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Пролетарі всіх країн, єднайтеся/

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ.

Ціна 2 копНеділя, 24 червня 1962 р.

У братній Румунії

робітники, 
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Ф ХУНЕДОАРА, 21 червня. 
2 (ТАРС). Сьогодні радян
ська партійно-урядова деле
гація на чолі з М. С. Хру- 
^■щовим, а також Г. Георгіу- 
фДеж, І. Г. Маурер, Г. Апос- 
хтол, Н. Чаушеску та інші ру
мунські офіціальні особи 
^'відвідали металургійний 
^комбінат, оглянули сталели
варний і прокатний заводи. 
S М. С. Хрущов розмовляв 
<чз старшим доменщиком 
XT; Карамалісом, робітником 
ФВ. Верешем, домогосподар
кою Т. Кардаш, яка прийш- 
<ла на завод до чоловіка, і з 
0 іншими робітниками, ціка
вився їх життям і трудови- 
0ми успіхами.
О Після огляду комбінату 
^радянські гості прибули на 
^стадіон, де відбувся масо- 
0вий мітинг. Близько ЗО ти- 
Мяч трудящих міста сердеч- 
0но, по-братерському вітали 
^посланців радянського на- 

ж А фроду і керівників Румун- 
^0ФФФФ^00Ф00<.'000000000х ськоу робітничої партії та 

народного уряду.
Мітинг відкрив перший 

секретар Хунедоарського об
ласного комітету РРП 
П. Фурдуй. Він передав 
М. С. Хрущову і членам ра
дянської партійно-урядової 
делегації палкий 
робітників і всіх 
Хунедоари.

З вітальними 
виступили Герой 
тичної Праці 
Ш. Тріпш, головний інже
нер комбінату по доменно
му виробництву І. Діну.

Тепло зустріли присутні 
виступ голови Ради Мініст
рів PHP І. Г. Маурера.

Потім до мікрофона пі
дійшов М. С. Хрущов, зу
стрінутий криками «ура», 
бурхливими, довго не сти
хаючими оплесками і 
ми привітаннями.

Промова глави 
ської делегації була 
хана з глибокою повагою і 
не раз переривалась бурх
ливими оваціями на честь 
румуно-радянської дружби, 
СРСР, Комуністичної пар
тії Радянського Союзу, Ру
мунської Народної Респуб
ліки і Румунської робітни
чої партії.

ЛУПЕНЬ (Хунедоарська 
область), 21 червня. 
(ТАРС). У другій половині 
дня радянська партійно- 
урядова делегація на чолі 
з М. С. Хрущовим побувала 
в найбільшому вугільному 
басейні Румунської Народ
ної Республіки — Валяжу- 
луй. Цей басейн дає при
близно половину всього ву
гілля, що видобувається в 
країні. Тут є шість шахт
них розробок і найбільша з 
них — шахта «Лупень», на 
якій працює 5675 шахтарів. 

На всіх станціях — віл 
Хунедоари до міста Лу
пень — посланців радян
ського народу захоплено зу
стрічали жителі міст, сіл і 
шахтарських селищ.

На площі перед шахтою, 
де зібрались десятки тисяч 
чоловік, відбувся мітинг. З 
промовою виступив перший 
секретар Центрального Ко
мітету Румунської робітни
чої партії, голова Держав
ної ради Румунської На-

Катя Сопільняк — член комсомольсько-маюдіжної 
ферми колгоспу «Росія» Ульяновського району. Позма
гатися з нею — велика честь для молодих доярок. Ад
же дівчина лже одержала рід кожної корови близько 
2.000 літрів молока і міцно утриму.е першість серед тва
ринниць району.

На знімку: доярка Катерина СОПІЛЬНЯК.
Фото В. КОВПАКА.

Сьогодні ти, юний друже, вийдеш на вулиці рідно 
го міста чи села святково одягнений, радісний, щаслн 
вий. Поглянь довкола — безмежна 
усміхнені обличчя друзів — товаришів.

• •

глибочінь СОНЦЯ, 2 
Рівні вулиці, 0 

світлі будівлі шкіл, прекрасні клуби і Палаци культу-х 
ри, красиві парки І сквери. А он риштування новобу- О 
дои. І все те, що вже є, що будується і що буде — 2 
це все ДЛЯ тебе, друже, І ДЛЯ мене, ДЛЯ нас. І В уСЬО-ф 
му ти бачиш якусь урочистість. Бо ж сьогодні свято. Ф 
Твоє і моє, наших ровесників, всієї радянської молоді. Д 

Свято це зовсім юне. П’ятий раз всього ми з тобою <•> 
відзначаємо День

А ои риштування новобу

відзиачаємо День радянської молоді — торжество,^ 
яке є свідченням турботи Комуністичної партії і Ра-ф 
дянського уряду про молоде покоління, про йогощас-2 
ливе ЖИТТЯ. , 0

У нашого юного свята вже склались чудові тради-0 
ції. В останню неділю червня звучить трудовий рапорту 
твій і. мій, наших ровесників з міста і села. Рапорти ф 
про успіхи — про надпланові тонни вугілля і графі- 2 
ту, про нові партії машин, про високі надої молока іф 

А. додаткові центнери м’яса, про нові знання, здобуті у 2 
вузі, технікумі, школі. День радянської молоді — це, ф 
перш за все, свято праці, свято молодих будівників 0 
комунізму. ф

Нинішнє свято у нас надзвичайне. Це перше свято о 
після XIV з’їзду ВЛКСМ, це перше свято комуністич- 
ного двадцятиріччя. Воно ознаменоване невгасимим,^ 
бажанням мільйонів молодих сердець зробити якомо- 
га відчутніший вклад у виконання нашої грандіозної ф 
програми комуністичного будівництва, зробити наше 0 
життя заможнішим. Добре трудяться юнаки і дівчата ф 
орденоносної Кіровоградщини ■ четвертому році се-0 
мирічки, чудові плоди приносить Тх натхненна праця. <£ 

Короткий рапорт комсомольців заводу «Червона ф 
зірка». Напередодні свята молодості виконано півріч-2 
ний план, з початку року виготовлено понад 43 тися-Ф 
чі сівалок. Завод дав понад план продукції на 400 з 2 
лишком тисяч карбованців, а до кінця місяця цей по-Х 
казник перевершить 1 мільйон карбованців. Яскрава, 0 
барвиста, переконлива мова у молодих червонозорії-2 
ців. Не менш переконлива вона і в комсомолі! шах- ф 
тарської Олександрії, молодих господарів ферм облас-2 
ті. їх рапорти ми друкуємо в сьогоднішньому номері^ 
газети. 2

Господарем сьогоднішнього свята є ти, юний дру-£ 
же, вся молодь. А де молодість, там дзвінка бадьора 0 
пісня, запальний танок, запеклі спортивні змагання. В 2 
піснях юність славить партію, народ, Вітчизну, мир. Нал 
стадіонах, спортивних майданчиках демонструє свою 2 
силу, красу, мужність. Ф

Тож іди, друже, в парки І сквери, в гаї, на стадіон. Ф 
Співай, танцюй, веселись. Ти добре попрацював І доб-2 
ре тобі відпочиватиметься. Не забудь з собою взяти 0 
пісню. Вона будувати і жити допомагає. А нам з тобою 2 
багато ще належить зробити. Нам будувати комунізм! л 
Нам жити при комунізмі! 0

х Майже три ешелони над- 
5 планового палива вироби- 
X ли в червні брикетники 
§ Семенівської фабрики. Пра

вофланговими тут йдуть 
члени комсомольсько - мо
лодіжної зміни, очолюва
ної майстром Анатолієм 
Легких. Тільки 22 червня 
вони дали понад завдання 
100 тонн брикету. Свої тру
дові успіхи молоді брикет
ники присвячують Дню ра
дянської молоді.

♦ * ♦

З воріт Олександрійсько
го електромеханічного заво
ду вийшло кілька машин з 
контейнерами. В них — 
трансформатори, комплектні 
обладнання, пульти управ
ління для братньої Румунії. 
Великий вклад у виконання 
цих замовлень внесли ком
сомольці і молодь підприєм
ства. Так, бригади шихту- 
вальниць Марії Пентеріді, 
ізолювальниць Валентини 
Котелькіної, комплектуваль
ників Володимира Струга- 
нова, наслідуючи почин ко
лективу депо Москва-Сорту- 
вальна, набагато підвищи
ли продуктивність праці. 
Свято молоді вони зустріли 
достроковим виконанням 
своїх семимісячних вироб
ничих завдань.
, ж ж ж

«Робити більше сього
дні — значить завтра мати 
більше», — під таким деві
зом трудяться гірники Бай- 
даківського розрізу. Три дні 
тому вони першими серед 
колективів видобувних під
приємств Олександрії до
строково виконали півріч
ний план. В рахунок липня 
відвантажено 12 ешелонів 
вугілля. По кілька тисяч 
тонн палива вийняли маїии- 
ністи-екскаваторники Яків 
Єрьоменко, Павло Павлен
ко, Іван Горовецький.

О. ОЛЕКСІЄНКО.
м. Олександрія.

привіт від 
трудящих

промовами
Соціаліст 
сталевар

палки-

радян- 
вислу-

родноі Республіки Г. Геор- 
гіу-Деж. його промова не 
раз переривалась бурхливи
ми оплесками присутніх.

Надзвичайно палко й 
сердечно учасники мітингу 
зустріли появу на трибуні 
глави радянської партійно- 
урядової делегації М. С. 
Хрущова. Його яскрава 
промова супроводилась бу
рею овацій. Над площею 
гриміло «ура» і дружні, щи
рі вигуки привітань.

Перший секретар райкому 
партії Д. Лазер вручив 
М. С. Хрущову і Г. Георгіу- 
Деж шахтарські каски.

В будинку шахтоуправ
ління після мітингу відбу
лася дружня зустріч ра
дянської делегації з шахта
рями.

Ввечері делегація поїздом 
виїхала в Крайову.

КРАЙОВА, 22. (ТАРС). 
Сьогодні вранці радянська 
партійно-урядова делегація 
на чолі з М. С. Хрущовим 
у супроводі Г. Георгіу-Деж 
і І. Г. Маурера та інших 
офіціальних осіб прибула в 
місто Крайову — центр од
нієї з найбільших областей 
країни — Олтенії.

До перемоги народної 
влади цей край був дуже 
відсталим. Нині в Олтеній- 
ській області, як і в інших 
областях країни, діє багато 
великих фабрик і заводів, 
розвивається нафтова про-

мисловість, сільське госпо
дарство повністю колекти
візоване, ліквідовано тяж
ку спадщину минулого —; 
неписьменність.

На вокзалі в Крайові ра
дянських гостей захоплено 
зустрічали жителі міста.

Радянські гості сідають у 
машини і їдуть на завод 
«Електропутере» («Электро
сила»). На вулицях міста 
їх палко і сердечно вітають 
десятки тисяч людей.

Біля заводських воріт ра
дянських гостей з піднесен* 
иям вітають 
М. С. Хрущов і члени деле 
гації оглянули 
тальний, механічний, транс
форматорний та інші цехи.

Глава радянської делега
ції цікавився будівництвом 
заводу, устаткуванням, роз
мовляв з робітниками. Всю
ди в цехах посланців радян
ського народу зустрічали 
винятково сердечно, по-бра
терському.

Після огляду заводу на 
великому заводському по
двір’ї відбувся масовий мі
тинг, на якому з промовами 
виступили тепло зустрінуті 
присутніми член Політбюро 
ЦК РРП Г. Апостол ^кан
дидат у члени Президії ИК 
КПРС, голова ВЦРПС В. В. 
Гришин.

Після мітингу радянська 
партійно-урядова делегація 
поїздо.м виїхала в Бухарест.

І Загоряється новий маяк4

Звісно, що чим більше сильних суперників у зма
ганні, тим важчою буде перемога. І тим радіснішою.

У нас на «Червоній зірці» чимало чудових ком
сомольсько-молодіжних колективів, слава яких давно 
вже пішла далі рідного заводу. Та сьогодні в числі 
тих, хто здобув першість у змаганні на честь Дня ра
дянської молоді, ми називаємо ще один, новий колек
тив. Це бригада слюсарів-ремонтників, очолювана Вік
тором Ромахом.

їх четверо у бригаді — молодих, запальних друзів. І 
у кожного в день молодіжного свята — своя радість. 
Микола Філоненко І Володимир Береза здобули спе
ціальності зварювальників, добре складають екзамени 
за 10-й клас вечірньої школи. А Михайло Чернишов, 
крім того, ще й досконало оволодів спеціальністю 

| токаря. У бригадира — теж свої успіхи. Нещодавно 
і схвалено його ефективну раціоналізаторську пропози* 
< цію. Днями прийняли В. Ромахв кандидатом в члени 
| КПРС.
і Це щодо особистих успіхів і удач. А с ще й спільні 
’ і теж великі. Свято молоді бригада зустрічає у званні 
( комуністичної. Виборола вона його зовсім недавно. 
| Цей колектив одержав Перехідний червоний вимпел 
| цеху за відмінну якість виготовленого обладнання.
І В праці, в навчанні, в міцній комсомольській друж- 
| бі здобула добру славу бригада. Своїм новим маяком 
’> вважає її заводська молодь.

і. ОСТРОВИЙ,
І. МЕЛЬНИЧЕНКО, 

комсомольці другого механоскладального цеху 
заводу «Червона зірка».

ХОРОШИЙ НАСТРІЙ
Сьогодні радісне свято 

для юнаків і дівчат. І вже 
стало традицією в артілі 
«Україна» зустрічати це 
свято новими успіхами в 
праці. Доярки комсомоль- 
сько-молодіжної ферми вже 
зараз можуть впевнено ска
зати: річне зобов’язання бу
де виконано. Кращі доярки 
Поліна Лапшина, сестри 
Катя і Люда Захаренко 
рапортують: з початку ро-

ку надоєно від кожної ко
рови близько 1330—1530 кі
лограмів молока при зобо
в’язанні 2650—3300. Це 
своєрідний подарунок Дів
чат сьогоднішньому святу— 
Дню радянської молоді. І 
тому в них чудовіш настрій.

А. МЕЛЬНИК, 
секретар Гай верон
ського райкому ком
сомолу.



їх виховав 'комсомол

що знову

слюсарем, 
людиною, 
до пляш- 
грубіяннв.

міськкому комсомолу все частіше й час
тіше навідувалися до них. Тепер і сек
ретар міськкому Сергій Гребенюк пові
рив у твою силу, Валерію.
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Я не знаю, з чого почати свою розпо
відь. Але дуже хочу розповісти читачам 
про. життя твоє, друже.

Я знаю тебе ще відтоді, як ти з три
буни комсомольської конференції гово
рив про трудовий пульс своєї організа
ції, відтоді, як ти своєю нехитрою, але 
пристрасною розповіддю викликав бурю 
оплесків.

І переді мною вимальовується все 
твоє нелегке, завжди в пошуках, зав
жди в горінні життя, і тому' не можна 
не розповісти про нього.

...Ти відкидаєшся на спинку крісла. 
Задумуєшся. Розмова повинна бути ці
кавою, дохідливою. Завтра в тебе ком
сомольські збори. Тема «Хто твої дру
зі?» хвилює кожного, виступаючих по
винно бути багато...

2,____
Коли всі твої однокласники вже но

сили на грудях комсомольські значки, 
ти гце тільки подав заяву дог комітету 
комсомолу. Коли твої ровесники ще тіль
ки починали думати про життя, ти вже 
пізнав його.

Назавжди залишиться тобі пам’ятним 
день 1953 року. Тоді твоє серце обдав 
теплом червоний квиток члена Ленін
ської Комуністичної Спілки Молоді, то
ді ти став комсомольцем.

Вашим першим наставником був за
служений учитель республіки, людина з 
батьківським серцем, дідусь Петро Овер
кович Скоропад. Ти подружився з ним, 
він полюбив тебе. Він цінував у тобі 
наполегливість, силу волі.

...Віддзвенів останній дзвінок. Десяти
класники проводжали на пенсію свого 
любимого учителя, прощалися з шко
лою. Чи думав ти в той день, що ще не 
раз доведеться тобі звертатися за пора
дою до .Петра Оверковича?

В колгоспі імені Чапаева 
Комланіївського району 
працює дояркою молода 
дівчина Галина Сліпченко. 
Біографія її досить корот
ка. Школа, потім ферма. 
Галя зобов'язалась одер
жати від кожної корови по 
2150 кілограмів молока, а 
вже зараз надоїла близько 
1200. Хороші результати!

* * * *

каво звуть тут старшого ме- 
ханіха «Грузии» Олексія 
Петровича Павлова, 
бувала, закохана в 
«господарство» І море 
дина. Все на судні сжє 
тотою і порядком.

...Молоді кубинці нетерп
ляче ждуть зустріч з бать
ківщиною. Особливо не 
терпиться учасникам рево
люції Раулю Крусу і Ніль- 
сону Ріковало. Вони хочуть 
швидше показати своїм рід
ним і друзям дипломи з 
відзнакою, сказати своєму
любимому Фіделю Кастро:

— Ти не даремно посилав 
нас учитись. Ми виконали 
твій наказ!

Та особливим нетерпін
ням сповнений наймолод
ший і найменший на .зріст 
кубинець Томас, якому ли
ше п’ятнадцять років. Ще б 
пак! Йому хочеться розпо
вісти землякам, як він грав 
У сніжки на Кубані, як був 
одним з найкращих учнів 
групи, як опановував сіль
ськогосподарську техніку» 1

Люда Бондар — з Колгоспу 
імені Петровського Кірово
градського району. Обоє 
вчаться заочно в зоовете
ринарному технікумі, зав
зято працюють на фермі. 
Зобов'язались надоїти від 
кожної корови по 2250 — 
2300 кілограмів молока. До 
Дня молоді доярки одер
жали по 1230—1270 кілогра
мів молока на корову. Сум- 

---------- СВОГОніву немає — слова 
дівчата дотримають.

* * **

*
Вони лише перший рік 

працюють доярками. При
йшли на ферму зразу після 
закінчення восьмирічної 
інколи, але вже можуть го
ворити про свої успіхи. Ле- 
иа .Синявська — доярка ар- 
ІІЛІ імені Котовського та 

Катя Мітрієва лише 
давно стала свинаркою. Але 
ім’я її вже добре відоме в 
артілі імені Жданова Кіро
воградського району. Дівчи
на — краща свинарка кол
госпу. Група свиней, яку во
на доглядає, має найкращу 
вгодованість,
приріст ваги кожної голови 
(а їх 300) — 600-620 гра
мів. Через деякий час Катя 
здасть державі перші цент
нери свинини.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
24 червня 1962 р. 2 стор.

Життя не ніжило тебе, 
Валерію. Тобі було 17 років, 
коли зустрівся ти з першою 
серйозною трудністю. Хто 
міг побачити в худенькій 
постаті гаряче вольове сер
це, хто міг повірити у твою 
силу?

Ти приходив на підприєм
ства, питав роботи — зви
чайної, буденної, бо хотів 
працювати, бо мати вже 
чекала від тебе допомоги...

Мов рідний батько від
гукнувся на твій лист Пет
ро Оверкович. Кликав те
бе до себе в Донецьк. Але ти 
не поїхав. Твоїм серцем за
володіла Знам’янка, її ліси, 
її паровозні гудки, її тру
дівники, у яких ти виріс 
на очах.

Лив дощ. Небо заховалося 
у волохату ковдру хмар. 
Дув холодний північний ві
тер. Степан Каленикович 
Сухобрус — цехманстер па
ровозного депо — непривіт
но дивився на згорблену по
стать худорлявого юнака, 

який клопотався під паровозом.
— Ох, і намучуся я з тобою, Богу- 

славський, — не раз говорив він тобі, 
Валерію. — Не протриматися тобі таке
лажником більше місяця. Не протрима
тися, — продовжував бурчати майстер. 
Але минув місяць, другий, а ти незмін
но приходив на своє робоче місце.

Незабаром у цеху створилася «комсо
мольська група. Товариші обрали тебе 
своїм групкомсоргом. Чому саме тебе, 
наймолодшого, тепер уже ніхто не мо
же сказати. Можливо, побачили твій на
полегливий характер, непідкупні почут
тя дружби до товаришів.

Щомісяця в групу приходили нові 
члени. З невеличкої вона виросла в цілу 
організацію з 32 чоловік. Непомітно, в 
щоденній праці минули 1957 і 1958 ро
ки. На комсомольських зборах паровоз
ники одностайно обрали тебе 
комітету паровозного депо, а 
членом вузлового комітету.

З худорлявого підлітка ти 
змужнілого юнака. За трудові успіхи те
бе неодноразово нагороджували почес
ними грамотами обком}' комсомолу, твої 
груди прикрасив значок «Молодому пе
редовику виробництва». Це йшов 1959 
рік.

Другою незабутньою подією у твоєму 
житті став день, коли тебе було прийня
то кандидатом у члени Комуністичної 
партії. А через кілька днів комсомольці 
паровозного депо обрали тебе своїм во
жаком.

Тодішній, секретар міськкому комсомо
лу Сергій Гребенюк був проти ТВОЄ! 
кандидатури. А може, це й на краще? 
Може саме це і примусило тебе не пасу
вати перед будь-якими труднощами, пе
реконати всіх у своїй силі, умінні.

членом 
потім і

виріс у

Щодобовий

— Чому тільки голубів вважають мир
ними птахами? Бачите — за кормою 
летить чайка? Вона також птах миру!

Ця розмова відбувалася 
в групі кубинців, що стояли 
на кормі теплохода «Гру
зия», який везе на батьків
щину молодих патріоті» ле
гендарного острова свобо
ди. За кормою справді кіль
ка днів летіла сріблясто-бі
ла чайка. Це було в Серед
земному морі.

Тепер «Грузия» вийшла в 
Атлантику. Океан зустрів 
судно п’ятибальним штор
мом. Вітер жене насуплені 
хмари, часом періщить дощ. 
Вперше стала виявлятись 
висока якість ремонту суд
на, проведеного в Одесі ро
бітниками - судноре м о н т- 
никами і членами екіпажу. 
Вони знали, що готують 
теплохід до відповідального 
нелегкого, але почесного 
рейсу на Кубу, а звідти — на 
8-й Всесвітній фестиваль 
молоді і студентів у Хель- 
сінкі. Лайнер ніби знайшов 
свою другу молодість. 
Особливо успішно попра
цювала машинна воманда 
на чолі з «дідом», як лас-

не-

...Двері з гуркотом відчинилися. На- 
півроздягнений юнак м’ячем вискочив у 
коридор, з-під лоба блимнув на тебе і 
знову пірнув у кімнату. За цигарковим 
димом ховалися обличчя присутніх. Чет
веро паровозників з брудними руками 
«різалися» в «козла», інший бренькав на 
гітарі якусь модну мелодійну.

Твою пропозицію записатися в гурток 
художньої самодіяльності всі зустріли 
іронічним сміхом. Ти стояв здивований, 
але не розгублений. Ти знав, 
прийдеш сюди.

...Іван Денисюк працював 
його вважали безнадійною 
Він рано почав прикладатись 
ки, був иедисциплінованим, 
Ти знав про це, але вірив у його хоро
ше, тому й звернувся до нього за допо
могою. Іван познайомив тебе з своїми 
товаришами по гуртожитку. Тепер вас 
було троє: Олександр, ти й Іван. Нав
коло вас створювалося бойове ядро. 
Комсомольська організація налагоджу
вала свою роботу.

Перш за все, необхідно було добитись 
трудової дисципліни, навести порядок у 
гуртожитках, організувати гуртки ху
дожньої самодіяльності. Перебудувати 
треба роботу комсомольського комітету. 
Але як?

Порадившись з старшими товаришами, 
ти вирішив проводити розширені засі
дання, залучати до діяльності побільше 
комсомольців, обговорювати на комсо
мольських зборах найрізноманітніші пи
тання 
штаб

побуту та ін. Комсомольський 
почав діяти.
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комсомольських зборах вирішилиНа

створити при гуртожитку спеціальну ра
ду, яка б відповідала за санітарний стан 
кімнат, за поведінку їх мешканців. Го
ловою ради було обрано Володимира 
Сливіна. Рада постановила: за пору
шення правил внутрішнього розпорядку, 
за низьку дисципліну винних з гурто
житку виселяти.

Дехто косо поглядав на ці заходи. 
Мовляв, нехай собі постановляють, 
швидко набридне. Все буде, як було. А 
потім, бачучи, що колектив став жити 
здоровим і повноцінним життям, і самі 
вливалися в нього.

В комсомольській організації створив
ся бойовий актив з передових виробнич
ників. Члени комітету вирішили оздоро
вити свою комсомольську сім’ю. Регу
лярно почали проводити збори. І, якщо 
оголошували, що збори відбудуться о 
шостій годині, то скільки б не було при
сутніх, збори розпочиналися точно в 
призначений час. Це вчило комсомоль
ців дисципліни, примушувало їх скоря
тися наказові своїх товаришів, поважа
ти їх.

Скоро про комсомольців паровозного 
депо заговорили в місті. Працівники

Чайка мирУ
Це 

своє 
лю- 
чис-

найбільше про те, як він 
власноручно водив великий 
багатомісний автобус.

Не помічаючи шофера че
рез його малий зріст, люди 
спинялись на вулицях ста
ниці і зачудовано дивилися 
вслід:

— От диво, автобус їде, а 
водія немає...

Та хіба тільки про це! 
Адже молоді кубинські дру
зі везуть з нашої країни не 
тільки вміння вирощувати 
врожаї, водити сільськогос
подарські машини, але й 
глибоку впевненість у щас
ливому сучасному і ще кра
щому майбутньому радян
ських людей — будівників 
комунізму.

Ангелу Томасов—син ру
бача тростини з провінції 
Орієнте сказав нам:

— У вас в країні, на Ку
бані, в станиці Тихорецькін 
я жив і вчився. У мене бу
ло все для цього: харчі, 
одяг, гроші на витрати.

З бадьорими піснями вийшла молодь 
на свій перший недільник. Того дня во
на відремонтувала один паровоз, а на 
виручені кошти дівчатам було придба
но подарунки до & березня. Решта кош
тів лягла в комсомольську коиилку.

Комсомольські недільники ставали не
від’ємною частиною роботи організації. 
«Оживали» все нові і нові відремонтова
ні локомотиви. Збагачувалась копилка. 
На збережені кошти комсомольці вирі
шили відправити на екскурсію в Київ і 
на Кременчуцьку ГЕС три піонерські 
загони підшефної школи. З якою неви
мовною радістю дякували піонери сво
їм старшим друзям за їх піклування.

...Робітників, мов блискавка, облетіла 
звістка, що в червоному кутку паровоз
ного депо відбудеться комсомольське 
весілля. Всім хотілось побачити його.

Хто знає, скільки довелося тобі пере
хвилюватися. Адже таке весілля було 
першим у Знам’янському районі.

До цього дня старанно готувалися і 
самодіяльні артисти. Вони показали 
глядачам цікавий концерт, а молоде по
дружжя Кодацьких і Грабовських перед 
лицем своїх товаришів давало слово на 
вірність.

Відтоді минуло немало часу. Вже два 
роки, як ти комуніст. Твої вихованці са
мі очолили комсомольські організації в 
різних куточках нашої Вітчизни. Вони 
не забувають тебе. Кожного дня листо
ноша приносить для тебе купу листів. 
Пишуть друзі. Пишуть з Радянської Ар
мії, з комсомольських новобудов. Пи4 
шуть з різних залізничних станцій краї
ни. «Я завжди пам’ятаю нашу комсо
мольську сім’ю, — це слова солдата 
Володимира Зукау, — вона виховала 
мене, навчила правильно жити». «Не 
можу забути нашої комсомольської 
дружби, нашого комітету», — пише ко
лишній піонервожатий Віктор Ільченко.

Уважно спостерігає за твоїм життям 
і Петро Оверкович. Цікавиться твоєю 
роботою, допомагає порадами. Радіє за 
твою неспокійну вдачу, за дух комсо
мольський, за те, що естафета старшого 
покоління в надійних руках.
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Ти знайшов своє місце в житті, ти зна

йшов своє покликання, Валерію. І, якби 
тобі запропонували перейти на іншу, 
спокійну роботу, ти б не згодився. Ти 
вже не уявляєш себе без молоді, без 
комсомольського колективу.

Завтра в тебе комсомольські збори на 
тему: «Хто твої друзі?». Розмова повин
на бути цікавою, дохідливою. Ти роз
повіси комсомольцям про своїх вихо
ванців, про своїх вчителів, про старших 
товаришів. Ти віриш, що збори будуть 
цікавими, бо інакше й бути не може. 
Ти віриш в людей, в їхні мрії.

Георгій ШЕВЧЕНКО. ’ 
м. Знам’янка.

»•

Спасибі за все це вам, ра
дянським друзям. Але го
ловне, побувавши у вас, я 
одночасно побував у пре- 
красному майбутньому моєї 
Куби. Віддам усі свої сили і 
знання, щоб наблизити И® 
майбутнє.

... Неквапливо, поважно, 
похитуючись на океанській 
зибі, іде «Грузия» вивіре*  
ним курсом. Чайка, що *»*  
тала за кормою, відстала 
десь у Середземному м»РЬ 
Птахові не під силу пере*  
летіти океан. Що ж, в цьо*  
му немаб потреби. 
подивитися здалека, 
«Грузия» 
сріблясто-білою 
їй під силу будь-які відста
ні, бо вона летить на кри
лах дружби?

Іван РЯДЧЕНКО. 
Анатолій КИСЛЕНКО, 
спеціальні кореспонден

ти РАТАУ,
Атлантика, борт теП" 
дохода «Грузия»,

наша
сама здається 

чайкою.



ТАЄМНИЦЯ УСПІХУ

зустрічі
Чотири 

делегація 
Спілки молоді 
градській області. Здається, 
дуже невеликий строк. На
ші ж чехословацькі друзі 
відповіли: так, мало, і ра
зом з тим багато. Мало 
днів, але вони назавжди 
збережуться у серці кожно
го з нас. Скільки теплих, 
задушевних, сердечних роз
мов, зустрічей з юнаками і 
дівчатами області, з про
славленими маяками Кіро- 
воградщини, з керівниками 
підприємств, колгоспів і 
радгоспів!

— Ми дізналися про все 
те, про що давно мріяли.

На заводі «Червона зір
ка» і Кіровоградській швей- 
їгій фабриці, у радгоспі 
«Більшовик» і колгоспі «Ук
раїна» 
району, 
училищі 
ського господарства і в кол
госпі «Росія» Новоукраїн- 
ського району — всюди, де 
побували наші друзі, їх зу
стрічали сотні людей з при
вітними посмішками на 
обличчі, з відкритим серцем, 
З вигуками: «Дружба», 
«Мир», «Комунізм». .

Міцні потиски рук. Оплес
ки і квіти... Великі букети з 
червоних троянд, синіх дзві
ночків, білих лілій, різно
барвних гвоздик.

З великим інтересом зна
йомились чехословацькі дру
зі з провідним підприєм
ством нашої області — за
водом «Червона зірка». Ди
ректор Я. П. Крючков, сек
ретар комітету комсомолу 
М. Малета розповіли про 
роботу колективу по достро
ковому виконанню завдань 
четвертого року семирічки, 
нові машини, які народжую
ться тут, форми і методи 
соціалістичного змагання, 
діяльність комсомольської 
організації. В знак непо
рушної дружби червонозо- 
рівці подарували гостям 
баян «Україна».

Хвилюючі зустрічі гостей 
з славнозвісними механіза
торами бригади двічі Героя 
Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталова, комсомольсько-

дні перебувала 
Чехословацької 

в Кірово-

Олександрійського 
в Бобринецькому 
механізації сіль-

X О
За село**, а» герою, 
вітер пісню несе. 
Там іде борвзнвю 
Кучерявий Хосе. 
Йде хлопчина ріллею, 
Сонце гра на щоках. 
Пахнуть руки землею. 
Одяг вітром пропах. 
Шн сміється до втоми, 
Як наївне маля: 
Тут Хосе. як і вдома, 
На кубинських полях. 
Тут його зустрічали 
Гомінливим селом. 
Тут Хосе пригощали 
За дубовим столом. 
Вечір зорямя бризкав 
Иа село, на лани, 
і на морі Карібськім, 
Ой, не спали човни. 
Там смугляночки милі

Повні сіті зірниць- 
І Хосе до світання 
Не змикає 
Серцем чув зітхання 
Недопитих ночея.

молодіжних 
му містичної 
Андріяша і 
перетворились у велике свя
то народів братніх країн — 
Радянського Союзу і Чехо- 
словаччнни. Мирослав Труч- 

Кучера, Іржа 
Шкарда, Ян Бакулар, Яро- 
------ 'X- виявили жва- 

до корисного

колективів ко- 
праці Віктора 
Миколи Цертія

на, Вацлав

слав Жачек 
вий інтерес 
досвіду гіталовців по ком
плексній механізації 
щування 
тур, 
шкіл 
молодих механізаторів.

— Вн далеко вперед піш
ли в цих питаннях, і ми охо
че вивчаємо все хороше у 
вас, запроваджуємо ваш 
досвід у себе, — висловив 
думку своїх товаришів Ір
жа Шкарда.

Ям Бакулар — комбай
нер, Герой Соціалістичної 
Праці. Йому захотілося сіс
ти на комбайн найновішої 
конструкції «СК-4». Олек
сандр Васильович розповів 
про нову машину, 
її в дії, а потім 
кермо Яну.

Чехословацьким 
сподобалась наша 
молодь. Коли вони 
вали, звідки стільки енту
зіазму, молодечого завзят
тя, юнаки і дівчата відпо
відали: нас запалюють но
ва Програма КПРС, рішен
ня XIV з’їзду ВЛКСМ, яс
краві промови М. С. Хру
щова.

— Ми всюди бачили, від
чули, — каже Мирослав 
Тручка, — що керівники 
підприємств, колгоспів, ус
танов, комуністи по-бать
ківському турбуються про 
комсомол, молодь, йдуть на
зустріч, охоче підтримують 
починання, ініціативу пер
винних комсомольських ор
ганізацій.

Багато незабутніх вра
жень, а найбільше цікавих, 
потрібних записів у своїх 
блокнотах повезли члени 
Чехословацької Спілки Мо
лоді на свою батьківщину. 
Гості тепло дякували на
шим людям за гостинність, 
щирі побажання. Юнаки і 
дівчата Кіровоградщиии 
говорили їм: щасливої до-

просапних 
організації 
передового

С Е

виро- 
куль- 

роботи 
досвіду

показав 
передав

друзям 
чудова 

запиту-

роги, до побачення, але не 
прощавайте.

22 червня молодіжну де
легацію прийняв секретар 
обкому КП України С. 3. 
Сергієнко. На бесіді були 
завідуючий відділом партій
них органів обкому пар
тії А. Д. Качан, відпові
дальний організатор ЦК 
ВЛКСМ А. Олексіева, сек
ретарі обкому комсомолу 
О. Мальований ' ~ “
ко.

і О. Ткачен-

** с
Допитливі Яп Бакулар і 

Ярослав Жачек сиплять за
питання бригадиру трактор
ної бригади комуністичної 
праці колгоспу «Росія» ІІо- 
воукраїнського району Вік
тору Андріяшу. Такий інте
рес до всього зрозумілий. 
Вони також працюють ме
ханізаторами і хочуть ви
рощувати високі врожаї зер
нових, технічних культур 
при найменших затратах 
ручної праці. Розмоза три
ває безпосередньо на ком
сомольських гектарах 
десниці.

На знімку: (зліва напра
во): бригадир тракторної 
бригади колгоспу «Росія» 
В. Андріяш, бригадир ком
плексної механізованої 
бригади Я. Жачек, комбай
нер Герой Соціалістичної 
Праці Ян Бакулар.

Фото Г. Вєрушкіна.

чу-

Двадцять один рік. Це вік артиста 
Калінінського драматичного театру 

Юрія Срослова. Десятирічка, потім — 
завод. Працював токарем. Любов до 
мистецтва привела його в театр, якому 
він уже віддав три роки своєї невели
кої біографії.

Три роки... І ось сьогодні ми бачимо 
його на сцені. Перед нами постає вольо
вий юнак Віктор з п’єси М. Медведенка 
«Камень на дороге». Його кохання до 
Наді (Н. Хоніної) дуже просте і щире. 
Зовсім інший 10. Срослов в «Юстине», 
де він виконує роль Олаві. Два різних 
образи. Молодий актор знаходить в 
своїй творчості елементи перевтілення, 
які докорінно відрізняють один образ 
від іншого. Ці дві роботи залишають 
хороше враження зрілості, акторської 
культури і серйозного, вдумливого чи
тання ролей.

За три роки перебування в театрі 
звичайний робочий хлопчина став ціл
ком зрілим артистом. Як відбулося таке 
перетворення?

У^СПІХ театру, його спектаклів, акто- 
* рів завжди викликає незмінне запи
тання: в чому таємниця успіху? Чим 
ближче ми знайомимось з Калінінським 
театром, тим більше переконуємось, що 
ніяких таємниць тут. власне, немає

З театральних афіш на нас дивиться 
сучасний радянський репертуар, близь
кий нашому глядачеві. Це одна з при
чин успіху.

Творчий колектив очолює Заслужений 
діяч мистецтв Г. А. Георгієвський. Пал
кий проповідник системи К. С. Стані
слава кого, він створив на її базі театр 
однодумців, які захоплені спільною 
ідеєю. Це, напевне, першопричина успі
ху.

Калінінці чітко визначили свої зав
дання у вихованні молоді. При театрі 
працює студія, в якій дуже чуйно і 
дбайливо ставляться до молоді. їй не 
дають засидітись, їй довіряють і дають 
можливість продемонструвати свої здіб
ності.

Двадцять один рік! Це також вік 
Наїни Хоніної, Валі Кручііни. Алли Фе
доровой А зовсім юній Н. Є. Єгоровій— 
сімнадцять. Всі вони мають закінчену 
середню освіту, члени ВЛКСМ. Всі во
ни прагнуть присвятити себе театраль
ному мистецтву. Професію свою вони 
здобувають в театральній студії. Зго
дом студійці одержать дипломи, які 
прирівнюються до дипломів театрально
го інституту.

Недавно для одних з них пролунав 
останній шкільний дзвінок, для інших— 
заводський гудок. А в театрі — знову 
за навчання. Для того, 
роллю і постати перед 
трібно пройти складний 
пять і репетицій, які вимагають велико
го напруження духовних і фізичних сил.

Режисура театру в особі Г. А. Геор- 
іієвського. А. Сафронова і М. Весніна 
веде планомірні заняття, в основі

яких лежить практичне оволодівання 
системою К. С. Станіславського. Велика 
увага приділяється роботі над словом, 
етюдами, вихованню смаку до реалістич
ного мистецтва.

щоб оволодіти 
глядачем, по- 
комплекс за-

М И бачимо на сцені професіональних 
ПІ акторів, які полонять .молодістю, щи
рістю, яскравістю виконання, своєю са
мобутністю. І тоді ми забуваємо, що у 
виконавця творча біографія вимірюєть
ся двома — трьома роками.

Валя Кручина належить до тих, ко
му 21 рік. Вона ще не відсвяткувала 
своєї першої річниці роботи в театрі. В 
спектаклі «Проводы белых ночей» В. Па
йової їй довірена центральна роль Пін
ки. Образ складний і важкий молода ак
триса вирішує вірно. В «Юстине» вона 
перевтілюється, і її юна, життєрадісна 
Кайса ніскільки не схожа з Пінкою.

Дещо пустотлива, трохи незграбна, 
але правдива і темпераментна Алла Фе
дорова. В ролі Васі («Ленинградский 
проспект») — вона милий, достовірний 
хлопчик, ніби вихоплений з життя. А 
ось в «Юстине» в ролі Ріккі перед нами 
глибоко психологічний образ зовсім юної 
дівчніпі-підлітка, не то дитини, не то 
жінки. Малюнок ролі зворушливий, і 
Алла знаходить тонкі нюанси, які роз
кривають напівдитячу чисту душу.

Наїна Хоніна звертає на себе увагу в 
ролях Іннн («Колеги») і Наді («Камень 
на дороге»). У Хоніної допитливі, ці
каві очі і, часом без слів, нона вміє 
багато сказати, а іноді — не домовити. 
Цінна якість! А якщо до цього додати 
привабливість і чарівну жіночність, то 
напрошується висновок: при великій і 
серйозній роботі актриса стоїть на по
розі хорошої, цікавої долі.

Молодий актор В. Гатаєв, якого ми 
бачили в центральній ролі Валерика 
(«Проводы белых ночей») теж на вірно
му шляху.

Хочеться сказати добре слово і на ад
ресу молоді, яка й роками постарше, і 
має закінчену театральну освіту. Робо
ти Альберта Янсона і Юрія Іванова зрі
лі і цікаві, довершені. А. Янсон старан
но опрацьовує образи, воин привертають 
увагу глядача. Це — ролі Бориса («Ле
нинградский проспект») і Віктора («Про
веди белых ночей»).

£• АЛ1 ПІНСЬКИЙ театр, який вже
* близько місяця гастролює в Кіро

вограді, змушує глядача радіти, страж
дати, сміятися і, найголовніше, мислити, 
шукати відповіді на цілий ряд поставле
них проблем. В спектаклях ми завжди 
відчуваємо концепцію психологічних і 
соціальних узагальнень, які роблять 
театр активним сучасником наших днів. 
В усьому цьому молодь відіграє не 
останню роль. І впевнено можна сказа
ти — майбутнє Калінінського театру в 
хороших і надійних руках.

О. ГУДАЛОВ.
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ОПОВІДАННЯ

Та несуть листоноші
Кольорові листи...
Скільки Друзів хороших, 
Скільки в ник теплоти!
Ген майнула хустина,
Зашарівся Хосе...
Українці Галині
Він ромашки несе.
Привітав тополі,
Неба синь привіте.
Най щасливіша доля
Обіймає літа.
Стрінуть хлопці вихрасті
В молодому гаю:
— Розкажи нам про Кастро,
Про вітчизну свою...
Про вітчизну... І знову
Блиснуть очі ясні.
Буде розповідь нова:
_  Куба — так, янкі — ні!
За селом, за горою,
Вітер пісню несе.
Там іде борозною
Кучерявий Хосе.
І а ранковім тумані
Лине чайкою слів...
Ой, заждалась Гавана
Із-за моря синів.

Валерій ЮР’ЄВ.

Ми одразу впізнали один одного.
І все ж не зірйлось цьому. Не вірилось зустрічі. Не

сподіванки си’льні сумнівами і неспростовною, реальною 
переконливістю.

Наші зацікавлено вивчаючі погляди, поблукавши, 
схрестились. І ми посміхнулись.

— А ти змужнів, — сказала я.
— Ти теж змужніла, — сказав він і додав. — У ме

не криха часу.
— Я проведу тебе, — сказала я.
Він перекинув через плече плащ. Взяв чемодан.
Курявна вулиця клубочилась жаром. А вітер ліньку

вато пробував остудити її.
— Пам’ятаєш, наше перше побачення було 

отаку пору і годину, — кажу я. — Курявна 
клубочилась жаром...

— Пригадую, — відповів він.
— Я тоді ще запізнився, здається, хвилин на
— Так. І я розізлилась і втекла додому. Вдома роз

ревілась. А потім почула обережне стукання у шибку.
— То я кидав камінці, щоб Джульбарс не стриво

жився й не розгавкався на все село.
— А я довго не хотіла 

кидав камінцями.
— І Джульбарс врешті 

скажений. Вже пізніше 
друзями.

— Коли я вийшла, то закатала тобі сувору догану з 
першим і останнім попередженням. Це жахливо — на 
перше побачення, яке сам призначив, запізнитись.

— Хіба ж я винен був? Я прасував костюма, і кля
тий утюг перегрівся.

— Власне, ти завжди відшукував причину і ніколи 
не приходив вчасно. Незважаючи на моє жорстоке ад
міністрування.

— Це так. Але, розумієш, перед нашими побачення-

ми завжди щось коїлось. 
Другого разу я купався. 
Хтось з хлопців піджаотував 
заховав мій одіж. Третього 
— мене зустрів Олексій Йо
сипович, назвав безалабер- 

задачу, якої я не втямив на

від мене сувору

і гордовитий, то

десь в 
вулиця

десять.

виходити. Однак ти кидав 1

наполохався і загавкав, як 
він звик до мене, і ми були

ним і став роз’яснювати 
уроці. Четвертого...

— ...і кожного разу ти одержував 
догану з останнім попередженням.

— Навіть на полустанку.
— Ще б пак. Ти виїжджав веселий 

мені не подобалась.
А зозулю пам’ятаєш? «Ку-ку. ку-ку. ку-ку...» Ми по

прохали її. щоб вона сказала, як довго ми любитиме
мось. І зозуля була щедрою — вона накукувала біль- ,• 
ше ста. Ні. з тисячу років. Ми сміялись і дякували їй. і

— Це добре, коли так багато обіцяють. — сказав він. •= 
За селом ми пішли навпрошки. Шпоришчаиим путів

цем.
Він запалив. Переклав чемодан у Другу руку.
— Ти не сердишся, що я заговорила про це? — за

питала я.
— Ніскілечки. — відповів він. — У нас криха часу.
— Розкажи про себе.
— Особливого розповідати нічого. — спокійно ска

зав він. — Інженер. Жонатий. Донька е. Така смішна 
і кирпата. Вже вимовляє «та-та». Батьки дуже просять 
привезти.

Він йде попереду. Я бачу його широку спину. Корич
неву потилицю. Світлий плащ на плечі.

Про що він думає зараз?
Далі я йду поруч нього. Бачу міцно сплющені вуста. 

Видовжені скули. Великі очі надмухані задумою.
Шпоришчаннй путівець І я двічі проводжали ного. 

Оце втретє. Першого разу ми йшли, обнявшись. Він 
обціловував моє обличчя, шию. Потім мені довелось за
кутати шию шарфиком. І в селі дивувались, що вліт
ку я застудила горло. Другого разу ми йшли, взявшись 
за руки. Вій не обціловував мене другого разу. Тільки

(Закінчення на 4-й стор.).

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 24 червня 1962 р., З стор.



ДЕ СЬОГОДНІ ВІДПОЧИТИ
Сьогодні чудовий день! пивницького п'єса М. Ост- 

Ви вже вирішили, де буде- ровського «Старе по-новд- 
те проводити його, куди пі- му».

Любителів легкої музики 
запрошуємо відвідати об
ласну філармонію, де о 
восьмій годині вечора висту
патимуть артисти Москов
ської державної естради.*':

Для тих, хто віддає пере-

дете ввечері. Якщо ні — 
можемо порадити. Коли ви 
не байдужі до спорту — їдь
те на пляж. Там відбудеть
ся парад спортсменів на 
водній станції, змагання лю
бителів з народної греблі, 
плавання. Крім того, сонце, вагу кіно, пропонуємо таку 
повітря, вода — що може 
бути кращим влітку?

А можете поїхати в Не- 
пубайський ліс. Молоді Кі
ровограді^ там проводять 
сьогодні своє свято.

Ввечері можете піти в 
парк імені Леніна. Там сьо
годні господарюватимуть 
червонозорівці. Побувайте 
на зльоті молодих вироб
ничників заводу в літньому 
театрі парку і почуєте роз
повіді про їх успіхи, роботу. ■ 
А потім — великий концерт 
учасників художньої само
діяльності клубу імені 
Жовтня. На танцювально
му майданчику та інших 
майданчиках парку — тан
ці, ігри, вікторини, грають 
духові оркестри.

Не подобається? Тоді ку-

Вона, певно, нарахувала 
з тисячу. Це добре, коли 
тобі багато обіцяють. Але, 
зозуле, дурненька, не обіцяй 
того, що, я знаю, неможли
ве. Я ж не зустрінусь з ним 
тисячу разів. Може, жодно
го разу не зустрінусь. Та й

хоче. Навіщо ж ти обманюєш.(Закінчення).
силувано жваво розповідав щось про болванки і блю
мінги. І потім мені не довелось закутувати шию шар
фиком. І в селі не дивувались. Звичайно, влітку не 
можна застудити горло. Тепер це вже не потрібно. Хіба 
ж я знала, шо колись це буде непотрібно? Тепер ми 
йдемо, як давні знайомі. Навіть не взявшись за руки, 
бо ми й не друзі. Лише серце пекуче стинається. Стає 
моторошно і якось мерзлякувато жалко минулого, втра
ченого, яке виринає у несподівану і прозору згадку. 
Згадці сповна належить минуле, втрачене, а людині 
сповна належить згадка.

— Якби на полустанку, коли проводжала мене вдру
ге, ти закатала мені сувору догану з останнім поперед
женням, я поцілував би тебе, — говорить він.

— А я чекала, шо ти поцілуєш мене. І я закатаю то
бі сувору догану.

— Можливо, цим ми врятували б наші змарнілі по
чуття?

— Не знаю.
— Коли ти написала, шо вийшла заміж, мені стало 

боляче Й легко. Боляче, що я навіки втратив тебе. І 
легко, шо ти перша поклала край нашим безглуздим 
стосункам, — говорить він.

— Вважають, наче б перша любов 
кажу я. — Але чому тоді 
Чому?

— Бачиш, перша любов 
висихає швидко.

— Неправда. Ти сам не
Він не відповідає.
На полустанку тихо. Поїзда ше нема. Ми сідаємо 

на траву.
— Признайся, ти щасливий? — питаю я його.
— Щасливий. — відповідає він. — А ти? Ти любиш 

свого чоловіка?
— Люблю. — кажу я. — Люблю. І в мене є дочка. 

Вона вже вимовляє: «Ма-ма».
Ми мовчимо. Він закурює
— А, може, ми говоримо 

за минуле? — запитує він.
— Не знаю, — кажу я. — 

чоловіка.
— А хіба можна кохати два рази, мати два щас

тя? — питає він.
— Ні, — кажу я. — І те перше якось не схоже на це. 

Тоді я навіть не знала, що воно в мене є. Я просто жи
ла ним. Воно було наївним, дитячим. І воно загуби
лось десь далеко, як незвичайний сон. А сьогоднішнє 
щастя усвідомлюване, розсудливе. Можливо, навіть, 
мудре. Так, значить, оце та глибока криниця? Я ж 
справді люблю свого чоловіка. Якщо перша любов бу
ла всього захопленням, то чому ми жалкуємо за нею?

— Не знаю, — відповідає він. Мовчить. Прикладає

сама хочу цього. І він 
зозуле?

Потім я йду навпрошки. Шпорншчаним путівцем. Я 
втретє йду ним з полустанку. Вперше я йшла обпечена 
поцілунками. Мені довелось закутати шию шарфиком. 
І в селі дивувались, що влітку я застудила горло.

Вдруге я знала, що все скінчено.
Мілка криниця висихає швидко... А зозуля 

ненька. «Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку...». Вона 
обіцяти сто щасть.

Я йду в село навпрошки. Шпорншчаним 
Чоловік, мабуть, уже турбується за мене. Він ніколи 
не приходить пізно. У нього не знаходиться причин. І я 
не виношу йому суворих доган з останнім попереджен
ням. Та й не потрібні вони. Я ж не вісімнадцятилітня. 
Я не вдаюсь до жорстокого адміністрування.

У мене є дочка, яка уже вимовляє «ма-ма».
І в нього є дочка, яка уже вимовляє «та-та».

трохи дур- 
ладна на-

путівцем.

найпалкіша, —
вона закінчується сумно?

неглибока. А мілка криниця

віриш цьому.

і хмурніє.
так. щоб не було боляче

Я щаслива і люблю свого

програму:
В кінотеатрі імені Дзер-. 

жинського демонструється 
художній фільм «Рокко та 
його брати». На літньому 
майданчику кінотеатру «Си- 
ваіиець» можете подивити
ся художній фільм «Доро
га». А в кінотеатрі «Мир» 
вдень йде нова кінокартина 
«Пригоди Кроша», ввече
рі — «В ніч на тринадцяте»; 
Якщо ви ще не бачили «Ал- 

■ жірський щоденник», ТО куг 
пуйте квитки в кінотеатр 
«Хроніка». Ввечері тут де
монструється фільм «Вос
кресіння» (перша серія).

Отже, вибирайте, що вам 
до смаку. Вечір можна про
вести весело і цікаво. Ба
жаємо всього найкращого!

пуйте квиток на виставу на- 
ших гостей-калінінців. О З» ‘ 
восьмій годині вечора в при- ~ 
міщенні театру імені Кро- з
• х*

АДРЕСА КУБКА— 
СЕЛО ЯСИНУВАТКА
Доки кришталевий кубок 

прикрашував одну з кімнат 
редакції — на стежках пе
релісків, садів, парків боро
лися за нього легкоатлети 
Кіровоградщини. З дня на 
день телефон приносив все 
нові і нові вісті.

— На старт вийшли ново- 
українці.

— Проведено крос у Гай
вороні.

— Фінішували новогеор- 
гіївці...

Справді, легкоатлетичні 
кроси цього року були ма
совими, результативними. В 
них взяло участь близько 
33 тисяч спортсменів. Тися
чами нових імен поповнив
ся загін розрядників.

Переможцем у весняних 
поєдинках вийшов колек
тив фізкультури колгоспу 
«Комунар» Олександрій
ського району. їм і буде 
вручено перехідний приз 
«Молодого комунара» — 
кришталевий кубок.

ІЗ

ПОВІСТЬ
ОСЬ ВІН, КАПІТАЛІСТИЧНИЙ

<І<І
і

— Не знаю, — відповідає 
палець до вуст.

Ми прислухаємось. «Ку-ку.
— Зозуля. — шепоче він і 

тає вона нас?
— Це інша, — шепчу я.
— Зозуле, зозуле, скажи, скільки разів ми ще зустрі

немось? — шепоче він.
«Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку...»
Зозуля старанно відповідає на його прохання. Ми лі

чимо. Лічимо. Налічуємо більше ста. Потім на полу
станок вривається гуркіт. Поїзд заглушає зозулю.

Він подає мені руку.
— Ти не сердишся?
— Ніскілечки, — хитаю я головою.
Він піднімається у вагон. Залишає там чемодан, 

плащ. Повертається на східці. Поїзд рушає. Я йду за 
вагоном. Поїзд набирає швидкість. Я біжу. Я кричу:

Виношу тобі сувору догану з останнім поперед
женням! За зозулю.

Дзвінко перегукуються колеса. Він не чує. Схиляєть
ся на поручні.

Виношу тобі сувору догану... — знову кричу я. Але 
вагон віддаляється. Віддаляється.

Я стою довго. На полустанку тнхо. Тільки зозуля 
щедро дарує нам зустрічі.

«Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку...»

ку-ку, ку-ку, ку-ку», 
усміхається. — Чи пам’я-

В хвилину 
відвертості

«Тред’юніоністські лідери ду
же часто перетворюються в 
крупних капіталістів. В цьому 
випадку вони дуже жорстоко 
експлуатують робітників, ніби 
мстячи їм... за 
зраду».

Комптон 
англійський*. *

«Після довгого 
товаристві своїх колег — фінан
систів я завжди 
так, наче пожив 
заврів».

ніби 
свою власну

МАККЕНЗІ,
письменник.
*

перебування в

почуваю себе 
серед іхтіо-

Поль ГЕТТІ, 
американський мільярдер.

* * *
«Основні принципи рекламної 

техніки залишаються ті Ж, не
залежно від 
вару. Наша 
лом, але ми 
хом могли б 
кою».

рекламованого то- 
фірма торгує ми- 
з однаковим успі- 
торгуватн і Амери-

Россер РІВС,
голова фірми «РІвс енд сан».

Ж Ж *

«Іспанські селяни не мають 
своїх земельних ділянок, жи
вуть в жалюгідних халупах і 
поволі вмирають з голоду».

Маранья, кардинал Севільї.
Ж * Ж

«Я завжди намагався вибира
ти друзів з числа людей, в яких 
були спільні зі мною вороги». 

Бернард БАРУХ, 
американський фінансист.

БК 03139.

,___ ____ І _ , , зараз же знайти роботу. І
на другий же день Бернар і Ольга відправились в 
місто.

Бернар звертався у всі видавництва, друкарні, ре 
дакції газет. Нічого! Він розповідав про 
своє становище, його охоче вислухували, 
співчували або сміялись, але роботи не 
давали. Ольга зверталась у всі швейні 
майстерні, ательє мод, магазини.

На другий день во
ни знову відправи-: 
лись в місто. І зно
ву ходіння з дверей 

в двері. Бернар звертався вже в конто
ри по найму чорноробочих і вантажни
ків. Ольга була згодна піти посудницею 
або прачкою. Але даремно!

А голод робив свою справу. ІЗонй про
дали з себе все, що можна було. А од
ного разу Бернар і Ольга навіть вирі
шили покінчити з собою. Вони вилізли 
на дзвіницю, але рішучість покинула їх 
в останню хвилину.

Ще два дні мук. В кінці-кінців терпін
ня їх скінчилось, на залишки грошей 
вони купили отрутні порошки і, забрав
шись у ту ж саму церкву, де їх обвін
чали, розділили їх порівну, випили і 
стали чекати смерті.

В лікарні у них виявили отруєння і 
дуже велике виснаження. Коли Ольга 
опам’яталась, вона забилась в істериці, 
безперестану повторюючи: «Звірі, звірі, 
звірі!».

В її історії хвороби так і записано: 
«Маячний стан (марить — рєд.). На
в’язлива ідея «звірі».

Газета «Юманіте», яка розказала шо 
історію, писала: «Нам думається, що 
«звірі» — не нав’язлива ідея, а певний 
висновок про оточуючих її і її коханого 
людей, для яких головна цінність — це 
гроші».

дані священику. Треба було !

їм по двадцять, його звуть Бернар 
Вантюріні, її — Ольга Павлак. Він пра
цював в Парижі друкарем, вона в пан
чішній майстерні піднімала петлі, що 
спустились.

Часто, бродячи по прекрасних вули
цях Парижа, Бернар і Ольга думали про 
майбутнє. їм здавалось, що сама доля 
з’єднала їх серця. Вони вже бачили се
бе разом. Він мріяв про мотоцикл, на 
якому вони будуть виїжджати за місто, 
вона — про швейну машину, на якій бу
де шити.

Але їх батьки думали інакше.
— На якого біса тобі потрібна ця 

Ольга? — грізно запитував Вантюріні- 
старший.

—Я її люблю, — відповідав Бернар.
— Ох, він її любить! Хотів би я зна

ти, скільки вона принесе тобі придано* 
го, ця панчішниця!..

— Досить вештатись з цим Берна
ром! — бушував Павлак-батько.

— Але я його кохаю, — протестува
ла Ольга.

— Цікаво знати, на які гроші він 
буде утримувати тебе, цей друкар
ський хлопчик на побігеньках.

...Сен-Антуант-Жінестьєр—передмістя 
Ніцци. Тут і обвінчались закохані, які 
таємно втекли з Парижа. Здавалось,' 
нема на світі людей, щасливіших за них. 
Але... 2500 франків, які були в них, від-

Ю. НЕДЕЛЬ.
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