділих вусах.

— А історія така, — продовжу
вав дід. — В цю війну перехову
вався в горі один чоловік. Пам’я
таєте, як партизани міст підірва
ли? Так от, одного поранило. 
Гегь із сил вибився. Ховався в 
печері, а коли вийшов, фашисти 
схопили все-таки. Молодий, ста
течний був... Ото ж він і похо
ваний під Чорним лісом. Жаль, 
прізвище вилетіло з голови...

— Я вже чув цю історію, — 
сказав задумливо учлтель. — 
Тільки при чому тут Льонька?

— Як це. при чому? — серди-

На березі запала мертва тиша. 
Люди ніби закам’яніли на міс
цях. Як постріл, пролунав плес
кіт води — і Петро Іванович 
зник в темно-блакитній глибині. 
Всі дивились в одну точку — 
туди, 
водна 
менше 
решті, їх зовсім не стало.Час ні
би зупинився.

— Дивіться, рука! н- гукнув 
хтось.

В натовпі пронеслось: «Пливе, 
пливе.... щось чорне».

З води показалась голова, ні, 
аж дві голови — тільки одна 
дуже дивна, наче риб’яча — 
окаста, з довжелезним носом... 
Довгасте тулевише... І горб 
якийсь на спині... І плавці...

— Людоньки, Водяний лізе! — 
відсахнулась Остючиха.

Стару наче вітром змело з 
рега.

— Який Водяний! Це ж Льон- 
ка! — несамовито горлали, стри
бали і перекидались на піску 
Мишко з Федьком Щербатим.

А Льонька, незграбний в своє
му підводному костюмі, вже пла
кав і сміявся в обіймах матері. 
Посинілими губами шепотів:

— Пробач, матусю, 
Апарат зламався. "" 
врятують...

І раптом, ніби 
Льонька спитав:

— А фляга де?
— Ні, не

Петро Іванович, 
радісний, збуджений він 
поруч і тримав у руках... 
тепер Федько

дивились в одну
де кипіла бульбашками 
поверхня. Все менше і 

ставало бульбашок і, на-

бе-

пробач...
Та я знав, —

схаменувшись,

Забули?
забули, — озвався 

Змокрілий, але 
стояв 

Тільки 
Це бу-розгледів,

солдатськато перепитав старий. — Розка
зав я малому, а він і наполіг: по
кажи, діду, хід в підземелля! Мов 
реп’ях причепився. Ну, згадав, як 
сам колись, ще з гражчанську 
відсиджувався в тій горі. Коли 
на село махновці налетіли... 1 
показав шибеникові. Хіба думав, 
що з того вийде...

До Лисої гори збіглися люди 
з усієї Лозоватки. Тісним., кіль
цем оточили колгоспники пригні
чену горем тітку Ганну. Остю
чиха прилюдно клялася, що свої- 

Остючихи з не- ' ми руками задушить нечистого, 
який навіть діточок не жаліє.

Дід Охрім, не роздягаючись, 
забрів по пояс у воду і звідти 
командував:

— Отам, де розчелина, повинен 
бути хід.

Він тикав сухим зашкарублим 
пальнем і продовжував:

— Тільки нижче — з півметра 
під водою. Ех, аби молодість. 
Сам би попробував. Бувало, пір
неш, намацаєш руками отвір і 
лізеш у скелю вузьким проходом. 
А потім чуєш — наче. тебе з 
бочки викинуло. Значить — уже 
в печері.

— Ой, страхіття! — жахалися 
жінки. — Там же темно, мабуть.

— Ото ж бо й штука, — за
доволено пояснював сторож. — 
Видно, як на вулиці. Світло 
десь зверху ллється. А краса 
яка!

Коли з’ясувалась обстановка, 
постало питання: хто відважить
ся проникнути в підземелля? 
Найкращим плавцем в Лозоват
ці вважався Петро Іванович. І 
не дивно, що вчитель історії виз
вався першим. А за ним—Федь
ко Щербатий:

— Візьміть мене. Це ж я під
казав...

— Горе з такими помічника
ми, — посміхнувся вчитель. — 

Ти ж і плавати, як слід, не вмі
єш.

— Навчуся,—пробубонів Федь-
ко.

І хоч, можливо, недоречно бу
ло,
ВІД
Федько вчитиметься
плавати.:'.

— Тихше!
Мишка.

але малий Мишко пирснув 
сміху: він уявив на мить, як 

під водою

штовхнув хтось

ла фляга. Звичайна 
фляга, покрита слизьким темним 
мохом. Кілька рук зразу потя
глось до знахідки.

— Обережно,—попередив учи
тель. — Флягу- знайшов Льоня 
в печері. У ній — записка...

— Записка? — загудів натовп 
— Прочитайте.

Зняли кришку і з вузенької 
шийки показався в трубочку 
скручений папірець. Голосно, 
так щоб чули всі, вчитель істо
рії прочитав:

«Загін виконав бойове 
ня, міст через Інгул 
Прикриваючи товаришів, 
ходили до лісу,, я був 
ний в праву ногу. Зараз 
вуюсь в печері. Втратив багато 
крові, почуваю 
Спробую дістатись

Партизан
— Яременко! — 

задумі дід Охрім, 
Почекайте! Це ж 
партизана, який 
Чорним лісом.

завдан- 
зірвано. 
шо від- 
поране- 
перехо-

себе погано, 
до своїх. 
Яременко».

повторив У
— Яременко... 
прізвище того 
похований під

відірвався... Чого тільки не 
довелось почути, і хто найбіль
ше допікав? Федько Щербатий • 
його кращий друг. «Індивідуа
ліст! — каже. Сам хотів под
виг звершити. Був би тобі «под
виг», коли б не дід Охрім. Си
дів би в печері й досі».

І хоч гірко чути такі слова, 
та нікуди не дінешся: правда! 
Про це він сам думав, сидячи 
в холодному підземеллі. Аби з 
друзями взявся розгадати таєм
ницю Лисої горн, хіба завдав 
би матері стільки горя?

йшов і безжально картав се
бе Льонька. Та поступово, прис
лухаючись до розмов в колові, 
до веселих жартів, він і сам по
веселішав. ’ 
да Охріма докладніше розповіс
ти про партизана Яременка. Ді
ти оточили старого. Кому ж не 
хочеться почути 
яка геройськи 
ройськи загинула! 
нього мало що знали 
навіть місце, де він 
називали могилою 
солдата. Тепер ім’я і 
відоме. Піонери вирішили при
брати могилу, обсадити квітами 
й деревцями, а на камені викар
бувати прізвище хороброго пар
тизана...

— А діло було так, — закру
чуючи вус, почав свою розпо
відь дід Охрім. — В 44-му пар
тизани підірвали міст через Ін
гул. Ловко зробили, просто 
на очах у фріців. Ну, і заме
тушились фашисти! Тут наші 
війська натискают^, тікати їм 
треба, і раптом: бабах! — Зле
тіла єдина переправа.

Я саме в березі тоді був. Ба
чу: відходять підривники до
Чорного лісу. Фашисти з куле
метів їх поливають. Один, помі
чаю, заліг з автоматом в яру, 
Дав знак товаришам відступати, 
а сам прикриває їх вогнем. Фрі- 
ци з тилу підкрались, живцем 
хочуть взяти. Не вийшло! Помі
тив партизан — і в очереті за
сів. Я на човен — і туди. Виру
чати треба, міркую собі.

— Гей, хто тут, — тихенько 
кличу. — Це свої.

Виходить з очерету парубок. 
Високий, кремезний, справжн’й 
козак. На праву ногу шкутиль
гає. Ясне діло — поранений.

Де б переховатись, — питає,— 
а то гітлерівців довкола, як то
го вороння.

— В село, — кажу, — не мож
на. Облава. Один вихід — в пе
чері пересидіти.

Дав човен йому, 
дістатись в кам’яну 
Сам ніч не спав, 
чи ж потрапить? Не 
скелю проникнути, 
пораненій людині.

— А через кілька днів, — про
довжував дід Охрім, — я зно
ву стрілянину почув. Вибіг на 
вулицю, бачу: від Лисої гори 
простує до лісу чоловік, на но
гу одну припадає. Отут, біля 
яру, оточили його фашисти. Ма
буть, гранату він підірвав. Сам 
загинув і трьох фріців поряд 
поклав.

—Давайте влаштуємо піонерсь
ку експедицію!—підхопив Льонь
ка. Очі у нього загорілись. — 
Підводні костюми виготовимо, 
тільки кращі, ніж у мене...

— Е, ні, — посміхнувся вчи- 
якщо вже робити, ТО 
Відгородимо хід греб- 
будь-хто зможе 
кам’яне черево

Федько попросив ДІ

про людину, 
боролась і ге- 

Раніше прф 
: в селі. І 

похований, 
невідомого 

його стало

розказав, як 
схованку, 

тривожився: 
легко в 

тим більше

*
И АСТУПНОІ 
** ський загін е
І.І АСТУПНОІ неділі піонер- 
** ський загін вирушив в похід 
до Чорного лісу. Власне, йшли не 
тільки школярі, а й дехто із 
старших. Колону очолював Пет
ро Іванович. Поряд з ним, ніби 
на параді, з високо піднятою го
ловою крокував дід Охрім у 
вишитій сорочці і начищених чо
ботях; за дідом підтюпцем біг
ли нерозлучні Федько і Мишко. 
Слідом — мовчазний, похмурий 
йшов Льонька, тримаючись за 
руку матері (після того, як 
знайшовся син, тітка Ганна не 
відступала від нього), а позаду, 
в гурті дітей, шкутильгала ста
ра Остючиха.

Невесело на душі було у 
Льоньки. Добряче перепало йому 
в школі. І матір не жалієш, і 
замкнутим став, і від колективу

тель, — 
солідно.
лею 
годі 
гори.

в
і ввійти 

Лисої

Оце 
своє
— Я теж хочу подивитись. 

А то, знаєте, 
з нечистою < 

батюшка не дає 
«Повідай, каже, .................
Водяного, хай знають про під
ступи антихриста». А я батюш
ці: «То, може, й самого Водяно
го запросимо.,Живий і здоровий 
він. Це, кажу, Льонька, Ганнин 
синок. Аби не він, то ніколи в 
житті й нечистого не зустрі
ла б...»

Діти й дорослі дружно зас
міялись,

Вітер доносив з-за яру запах 
смоли і хвої. Загін наближався 
до Чорного лісу.

Кіровоград, листопад 1961 р.

вила 
чиха. 
Аякже! 
халепи

вірно, дітки! - 
слово і бабуся

вста- 
Остю-

після тої 
силою наш 

мені проходу: 
віруючим про
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