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тній конгрес

НАСТАВ ЧАС ДІЯТИ!
В ім’я життя 
людей, в ім 'я

на землі, щастя всіх 
майбутнього людства 

треба твердо й рішуче вимагати за* 
борони атомної зброї і загального 
роззброєння!

(З промови М. С. Хрущова нд 
Всесвітньому конгресі за загальне роззброєння і мир).

^ роззброєння і мир
Ранкове засідання конгресу 10 липня 

почалось виступом голови Московської 
Ради М. О. Дигая, який передав від іме
ні москвичів учасникам великого форуму 
миролюбних народів палкий привіт і по
бажання успіхів у розв’язанні їх благо
родних завдань.

Потім на трибуну піднімається пред
ставник Бразілії Алваро Ліне. Він гово
рить про те, що ті війни, які мали місце 
в Південній Америці, були розв’язані 
або спровоковані спочатку англійським, 
а потім північноамериканським імперіа
лізмом. 1 тепер, коли відзначається, що 
в Бразілії демократія ще недосить роз
винута, це — результат політики США.

Потім промовець під оплески багатьох 
делегатів і гостей підкреслює, що саме 
Радянський Союз протягом своєї більш 
як 40-річної історії очолює сили миру і 
соціалізму на землі.

Професор Станіслав Кульчинський від 
імені польського народу палко підтри
мав плав загального і повного роззбро
єння, висунутий главою Радянського 
уряду М. С. Хрущовим на 15-й сесії Ге
неральної Асамблеї ООН, а потім пода
ний радянською делегацією в Комітет 
18-ти в Женеві. Реалізація цього плану, 
відзначає промовець, забезпечить мир 
людству, вивільнить на благо народів 
величезні матеріальні ресурси.

Говорячи про американський ядерний 
вибух на великій висоті, проф. Кульчин
ський підкреслює, що цей вибух набли
зив нас до грані, яка проходить між 
життям і смертю. Наприкінці промовець 
відзначає, що ленінський принцип спів
існування — це об’єктивна історична 
необхідність.

На трибуні — тепло зустрінутий при- 
сутніми прославлений чілійськнй поет 
Пабло Неруда. Як громадянин своєї 
країни і поет Латинської Америки, ка
же він, я насамперед, хочу вітати деле
гацію США. Члени цієї делегації пред
ставляють не купку безумців, а ті чудові 
сили цієї великої країни, які живуть і 
борються в дусі ідеалів Уітмена та ін
ших гуманістів.

Латинську Америку, продовжує Неру
да. часто називають континентом надії. 
Але ця надія нагадує вексель, оплата 
якого весь час відкладалась. Події на 
Кубі розбудили народи латиноамерикан
ських країн. Кубинець Фідель Кастро 
схопив невловиму надію за волосся і по
садив її за стіл у Гавані, за стіл Латин
ської Америки.

Далі промовець з гнівом говорить про 
підступи американського імперіалізму 
проти революційної Куби, про грабіж 
монополіями США латиноамериканських 
народів. Пабло Неруда висловлює на
дію, що в результаті роззброєння роз
цвіте економіка світу, книга і їжа при
йдуть в країни Латинської. Америки.

На ранковому засіданні конгресу та
кож виступили Хуан Марінельо (Куба), 
Тхао Денам (Лаос), Леліо Бассо (Іта
лія), Моктар Абаруді (Марокко), кано
нік Коллінз (Англія), Аугуст Спонгберг 
(Швеція) та інші.

♦ * ♦

В другій половині дня відкрилося спе
ціальне засідання конгресу. Головуючий 
професор Джон Бернал повідомляє:

— Ми звернулися з запрошенням до 
глав урядів 18-ти держав висловити 
свою точку зору вхпитаннях роззброєння 
в усній або писаній формі. Деякі глави 
урядів надіслали вже відповіді. Глава 
Радянського уряду прем’єр-міністр М. С. 
Хрущов люб’язно погодився викласти 
свою точку зору особисто на конгресі. 

Я зараз з задоволенням хотів би попро
сити прем’єр-міністра Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік виступити пе
ред конгресом...

Товариш М. С. Хрущов піднімається 
на трибуну. В залі виникає буря овацій. 
Всі встають, вітаючи главу Радянського 
уряду.

З допомогою залізної логіки фактів 
глава Радянського уряду показує, що 
роззброєння — владне веління часу. 
Не можна не бачити, каже він, шо тер
моядерна зброя безперервно удоскона
люється. її нагромадження у військових 
арсеналах загрожує досягти тієї критич
ної точки, коли, як раніше казали,' гар
мати починають самі стріляти, а тепер, 
перефразуючи цей вислів, можна сказа
ти: ракети з термоядерним зарядом самі 
почнуть літати. Ніколи ще підготовка до 
війни не набирала таких гігантських мас
штабів, як у наші дні. Товариш Хрущоз 
ілюструє то істину великою кількістю 
прикладів. Монополії, ці «торговці смер
тю», вкупі з мілітаристами шалено роз- 
дувають гонку озброєнь. За оцінкою 
вчейих-атомннків Заходу, в сучасному 
світі «потенціал ядерної смерті» обчис
люється в 250 мільярдів тонн тринітро
толуолу. На кожного жителя нашої 
планети припасено вже понад 80 тонн 
рибухівки. Гонка озброєнь обходиться 
страшенно дорого. На воєнні цілі в світі 
витрачається 120 мільярдів доларів. На 
першому місці за масштабами воєнних 
готувань стоять США.

У свій час, відзначає товариш Хрущов, 
президент США Ейзенхауер, а потім і 
президент Кеннеді заявляли, що вій
ськові сили США і СРСР рівні. А тепер 
керівні діячі США починають вкореняти 
в свідомість свого народу і своїх союз
ників думку про те, шо співвідношення 
сил нібито змінилось на користь США. 
Задум такого роду виступів ясний: твер
дячи, що вони виграють війну, амери
канські мілітаристи намагаються підба
дьорити як свої збройні сули, так і со
юзників.

Постає питання, як американські діячі 
виміряли зміну співвідношення сил на 
свою користь? Ніяких даних у них щодо 
цього немає, говорить товариш М. С. 
Хрущов. Якщо ж дивитися об’єктивно 
на стан справ, то картина вийде зовсім 
інша. В інтересах гарантування безпеки 
Радянський Союз змушений був створи
ти за останні роки ядерну зброю в 50, 
100 і більше мегатонн, міжконтиненталь
ні ракети і глобальну ракету, яка прак
тично невловна для оборони, і створив 
протиракетну ракету. У правлячих кіл 
США, які не мають такої потужної вій
ськової техніки, немає ні найменших 
підстав твердити, що співвідношення сил 
змінилось на їх користь.

Твердження американських керівних 
діячів про мниму перевагу США у спів
відношенні сил над Радянським Союзом 
таять у собі величезну загрозу як для 
народів інших країн, так і для амери
канського народу.

Глава Радянського уряду далі пока
зав, як американський мілітаризм нама
гається створити свого роду культ ядер
ної війни. Міністр оборони США Мак
намара, наприклад, недавно твердив, що, 
мовляв, можна домовитися про те, щоб 
застосовувати ядерну зброю тільки для 
ударів по збройних силах, а не по вели
ких містах. Ця страхітлива пропозиція, 
кгже тов. Хрущов, пройнята від початку 
до кінця ненавистю до людей, до люд
ства, бо вона намагається узаконити 
ядерну війну і тим самим загибель міль
йонів і мільйонів людей.

Ті, хто балансує «на грані війни», про
довжує товариш Хрущов, намагаються 
запевняти, ніби надійною гарантією збе
реження миру є сама ракетно-ядерна 
зброя. Ця концепція — її на Заході на
зивають «рівновагою страху» — супере
чить здоровому розумові, є кричущим 
обманом людей. На ділі під прапором 
«доктрини рівноваги» виношуються пла
ни розв’язування превентивної війни. 
Деякі відповідальні державні діячі США 
навіть відкрито заявляють про свою го- 
тспність взяти на себе «ініціативу в 
ядерному конфлікті з Радянським Сою
зом».

Але ми з усією певністю заявляємо: 
якщо агресори розв’яжуть ядерну війну, 
вони неминуче і самі згорять в її по
лум’ї.

Агресивні сили проводять гонку 
озброєнь, підготовку до нової світової 
війни під прикриттям розмов про воєнну 
загрозу з боку Радянського Союзу та 
інших соціалістичних країн. Товариш 
Хрущов наводить незаперечні доводи, 
як! показують всю фальш цієї злісної 
вигадки. Він ще раз підкреслює, що зов
нішня політика Радянського Союзу грун
тується на ленінському принципі мир
ного співіснування і дружби між наро
дами.

Значне місце у своєму виступі товариш 
Хрущов приділяє програмі загального і 
повного роззброєння, яку Радянський 
уряд вніс в ООИ, а також іншим мир
ним акціям Радянського Союзу.

Зміцнюючи свою могутність, говорить 
далі товариш М. С. Хрущов, Радянський 
Союз діє не тільки в своїх інтересах, але 
й в інтересах усього людства, в інтере
сах підтримання загального миру. Про
те ми ні в якому разі не задоволені тим, 
що нам доводиться віддавати багато 
сил і коштів виготовленню сучасної 
зброї. Наші наукові і технічні кадри 
могли б знайти набагато краще застосу
вання своїм знанням і досвідові. Удоско- 
нглення зброї в соціалістичних країнах—; 
це вимушена необхідність. Було б знач
но краще всю зброю викинути в море і 
г.отопити її. Ми стоїмо за загальне повне 
роззброєння. Ми готові разом з усіма 
державами, які мають ядерну зброю, 
підписати угоду про заборону всіх ви
пробувань цієї зброї. Це було б вели
ким кроком на шляху до загального 
роззброєння. Але одностороннього роз
зброєння країн соціалізму ніхто від нас 
не діждеться!

Глава Радянського уряду потіхі пере
конливо показав, як західні країни на 
чолі з США нещирими розмовами про 
роззброєння прикривають гонку озбро
єнь.

Весною цього року, каже він, уряд 
США послав за кордон три делегації: 
одну — на переговори в Женеву, дру
гу — на сесію ради НАТО в Афінах і 
третю — найчнеленнішу — в район 
островів Різдва і Джонстона — для ке
рівництва ядерними випробуваннями.

Діяльність якої з цих делегацій з най

МОСКВА, 11 липня. (ТАРС). Сьогодні 
з ранку тривають засідання комісій Все
світнього конгресу за загальне роззбро
єння і мир. У Кремлівському Палаці 
з’їздів працює комісія «Роззброєння і 
його політичні та технічні проблеми».

Після розв’язання деяких технічних 
питань у чотирьох підкомісіях поча
лося обговорення проблем: створення 
без’ядерних зон і зон контролю, ядерні 
випробування і співробітництво в кос
мосі, питання безпеки, політичні і тех
нічні аспекти роззброєння.

Багато делегатів з країн Азії, Афри
ки, Латинської Америки і Європи вияви- 

більшою ясністю відображає спргвжню 
суть американської політики? З усьог® 
видно — другої і третьої. А делегація в 
Женеві—це лише своєрідне «поикриття».

Товариш М. С. Хрущов спинився по
тім на необхідності мирного врегулю
вання німецької проблеми.

Показавши, яким великим благом для 
всього людства буде світ без зброї, 
тогариш М. С. Хрущов в останній части
ні свого виступу вказує, що народи мо-: 
жуть і повинні добитися роззброєння, 
зберегти мир. В сучасну епоху, каже вінг 
немає фатальної неминучості воєн. Але 
водночас немає^і фатальної неминучості 
миру. х

Постає питання, говорить товариш 
Хрущов, чи є можливість у народів те
пер спинити біг до смерті, до нової вій
ні;. Ми з усією рішучістю відповідаємо: 
так, є. Тепер є реальні могутні сили, які 
можуть відстояти мир. Це—Радянський 
Союз і світова соціалістична система, які 
створюють могутню перешкоду на шляху 
розв’язування нової світової війни. Це 
багато/молодих суверенних держав, V 
тому числі такі великі держави, як Індія 
і Індонезія, що виступають за загальне 
роззброєння і зміцнення миру. Це — ми
ролюбні сили в усіх країнах, які борю- • 
ться за ліквідацію самої можливості роз
в’язування збройних конфліктів.

Мені хотілося б ще раз підкреслити, 
продовжує товариш М. С. Хрущов, що 
вирішальна сила в боротьбі за роззбро
єння — це народні маси, їх активні дії. 
Хай всесвітній рух за загальне роззбро
єння і мир наростає день у день, тиж
день V тиждень. Хай піднімуться всі на
роди і своїми «етивними діями заступ
лять шлях світовій війні, даються роз
зброєння. Чим ширшою буде армія бор
ців за мир, чим вона буде ативнішою, 
тим швидше буде досягнуто загального 
і повного роззброєння. Нема сумнізу, шо 
народ кожної країни знайде ефективні, 
найбільш відповідні до конкретних умов, 
форми й методи боротьби за загальне 
роззброєння, за зміцнення миру, і внесе 
гідний вклад у розв’язання цього зав
дання.

Глава Радянського уряду закінчив 
свій виступ. У залі знову ’вибухають 
бурхливі оплески; всі встають.

Потім було зачитано послання конгре
сові глав урядів ряду країн — членів 
Комітету 18 ти. в яких вони висловили 
срою точку зору в питаннях роззброєн
ня: Антона Югова (Болгарія), Джава- 
харлала Неру (Індія), Юзефа Ціранке- 
вича (Польща).

З Англії на адресу конгресу надійшов 
короткий лист секретаря прем’єр-мі
ністра Макміллана, із Франції — ко
роткий лист французького посла в Ан
глії.

Було повідомлено, що президент США 
Кеннеді не дав ніякої відповіді на лист 
голови підготовчого комітету і навіть 
не надіслав повідомлення про одержан
ня цього листа.

На цьому закінчилося спеціальне засі
дання конгресу.

(ТАРС).
♦ *

ли бажання брати участь в загальній 
дискусії в комісії «Роззброєння і націо
нальна незалежність». Першою сьогодні 
виступила Густа Фучикова, представни
ця делегації Чехословаччнни.

На засіданні комісії, що обговорює 
економічні наслідки роззброєння, висту
пили вранці промовець Франческа Піс- 
толезе (Італія), відомий економіст Юр
ген Кучінський (ГІДР).

В комісії «Роззброєння і проблеми 
права, культури, моралі і т. д.» обгово
рення цих проблем проходить у підко
місіях.



Гнів громадськості усього світу
Американські імперіаліс

ти, які всупереч протестам 
усього світу підірвали в 
космосі ядерну бомбу, зно
ву й остаточно викрили се
бе перед лицем людства.

«Американський вибух ме
гатонної бомби на висоті 
200 миль від поверхні землі 
е актом безрозсудливос- 
ті», — заявив відомий ан
глійський вчений і громад
ський діяч лорд Бертран 
Рассел. Мета цього ви
буху — дістати відомості,

які сприятимуть несподіва
ному нападові Сполучених 
Штатів на СРСР. Випробу
вання проведено для того, 
щоб з’ясувати, чи виявиться 
порушення роботи радіоло
каційних установок, викли
кане вибухом, достатнім 
для цієї смертовбивчої ме
ти.

Ця зухвала провокація 
щодо миролюбного людства 
в такий момент, коли пред
ставники народів п'яти кон
тинентів зібрались в Москві

|—|ОВИЙ вибух в атмосфері проведено в момент, коли 
• “ в Москві відкрився Всесвітній конгрес за загальне 
роззброєння і мир. Американські імперіалісти вибухом 
ядерної бомби в космічному просторі '-протиставляють 
себе всьому прогресивному людству. Але не не лякає 
сили миру, це Не лякає нас. Це видно з виступів деле
гатів конгресу. Це видно й по роботі нашого колективу 
комуністичної праці імені XIV з'їзду ВЛКСМ. Всі чле
ни бригади вчора приступили до роботи з твердим на
міром виконати денну норму на 140 процентів. І доби
лися свого!

А. ЛИМАРЕНКО, 
бригадир колективу комуністичної праці імені 
XIV з’їзду ВЛКСМ Кіровоградського агрегатно
го заводу.

на Всесвітній конгрес 
загальне роззброєння і мир, 
не принесе слави амери
канському президентові і 
урядові, а викличе нена
висть громадськості усього 
світу, говориться в телегра
мі болгарського національ
ного комітету захисту миру 
президентові СІЛА Кеннеді.

Монгольський письменник 
і і журналіст Т. Даржа ска

зав: «Форрестоли у Пента
гоні ще не перевелися. Вони 

і будуть отруювати життя 
— людям, якщо не надягти на 

них гамівні сорочки. Нас, 
прихильників миру, більше, 
незрівнянно більше, ніж 
любителів наживатися на 
людській крові, і ми зуміємо 
примусити їх поважати ви
могу більшості людства».

Визначний англійський 
вчений? спеціаліст у галузі 
космосу Бернард Ловелл 
назвав американський ви
бух «одним з найбільш гру
бих і небезпечних експери
ментів з усіх коли-небудь 
здійснюваних досі».

ОБУРЕННЮ 
НЕМАЄ МЕЖ

ОБУРЕННЮ немає меж.
Як сміли американські 

атомщики провести ядерний 
вибух в той час, коли в 
Москві зібрався Всесвітній 
конгрес за загальне роззбро
єння і мир. Вистачило ж у 
них підлості підняти ядер
ний пристрій на висоту 200 
миль і зірвати його над ост
ровом Джонстон в 
океані.

Чешуться ру.кн в 
капців. Хочуть вони 
ти людство у нову 
бойшо. Хочуть перешкодити 
нам будувати, вчитись, спо
кійно жити. Не вийде, пано
ве! Люди світу проти війни. 
І мир восторжествує, як би 
ви не біснувались.

Правлячі кола США йдуть 
супроти здорового глузду, 
супроти волі народів світу. 
Не можна залишатися 
байдужим до цього. Наро
дам світу треба зробити все 
для того, щоб загнуздати 
американських вояк і їх 
прибічників. Думається, що 
своє рішуче слово в цій 
справі скажуть 
конгрес

Тихому

амери- 
втягну- 
світову

ЄВГЕНІЯ

стала маляремр ст-Гр1о к и
Будівельники поспішили на обід. Брига- < 

дир, зупинившись на хвилину, глянув на | 
дівоче обличчя, на яке спадало пасмо каштаново- | 

го волосся. Перевів погляд на десять пофарбова- | 
них вікон І запитав: $

— А хто ще тут працював? |
— Я сама.., — зосереджено зчищаючи шпате- > 

лем від фарб комбінезон, відповіла дівчина.
— Дів-ча-та! Валя! Твоя сестра вже до обіду } 

виконала денну норму, — вигукнули подруги. | 
Валя Марусенко оглянула шеренги пофарбо- | 

ваних вікон, радо поглянула на зніяковілу сестру, | 
поклала руку їй на плече і коротко мовила:

— Ну, як моя Євгенія? Думали, мабуть, що | 
підведе? Вона не така...

...Одержуючи атестат зрілості на випускному | 
вечорі, Женя запевняла однокласників, що стане ? 
малярем, як її старша сестра Валя.

Спочатку дівчина вантажила цеглу для муля- і 
рів. Жені пообіцяли: через деякий час пристав- | 
лять учнем до фахівця. А коли опісля дали при- > 
значення в бригаду малярів, бригаду комуністки- $ 
ної праці, дівчина від щастя розгубилася. |

— .лона. |
і Обнявши сестру, Валя заспокоїла її.
: — Зможеш! У нас головне — любов до свого |
; діла, наполегливість. А в тебе ці якості є. >
> Так комсомолка Євгенія Марусенко стала ма- | 
г лярем. Мрія дівчини здійснилась. Тепер перед | 
► нею широка дорога праці, навчання. »
> Ф. ПЛАХТІИ. І

НЭОВН1 тут начебто все гаразд. 
(5 кількасот метрів від об’єкту, 
0 роздоріжжі, стоїть великий ----
? з написом: «Комсомольська Ьудова». 
* Здалеку на головному корпусі теж ки- 
\ дається у вічі «Ударна комсомольська 
\ будова». На території м’ясокомбінату 
> скрізь видно лозунги, що закликають 
л комсомольців і молодь будови успішно 
д виконати рішення XXII з’їзду КПРС, 

XIV з’їзду ВЛКСМ- з строк здати в ек- 
р сплуатацію другу чергу споруджувано- 
0 го об'єкту.
(! Та терміни ці вже й самі будівельни- 
0 ки точно не пам’ятають, адже вони 
і) вже по кілька раз мінялися. Останній 
0 строк здачі адміністративного корпу- 
А су минув першого липня. А тут ще чи

мало роботи. Та головна «заковика» у 
віконних рамах. Коростеньський дерево
обробний комбінат Житомирської об
ласті повинен був ще в другому квар
талі поставити рами, але, як кажуии. 
віз і нині там. ~'

Началь

За 
на 

стоїть великий покажчик 
«Комсомольська будова:

бути чис
тим. Хай ті, хто дає розпо
рядження зривати атомні 
бомби, зрозуміють, що далі 
так не можна, що вони за 
свої дії понесуть покарання. 
Найсуворішого осуду за 
злочини перед людством 
заслуговують вони. Цього 
вимагають народи світу.

в. жиліщич, 
учень Чорноліської 
лісної школи.

Знам’янського района.
- ------- --  'О

ПІВТОРАМЕТРОВОЮ зе- 
левою стіною красує

ться комсомольська «коро
лева полів» у колгоспі іме
ні XX з’їзду КПРС Бобри- 
ненького району. Тут Рая 
Адаменко з своїми членами 
ланки думає зібрати по 100 
центнерів сухого зерна з 
кожного гектара. Комсо
мольці вже двічі спушили 
міжряддя, підживили та 
пропасинкували рослини. В 
цьому їм подав велику до
помогу механізатор Віктор 
Грнза.

О. ГАЙКО.
* *

Леніна 
району

*
АРТІЛІ імені 

ив Ульяновського 
на 600 гектарах вирощують 
кукурудзу комсомольці. Ком
сомольсько-молодіжні лан
ки Олени /Кивотовської, Ста
ніслава ІІевідомського, Іва
на Царелунги, Віри Сока- 
люк. Такі Золотар, Івана 
Ярмолатія не поступаються 
в завзятті одна перед од
ною. Кожна ланка на своїй 
площі вчасно провело між
рядний обробіток в обох 
напрямках та підживлення.

Л. УЛІЧ.

■МОЛОДИЙ КОМУНАР»
ІЗ липня 1962 р., 2 стор.

комсомольського штабу 
Володимир Ткачук, показуючи 

() в зобов’язанні термін здачі в дію 
г м’ясожирового і ковбасного корпусу 
0 до Дня будівельника, — не без іронії 
0 зауважує: 
г — Прогноз показує, що й цей строк 
х не останній.
\ Муляри кращої на будові комсомоль- 
> сько-молодіжної бригади Віктора Бави- 
л кіна, виборюючи звання колективу ко- 
1 муністичної праці, невпинно піднімають-* 
з ся вгору. Ще днів три-чотири, і вони 

закінчать кладку стін другого поверху. 
І А тоді, напевне, будуть «загоряти». Звіс

но, без роботи не сидітимуть, десь 
щось знайдеться, щоб їх приткнути. 

І Але не в цьому суть — на об’єкті бу
де затишшя. І знов-таки затримка че
рез залізобетонні колони та плити для 

І перекриття другого поверху.
Але й перший поверх м’ясожирового 

і ковбасного корпусу в одному кутку 
\ не закінчено, бо не вистачає лише од- 
\ нієї кутової залізобетонної колони. Для 
\ корпусу підйому худоби бракує шість 
х косоурів. Постачає всі ці матеріали 
* місцевий завод залізобетонних виро- 
А бів будуправління № 1 і Черкаський 

завод залізобетонних виробів. Ці під- 
Іприємства повинні були надіслати на 

будову колони, плити, косоури, віконні 
перемички, таврові балки ще в червні. 
Але поставку ганебно зірвали. Голозний 
інженер заводу будуправління № 1 
А. Чуб виправдується тим, що, мовляв, 
в них немає катаного заліза. Та, як

в дію 
корпусу

пояснює начальник будуправління № 1 
М. К. Батистов, заліза, хоч обмаль, але 
все-таки вони дістають. Кому-кому, а 
головінжу А. Чубу не до лиця зривати 
будівництво м’ясокомбінату, бо ж він 
є членом комсомольського штабу бу
дови!

Не проявляє наполегливості в цій 
справі і відділ постачання будуправлін
ня № 1 тресту «Цукробуд». Його на- $ 
чальник М. Розін дійшов до того, що 
не хоче навіть розмовляти з начальнм- 
ком комсомольського штабу. Будова £ 
відчувала нестачу дошок для підлоги, ? 
нафтобітуму. В. Ткачук з’явився до / 
М. Розіна з’ясувати причину затримки т 
матеріалів. Зарозумілий начальник від- х 
ділу постачання відрубаз: \

— В мої справи не втручайся. Коман- ? 
дуй своїми комсомольцями, проводь л 
там з ними бесіди, а сюди не лізь(!).- 1.

Здавалося б,_. ддд,. дакої будови л . 
?зн5*?ЙР?о*їдтукатурні ковші. Не так і ? 
багато металу йде на виготовлення 
ковша. Але й про таку «дрібницю» від- $ 
діл постачання не думає. Якщо ковші 4 
не виготовляють в Кіровограді (раніше { 
займалося цим техучилище № 6), то І 
можна ж їх завезти з інших міст. На І 
практиці ж відсутність ковшів призво- < 
дить ось до чого: для накидання роз-< 
чину на стіну штукатури користуються • 
лопатами, а через це втрачається до ■ 
двадцяти процентів розчину, знижується ’ 
продуктивність праці.

Більшої оперативності і настирливості ’ 
вимагається від комсомольського шта
бу. В його ж персоналі відсутні такі 
випробувані форми впливу, як «блис
кавки», загони «легкої кавалерії», «ком
сомольські прожектори». Сам началь
ник штабу, безумовно, не в силах од
ночасно охопити всі ділянки роботи, а 
коли б у кожній бригаді були його 
«очі й вуха» — «прожектори», вони по
мічали б усі недоліки, сигналізували б 
штаб, спільними зусиллями добивалися 0 А НАТОЛІЙ Бондар та Вячёс- 
ЇХ ліквідації. І, нарешті, чому б КОМ- £ ЛлавТамиипп пггля помелі п.-_ 
сомольцям будови не встановити кон- г 
такт з молоддю заводів-постачальників» 
будматеріалів! Таке спілкування було * 
б тільки на користь. \

Штаб будови очолює молодий, ще \ 
мало досвідчений В. Ткачук. Та й пра- > 
цює він зовсім недавно. Отже міськ- 
ком комсомолу повинен подавати йому 
систематичну допомогу і порадою, 
ділом.

> м. Кіровоград. І
і будуправління № 1. ?
І На знімку: Євгенія МАРУСЕНКО. |
< Фото автора. ?

І ПИШУТЬ
МАЙБУТНІ МЕХАНІЗАТОРИ

І і
О. ШКАБОЯ, I

■ • ’ J

лав Таранцов після демобілі
зації з Радянської Армії пішли 
працювати в тракторну брига
ду причіплювачами. Полюбила
ся їм робота механізатора, і ви
рішили хлопці стати тракто
ристами. Тепер вони курсанти 
Гайворонського училища меха
нізації сільського господар
ства.

Нещодавно на практику в 
рідний колгосп приїхав Вячес- 

сумніву: 
хлопець 

кого вчи-
спецкор. «Молодого комунара», 

м. Кіровоград.

£3 о б хг © жг і Л £§■ С РЖ У
Про участь комсомольців і молоді області в республіканському 

місячнику по збиранню металолому
МЕТОЮ подання допомоги колективам підприємств металургійної промисловості 

** України у виконанні соціалістичних зобов’язань по надплановому випуску чавуну, 
сталі і прокату Центральний Комітет ЛКСМ України прийняв постанову про прове
дення з 1 по 31 липня республіканського місячника но збиранню металевого- лому.

Бюро обкому ЛКСМУ своєю постановою зобов’язало міськкоми, райкоми ЛКСМУ, 
комітети первинних організацій забезпечити активну участь комсомольців і молоді, 
піонерів і школярів у республіканському місячнику.

Для комсомольських організацій, які зберуть за час місячника найбільшу кількість 
металолому і успішно виконають свої завдання, встановлено премії. Для міських і 
районних комсомольських організацій встановлено три премії: 60, 50 і 25 крб., 

для первинних організацій — три премії: 25, 20 і 15 крб., для кращих збирачів мета
лолому — дві премії; 15 і 10 крб.

хованнями Заслгженої вчитель
ки УРСР Катерини Мартинів- 
ни Карлаш. Цього літа разом з 
Вітею Пахомським. учнем дру
гого класу, ми побували у неї 
в Києві. Катерина Мартинівна 
подарувала нам книжки з влас
ними автографами.

тт‘- канікул учні
школи чудово відпочк- 

наберуться нових сил» 
в новому навчальному 

мати лише хороші успіхи.
В. СИДОРЕНКО, 
учениця 7 класу.

Аджамка !
Кіровоградського району. 1

ТОВАРИ ПРИНОСЯТЬ 
ДОДОМУ

КОЛИ вам немає часу стояти 
в черзі в гастрономі або в 

продовольчому магазині, корис
туйтесь столом замовлень. Він 
працює в центральному гастро
номі. Завідує ним Микола Ан
тонович Бодашко. Чимало по
купців підходять до нього з 
проханням доставити додо
му необхідні продовольчі това
ри. Уважний, ввічливий до за
питів відвідувачів Микола Ан
тонович користується повагою.

На жаль, таке хороше почи
нання є лише в центральному 
гастрономі. Тіравда. в іншому 
магазині, де директором т. То- 
фанюк. теж існує стіл замов
лень. Але книгу замовлень хо
вають далеко від покупців. * 
вона поступово вкривається пи
лом. -і

г. толок.м. Кіровоград.

Під час літніх 
нашої 
путь, 
щоб 
році

лав Таранцов. Немає 
виробничу практику 
проііде добре. Тут є у 
тися.

Хороша зміна росте -------- -
ним механізаторам артілі: пра
цьовита, бойова. Цс вже згада
ні вище Анатолій і Вячеслав, 

, Віктор Цибулько та Віктор Вои- 
і дар. Адольф Швець і Анатолія 

Савчук.
л. ПОЛІЩУК. 

Колгосп імені Чкалова 
Голованівського району.
ЛІТО ДЗВІНКЕ, ВЕСЕЛЕ

ІХ'ЧНІ нашої школи весело 
відпочивають в піонерських 

таборах, в туристських похо- 
| дах і цікавих подорожах. Ось і 

недавно ми їздили на Кремен
чуцьку гідроелектростанцію. 
Катались на катері, оглянули 
нове місто гідробудівників, оз
найомились з ГЕС. Повертаю
чись додому, побували на під
приємствах Олександрії. Бага
то цікавого побачили учні підІ час цієї подорожі.

Вже декілька років аджам- 
■ ські школярі листуються з ви-

досвідче-
пра-

с.
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«Ра- 
комсомольським 

ми одержували 
двісті патро-

СЗКОСЬ одного разу, зга- 
■Г* дуючи про свою ком
сомольську юність, Микола 
Островський написав: 
зом з 
квитком
рушницю і 
нів».

Прошумів час над краї
ною. Роки, про які згадував 
Микола Островський, стали 
легендарними. І, одержу
ючи тепер комсомольський 
квиток, ти, можливо, з жа-' 
лем думаєш: «Ех, був жеС 
такий час, га? Комсомоль-1^ 
ський квиток, рушниця і 
двісті патронів».

Так, тепер не вручають 
тобі разом з 
ським квитком 
нів. Але це не 
ти, вступаючи
не стаєш бійцем.
І перші твої комсомольські' 
заповіді записані в статуті( 
так. І

Член ВЛКСМ повинен: І 
бути активним борцем за 

перетворення в життя велич
ної програми комуністич
ного будівництва, готувати 
себе до життя в суспіль
стві, яке утверджує на зем
лі Мир, Працю, Свободу, 
Рівність, Братерство і Щас-

тя всіх народів, пов’язувати 
свою працю, навчання, ви
ховання і освіту з участю 
в будівництві комунізму.

Що це означає: «бути ак
тивним борцем»? Це зна
чить — завжди бути на пе
редньому краї боротьби 
радянського народу за по
будову комуністичного сус
пільства, відчувати себе бій
цем за перетворення в 
життя ленінських ідей, рі
шень партії.

Партія і уряд прийняли 
рішення про освоєння ці
лини. Це було мудре і 
своєчасне рішення, спрямо
ване на дальше піднесення 
сільського господаре т в а

країни, на поліпшення всьо
го добробуту нашого наро
ду. Це був великий і важ
ливий політичний крок на
шої партії. Він був зроб
лений Центральним Комі
тетом з ініціативи Микити 
Сергійовича Хрущова, не
зважаючи на те, що дехто 
висловлював сумнів і недо-

ДВІСТІ ПАТРОНІВ

ми в ковильні степи. Не
привітно зустрів степ при- 
шельців. Вони жили в па- 
ТГатках, стійко переносили 
холоднечу і піднімали ці
лину. Тепер на цілині по
чинається новий етап: ціли
на повинна виробляти не 
лише хліб, а й м’ясо, мо
локо, вовну.

вір’я. Але партія проявила * 
рішимість. Велика епопея 
в житті нашої країни, на
шої молоді почалась.

Тисячі молодих патріотів 
відправились добровольця-

І знову, ЯК ч.’м років то
му, йдуть ешелони на 
схід — неспокійна і невга
мовна у своєму стремлінні 
творити і жити великим 
життям, радянська молодь
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комсомоль-' 
двісті патро-/ 
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іде підпорювати другу ці
лину, І так само, як серед 
перших покорителів, біль
шість із них — комсомоль
ці. Якщо запитати їх, куди 
вони їдуть, що будуть ро
бити, в чому вбачають свій 
обов’язок, кожний відпо
вість, прикладно так: «На 
цілину їду. Кажуть, важко 
там, тому й їду». І, напевне, 
ніхто з них із скромності 
не скаже: перетворюю 8 
життя політику партії. Над
то вже. високі і урочисті 
ці слова. А хіба це не так 
насправді? Партія здобула 
велику перемогу, передба
чивши невичерпні можливо
сті цілини. Політика партії 
перемогла. І перемогу цю 
допомагав 
мол.

Недавно
(1962 р.) Пленум ЦК КПРС 
намітив нові грандіозні пер
спективи по дальшому роз
витку сільського господар
ства. На Пленумі говори
лось про те, як потрібні 
молоді руки, хороше ком
сомольське завзяття на 
фермах, .на ланах. І зпову 
комсомол іде туди, де важ
че, туди, де розв’язується 
питання великої державної 
політики.

На інших 
тих, на яких 
Островський,

пер
лінія боротьби 
за комунізм. 
На інших рубе
жах перевіря-

сьо- 
моральні 
патріотів,

передово

комунізм.

жах 
ються 

годні бойові і 
якості молодих 
Це мирні фронти, фронти 
натхненної праці. Але вони 
вимагають від кожного, 
хто вступив в комсомол, не 
меншої пристрасті, наполег
ливості, самовідданості. Во
ни вимагають, щоб ти вмі
ло володів мирною 
зброєю. Зброя ця — кель
ма будівельника і вібра
тор бетонника, різець тока
ря і_ плуг механізатора.

коли тебе 
комсомол, 

на пам’ять 
Островсько- 
комсомоль- 
нам вруча- 
двісті пат-

кувати комсо-
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фронтах, не 
бився Микола 
проходить те-

...Сьогодні, 
прийняли в 
прийшли тобі 
слова Миколи 
го: «Разом з 
ським квитком 
ли рушницю і 
ронів». Но шкодуй за тим, 
що пізно народився, що не 
дісталось тобі тих двохсот 
патронів, не шкодуй! Вони 
в тебе є, ці двісті патронів.

Це — ударні комсомоль
ські будови і 
курудзяний 
чергування 
дружинника 
безсонні ночі 
леннями і палкі диспути в 
клубі, це все наше життя, 
в якому так багато справ 
для молодих рук, допитли
вого 
ця.

цілина, 
похід
з

на

ку- 
і нічні 

пов’язкою 
рукаві, це 

над крес-

розуму, вірного сер-

д. ДІДУСЕНКО,
А. СКРИПНИК. !
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/ ПІОНЕРСЬКИЙ табір нагадує неспокійний бджолиний 
вулик. Тут відпочивають хлопчики та дівчатка з різ

них шкіл Ульяновського району. Цікавими справами 
займаються в своєму таборі піонери. Одні саджають кві
ти, інші вирушають у походи, а ці, яких ви бачите на 
знімку, зібрались навколо своєї виховательки І уважно 
слухають. Людмила Федорівна Червончук читає піоне
рам другого загону роман Миколи Островського «Як гар
тувалась сталь».
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вони 
дарують радість

%

МАЙЖЕ кожного вечора в двері- квартири пенсіонерів Ски- 
бинських, які проживають по вулиці Молодіжній, лунає 
стук.

— Люда прийшла! — радіють хазяї і поспішають відчинити.
— Зрастуй, дочко, — звертається до дівчини Пелагея Макси

мівна Григорович. — Розповідай, що новенького принесла.
... Коли міська бібліотека ім. І. Франка проводила декадник • 

по доведенню книги до кожної сім’ї, учениця ремісничого учи
лища № 1 Людмила Куриленко та її подруги Тетяна Орлова, 
Тонн Середня, Марія Боса і Валя Чернявська вирішили взяти 
в ньому активну участь, 
діжну вулиці, Ленінський, 
зібрали відомості про тих, 
лучили ще двадцяту, п’ять нових 
ку І пенсіонерам комсомолки самі обмінюють книги, 
тих, хто через поганий зір не може читати, Дівчата 
вують колективні читки.
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Дівчата обійшли Радянську, Моло- 
Ковалівсчкий, Тракторний провулки, 
хто користується бібліотекою і за- 

читачів. Людям похилого ві- 
А для 

влашто- м. ножнов, 
м. Кіровоград.
--------------------------------Всесоюзний зліт піонерів

АРТЕК, Кримської облас
ті, 10.
сонце 
моря, 
личчя 
біля 
гори звучали горна і в не
бесну блакить здіймалось 
полум'я вогнів, але такого 
пожвавлення, як сьогодні, в 
«піонерській республіці» ще 
не було. Сюди на другий 
Всесоюзний зліт, присвяче
ний 40-річчю організації 
юних ленінців, з'їхалися 
2.250 делегатів з усіх союз
них республік країни.

В гості до учасників зльо
ту прибули тепло зустрінуті 
дітьми перший секретар 
Центрального Комітету 

Голова Ради Мі- 
Монгольської На- 
Республіки ІО. Це- 

секретар ЦК КП 
А. Д. Скаба, сек-

(РАТАУ). Південне 
грає на водній гладі 
освітлює радісні об- 
дітвори. Багато раз 

підніжжя Ведмідь-

МНРП, 
ністрів 
родної 
денбал, 
України 
ретарі ряду обкомів партії 
Радянського Союзу, які від
почивають у Криму.

На зліт запрошено піоне
рів двадцятих років — пер
ших артеківців, дітей Поль
щі, Чехословаччини, Руму
нії, Болгарії, Франції, Бель
гії, Фінляндії, Швеції, Індії, 
Малі — юних друзів з 25 
країн світу.

40 фанфаристів і 40 бара
банщиків сповіщають про 
початок піонерського пара
ду. Здіймаються вгору пра
пор Всесоюзної піонерської 
організації і піонерські пра
пори союзних республік.

Під звуки Державного 
Гімну Радянського Союзу 
на центральній щоглі підні
мається червоний 
40 різнокольорових 
сповіщають про 
зльоту.

Із словами привіту до 
юних ленінців звертається

прапор, 
ракет 

початок

голова Центральної ради 
Всесоюзної піонерської ор
ганізації імені В. І. Леніна, 
секретар ЦК ВЛКСМ Л. К. 
Балясна.

— Ви, — каже вона, — 
спадкоємці славних тради
цій старшого покоління — 
комуністів і комсомольців. 
Вам разом з нами будува
ти комунізм і жити при ко
мунізмі.

Хай законом вашого жит
тя стане батьківський на
каз Микити Сергійовича 
Хрущова: «Ростіть кому- 
ністами-ленінцями, працюй
те по-ленінському, вчіться— 
по-ленінському, любіть Ра
дянську Батьківщину так, 
як любив її наш дорогий 
Ілліч».

Учасників зльоту вітають 
Мамлакат Нахангова, яка в 
свою* піонерську юність бу
ла нагороджена, орденом 
Леніна за великі збори ба
вовни. Від зарубіжних піо
нерів із словами привіту 
звернулись Карл-ганс Кауф- 
ман (з НДР) і Рісто Лайне 
(Фінляндія).

Справа і зліва від зведе
ного хору на площі вишико
вуються діти з червоними 
вимпелами славних піонер
ських справ. В піснях, вір
шах, хореографічних сцен
ках вони відображають 
шлях, пройдений юними ле
нінцями за 40 років.

Зліт триватиме до 18 лип
ня. Буде підбито підсумки 
виконання піонерської дво
річки, юні активісти обмі
няються досвідом роботи.

В «День миру і дружби» 
відбудеться великий мітинг, 
присвячений найбільш хви
люючій темі: «Не бути вій
ні!». Після мітингу діти 
закладуть в Артеку обеліск 
миру. .

В■
2 ІЛЬШЕ року тому ЦК КП України прийня
2 ня, в якому підтримав ініціативу комсс

в рііиен- 
комсомольців, 

молоді і громадськості Залізничного району міста .Києва 
про активну пропаганду і впровадження нових форм

° доведення книг до найширших кіл трудящих.
2 Цінне починання киян знайшло широку підтримку 
2 серед комсомольських організацій, громадськості міст і 
2 сіл області. При окремих первинних і при всіх районних 
2 комсомольських організаціях створені ради друзів кни- 
2 ги, на заводах, в учбових закладах, в установах, пращо- 
2 ють тисячі книгонсш — громадських розповсюджувачів. 
2 У нас стали краще проводитися свята і місячники кни- 
2 ги, зустрічі письменників з читачами, вечори літератури 
2 і колективні обговорення нових художніх творів.
2 Яскравим проявом громадського руху по розповсюд- 
2 жению літератури є створення безпосередньо на під- 
2 прпємствах і установах народних книжкових кіосків і 
2 куточкіз книг. В нашій області їх понад шістдесят. Доб- 
2 рий досвід має гайворонська комсомольська організація. 
2 Тільки через створені книжкові кіоски і куточки книги, 
2 при активній допомозі громадськості за останні півтора 
2 роки в районі продано літератури більше, як на 20 ти- 
2 сяч карбованців. Комсомольці Гайворонського парово- 
2 зоремонтного заводу (секретар комсомольської органі-
2 зації Л. Савравська) обладнали книжковий кіоск, яким
3 керує А. Костюк. За рік тут розповсюджено літератури
■ майже на 700 карбованців. Добре також працюють 
" кіоски і куточки книг на Заваллівсько.му графітному 
" і Сальківському цукровому комбінатах, млинзаводі.
■ На Хирівському мебльовану комбінаті куточком книг 
а керує секретар комсомольської організації В. Кузьмен-
■ ко. На підприємстві є групи комсомольців, які роз- 
а повсюджують літературу серед робітників безпосеред- 
£ ньо в цехах. За півтора рс^и таким чином продано книг 
□ на 400 карбованців.
■ Заслуговує уваги досвід розповсюдження літератури
■ комсомольською організацією Кіровоградського агрегат-
■ ного заводу (секретар комсомольської організації 
2 Ю. Кваша). Громадські розповсюджувачі цього під- 
2 приємства реалізують літературу під час масових захо-
■ дів, які проводяться на заводі, беруть активну участь
■ в місячниках і тижнях книги, організують книжкові ло- 
2 тереї. Кращий громадський розповсюджувач агрегатно-
■ го заводу інженер В. Чабаненко тільки за час місячий« 
2 ка в 1961 році продав літератури на 1.150 карбованців.
2 Любителям літератури добре відомі прізвища бібліо-
■ текаря Кіровоградської бібліотеки імені Горького
■ т. Атран, швеї Кіровоградської швейної фабрики т. Од- 
2 носум, електрика Балахівського вуглерозрізу т. Лохвинь-
■ кого. Всі ці товариші є пристрасними пропагандистами 
2 книги. їх мета не 
° книг, а. головним
■ никам підвищити
п Факти свідчать
■ літератури займаються безпосередньо партійні і комсо-
■ мольські організації, коли на то справу піднятий весь
■ актив, там пропаганда книги займає почесне місце.
а На жаль, у нас є ще багато невикористаних можли-

тільки в тому, щоб продати більше 
чином, в тому, щоб допомогти робіт- 
свій ідейно-політичний рівень.
про те, що там, де, розповсюдженням

востей на цій важливій ділянці ідеологічної роботи. Го- 
лзванівський район з року в рік зриває виконання пла
ну по книжковій торгівлі. Надзвичайно погано організо-. 
вана в нинішньому році реалізація літератури в Добро«, 
велпчківському, Новопразькому, Хмелівському, Рівнян- 
сько.му районах. Однак це мало турбує не тільки кни- 
готоргуючі організації, а й райкоми комсомолу.

Книжкові кіоски ще не створені на десятках великих 
промислових підприємств міст Кіровограда, Олек
сандрії, Знам’янки, Хрущова. їх майже немає в колгос
пах і радгоспах. Хіба можна миритися з тим, то вони 
існують тільки в 11 районах області?

Звичайно, справа не тільки в тому, щоб кількісно роз
ширити кількість народних кіосків і куточків книги. Ми' 
повинні, насамперед, потурбуватися про те, щоб добре 
працювали існуючі. Хіба нормальним є таке становище, 
коли в місті Кіровограді, МаловИсківському і Рівиян- 
ському районах частина кіосків згорнула свою діяль
ність. І це проходить повз увагу комсомольських орга
нізацій. Погано розповсюджують літературу комсомоль
ці і молодь найбільшого в області заводу «Червона зір
ка». Але Кіровоградський міськком комсомолу таке ста
новище зовсім не хвилює.

Практика діяльності деяких книжкових кіосків свід
чить, що часто-густо вони швидко припиняють свою 
роботу, бо до розповсюдження літератури залучені не 
групи ентузіастів — любителів книг, а поодинокі люди. 
Варто цим товаришам перейти працювати на інше під
приємство. і книжкові кіоски закриваються. Так, зокре
ма, сталося на кіровоградських заводах «Динамік», 
«Червоний прапор».

Велику роль в розповсюдженні літератури повинні 
відіграти працівники культури. Вони можуть і повинні 
організувати цю справу в бібліотеках, клубах, Будинках 
культури. Слід частіше проводити літературні вечори, 
читацькі конференції та інші масові заходи. А втім, в 
Новогеоогіївському, Хмелівському. Новоукраїнському ра
йонних відділах культури майже зовсім не запроваджу
ють ці перевірені форми роботи.

В Залізничному районі міста Києва майже при всіх 
первинних комсомольських організаціях створені ради 
друзів книги. У нас же їх дуже мало. Потрібно органі
заційно зміцнити існуючі і значно розширити кількість 
рад друзів книги для того, щоб вони стали штабами 
масового розповсюдження літератури. Міськкомам, рай
комам комсомолу, первинним комсомольським органі
заціям треба частіше обговорювати питання, пов’язані 
з розповсюдженням літератури, удосконалювати форми 
й методи, вивчати і запроваджувати передовий досвід 
кращих пропагандистів, громадських розповсюджувачів 
і книгонош. Це буде важливим вкладом в справу кому
ністичного виховання трудящих, як цього вимагають 
від нас рішення XXII з’їзду КПРС.

В. МАРУЩАК, 
інструктор відділу пропаганди і агітації обко
му КП України. ,

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 13 липня 1962 р., З стор.
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ЩА ОКОЛИЦІ Кіровограда—Ковалівні, біля річки 
інгул^ в Луговому провулку стоять дві оселі. В 

старенькій хатині під номером 18 «а» пройшли юнацькі 
роки відомого радянського художника М. Божія. В но
вому і світлому будинку, що стоїть поряд зараз про
живає батько митця — Михайло Якович. Незважаючи 
на свої 73 роки, Михайло Якович рухлива і бадьора 
людина з красивими, як у діда-Мороза, білими вусами 
і голубими очима. Любить колишній ливарник слухати 
про сина, але ще більше подобається йому розповідати 
про нелегку долю свого Мишка..

Народився майбутній майстер пензля в 1911 році. 
Коли хлопчикові минуло півтора року, трапилося не
щастя: Михайла розбив параліч, відняло ліву ніжку. 
Ходив на милицях. Боляче було батькам дивитися на 
нього, але дитина ніколи не скаржилась. До школи 
Михайло не міг ходити, доводилося наймати учителя. 
Але таке навчання було недовгим — не мав за що Ми
хайло Якович вчити сина. Хлопчина почав самостійно 
оволодівати наукою.

— Читав Миша дуже багато, — згадує батько. Було, 
закинеться в кімнаті і до двох-трьох годин не лягає 
спати.

Крім читання, юнак захоплювався музикою. Доско
нало грав на балалайці, мандоліні і гітарі. Гітара ста
ла супутницею його життя. Малювати Михайло почав 
років з восьми.

— Приходжу я якось з роботи, — згадує Михайло 
Якович, — а син порозпорював лантухи, зшив їх, 
розстелив на долівці серед хати, загрунтував і малює 
аквареллю. Я немало здивувався. На моє запитання 
відповів, що пише портрет Степана Разіна. І намалю
вав. Правда, працював він над картиною дуже довго.

У 18 років після двох надзвичайно складних операцій, 
зроблених професором Кофманом в м. Одесі, Миша, 
нарешті, покинув милиці і став ходити з палицею. З 
цього часу розпочалося нове життя для обдарованого 
юнака. Він їде в Ленінград, а потім в Москву, де зу
стрічається з видатним художником Герасимович Той,

j
І
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оглянувши роботи хлопця з 
України, дає йому пораду 
вчитися. В 1936 році М. Бо
жій вступає до Одеського 
художнього училища.

ХАТІ, де живе зараз 
батько майстра пенз

ля, дбайливо зберігаються 
декілька юнацьких робіт Ми
хайла Божія: копія відомої 
ва», оригінальні полотна «Ліс біля річки», «Сухе дере
во», «Діти на річці», «Орач», портрет матері митця 
Фросини Василівни.

— А оце я, — Михайло Якович показує невеличку 
картину.—Намалював мене онук Святослав—син Миш
ка. Він також художник.

Багато картин створив М. М. Божій. Найбільш відо
мі серед них «Думи мої, думи», і «В. І. Ленін».

К I Р О В О Г РА Д Ц1 
за межами Кіровоградщини

і

\

картини «Бояриня Морозо-
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вість внутрішнього 
світу людей другої полови
ни XX століття. Ці основні 
риси його таланту прояви
лися не лише у згаданих 
картинах. Досить пригадати 
його більш ранні роботи та
кі, як «Портрет відмінниці

Світлани Шппунової» і «Медсестра».
Кожний з творів — схвильована розповідь про сучас

ну молодь, про чистоту і ясність її помислів, про рішу 
чість йти широким шляхом до світлого майбутнього. 
Роботи художника широко відомі не лише в нашій краї
ні, а й за кордоном, вони увійшли до золотого фонду 
радянського мистецтва.
"ОЕЛИКОЮ і заслуженою славою користується наш 

земляк, який живе і працює зараз в Одесі. Про лю
бов народу до видатного художника свідчить тс, шо в 
дні виборів трудящі Бєлгород-Дністровського виборчого 
округу обрали його своїм депутатом до Верховної Ра
ди Союзу РСР.

Нещодавно Заслуженому діячеві мистецтв, народно
му художникові УРСР, члену-кореспонденту Академії 
художеств СРСР Михайлу Михайловичу Божію мину
ло 50 років. Він в повному розквіті своїх сил та 
здібностей, і народ чекає від нього нових високохудож-: 
ніх картин.

О. ЗУБИЦЬКИЙ, 
працівник позаштатного відділу культури. 

■■■авваапоппаапспсзЭ
Картину «Думи мої, думи», над якою працював про

тягом кількох років, майстер пензля показав на вистав
ці, присвяченій Декаді української літератури і мисте
цтва у Москві в 1962 році.

Відзначаючи кращі твори 1960 року, Академія ми- ■ 
стецтв СРСР присудила цьому твору найвищу нагоро- ■ . 
ду — Золоту медаль. Це одна з кращих картин, "
свячена великому Кобзареві.
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Картиною «В. І. Ленін» " 
М. Божій зустрів XXII ■ 
з’їзд КПРС. Одна з пози- ■ 
тнвних якостей творчості ■ 
М. Божія - сучасність. ■ ТЇЛЯНИ

Він живе інтересами ■ плаїїм
свого часу, прагне пізня- ■ пар-ІІІГТОІІРТЛГІПГ 
ти всю глибину і склад- ■ ВсІШІНІ ГАНСЬКИХ 
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ПАРАШУТИСТКИ респуб- 0 
ліканського аероклубу ф 

ДТСААФ Казахської РСР 
робітниці Алма-Атннської 
взуттєвої фабрики № 1 Світ
лана Аблєєва і Світлана Клі
тина, студентка 5-го курсу 
медичного інституту Тетяна 
Нестеренко і тренер з стриб
ків у воду дитячої спортив
ної школи Олександра Шер- 
стюк в денному комбінова
ному груповому стрибку з 
висоти 1500 метрів призем
лились л середнім відхилен
ням від центра кола 18 мет
рів 17 сантиметрів. Це но
вий світовий рекорд.

На з н і м к у : (зліва на-' 
право) Світлана АБЛЄЄВА, 
Олександра ШЕРСТЮК, 
Світлана КЛІШИНА і Те
тяна НЕСТЕРЕНКО.

Фото П. ФЕДОРОВА. 
Фотохроніка ТАРС.
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атоміциків 
(TAPCJ. Пред- 

американської ко* 
атомній енергії за- 
Гонолулу, що пер- 
закінчити нинішню

ПАРИЖ, 
ставник 
місії по 
явив у 
ше ніж
серію ядерних випробувань 
Сполучені Штати, очевидно, 
проведуть ще два або три - 
ядерних вибухи на великій^ 
висоті в районі острова і 
Джонстона. ?

Кореспондент агентства^ 
Франс Пресс повідомляє,^ 
що, за словами представ- «
ника комісії, один з цих* Позавчора кіровоградські 
вибухів буде проведено на() динамівці приймали на своє- 
більшій висоті, 
редній вибух.

ВИЗВОЛЕННЯ 
НАБЛИЖАЄТЬСЯ

ДЖАКАРТА, 11. (ТАРС). 
Два райони Західного іріа- 
ну визволені індонезійськи
ми патріотами. Владу в цих 
районах, як передають міс
цеві агентства, передано 
Республіці Індонезії в особі 
командира повстанських 
частин у Темінабуані.

Новий ядерний вибух 
під землею

ВАШІНГТОН, 11. (ТАРС). 
Сполучені Штати провели 
сьогодні на випробному по
лігоні в штаті Невада но
вий вибух ядерного при
строю під землею. Комісія 
по атомній енергії повідо
мила, що вибух було про
ведено на дуже невеликій 
глибині.

ніж попе-0 МУ ПОЛІ луцьку «Волинь».
< Зустріч закінчилася перемо- 
т гою місцевих футболістів 
? з рахунком 4:1.

'М ВАСИЛЯ ПАВЛОВИЧА заболів зуб. 
=* Цілу ніч бідолаха прикладав до 
болючого місця «Денту», тупцював 
біля ліжка і не знаходив для себе міс
ця в хаті. Вранці біль ущух, і мученик 
пішов на роботу. Але не пройшло й 
години, як знову закрутило в щелепі. 
Трясло, як у лихоманці. Довелося ки
нути роботу.

— Мені до зубного лікаря, на швид
ку допомогу, — звернувся він □ лікар
ні до реєстраторки.

Після взяття деяких анкетних даних, 
та вручила карточку.

— Оце віддасте сестрі, — промови- 
. ла вона металевим голосом.

Виконавши вказівку реєстраторки, 
хворий почав чекати. Через півгодини 
йому здалося, що за нього забули, він 
несміливо підійшов до дверей.

— Як там мене, я по швидкій допо
мозі?

— Ви не по швидкій, а по першій. 
Заждіть трошки.

Ще півтори години Василь Павлович 
сновигав по коридору, зміряв жалісли
вими поглядами сестру, коли та від
чиняла двері, і терпеливо чекав.

Нарешті викликали.
Біля бормашини у застиглій позі сто

яв лікар*.
— Де болить?
— Ось тут.

— Ширше рота розкрийте, а то 
> ж не бачу.

І почав постукувати по зубах яки
мось металевим предметом.

В цей час Василь Павлович почув на
ближення чиїхось кроків.

м. Кіровоград, аул. Луначгрсьиого, 36.

f

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

БК 03162. Зам. № 4297.х «Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г, Кировоград.

— Був учора на футболі? — запитав 
приємний грудний бас. — Ні! Можеш 
жалкувати. Наші, як завжди, програли, 
але, що це була за гра! Чудо!.. — Та 
розкрийте ширше рота. Так!

І метал знову зацокотів по зубах.
— А-а-а, — простогнав хворий.
— Оцей?
— Угу.
— Зараз ми його.
І лікар включив бормашину. О, хто 

її не відчув на собі, той не знає лиха!
—«Р-р, р-р», — затріщало в голові 

у Василя Павловича. Металевий бор по
ліз аж у самісіньке серце.

— Одесити добре грали. Головне у 
них — зіграність, пасовка і натиск...

— Ай-яй-яй, як вам не соромно. 
Який же ви не ай-яй-яй, — почав соро
мити лікар хворого, який тремтячою 
рукою висмикнув із зуба бор.

—- Болить!..
— А як ви думали. Там же нерв, от 

і болить. Ще добре, що бор не злама
ли. Розкрийте рота.... Гаразд. Виплюй
те...

— Так що марно ти не пішов, напев
не, дружину послухав. А ми з Миколою 
Гавриловичем опісля прийняли по служ
бовій, відвели душу. Як шкода, що те
бе не було... Виплюнули. Так...

І лікар поклав у висвердлену дірку 
зуба ватку з миш’яком, і залишивши 
хворого з розкритим ротом, продовжу
вав розмову про футбольні перипетії:

— А Окунь грав нижче своїх здіб
ностей. Мабуть, був не в спортивній

ГУМОРЕСКА

формі. Взагалі, щось з нашим хлопчи
ком не те діється.

— Кажуть, запиячив і з дружиною 
щось не того...

— Зазнався.
— Напевне, що так.
— Ну як, полегшало?
Хворий мовчав, на його обличчі ви

ступили густі краплини поту.
— Не ті зараз футболісти.
— Не ті, — підтвердив болільник, — 

молоді, гарячі.
— Я згадую Литвиненка Миколу, от 

грав, років з десять не виходив з по
ля. А Окунь років зо два якщо подер
житься, то й добре... Ну, як, угамував
ся зуб? Пройде.

Лікар викинув з рота ватку і в якійсь 
суворій задумі продовжував.

— Коли почав крутити з молодицями 
шури-мури, не буде діла. Зверне собі 

$шию,.. — Сплюнули? Що ж, бувайте здо
рові. Дві години нічого не їжте, не пий
те гарячого, а післязавтра приходьте 
пораніше, записуйтесь на прийом. Слі
дуючий!

Раптом рука лікаря здригнула, з пе
ра впала велика пляма 
прізвище хворого: Окунь Василь Пав
лович. «Так це він, Васька-футболіст»—• 
майнула думка в голові.

Погано себе почував стоматолог піс
ля отакої оказії...

Але не пощастило й хворому. Опісля 
виявилося, що лікар свердлив йому не 
того зуба.

... Він прочитав

3. ОЛЕКСАНДРОВ.

к

ВИЩЕ 
світових рекорді

V КИЄВІ закінчилися змагання
** парашутистів республіки на 

встановлення рекордів. Кіровоград- 
щину представляли на цих зборах 
майстер спорту СРСР Павло Банні- 
ков та першорозрядниця Таміла Коз- 
ловська. Добре провели змагання 
земляки! Таміла Козловська в групо
вих стрибках на точність приземлен
ня з висоти 600 1 1000 метрів встано
вила два всесоюзних рекорди. Вони 
перевищують досягнення найкращих 

, світових спортсменок.
Павло Банніков в груповому стриб

ку з висоти 1500 метрів на точність 
приземлення теж встановив новий 
всесоюзний рекорд, який перевищує 
результат світового рекорду.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Художній

з 
о

В КІНОТЕАТРАХ МІСТА
Кінотеатр імені Дзержннського.

фільм «РІКА ТУМАНГАН». Початок о 9 год. 
ЗО хв., 11 год. 30 хв. ранку, 1 год, ЗО хв 
год. ЗО хв. дня. 5 год. ЗО хв.в 7 год. ЗО хв.,’ 
год. ЗО хв. вечора. На літньому майданчику 
«РОМАН І ФРАНЧЕСКА». -Початок о 9 і од. 
15 хв. вечора.

Кінотеатр «Мир». Для дітей. «МИ З ОДНО
ГО ЗАГОНУ». Початок о 9 год. ЗО хв., 11 год. 
ранку та 12 год. ЗО хв. дня. Художній фільм 
«РОЗПОВІДЬ ЖЕБРАКА». Початок о 2 4 
год. дня. 6, 8, 10 гол. вечора.

Кінотеатр «Снвашець». «ЧУДОВА ОБМІР
КА». Початок (першої серії) 0 10 год 11 
год. 45 хв. ранку, 3 год. 20 хв. дня. 5 год.. 
6 год. 45 хв., 8 год. ЗО хв.. та 10 год 15 хв 
вечора. Для дітей «УВІЛЬНЕННЯ НА БЕ
РЕГ». Початок о 1 год. ЗО хв. дня.

1 " - __________ »

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

Кіровоградська обласна друкарня ім. Г. М. Днмнтрова.
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