
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ.

Сергієва, Лі да Гопман, Люда Краснокут-

м. Кіровоград.

>

висівали кукурудзу 
Василь і Микола

своїх «Белорусах»

Ульяновський район.

АКУРАТНИМИ, точними 
*'»- квадратами вкрилась та ді
лянка другої бригади артілі 
ім. Кірова Новоукраінського

загону в цеху відразу ж стало відчутним.*« 
випустили спеціальну стіннівку «Комсо-

швидкостях. Вожаки ла-
Ми-
Ско-
Пав- 
рази

плюс ЯКІ6Т
району, де 
трактористи 
Борщі.

Зараз на 
вони приступили до міжрядно
го обробітку посівів і щоденно 
при нормі 17 гектарів розпушу
ють міжряддя на площі 38— 
40 гектарів.

Та справа не лише в кіль
кісних показниках — дбайливо, 
з любов’ю працюють хлопці, 
щоб жодної рослинки не по
шкодити.

В. ЛОМАЧЕНКО.

РЕЙДІВЦІЙДУТЬ ПО ЦЕХАХ
Р УДАРНИЙ загін борців за виробничі резерви всту- 

пили комсомольці швейної фабрики. Промені «Ком
сомольського прожектора» спалахнули в світлих, про
сторих цехах підприємства. Першими підхопила іні
ціативу молодь четвертого пошивного цеху. Комсорг 
цеху Валя Чудіна ознайомила комсомольців з почином 
москвичів, ленінградців і киян. І серед швейників теж 
знайшлися такі, що загорілися чудовою ідеєю.. З го
товністю вступили в загін Алла Коваленко, Люда Ле- 
гаскіна, Ліда 
ська.

Створення 
Комсомольці 
мольський прожектор», де повідомили про завдання 
значення загону. А скоро вже й у перший рейд виру
шили — перевірили, чи економно витрачається на під
приємстві електроенергія. Виявилось, що не зовсім — 
в окремих бригадах не виключались мотори в обідню 
перерву, не скрізь гасять електролампочки. Про все 
це сигналізувалось адміністрації підприємства, і тепер 
з розбазарюванням електроенергії покінчено.

— Контролювати — значить допомагати, — цілком 
вірно висловилась з цього приводу секретар комітету 
комсомолу фабрики Тамара Сторожук.

І контроль цей стає все відчутнішим. Штаб «Комсо
мольського прожектора», очолюваний Вірою Гаюн, ви
рішив днями провести новий рейд — по економному 
витрачанню пошивних матеріалів. А далі — рейди по 
раціональному використанню робочого часу і макси
мальному завантаженню техніки, боротьба за розробку 
і впровадження кожної раціоналізаторської пропозиції 
і багато ще хороших, сміливих справ.

О. БУР’ЯНСЬНИЙ,
наш позаштатний кореспондент.

Олег Лобунков — форму
вальник Кіровоградської 
взуттєвої фабрики. Він не 
тільки систематично пере
виконує виробничі завдан
ня, а й добивається високої 
якості внготовлюваної про
дукції.

На знімку: Олег ЛОБУН- 
ков.

Фото М. САВКУНОВА.
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УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ 

РСР

сесію

ПРО СКЛИКАННЯ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Президія Верховної Ра

ди Української РСР ПО
СТАНОВЛЯЄ:

Скликати сьому
Верховної Ради Україн
ської Радянської Соціаліс
тичної Республіки п’ятого 
скликання 4 липня 1962 
ку в м. Києві.

Голова Президії
Верховної Ради 
Української РСР 

Д. КОРОТЧЕНКО.
Секретар Президії 
Верховної Ради 
Української РСР

А. ЗЛЕНКО.'
м. Київ, 4. червня 1962 р.

---- ©---- ;

ро-

(ШЕтфНСІ
Нічия радянських 

футболістів
САНТ-ЯГО, 4 червня. (ТАРС). 

Команда СРСР продовжувала 
З червня виступ у фінальному 
турнірі на першість світу з 
футбола. Вона звела внічию 
ДРУгу зустріч у своїй групі — 
із збірною Колумбії. Раху
нок — 4:4 (3:1).

Результати трьох інших мат
чів, що відбулися 3 червня: 
Мексіка — Іспанія — 0:1,
Швейцарія — ФРН — 4:2.
Болгарія — Угорщина — 1:6.

□

Авіаційна катастрофа 
на паризькому 

аеродромі
ПАРИЖ, 3 червня. (ТАРС).

131 чоловік загинув сьогодні 
під час величезної авіаційної 
катастрофи, що сталася на па
ризькому аеродромі Орлі. Як 
повідомляє агентство Франс 
Пресс, розбився реактивний па
сажирський літак «Боінг-707» 
авіакомпанії «Ер-Франс», що 
летів до США. За словами 
очевидців, літак не зміг набра
ти достатньої висоти під час 
зльоту, впав у кінці злітно- 
посадочної доріжки і вибухнув.

JK У

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Рік видання VI 
№ 69 (576) Середа, 6 червня 1962 р.

В єдиному 
комплексі
механізованих ланок 

створено в артілі імені Шев
ченка. Всі вони вирощують 
кукурудзу на 1400 гектарах за 
методом О. В. Гіта.іова.

Обладнавши культиватори за
хисними щитами, механізатори 
проводять обробіток качанис
тої в єдиному комплексі. Ко
жен з них працює на підвище
них 
нок, молоді механізатори 
хайло Кришталь, Василь 
робогач, Микола Шпак та 
ло Солтик у півтора-два 
перевиконують свої змінні зав
дання.

Червоний прапорець пере- > 
можня прикрашає агрегат, > 
на якому працюють комсо- > 
мольці Леонід Ткаченко і > 
Леонід Бобух. Кожної змі- > 
нн вони на 5—7 гектарів І> 
більше норми обробляють > 
кукурудзи у міжряддях. |

Молоді механізатори кол- 5 
госпу імені Калініна Кіро- > 
воградського району борю- > 
ться за те, іцоб на 268-гек- > 
тарній ділянці без затрат > 
ручної праці виростити 50- > 
центнерний урожай качание- ? 
тої. І

На знімку: (зліва напра- г 
во) Леонід ТКАЧЕНКО і і 
Леонід БОБУХ. <

Фото М. САВКУНОВА. |

м. ШЕВЧУК.

На обробітку 
качанистої

зав.
ним 
ного

м. Кіровоград.

в а механізацію
/^ОНЯЧНИП промінь увір- 

вався в приміщення і 
раптом, відбившись у дзер
калах, перетворився у без
ліч світил. Заграло . сонце 
сотнями -«зайчиків» у дзер
кальному цеху. Посмішкою 
зустрів нас головний інже
нер заводу «Червоний дзер
кальник» Борис Романович 
Штейнберг.

— Механізацією цікави
тесь? Що ж, як кажуть, 
чим багаті, тим і раді. Са
мі подивитесь.

В просторому цеху пра
цюють два конвейєри для 
сушіння інфрачервоним про
мінням захисної плівки 
дзеркал. Пуск цих конвейє
рів дозволив в 64 рази при
скорити процес сушіння і 
набагато підвищити якість 
продукції. Якщо раніше на 
весь процес виготовлення 
дзеркал йшло три з поло
виною дні, то тепер — ли
ше чотири години.

Зараз на заводі працю
ють над тим, щоб і сушін
ня сріблястої плівку прово
дити на такому ж конвейє
рі. 1 не за 5 годин, а за 15 
хвилин. Ці конвейєри за
працюють не пізніше, як 
через десяток днів.

Це нововведення 
змогу 
плрн виробництва продук
ції. Якщо в минулому році 
вироблялось 17 тисяч квад
ратних метрів дзеркал, то 
в наступному буде 37 тисяч 
квадратних метрів.

— / все це — завдяки 
механізації, а також нашим 
раціоналізаторам — В. Пу
дову, А. Булату, В. Єсау- 
ленко й іншим, — говорить 
інженер.

Саме вони попрацювали 
над тим, щоб замість руч
ного фарбування виробів у 
дзеркально-мебльовому це
ху застосувати механізова
не. А це вивільнило трьох 
робітників, на 40 процентів 
збільшило продуктивність 
праці, дало 2160 карбован
ців річної економії.

Чіткий і неухильний курс 
на механізацію взяло під
приємство. І це допомагає 
колективу успішно викону-

вати плани, давати більше 
високоякісної продукції. 
Завод достроково, 16 трав
ня, виконав план п'яти мі
сяців, зараз працює в ра
хунок другої половини 
червня. А річний план ко
лектив «Червоного дзер
кальника», що бореться за 
звання комуністичного, зо
бов'язався теж виконати на 
10 днів раніше.

ч г. толок, 
нашим позаштат- 
відділом техніч- 
прогресу.

дасть
значно збільшити

ДО ЗАГАЛЬНОНАРОДНОЇ
Зовнішньо-політичні завдання держави в період роз

горнутого будівництва комунізму полягають в тому, 
щоб надійно забезпечити оборону і безпеку країни, 
розвивати братерське співробітництво з соціалістични
ми країнами, відстоювати справу миру і підтримува
ти нормальні відносини з усіма країнами.

На сучасному етапі розвитку загальнонародної дер
жави все більше значення набирають демократичні 
принципи управління справами суспільства. І це зако- ч помірно. Адже комунізм створюється працею, енергією, 

\ розумом всього народу і будується для народу. Саме 
\ тому все більше зростає роль громадських організацій 
\ трудящих — Рад, профспілок, комсомолу, кооперації, 

І різних самодіяльних організацій.
Й «Розвиток соціалістичної державності, — говори- 
(I ться в Програмі КПРС — поступово приведе до пере

творення її в суспільне комуністичне самоврядування, 
0 в якому об’єднаються Ради, професійні, кооперативні 
0 та інші масові організації трудящих».
? Ленінська партія здійснює курс на всебічний розви- 
? ток і удосконалення соціалістичної демократії, на 

активне залучення всіх громадян до управління дер- 
( жавою, до керівництва господарським і культурним 
• будівництвом.
рТІАДИ депутатів трудящих, поєднуючи в собі риси 
| -1- державної і громадської організації, все більше 1 виступають як органи громадського самоврядування

при широкій і безпосередній участі в їх діяльності 
мас, в особі депутатів і постійно діючих комісій тощо.

При виконкомах міських і районних Рад депутатів 
трудящих області створено 57 позаштатних відділів, 

т в яких працює 395 чоловік. В 1569 позаштатних комі- 1 сіях, крім депутатів, працюють 12380 активістів. В різ- 
■ них організаціях на громадських засадах працює і 263446 осіб.І Добре працюють, наприклад, постійні комісії в Но- 4 вопразькому районі. їх тут 70, працює в них понад

І (Закінчення. Початок дивнсь в газеті № 68),

0 Ленінська партія здійснює курс 
? ток і удосконалення соціалісти1!

300 депутатів і більше 500 активістів. Вони беруть 
участь в підготовці сесій і засідань виконкомів, кон
тролюють виконання рішень, перевіряють діяльність 
підприємств і установ, ведуть організаторську роботу 
серед населення. Велику допомогу виконкому Хмелів- 
ської районної Ради депутатів трудящих подають де
путатські групи і пости (їх в області — 72), які здій
снюють постійний контроль за ходом господарських 
робіт в колгоспах, за дотриманням правил агротехніки, 
за станом трудової дисципліни.

Велику допомогу Радам у вирішенні багатьох прак
тичних питань подають різні самодіяльні громадські 
організації населення: квартальні та вуличні комітети, 
батьківські комітети при школах, добровільні народні 
дружини, товариські суди, жіночі ради, ради пенсіо
нерів. 50 вуличних комітетів Знам’янки допомагають 
міськраді, організовувати населення на роботи по 
благоустрою. Члени комітетів керують боротьбою з по
рушниками правил соціалістичного співжиття. -Рроцяд- 
ські начала в роботі Рад — це живі ростки комуніз
му, про які мріяв і які передбачав великий Ленін.

Профспілки через постійно діючі виробничі наради, 
залучають широкі маси трудящих до управління ви
робництвом, виховують в радянських людей навики ко
муністичного самоуправління. Добре зарекомендували 
себе виробничі наради на заводі «Червона зірка». Вико- 

(Закінчення на 2-й стор.).
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До загальнонародної 
ДЕРЖАВИ

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

иаиня рекомендацій, прийнятих торік виробничою нара
дою заводу, дозволила знизити трудові затрати на ви
готовленні машин на 8,3 процента при плані 6,2 про
цента, заощадити понад 10 мільйонів кіловат-годин 
електроенергії, знизити брак на 2,5 процента.

Здійснення заходів виробничої наради локомотивного 
депо станції Знам’янки дало можливість заощадити 7 
тисяч тонн палива.

ВСТУП радянської країни в період розгорнутого
/ будівництва комунізму, розвиток соціалістичної 

демократії незмірно підвищуй роль Комуністичної пар
тії як керівної і спрямовуючої сили. КГ1РС ідейно 
впливає на всі сторони життя країни. Під керівни
цтвом партії радянський народ створює матеріально- 
технічну базу нового суспільства, проходить школу 
управління державою. Ленінська партія показує при
клад і зразок по виробленню найбільш досконалих 
форм комуністичного громадського самоврядування. 

Загальнонародна держава — це історичний етап на 
шляху до громадського комуністичного самоврядуван
ня. Наша держава підготовляє умови, при яких зник
не необхідність в ній. «Для повного відмирання дер
жави, — говориться в Програмі КПРС — необхідне, 
створення як внутрішніх умов — побудова розвину
того комуністичного суспільства, так і зовнішніх 
умов — перемога і зміцнення соціалізму на міжна
родній арені».

Безумовно, і при комунізмі збережуться органи пла
нування і обліку, керівництва господарством і розвит
ком культури. Але вони втратять політичний $арак- 
• ~Р і стануть органами громадського самоврядуван
ня- Комуністичне суспільство буде високоорганізова- 
ііим, дисциплінованим співробітництвом людей праці.

В сучасних умовах завдання радянського народу. І 
полягає в тому, щоб і нада
лі всемірно зміцнювати на
шу загальнонародну держа
ву — могутню зброю в бо
ротьбі за перемогу комуніз
му.

*

s,*' 'і 
«і
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ВІЦЗНАКА
Галя Костенко лише перший 

рік працює дояркою. Але біля 
ЇТ робочого місця вже висить 
Червоний вимпел «Кращій до
ярці». Це відзнака наполегли
вості, вміння молодоТ доярки. 
Доглядає вона 14 корів і від 
кожної надоює зараз по 10— 
11 літрів молока.

— Ліимоволі доведеться пе
реглядати своє зобов'язання. — 
говорить Галя. — Думаю, що 
замість 2500 кілограмів одер
жу на корову по 3000.

А. КОВАЛЕНКО.
Колгосп «40-річчя Жовтня» 
Петрівського району.

Т-Г ЕДАРМА кажуть: хороша слава швидкі крила
має. Про дівчат з молочно-товарної ферми № 1 

знають всі на Олександрійському кінному заводі: 
Добре вони працюють. За перший квартал близько 
1000 кілограмів молока на кожну корову по фермі 
надоєно. А окремі доярки ще більших показників 
досягли. Комсомолка Марія Волинець, наприклад, 
майже 2000-кілограмові надої має. В числі перших 
іде також і Клара Рибак.

На дівчат рівняються всі тваринники. Вони бо
рються за звання колективу комуністичної праці.

М. ШКУРАТ, 
секретар Олександрійського райкому ЛКСМУ.

На знімку (справа наліво): М. ВОЛИНЕЦЬ, Н. ВЛ- . 
СИЛИШИНА, Л. БОСЕНКО.

Фото В. ЗАЙКІНА.

<

В. ДАЦЬКИИ, 
завідуючий Будинком 
політичної освіти об
кому КП України.

7* ,ТАКИЙ J ДІВЧАТХАРАКТЕР
DOHA стоїть перед свої- 

■L-* ми товаришами струн
ка, висока, з серйозним пог
лядом сірих очей. Чітко 
відповідає на запитання. 
Адже сьогодні в дівчини 
особливий день — бюро 
райкому комсомолу дає їй 
рекомендацію для вступу 
кандидатом у члени КПРС.

Г алийа заслужила цієї 
честі, 3 тих пір, як уперше 
прийшла на свиноферму 
колгоспу «Росія» тваринни
ки переконалися в старан
ності . дівчини. Та про це, 
свідчать і її показники — 
кращі в колгоспі. У мину
лому році Галина здала 
державі 323 центнери сви
нини.

Хай це і не такий вели
кий успіх, як, приміром, у 
Ніни Соловйової з Олек
сандрійського району, але й 
він здобутий у нелегкій бо
ротьбі. Бо на фермі, де 
працює Галя, умови праці 
набагато гірші, ніж у Ні
ни, Проте ця обставина не 
(завадила дівчаталі стати 
вже в цьому році суперни
цями в змаганні. І Галина, 
звичайно, старається не від
стати в ньому.

— Ох і вперта ж уда
ча/ — не один в Йосипівці 
скаже так про дівчину.

Саме за цю старанність 
в усьому і 'виівили одно
сельчани Галині Гаврилюк 
довір’я — обрали її депу
татом сільської Ради.

Вчиться працювати у Галі 
І її молодша сестра Вален
тина, яка доглядає нагуль
ну групу. Сестри в усьому 
виступають ініціаторами. І 
тварин доглядають добре, 
і вчаться. Старша — заоч
но в Київській сільськогос
подарській академії, молод
ша — у вечірній школі. 
Обидві прагнуть до одного: 
відгодувати нині по 450 го
лів свиней і виробити по 
400 центнерів цінного м'яса.

Л. УЛІЧ, 
інструктор при комс
оргові ОК ЛКСМУ 
по Ульяновському те
риторіально-виробни
чому управлінні.

НППт’Ш’ПТПППМт 

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
, 6 червня 1962 р., 2 стор.

фв^бХС

ДЕНЬ добрий, друзі, 
насте мене? Це ж я — 

Федько Кропива. Сідайте 
поближче до гурту, розпо
вім вам одну чудернацьку 
історію. От тільки з чого 
почати... А втім, слухайте... 

Одержав оце запрошен
ня приїхати в колгосп імені 
Фрунзе, що в Ульяновсько
му районі. Ну, а я, як той 
славнозвісний Еней, пару
бок моторний і хлопець, хоч 
куди козак, — вмить ко
мандировку оформив — і 
гайда. П'ятдесят п’ять хви
лин погойдало мене в літа
ку, потім трохи потрясло в 
автобусі — нарешті село 
Лозовате. Зустрів мене 
сам голова артілі Ілля Іва
нович Гончарук. Так, знає
те, привітно зустрів, ласка
во посміхається, а на об
личчі у нього написано: 
«Якого біса тебе принес
ло!».

— Драстуй, драстуй, лю
бий Федьку, — це він ві
тається. — А я тебе сьо
годні уві сні бачив.

— Невже? —■ дивуюсь.
— Чесне слово, — кля

неться. — Причому так яс
но, наче живий, 
слухай.

Щось м'яке, 
тепле торкнулося 
личчя.

— Брись, клята! — крізь 
сон вилаявся я. — Жінко, 
прожени цю противну киць
ку!

«Щось» продовжувало 
некультурно, зовсім забув
ши про правила хорошого 
тону, тесати мене. Я зле 
схопився з ліжка, продер 
очі і побачив прямо перед 
собою... корову. Тварина 
дивилась на мене поглядом, 
який не обіцяв нічого хо
рошого.

— Тьху, тьху на тебе! — 
замахав я руками, а про се
бе подумав: «Не треба бу
ло на ніч так наїдатися».

Опустив вії, смикнув се
бе за вухо. Корова 
на тому ж місці.

— Згинь, згинь, 
на, — тихо благав 
том, ме витримавши

Ось по-

слизьке і 
МОГО Об-

стояла

капос- 
і рап- 
нерво-

=
— Нічого, зараз знайду 

їх. — пообіцяв я.
Розшукав і заступника 

голови, і завідуючого. Ось 
і приміщення першої фер
ми. Керівні товариші ввій
шли і зразу шмигнули на
зад, наче ошпарені. Немов 
риба, викинута на бе
рег, кілька хвилин хапали

‘дивуватися, що одна з 
кращих доярок артілі Ма
рія Талпа надоює за день 
щонайбільше до п’яти 
рів молока від кожної 
рови. Через відсутність 
ханізації кожна доярка 
тілі імені Фрунзе доглядає 
лише по 14—15 тварин. А 
поряд, в колгоспах «Росія»,

літ- 
ко- 
ме- 
ар-

СНИ В Р

пі-
Іл-

ротом свіже повітря.
- Ну й смердить У 

вас, — скривився Іван Ми
трофанов. — Знав би — 
протигаз одягнув.

— А ми тут день у день 
пораємося, — не витрима
ла Люба, — самі корівник 
вичищаємо, самі корми 
вручну носимо. Про мех- 
дойку і мріяти боїмось.

— Це вже ви занадто, — 
не витримав товариш Гіле- 
вич. Адже два місяці тому 
встановили на другій ^фер-

вого напруження, переля
кано заверещав:

— Хрест на тебе, хрест 
на мене, хрест...

Дивлюсь — зникла. А 
на її місці ти стоїш. Га-га- 
га... Кумедія!

— Ну що ж, голово, 
демо? — це, значить, я 
лі Івановичу кажу.

— Куди? Туди, де трави 
похилі? — пробує жарту
вати він.

— Ні, туди, де ви не до
сить частий гість.

— Значить па ферми, — 
похнюпившись констатував 
голова.

І ми пішли. Село вже 
спало. В небі тьмяно миго
тіли зірочки. Лише в одній 
хаті світилось. Крізь вікно 
долинав слабкий стогін, і 
чийсь тихий голос вимов
ляв:

— Рученьки терпнуть... 
Боже, чи довго тягти!

— Саша Катаула тут 
живе, — пояснив Гонча
рук. — Непогана доярка. 
Ач яка! Навіть вночі не 
спить — вірші вчить.

— Вірно, не спить, — ка
жу я. — А чому? Не знаєте? 
Та й звідки вам! Адже 
доярки вважають святом 
день, коли вас побачать. 
Яке вам діло, що тварин
ниці вдень і вночі стогнуть 
від болю, який викручує 
їм суглоби, що вони пла
чуть, коли бачать не годо
ваних телят.

— Не такий страшний
чорт, як його малюють, — 
бадьорився Ілля Івано- __
вич- ~ Це ти згущаєш фар- раціоналізаторів немає. Ко

рівник тече? Тече. То й 
збирайте воду під час до
щу. Буде чим тварин пої
ти.

Далі керівних товаришів 
супроводили вже я і кілька 
доярок. Ми «знайомили» 
їх з господарством, доко
ряли, скаржились. А вони, 
похнюпивши голови, мовча
ли. Та й що можна було 
казати...

Літні табори зовсім не 
обладнані: немає піднаві- 
сів, ясел, водопостачання. 
І ому доводиться водити 
тварин на доїння в корів
ник, Чи варто після цього

би. До того ж і я відпові
даю за господарство кол
госпу в цілому. У мене на 
шиї і кукурудза, і лісома
теріали, і корови. А пер
шою фермою завідує Іван 
Митрофанов. Є у мене і 
заступник — товариш Гіле- 
вич. Він за тваринництво 
гроші одержує. Ось 
них і звергайся. •

— Легко сказати, — пі
дійшла доярка Люба Те- 
тєва. — його, як і зоотех- 

Писіва, вдень з вог- 
не відшукаєш. Зайдіть 
ви, подивіться, які у 
умови праці.

ніка 
нем 
хоч 
нас

ДО

мі два комплекти мехдойки. 
Якого дідька вам ще по
трібно?

— Щоб працювала.
— Буде, буде. От устат

куємо інші тваринницькі 
приміщення, а тоді й тут 
візьмемось. А поки хай сто
їть. Не заржавіє.

Раптом, наче за коман
дою, заревли корови.

— Щоб ви виздихали! — 
вилаявся завфермою.

— Не смійте так каза
ти! — образилась за своїх 
підопічних доярка. — Це 
вони пити просять. Беріть 
мерщій хворостину та же
ніть тварин на водопій.

— Сказилась ти, чи що! 
Оце зараз я погоджусь аж 
до ставка гнати тварин.

— А як же тваринники 
взимку двічі на день же
нуть?

— Це тому, що серед вас

УНУ
імені Богдана Хмельницько
го в переважній більшості 
групи налічують по 20—25 
корів. Тому і собівартість 
одного центнера молока в 
цих ✓господарствах значно 
нижче.

Більше на фермі не бу
ло чого робити. Карти

на занедбаності тварин
ництва не потребувала до
даткових фарб. Можна бу
ло збиратись додому. На 
вулиці мене відізвав убік 
Іван Митрофанов. Трохи 
соромлячись, він прошепо
тів:

— Знаєш, Федьку, мені 
сьогодні дивний сон прис
нився.

— Як? І вам? — здиву
вався я.

— Еге ж, — зніяковів 
завідуючий фермою. — Та 
ще який страшний: говоря- 
ща корова!

— Невже?
— Слово честі. Буцім-то 

з’явився я на ферму, а на
зустріч корова Зорька. 
Опустила додолу очі, якось 
наїжачилась, наставила ро
ги і войовничо рушила на 
мене. — Ану, кажи, доки 
наші корови биками бу
дуть? — несподівано заре
петувала Зорька. — До
ки яловими ходитимуть? 
Он майже сотня корів в 
цьому році нетільними за
лишилась. Я 
від w усього 
стада.

Та ти... 
казати?

тебе питаю 
коров’ячого

мені
таке смієш

МИ—ШЕФИ
СГКОСЬ учні шостих—сьо» 

мих класів вирішили 
взяти шефство над ферма
ми. Довго сперечались, ко
го ж доглядати — телят чи 
поросят. Зійшлися на одно
му: взяти шефство над 
тими й іншими. Тепер кож
ної суботи та вівторка шко
лярів можна бачити на 

зфермах. Вони прибирають 
приміщення, білять станки, 
чистять молодняк, допома
гають вивозити гній.

Взимку учні вирощували 
для своїх 
лену масу, 
необхідна 
рип — тут багато вітамі
нів. споживних речовин.

Шефство дає нам велику 
користь: це своєрідні прак
тичні уроки з зоології та 
уроки праці. Вони допома
гають нам краще вивчати 
природознавство, любити 
працю.

підопічних зе- 
Вона особливо 

молодняку тва-

М. РЕДЬКО, 
учень Наливайкізської 
восьмирічної школи 
Голованівського райо
ну.

Не тикай. — Зорь- 
роги прямо 

мене. Я подався
— А кажи, коли

ка наставила 
на 
зад. 
отой пункт штучного осі- 
меніння працюватиме?

— Працюватиме, їй-бо, 
працюватиме, — кажу. — 
Ну, почекайте... Ось... І а. 
Зробимо. Все зробимо, 
тільки роги сховай. І не 
будь такою настирою.

І раптом сталося щось 
не передбачене: Зорька 
зробила кілька кроків на
зад, розігналася і я, Іван 
Митрофанов, опинився на 
рогах корови. Зовсім не 
відчув болю, тільки хрус
кіт власних ребер. «Ма
мо!» 
ким 
ся.

не
вже

— закричав я тонень- 
голосом і... прокинув-

— Чого репетуєш? — на
кинулася на мене дружи
на. — Дивись, лиця на тобі 
немає.

Я не відповів, похапцем 
схопив з кишені піджака 
записну книжку і почав 
гарячково гортати сторін
ки.

— Зобов'язання, — ше« 
потів. — Зобов’язання... 
Ага... Ось... По 281 центне
ру молока на кожні сто 
гектарів угідь. Так... Та... 
На двадцяте травня виро
били лише по 86 центнерів. 
Не виконаємо, не виконає
мо...

Я забігав по кімнаті, за
чіплюючи стільці, етажерку, 
стіл:

— Що робити, що роби
ти?

Несподівано різко зупи
нився.

— Біжи на ферму, —* 
наказав дружині.

— ?!
— Скажи, хай зараз же 

женуть корову Зорьку на 
м’ясокомбінат. Негайно!

Федько КРОПИВА.
с. Лозовате 
Ульяновського району.

• * ♦
Ледве не забув. Зустрів

ся я і з деякими комсо
мольцями. їх в колгоспі 
імені Фрунзе аж 89. Сила! 
Дев’ятеро з них на фермах 
працюють. Уявляєте собі, 
що могла б при бажанні 
зробити така кількість мо
лодих і завзятих! Горн пе
ревернути. Але комсомоль
ці змирились з тим стано
вищем, яке зараз є. Невже 
воно їх задовольняє?

ЩїІІУІЮРЯ

«В їдальню зі своїм хлібом», — так називався мате
ріал рейдової бригади, надрукованин_в номері за 11 квіт
ня ц. р. в ньому йшлося про те, що в радгоспі Олек
сандрійського цукрокомбінату погано налагоджено гро
мадське харчування: їдальні хлібом не забезпечуються, 
асортимент страв одноманітний, а молочні страви го
туються з відвійок.

Директор Олександрійського Цукрокомбінату т. Бо- 
сенко повідомив редакції, що матеріал обговорено на 
нараді активу радгоспу. При їдальнях організовані бу
фети, в яких робітники купують хліб, поліпшено гро
мадське харчування.
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ГАК, Віктор Барбанов, 
причіплювач з колгос

пу імені Чапаєва Кірово
градського району обов'яз
ково стане інженером. Він 
вирішив це ще в школі, з 
такою думкою і десятий 
закінчував. А після випуск
ного вечора... пішов у трак
торну бригаду причіплюва
чем. Та мрії своїй не зра
див. і через деякий час по
ступив на загальнотехніч- 
ний факультет Харківсько
го політехнічного інституту, 
став навчатися заочно. Піс
ля першої сесії у заліковій 
книжці з’явилися перші 
п'ятірки.

До цієї сесії, другої в 
своєму житті, теж підготу
вався добре. Це по всьо
му видно, лабораторну ро
боту виконав на відмінно 
(знімок вгорі), залік обо
в'язково складе. Інакше й 
не- личить вчитись комсо
мольському ватажку кол
госпної молоді.

Віктор Барбанов, з якого 
.«« почали розповідь, тіль
ки один з 1735 студентів, 
які навчаються в Кірово
градському філіалі ХПІ в 
цьому році.

А в інших як справи? З 
хімічної лабораторії ми по
прямували до однієї з ауди
торій і потрапили на екза
мен з вищої математики. 
Викладачі тт. Брайловський 
і Красний 
відповідь
К-іави Беліченко (знімок в 
центрі). Хвилюється дівчи
на. Правда, по своїй роботі 
(а працює вона техніком- 
картографом Кіровоград
ської землевпорядної ек
спедиції) нерідко доводить
ся мати справу з цими пи
таннями, Та й готувалася 
добре.

Вікторію Страшевську ми

о

засгалц лабораторії за 
мікроаналізом термічно об' 
робленої сталі (знімок вни
зу). Виявилось, що вона 
готується до заліку з мета
лознавства.

Познайомилися мй і з 
третьокурсником Віктором 
Бойченком, який у свій час 
закінчив машинобудівний 
технікум. Почав працювати 
і побачив, що знань малу
вато, тим більш, що адмі
ністрація підприємства при
значила його на інженерну 
посаду. Пішов у вуз.

Віктору ще три роки вчи
тися, а 103 студенти вечір
нього відділення, які посту
пили в рік відкриття філіа
лу на перший курс, вже че
рез кілька місяців одер
жать дипломи інженерів —- 
це буде перший випуск фі
ліалу.

|?ЗІТУТЬ сади. Шум- 
-М/ лять сади... Спов
нюються гордістю 
серця учнів, піоне
рів і комсомольців. Адже вони цієї
весни внесли певний вклад у виконання 
патріотичного заклику: «Перетворимо 
рідне село в квітучий саді». Тільки ком
сомольці — члени виробничої бригади 
—- посадили в своєму колгоспі 18 гекта
рів саду. Не менше чотирьох тисяч де-* 
рев висаджено біля будинків, на вули
цях, у парках села.

Здавалося б, можна на цьому поста
вити крапку і заспокоїтись: справу, мов
ляв, зроблено. Але ж ні. Не такі піоне
ри і комсомольці Березівської серед
ньої школи.

Вони організували в школі «бригаду 
юних друзів зелені». Можливо, навіть, 
трохи прозаїчна назва, але суть не в 
цьому. Головне — в організації роботи 
цієї бригади.

До складу її вступило більше 150 
учнів, головним чином, піонерів 3—8-х 
класів. Для керівництва роботою брига
ди обрано раду з 13 -чоловік^ Ко
жен загін дістав відповідне завдання, 
а піонер — певну ділянку. План озе
ленення села було складено дирекцією 
школи спільно з правлінням кол
госпу і виконкомом сільської Ради. 
Цим планом і керувались члени брига

ди. Насампе- ,»*»**«**»«»***«*»«»«»,•♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦«,
♦ ред друзі зе-
♦ лені обійшли 
всі будинки се
ла, ознайоми
ли .жителів з

2 планом дере-
♦ вонасаджен н я, 
«взяли на облік 
Ікожну дереви-

I коли

якомусь дворі не 
не солодко було 
Біля будинків, де живуть престарілі, що 
входять у сферу діяльності тімурівців, 
піонери самі садили дерева, квіти.

Був такий випадок. Піонери загону 
«Супутник семирічки» імені Юрія Га- 
гаріна якоюсь обходили свою ділянку« 
Зупинилися біля одного будинку і на
віть здивувалися: жодної новопосадже- 
ної деревини, ні маленької клумби кві
тів немає. З хати вийшла старенька ба
буся Параска Юхимівна, привіталася до 
піонерів.

— Чому ж це, бабусю, біля вашої 
хати не саджаються дерева і квіти? — 
запитав голова ради загону Толя Зуб- 
ченко.

— Нікому, дорогенькі, нікому, — від
повіла бабуся. — Сама з якого часу ли
шилася. Он ще й городець не садже
но... Нездужаю...

Піонери переглянулися. Як же так 
сталося? Вони до цього часу не зна
ли, що бабуся живе одна? Стало со
ромно за свою необачність. Зате на
ступного дня завітали сюди всім заго
ном. Піонери і город посадили, і де
сять штук дерев, і квітничок під вік
ном зробили, навіть лавочку змайстру
вали...

Та посадити дерево — це ще далеко 
не все. Головне — доглянути і виро
стити його. Ось тому догляд за дере
вами і квітами став першочерговим 
завданням у друзів зелені.

А. ДЕМИДОВ, 
директор Березівської середньої 
школи Устинівського району.

— 5

саджались дерева, то 
такому господареві.

АГУКАНИИ
♦ 

Шість років не пройшли |Яннин»»»«ин»ни»«ннн»н» ‘.
О XVI століття ніхто не міг проникну- 

ти в таємничі підземелля Москов
ського Кремля. Багаточисленні спроби 
з тих чи інших причин були безуспіш
ними. Між тим основні фундаменти 
стародавніх будов не змінювались з ча
сів їх закладки. Вчені гадали, шо гли
боко під землею в подвійних білокам’я
них склепистих підвалах заховані від 
людських очей багато загублених скар
бів

Таємниці кремлівських підземель тро
хи розкрились під час будівництва Па
лацу з’їздів, який розташований поблизу 
з Теремним Палацом. Будівлю палацу 
треба було значно опустити під землю. 
При археологічних розкопках відкрилась 
частина підвальних приміщені, під тере
мами. Керівник проектної групи Цен
тральних реставраційних майстерень 
Борис Альтшулер почав досліджувати 
їх і побачив декілька підземних виходів, 
що ведуть невідомо куди; Західну поло
вину приміщень він не оглядав зовсім, а 
східну, особливо підвал під Золотою 
Царициною палатою, вдалося навіть рес
таврувати, знявши більш пізні .нашару
вання. В східній стіні була знайдена ні
ша. зроблена одноразово з кладкою ста
родавніх стін. Реставратори довго виби
рали''землю. намагаючись проникнути 
поглибте, але кінця не знайшли — хід 
вів далі. В південній стіні другий хід 
теж невідомого напрямку. Підлога там 
трохи піднята, і це наводить иа здогад
ку про існування нижнього поверху під
земелля. його ще ніхто не досліджував.

Між тим, в стародавніх історичних до
кументах часто згадувалось про палати 
з «подвійним дном». Можливо, в одній 
з них і зберігається марно розшукува
ний стародавній скарб — легендарна бі
бліотека російського царя Івана Грозно
го. Рідкісна збірка рукописів і книг 
зникла багато століть тому і, здавалось, 
назавжди...

Минули десятки років. Московський 
цар Іван Грозний для перекладу книг 
на російську мову запросив Веттермана, 
німецького пастора із міста ІОр’єва. Йо
го привезли в Кремль, провели підзем
ними ходами до двох кімнат і, знявши 
важкі замки, відкрили скрині з книгами.

Однак вченому німшо не довелось 
навіть перекладати ці книги.

їх знову сховали під потрійні замки, 
і ніхто не знав їх назв, поки в 20-х ро
ках XIX століття професор Юр’ївського 
університету Дабелов не сповістив про 
знайдений ним список книг. В докумен
ті говорилось, що у царя 800 рукописів 
зі Сходу, частину яких він купив, а час
тину одержавше подарунок. Серед них — 
Лівієві Історії, книги Вергілія, Ціцеро- 
на, Свстонія, комедія Арістофана, кодек
си, Юстиніана і багато інших книг. Спи
сок свідчив «сии манускрипты писаны на 
тонком пергаменте и имеют золотые пе
реплеты». Сам список, нібито складе
ний Веттерманом, зник,, але збереглась 
копія з нього, яку зробив Дабелов.

Думки вчених розділились. Одні при-

марно. Чимало випускників X 
вже працюють інженерами, ♦ 
майже всі дипломники ак
тивні раціоналізатори на 
виробництві. Червонозорів- 
ці А. Медяник, 
ська, С. Манякін, 
панієць, Ф. Момот та бага- ♦ 
то інших внесли десятки X 
рацпропозицій, які дали ве- | 
ликий економічний ефект.

Незвичайна тиша панує 
в аудиторіях, де готуються 
до захисту дипломних ро
біт випускники. А в інших 
приміщеннях вирує напру
жене життя: читаються 
лекції для заочників, йдуть 
заліки та екзамени.

То біля одних дверей, то 
біля інших чути звичайну 
студентську приказку-по- 
бажання\«НІпуху, ні пе
ра». Того ж побажали і ми 
майбутнім інженерам, і за
вітали до приймальної ко
місії.

Голова 
панович 
розповів і 
майбутніх 
вступають до інституту. В 
серпні складатимуть вступ
ні екзамени 785 молодих 
робітників, колгоспників, _ 
службовців. Ні пуху, ні пе- : 
ра, вам, друзі! %

Г. МАЛОБРОДСЬКИИ. ♦ 
Фото В. Ковпака. *
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Шендрик охоче 

про новий. загін 
студентів, які

Книгу—до кожної сім‘ї

ОДИН У ПОЛІ НЕ воїн
ЯК ПОСТАВЛЕНА про- 

паганда книги в Ново- 
нразькому районі? На це 
питання може бути лише 
одна відповідь: погано. Зви
чайно, в таких випадках 
звинувачують працівників 
торгівлі. Але на цей раз 
справа не в завідуючій ра
йонним книжковим магази
ном Тамарі Матвієнко. Ко
лн її призначили на нову 
посаду, комсомолка гаряче 
взялася за роботу:

Цілила літературу і 
лах, влаштувала 
Доступ до книг.

: розміс- 
по відді- 

вільний 
Дівчина 

Прагнула зробити все мож
ливе, щоб кожен відвідувач 
Не залишав магазин з пу
стими руками. Одним пора
дить книгу, іншим розпо
вість про її зміст.

Однак, як кажуть, під ле-

жачий камінь і вода не те
че. Вирішила завідуюча ра
зом з продавцем комсомол
кою Оленою Завалою виї
хати в колгоспи, поповнити 
артільні бібліотеки новою 
літературою та й план ви
конати. Але де там! Голо
ва райе п о ж и в с пі л к и 
В. Пинькало не спромігся 
забезпечити дівчат навіть 
транспортом.

Задумали Т. Матвієнко 
та О. Завала провести ве
чір на тему «Моя любима 
книга». Прийшли до заві
дуючого райвідділом куль
тури Г. Бондаренка і ди
ректора Будинку культури 
Б. Олійника.

— Дозвольте нам, дорогі 
товариші, організувати цей 
вечір в приміщенні культ
освітнього закладу. Бажано

було б у суботу або неді
лю.

— Тільки у вівторок, — 
категорично заявив дирек
тор.

— І ні в який інший 
день, — додав завідую
чий. — Від продажу книг 
ми нічого не одержуємо, а 
танці, що пе кажіть, дохо
ди приносять.

Не допоміг ентузіастам і 
другий секретар райкому 
комсомолу т, Краснокут- 
ський. його не схвилювало 
те, шо в магазині скупчило- 
ся літератури на тисячі кар
бованців. Мовляв, хай про
давці турбуються.

Хибна думка. Один в по
пе воїн. Треба за спра- 
братися гуртом.

Г. ФІЛАТОВ, 
колгоспник артілі «Ра
дянська Україна», наш 
позаштатний кореспон
дент,

лі 
ву

святили багато років дослідам. Інші вза
галі мали сумнів в існуванні бібліотеки» 
адже ніхто більше не бачив її. Можливо, 
повідомлення Дабелова не мало під
став? Можливо, і списку ніякого не 
було?

Але список був. Перед першою СВІТО-

його в прибалтіи-
Пярну вчений археолог 1г-

всю війною 
“ ському місті 

натій Стеллецький, знавець московських 
підземель, ентузіаст, який присвятив 
життя пошукам легендарної бібліотеки. 
Він з великим трудом зкопіював полови
ну документа, нерозбірливо написаного 
на німецькій мові. Підпис був «В» —• 
мабуть, Веттерман. Натхненний таким 
підтвердженням, Стеллецький почав шу
кати підземні ходи в кремлівських під
земеллях.

В стародавніх історичних документах 
збереглись відомості про знайдені за 
часів Петра між Тайницькою і Собаки-, 
ного баштами підземні тунелі і тайнцки. 
Однак точне їх розташування ніде не 
вказувалось. Стеллецький почав пошуки 
з боку Собакиної башти (тепер Арсе
нальна) і попав у тунель, майже заки
даний землею і замурований великими 
кам’яними плитами. Вчений почав про
рубувати завал, але закінчити роботу 
йому перешкодила хвороба і смерть.

|/ІШЛИ РОКИ. В останній час розкоп- 
кц були відновлені. Виявилось, шо 

таємний хід закладений в XIX віці і ве
де він до Золотої Царської палати. Дій
ти туди з боку вже відомих приміщень 
поки що не вдавалось. Знайдені й інші 
невідомі ходи, але під церквою Лазаря 
розкопок поки що не велось, хоч, на 
думку Альтшулера, бібліотека повинна 
знаходитись тільки тут. Не вивчені і 
приміщення під Благовєщенським собо
ром, який знаходиться поблизу від Зо
лотої Царської палати.

Сучасна наука озброїла археологів 
новими способами для пошуку. Мікро
сейсмічна розвідка може виявити на
віть невеликі підземні пустоти. З її до
помогою вдається з поверхні, не роблячи 
трудомістких розкопок, визначити нап
рям тунелем і підземних приміщень.

Магнітна і електророзвідка дозволя
ють визначити наявність металу: адже 
книги були в золотих і золочених опра
вах. а старовинні скрині обковані мета
лом.

Бібліотеку рідкісних безцінних книг і 
рукописів треба шукати. Вона, безсум
нівно, існувала і, можливо, чекає до
слідників.

Леніна СЕМЕНОВА. 
(АПН).
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
6 червня 19G2 р., З стор.



Володимир ПОЛОНСБКШЇ, 
робітник заводу „Динамік66

ОПОВІДАННЯ
Я

1.
1МНАТА здригалася від вибухів. Дзвенів у буфеті 
чудом вцілілий посуд, пахло паленим. •

Майор Бундич наносив на карту щойно відвойовані 
у німців позиції, коли раптом почув голосний дитячий 
плач. Він труснув головою, ніби відганяючи сон, але 
плач не штопав, навпаки, він став сильнішим. В цю 
мить до кімнати увійшов ординарець:

— Дозвольте доповісти, товаришу майор?
його руді, прокурені вуса, за які над ним завжди 

кепкували солдати, зараз часто посмикувались.
— Доповідайте.
— Та от... дівчину привів, товаришу майор. Махонь- 

ка, і тремтить вся...
Бундич здивовано випрямився:
— Полячку, товаришу майор. Наші у сусідній квар

тал увірвались, чують — плаче — тобто... Знайшли. Си
дить вона на підлозі, очі кулачками тре, а 
ти... Міною її... Ось і привели, куди ж
леньке...

Бундич заклопотано потер підборіддя:
— М-м-да... Становище. Куди ж її тепер?

поруч... ма- 
вово... ма-

___ ______ ______ _ . Шляхи про
стрілюються, та й медсанбат далеченько... Ну, добре,— 
він відсунув карту, — давай дівчисько сюди!

— Єсть!
Через хвилину він знову з’явився, тримаючи за руку 

біляву дівчинку років п’яти, з великими сірими очима, 
з брудними потьоками на обличчі. Схлипуючи, вона раз 
у раз злякано- озиралася.

Майор підійшов до дівчинки, присів перед нею навпо
чіпки.

— Яка гарненька дівчинка, — співуче протягнув ма
йор, беручи її за худенькі, восковобліді рученята. — 
Ми не будемо більше плакати, так? Ну давай познайо
мимось — мене зовуть дядя Сергій, а тебе? Що ж ти 
мовчиш?

Дівчинка насупилась, губи її задрижали, і вона зно
ву схлипнула.

Бундич вдарив себе по лобі:

ЛІСНІ
над ж 1 с т о м

•ріДНЕ місто моє... З кожним 
* роком, з кожним днем ти 
стаєш все кращим. Молодієш. 
То тут, то там виростають но
ві гарні будівлі. Зовсім недав
но архітектурний ансамбль міс- 
га прикрасив готель-красень 
«Україна». А он виростає по
внії широкоформатний кіноте
атр. Риштовання, риштовання...

Зелений оксамит дерев надає 
місту надзвичайної краси. 
Особливо чарівним воно було 
минулої неділі, коли все місто 
перетворилось у суцільну ест
раду. Парками і скверами, пло
щами заволоділи співаки, тан
цюристи, учасники колективів 
художньої самодіяльності. То 
було в Кіровограді міське свя
то пісні і танцю.

В літньому театрі парку іме
ні В. і. Леніна виступав само
діяльний народний ансамОль 
танцю «Ятрань». Тепло зустрі
ли Кіровограда! своїх давніх 
добрих знайомих, які і на цей 
раз полонили присутніх темпе
раментним танцем, майстерніс
тю виконання.

Виступає 
ансамблю 
«Козачок» ________
иою кадриллю, хореографічною 
композицією на теми закар
патських танців «Верховино, 
мати моя». Один танець кра
щий іншого! Різнобарвні, кра- 
еиві, змістовні. Хороше сприй
маються вірші, які виконує 
конферансьє Микола Леваидов- 
ІЬКИЙ.

В цей час на площі імені 
С. М. Кірова, де зібралися сот-

ні глядачів, виступає 
гово-кооператнвного 
му. В його складі понад 60 чо
ловік. Привільно ллється пісня 
російських братів «Сибирская 
полечка» в обробці композито
ра Іванова. Палкими оплеска
ми нагороджують слухачі вис
тупи солісток Ані Якимснко і 
Валі Матульової.

Не перерахуєш всіх колекти
вів, які демонстрували свою 
майстерність в цей день. Само
діяльні митці виступали на Ба- 
лашівці, Новомнкол аївці, на 
літньому майданчику клубу 
імені Компанійця та в інших 
місцях. До пізнього вечора про
довжувалось свято. Воно пере
творилось у великий огляд на
родних талантів. Він показав, 
що у нашому місті багато здіб
них виконавців і колективів ху
дожньої самодіяльносте

Росте місто. Ростуть і жителі 
його. Духовно ростуть!

О. ЗУБНЦЬКИИ, 
позаштатного від- 
культури редакції 

«Молодий хому-

хор тор- 
тсхніку-

В міському парку культу
ри' і відпочинку. Виступає 
танцювальний колектив Па
лацу культури імені Жовт- 

заводу «Червона зірка». 
Фото В. КОВПАКА.

молодіжна 
«Ятрань». 
змінюється

в цеху. 
Саме в

група 
Жвавий 

лірич-

член 
ділу 
газети 
нар».

в цеху 
агрегат-

було позавчора 
Кіровоградського 
заводу. Сюди на зустріч

не помилились.

АРТИСТИ В ЦЕХУ
дівчата 19-46—1947 років нл-

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36

БК 00211. Зам. № 3532.

НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ, 
повинні подати такі доку-

Телефони редакції: редактора — 56-12, відповідального 
еекретаря — 50-14, відділів — 50-24.

«Молодой иоммунар» — орган Кировоградского областного 
■омите7а ЛКСМУ, г. Кировоград.

паспорт, свідоцтво про на- 
свідоцгво про закінчення 
з .школи.

приймаються ДО 1 СЕРПНЯ

ВИБУХАМ сміху, бурхливим 
оплескам не було меж. Час 

від часу артисти змушені бу- 
пн робити непередбачені пау- 
ви із-за веселого шуму 

Ми

ного ВИ___  .
з колективом цеху комуністич
ної праці прийшла група артис
тів Калінінського державного 
театру, який гастролює в на
шому місті. На зустріч з ро
бітниками прийшли Заслуже
ний артист РРФСР О. Андреев, 
актори Г. Серова, М. Рибаков, 
О. Вокач, Н. Хоніна. Ю. Іва
нов, Ю. Срослов. Артисти по
казали агрегатівцям уривки з 
нової комедії Д. Медведенка 
«Камінь на дорозі».

Робітники щиро дякували гос
тям за цікаву зустріч, вручили 
їм букети квітів.

в. ЧАБАНЕНКО, 
зав. позаштатним відді
лом культури.

нашої мови!
Він взяв її на руки:
— Ну, ось що... Давай-но краще ми поїмо... Гам-гам, 

розумієш?
Майор посадив дівчинку на стілець, дістав з планше

та плитку шоколаду.
Задзвонив телефон. Полковник терміново викликав 

командирів батальйонів.
— Ось, брат, такі-то діла, — зітхнув майор, і ніжно 

погладив маленьку незнайомку по голівці шершавою 
долонею.

— Семенові Подивись тут.-мені в штаб треба.
Бундич з хвилину повагався, потім , із внутрішньої 

кишені обережно дістав іграшку — маленького плю
щового ведмедика і простягнув дівчинці:

— На ось, грайся, — і поквапливо вийшов.

2___ .
ТТЕ БАЧИВ майор, якою радістю заблищали напов- 

нені слізьми очі, не бачив рум’янцю, що виступив 
на блідих впалпх щоках...

Пробирався вузьким проходом, схованим напівзруйно- 
ваною стіною, зачіпаючись за гострі кути уламків і не 
помічаючи цього. Під ногами хрускотіло скло, валя
лись стріляні гільзи, йшов, а перед очима невідступно 
стояло худеньке дитяче обличчя з великими, повними 
сліз,.очима. Згадав дружину... Такою, якою запам’ята
лась вона в той червневий день...

У легкому квітчастому платті, з розгубленим облич
чям... з Танюшкою_ца руках. І, начем крізь сон, почув 
доччин дзвінкий голосок: «Візьхпі, татку, ведмедика, він 
хоросий-хоросий... Тільки не забудь його годувати, він 
дузе-дузе любить попоїсти...».

Де вії тепер, мої хороші, рідні?..
Два тижні йшли безперервні бої, два тижні тільки на 

кілька хвилин заявлявся Бундич до себе в штаб, щоб 
наспіх перекусити сухарем і якусь хвилину здрімнути 
тут же, на стільці, а потім знов іти туди, де точйться 
бій. 1 весь цей час маленька Зося, так звали дівчинку, 
бавилася з плющовим ведмедиком. І не раз ординарцю 
майора Івану Семеновичу, який пройшов від волзької 
твердині до польської столиці, на очі накочувалась 
сльоза, коли він бачив, як під гарматний грім та 
стрекіт кулеметів, Зося заколисує ведмедика, щось йому 
наспівує, про щось шепоче у Плюшове вушко.

У свої короткі відвідини Бундич слухав її радісне 
щебетання і почував, як відтаює його загартоване в 
боях серце... Він силкувався не думати про те, що ско
ро настане день, коли Зосі потрібно буде поїхати.

1 цей день наступив.
За Зосею прийшов сержант. Вона неначе одразу все 

збагнула, прнтпслась до колючої щоки майора, обвила 
рученятами його шию.

— Я ні, я ні, я тут, — залепетала вона.
Бундич притис дівчинку до себе:
— Не треба, Зосенько, не треба плакати...
— Тут, люба, нічого не поробиш. Ось доб’ємо фашис

тів, обов’язково розшукаємо тебе... А зараз тобі треба 
йти...

Він поцілував її.
— Ну, прощай, Зосенько, будь розумницею... — І дов

іро ще дивився услід сержантові й Зосі...
А через два дні гітлерівці прорвали нашу оборону 

північніше Варшави. Зав’язались кровопролитні бої, і 
майор Бундич втратив сліди Зосі. Кілька разів він слав 
запити. Але організований у неглибокому тилу дитячий 
будинок довелось терміново евакуювати на схід. Це все, 
про що дізнався тоді Бундич...

3.2_
грЕРПКИЙ запах лип змішується з легким ароматом 

акацій. По блакитному небу велично пливуть білі 
баранці хмар.

Сергій Олексійович посміхнувся. Ось він — мир! Спо
кійний, радісний, довгожданий.

Тетянка потягнула за рукав:

І Мвй'ї"3$

І

г

мо ж скоріше, ось 
тут портфелі про
дають...

— Так, так, 
ню. ходім.

Привітна
давшиця подала 
Бундичу великий 
з нікельованими 
застібками порт
фель:

— Ось цей буде в самий раз. Добрий? — 1 сама ж 
відповіла. — Ну, звичайно, добрий! Бери, дівчинко, та 
добре вчись.

Щаслива Тетянка обома рученятами притиснула до 
себе обнову і закружляла на одній нозі.

— Ой, татку, дивись, скільки хлопчиків та дівча
ток. — Вона вказала портфелем на колону, що перехо
дила вулицю. — Це дитячий будинок, так, татку?

І рантом зірвалась з місця й кинулась через вулицю!
— Ведмедик! Мій ведмедик!
— Ти куди, Танюшо, стій! — Сергій Олексійович ки

нувся за донькою.
У колоні серед дітей винцкло замішання. Тетянка 

плакала і виривала з рук якоїсь дівчинки плющового 
ведмедика.

— Віддай, — кричала вона, не звертаючи уваги ні 
на кого, — віддай, це мій ведмедик, мій, мій!..

Незнайомка не кричала, але іграшку не відпускала ї 
в свою чергу тягнула до себе. За п’ять кроків зупинив
ся остовпілий Сергій Олексійович. Оце білявеньке во
лосся, тонке обличчя, великі сірі очі... Невже?..

— Зося!..
Дівчинка на мить застигла, випустила з рук іграшку 

і хутко повернулась на поклик. Вихователі, що підбіг
ли, здивовано переводили погляди то на дівчинку, то 
на незнайомця.

— Зосенько, ти?.. Ти не пізнаєш мене?..
її губи беззвучно ворухнулися, наче хотіли й не могли 

вимовити потрібне слово. Та раптом в оченятах блис
нув вогник здогадки, личко проясніло, і, крикнувши -* 
«дядя... дядя Серьожа» — вона одним стрибком опини
лася на руках Бундича.

А маленька Тетянка стояла осторонь з плющовим 
ведмедиком у руках і здивовано дивилась, як її татко 
обнімає і цілує незнаному дівчинку і схвильовано про
мовляє:

— Донечко моя дорогенька!
м. Кіровоград.

і

Редактор П. МАРЧЕНКО.

КІРОВОГРАДСЬКЕ РЕМІСНИЧЕ 
УЧИЛИЩЕ № 1

ПРОВАДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ
юнаків та дівчат, віком з 15—17 років на такі 

спеціальності: формувальники-ливарники, ковалі 
ручної ковки, токарі по металу, слюсарі санітар
но-технічних робіт, слюсарі по ремонту промис
лового устаткування, слюсарі-інструментальннки.

Строк навчання — 2 роки.
Вступаючі в училище повинні мати освіту не 

менше 8-ми класів і бути фізично здоровими.
Всі учні забезпечуються безкоштовним повним 

комплектом робочого та парадного обмундиру
вання і триразовим харчуванням, а ливарники і 
ковалі також і гуртожитком.

При подачі документів до заяви на ім’я ди
ректора необхідно особисто пред’/івити документ 
про освіту, характеристику з школи, автобіогра
фію, довідку з місця проживання, свідоцтво про 
народження або паспорт, шість фотокарток роз
міром 3X4.

Документи приймаються до 1 серпня 1962 року 
щоденно з 2 години дня, крім суботи та неділі.

Адреса ремісничого училища № 1: м. Кірово
град, вул. Жовтневої Революції, 20, телефон 36-73.

ДИРЕКЦІЯ. л

Кіровоградське міське професійно-технічне училище Л 2 
(будівельне училище)

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
Училище ГОТУЄ:

штукатурів, мулярів, теслярів, малярів, столярів.

СТРОК НАВЧАННЯ — ДВА РОКИ.
Учні забезпечуються безплатним обмундируванням 
харчуванням.
Приймаються юнаки та 

родженая.
ГУРТОЖИТКОМ УЧНІ
Вступаючі до училища 

менти:
заяву, автобіографію, 

роджеиня, 4 фотокартки, 
8 класів та характеристику

ДОКУМЕНТИ
1962 РОКУ.

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ — 1 ВЕРЕСНЯ 1962 РОКУ.
Адреса училища: м. Кіровоград вул. Декабристів, 3.

ДИРЕКЦІЯ.
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Редакція працює з 10 години ранку до 6 години вечора« 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова.
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