
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЗАСВІТИМО НОВІ

ЛКСМ УкраїниПленум

за методом знатного механі ряди правофлангових вв

СВІТУ
Від Всесвітнього конгресу за

і військо

Димитрова 
шість міся-

від кожної

багатьох повідомлень, що на 
обкому ЛКСМУ, наведемо ЛИ

Волинець з Олександрійсько- 
рахунок взятого зобов’язання 
по 2491 кілограму

Комсомольці і молодь Кірово
градської області в цьому році ви
рощують близько 200 тисяч гек
тарів кукурудзи. В Миколаївській 
області «королеву полів» вирощу
ють понад 800 молодіжних ланок 
] тракторних агрегатів, багато з 
них 
затора країни, двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. Гіталова. В 
кожній з цих областей молоді тва
ринники відгодували і здали дер
жаві десятки тисяч свиней, виро
щують телят, птицю.

Такі приклади наводились на пле
нумі ЦК ЛКСМУ, який відбувся 
вчора і який обговорив доповіді 
Кіровоградського та Миколаївсько-

Ла- 
«Україна» вже ви

молена на сто гектарів 
кожну фуражну корову

заради зба-
— з мілітаристських устремлінь. Проте 
що всі перешкоди можна подолати. В 

якісь 
але ми переконані, що краще піти на 

ніж продовжувати

яка розглядала економічні 
наслідки роззброєння, допо
вів конгресові про підсумки 
роботи цієї комісії.

Доповідь про результати 
діяльності першої комісії — 
«Політичні і технічні проб
леми роззброєння» зробив 
представник Франції П’єр 
Бікар.

ми просимо їх без усяких зволікань досяг- 
припинення всіх випробувань 

і укласти договір про заборону навічно 
в атмосфері, у космосі.

коли все вище і вище підноситься хвиля 
особис- 

з будівництво комунізму, спалахують но- 
маякн. З 
редакції і

з найбільшою відвертістю обгово- 
загрозу ядерної війни, яка навис- 
ході дискусії ми краще зрозуміли 
ми переконані в тому, що можна 

якої сьогодні зазнають кожна

булась у Кремлівському 
палаці. Вона обговорила пи
тання роззброєння і зміц
нення миру, приділивши 
при цьому особливу увагу 
впливу .на розв’язання цих 
проблем національних пар
ламентів. У жвавій дискусії 
взяли участь депутати пар
ламентів Японії, Чілі, Ра
дянського Союзу, Болгарії, 
Гани та інших країн.

.*і
МОСКВА, 14. (ТАРС). 

Заключне засідання Все
світнього конгресу за за-

го обкомів комсомолу про виконан
ня рішень XIV з’їзду ВЛКСМ 1 
XIX з’їзду ЛКСМУ.

На пленумі відмічалося, що у 
відповідь на Звернення ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР до трудів
ників сільського господарства мо
лоді хлібороби і тваринники рес
публіки переглянули раніш взяті 
зобов’язання, намітили нові рубе
жі і докладають усіх сил до їх ус
пішного виконання. Великого роз
маху набрало змагання серед мо
лоді під лозунгом:, «Мій особистий 
вклад у будівництво комунізму», 
активно працюють штаби і загони 
«комсомольського прожектора».

Разом з тим вказувалось, що об-

ДЛ/7 ЗІБРАЛИСЬ на конгрес у Москву з усіх кінців 
світу. Наші професії різні. У нас різні переконання. 

Протягом тижня ми 
рювали питання про 
ла над людством. У 
один одного, і тепер 
.відвернути загрозу, 
країна і кожний народ.

Гонка озброєння посилює напруженість і недовір'я 
між державами, а напруженість і недовір'я між дер
жавами прискорюють гонку озброєння. Таким чином 
виникає порочне коло. Руйнівна сила зброї стає стра
хітливою, і при цьому лунають голоси, що закликають 
до превентивної війни.

1 все ж ми твердо віримо, що роззброєння не тільки 
життєво необхідне, але й можливе, вчора воно було 
мрією найкращих умів людства. Сьогодні роззброєння 
стало практичним завданням, за розв'язання якого по
винен боротися кожний з нас.

Звільнення від тягаря гонки озброєнь буде корисним 
усім:

роззброєння вивільнить кошти, які можуть бути ви
користані для підвищення рівня життя в усіх країнах;

роззброєння дасть змогу зекономити кошти, які мо
жуть значно прискорити розвиток слаборозвинутих в 
економічному відношенні країн:

роззброєння означатиме ліквідацію іноземних воєн
них баз і виведення військ з чужих територій, що до
поможе народам, які борються за національну неза
лежність.

Роззброєння повинно бути загальним і повним і про
водитись під суворим міжнародним контролем. Не мо
же бути ніякого роззброєння без контролю і ніякого 
контролю без роззброєння.

Ми старанно вивчили перешкоди, які стоять на шляху 
здійснення загального й повного роззброєння, і ми 
знаємо, що добитися його буде важко. Є люди, які ви
ступають навіть проти переговорів. Деякі з них роблять 
так тому, що вони сліпі й інертні, другі 
гачення, треті 
ми переконані 
будь-якому плані роззброєння можна побачити 
слабі сторони 
компроміс, прийнятний для всіх, 
гонку озброєнь.

Однак досвід показує, що було б небезпечною ілю
зією вірити, що роззброєння може прийти саме собою 
'Не можна покладатися лише на дипломатів 
еих спеціалістів, які рік у рік затягують свої дискусії. 
Лише зусилля народів усіх країн можуть примусити 
державних діячів знайти розв'язання. Розрізнених про
тестів уже недосить. Настав час створити могутній рух 
опору гонці озброєнь і всім воєнним готуванням.

Якщо людству вдалось уникнути страхіть ядерної 
війни протягом 17 останніх років, то це сталося насам-

* :* *
Всесвітній конгрес за за

гальне роззброєння і мир 
сьогодні о 21 годині закін
чив свою роботу.

Конгрес прийняв послан
ня до народів світу.

те
па виконання взятих зобов’язань
СІ К І РАНІШЕ, за минуле півріччя першість у со- 
■* “ ціалістичному змаганні комсомольсько-молодіж
них колективів доярок виборола ферма комуністич
ної праці колгоспу «Україна» Гайворонського райо
ну. Дружний, згуртований колектив щодня працює 
справді по-комсомольському. Дівчата прагнуть до 
того, щоб їх праця ставала ще продуктивнішою. Ве
дуть вперед, до нових рубежів семирічки комуніст
ки С. Андрушко, К. Захаренко, комсомолки П 
шина, Н. Паламарчук. Колгосп 
робив по 239,6 центнера 
сільгоспугідь, а надій на 
складає по 1253 літри.

Чудово і приємно, що 
ликого походу за збільшення виробництва молока і 
м'яса, з кожним днем зростають, ширяться. Майже 
рік тому колгосп «По шляху Леніна» по надоях 
молока в Голованівському районі займав «золоту 
середину». А нині доярки комсомольсько-молодіж
ної ферми надоїли від кожної корови по 1142 літра 
молока. Колгосп посідає друге місце серед госпо
дарств району. Такому росту сприяло дійове-соціа
лістичне змагання тваринників, повсякденна турбота 
про них з боку правління колгоспу.

У дні 
соціалістичного змагання юнаків і дівчат за 
тий вклад 
ві яскраві 
дійшли до 
ше кілька.

Комсомолка Марія 
го держкінзаводу в 
вже надоїла молока 
з 15 корів;

член ВЛКСМ, Доярка колгоспу імені 
при річному зобов’язанні 2500 літрів за 
ців одержала по 1870 кілограмів молока на корову 
і завоювала першість в Добровеличківському ра
йоні;

свинарка радгоспу «П’ятихатський» Петрівського 
району Ніна Кисла одержала по 28 поросят від 
кожної свиноматки, телятниця колгоспу імені Калі- 
ніна. Ульяновського району. Таня Ярова домоглася 
по 800 грамів середньодобового приросту кожної 
голови.

Ось вони, творці достатку, орієнтири, маяки, на 
які треба рівнятися! ЦІ гвардійці семирічки прок
ладають нові шляхи в організації праці, невтомно 
вчаться, знаходять і приводять в дію нові резерви 
виробництва.

Обов’язок всіх молодих тваринників Кіровоград- 
щини — рівнятися на передовиків, вчитися у них, 
впроваджувати їх досвід і на цій основі будь-що 
добиватися виконання взятих зобов’язань.

Майстри своєї справи, люди, що трудяться по- 
комуністичному, служать взірцем для всіх — не 
виростають самі по собі, їх наполегливо виховують 
у колективі. Там, де люди в пошані у керівників 
колгоспу, комсомольських активістів, там вони кра
ще працюють. І навпаки. 12 молодих доярок кол
госпу імені Шевченка Компаніївського району вирі
шили змагатися за високе звання ферми комуніс
тичної праці. Хороша ініціатива. Але енергійні дів
чата трудяться в таких умовах, які не дозволяють 
розправити крила для високого польоту. І це ні
скільки не турбує секретаря комітету комсомолу 
Бориса Сергеева, працівників Компаніївського рай
кому ЛКСМУ. Скажемо прямо, вони й дороги не 
знають на ферму. Про яке ж дійове змагання, мо
ральні І матеріальні стимули може йти мова!

На превеликий жаль, такі факти нечуйного став
лення до молодих тваринників, верхоглядства і па
перового змагання мають місце в Бобринецькому, 
Устинівському, Знам’янському районах. В цьому од
на з причин того, що в багатьох колгоспах і рад
госпах комсомольці не ведуть перед у змаганні, не 
засвічуються нові маяки.

Соціалістичне змагання буде дійовим тільки тоді, 
коли його підсумки оперативно підводяться і дово
дяться до кожного учасника трудової боротьби. 
Райкомам ЛКСМУ, комітетам первинних комсомоль
ських організацій слід щодекадно, щомісячно обго- 

і ворювати хід змагання молодих тваринників на збо- 
Ірах і комітетах, зльотах і нарадах тваринників. Для 

кращої популяризації досвіду передовиків ширше 
використовувати радіо, пресу, випускати спеціальні 
листівки, бюлетені, влаштовувати тематичні вечори, 
читацькі конференції тощо.

Комітетам комсомолу разом з правліннями кол
госпів слід ширше роз’яснити умови змагання тва
ринників за право участі в обласному зльоті, який 
відбудеться на початку 1963 року.

Зробимо все, щоб у кожному колгоспі, радгоспі 
засвітились нові маяки. Рівняючись на них, візьмемо 
вирішальні рубежі четвертого року семирічки, з 
честю виконаємо свої соціалістичні зобов'язання.

гальне роззброєння і мир 
відкрилося СЬОГОДНІ О 16 ГО
ДИНІ ЗО хвилин у Кремлів
ському Палаці з’їздів під 
головуванням професора 
Каору Ясуі (Японія).
, Відкриваючи засідання, 

Каору Ясуі, нагадавши сло
ва М. С. Хрущова про те, 
що в залі конгресу в думці 
присутній весь радянський 
напод, додав: Тут, у Пала
ці з'їздів, тепер думки і по
чуття усіх борців за мир, 
усіх людей доброї волі.

Професор Оскар Ланге 
(Польща) від імені комісії,

Хто сьогодні попереду.
Добре, ласкаве слово окрилює. Принцип ко 

муністичний: якщо один добився високих показ 
ників, значить, те саме можуть зробити й інші.

Всі сили

? МОСКВА, 13. (ТАРС). 
Широка вільна дискусія на 
пленарних засіданнях кон
гресу, на засіданнях комісій 
6 підкомісій сьогодні була 
(доповнена обміном думками 
па зустрічах делегатів по 
професіях. Тут ішла розмо
ва про те, що треба робити 
представникам даної про
фесії для відвернення війни, 
пля встановлення вічного 
}4ирУ ,іа нашій планеті.

Зустріч великої групи 
парламентаріїв Європи, 
дмернки, Азії і Африки від-

зцгальне роззброєння / мир
перед завдяки безустанним зусиллям народів, які бо
рються за мир. Але ми повинні відкрито визнати, що є 
ще багато людей, які стоять осторонь боротьби проти 
гонки озброєнь. Є ще багато людей, які не усвідомлю
ють її небезпеки, не розуміють ні усієї серйозності цієї 
загрози, ні своєї відповідальності за збереження миру. 
1 усім їм ми кажемо: «Зрозумійте, в які небезпечні дні 
ми живемо, ставайте в ряди тих, хто бореться за роз
зброєння і мир».

Час не чекає! Термоядерна зброя незабаром може 
з'явитись в арсеналі десятків країн, і удосконалення 
засобів доставки цієї зброї може зробити контроль 
неможливим.

Ми рішуче виступаємо проти всяких випробувань 
ядерних бомб або пристроїв, по-перше, тому, що вони 
загрожують життю і здоров'ю нинішнього і майбутніх 
поколінь, і. по-друге, тому, що вони прискорюють тем
пи гонки озброєнь.

Ми звертаємося з закликом до урядів усіх ядерних 
держав 
ти домовленості про 
ядерної зброї 
усіх цих випробувань скрізь 
під землею і під водою.

Ця угода буде першим кроком на шляху до повної 
заборони та знищення всієї ядерної зброї і всіх засобів 
її доставки під суворим контролем.

Наше головне і невідкладне завдання полягає в то
му, щоб добитись укладення урядами договору про 
загальне і повне роззброєння під суворим міжнарод
ним контролем. У цьому зв'язку повинні бути знайдені 
практичні методи, які б дали змогу швидко й ефектив
но завершити розгляд обговорюваних планів роззбро
єння, що сприяють якнайшвидшому укладенню до
говору. • , ■ ■

Під натиском громадської думки і завдяки діям кра
їн, які не приєдналися до блоків, вдалось добитися 
часткового зближення позицій головних держав, що 
провадять переговори, щодо принципів роззброєння, 
але через серйозні незгоди між ними переговори зали
шаються в тупику. Угода може бути досягнута лише 
в тому разі, якщо народи посилять свій натиск.

Саме сили миру повинні подати приклад у встанов
ленні кращого взаєморозуміння і ліквідації взаємного 
недовір'я. Ми вважаємо, що наш конгрес вніс великий 
вклад у справу здійснення цього завдання. Тепер по
трібно, щоб у кожній країні кожна організація знайшла 
найбільш підхожі для неї шляхи для того, щоб продов
жити те, що ми розпочали разом.

Пасивність шкодить справі миру. Від усіх нас зале
жить, коли настане день звільнення людства від за
грози ядерної смерті. Нас, тих, хто бажає миру, бага
то. Якщо всі ми будемо діяти і якщо всі, хто діє, дія
тимуть дружно, ми зможемо прокласти /и»«« Зо здійс
нення нашої спільної меіл: Сг, збереження миру.

Москва, 14 липня 1962 року.

коми, міськкоми і райкоми ЛКСМУ 
Кіровоградської, Миколаївської і 
ряду інших областей недостатньо 
приділяють уваги підвищенню ор
ганізаторської ролі кожної первин
ної комсомольської організації у 
виконанні рішень комсомольських 
з’їздів, у мобілізації молоді на най
швидше здійснення поставлених 
партією завдань.

Пленум ЦК ЛКСМ України за
кликав комсомольців і комсомо
лок, усіх юнаків і дівчат республі
ки ще активніше перетворювати в 
життя величні накреслення XXII 
з’їзду КПРС, Програми партії, 
невтомно боротися за побудову ко
мунізму в нашій країні.

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання VI 
№ 86 (593) Середа, 18 липня. 1962 р.
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ДЕНЬ обіцяв бути иіпар- 
килі. І не тому, що вже 

зранку припікало. В артілі 
«Прогрес» Долинського ра

йону почалися жнива: 
косять на звал пшеницю, 
підбирають валки, відво
зять на тік перші центнери 
зерна нового врожаю.

Вагончик у тракторній 
бригаді потемнів від вітру) 
осінніх негод та палючого 
сонця. На стіні плакат: 
«Тут працює комсомольсько- 
молодіжна бригада». Ще 
навесні цього року молоди 
та комсомольці бригади ви
рішили боротися за право 
називатися колективом ко
муністичної праці. З того 
часу порядок і дисципліна 
тут в усьому: акуратно 
складені деталі, в ряд по
ставлені культиватори, бо
рони та інший інвентар. 
Відремонтовано силосні, ку
курудзозбиральні комбайни, 
а зернові агрегати зараз 
працюють на повну потуж
ність. На Дошці показни
ків кожного дня нові дані, 
прізвища.

Отож,' по всьому видно, 
що працює тут комсомоль
сько-молодіжний колектив.

Зранку гудуть трактори, 
машини. Перед виїздом у 
степ одержують завдання 
механізатори. Помічник 
бригадира Микола Мирний

------♦------

дає останні настанови, а пи
тім розповідає нам про лю
дей.

— Хороші хлопці в брига
ді, працьовиті. Головне, до 
техніки з любов’ю ставля
ться. А техніки у нас нема
ло. І вся догляду потребує. 
Так що не нарікаю на хлоп
ців, справляються.

З самого початку жнив

І І
І _ і
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механізатори 
дві зміни.

Секретаря

працюють у

Секретаря комсомоль
ської організації артілі ми 
застали вдома. Він — трак
торист, щойно змінився. Ко
лишній моряк Микола 
Крошка звик дотримувати
ся слова, порядку, дисцип
ліни. Цьому вчить він і ком
сомольців.

рЛЗОМ з ним поїхали в 
* поле. Мотоцикл мчить 
повз зелену, розкішну куку
рудзу.

— Це комсомольські гек
тари. Ми, як Гіталов, без 
затрат ручної праці «коро
леву» вирощуємо. Зобов’я
зання — по 50 центнерів з 
кожного гектара, — розпо
відає Микола. — Навіть

шість, сім, а то 
гектарів понад 

• завдання.
Злагоджено працюють 

механізатори з комсомоль
сько-молодіжної бригади. 
Це _ Анатолій Дамко' 
Леонід Затюра, Іван Олій
ник, Пилип Москалець, Ми
кола Мельник, Микола Зін- 
ченко 7>я багато інших.

На тік завезли вже пер
ші центнери пшениці. Золо
тими конами лежить зерно. 
Воно тепле від сонця, від 
роботящих комсомольських 
рук, які виростили цю пше
ницю. Перші дні роботи по
казують: є по 18—19 цент
нерів з кожного гектара.

В комсомольсько-моло
діжній бригаді хороші, жит
тєрадісні хлопці, дружні, 
працелюбні. Про це свід
чить переможний гуркіт 
тракторів у полі, хороші 
комсомольські справи.

С. ФУРМАН.

розпушування міжрядь вно- роботах 
чі проводили, щоб швидше й десять 
впоратися. ! результати хо- ™а пиия 
роїиі, як бачите.

— Багато кукурудзи?
— 1400 гектарів. Зернової 

лише. / все наша, комсо
мольська. Крім цього, ще 
гороху 90 гектарів. Вже 
скосили. Он погляньте!

Рівні смужки валків всте
лили поле.

—• Вже пробували підби
рати. Добре виходить. Май
же без втрат, — розповідав 
далі Микола.

Вдалині бовванів ком
байн. Під'їхали ближче: 
припорошені пилом тракто
рист Петро Гуцало, комбай
нер Іван Десненко, копну- 
вальниці і навіть учень 
школи механізації сільсько
го господарства Павло Ско
рик почували себе сьогодні 
героями. їх агрегат першим 
в артілі розпочав підбиран
ня валків. Механізатори пе
ревиконують норму на всіх

ПЕТРОВЕ. Успішно жнивує в колгоспі імені Петров- 
ського комсомольсько-молодіясний агрегат Владислава >
Кульмснка. Комбайнер зобов'язався в цьому році зібра- >
ти 300 гектарів пшениці за 12 робочих днів. Половину 
свого зобов’язання він уже виконав. Крім цього, на ра
хунку Владислава Кузьменка і його помічника Івана 
Кравченка є 42 гектари зібраного гороху. г

На знімку: комсорг обкому ЛКСМУ при Олександрій
ському виробничому територіальному колгоспно-радгосп
ному управлінні Микола ГАЙДАМАКА (праворуч) роз
мовляє з Владиславом КУЗЬМЕНКОМ га Іваном КРАВ- >
ЧЕНК0М- Фото В. КОВПАКА.

ДАЛЕКО за обрієм спалахує блиска
виця, приглушено гоготить грім. 

Поривчастий вітер зганяє над містом 
кошлаті свинцеві хмари. Вечоріє, і від 
цього вони стають чорними примарами. 
Павло завертає з вулиці на подвір’я і, 
широко відкривши очі, дивиться в не
ба. Його довгасту тінь плавно розгой
дує світло від електричного ліхтаря.

Нараз налітає вихор, зриває оберем
ки пилюги, сердито жбурляє їх на де
рева, будинки. Зараз повинні 'впасти 
перші краплини дощу, важкі й холод
ні. То буде добре. Але Павло помиляє
ться: над землею висне нудна мряка. 
А, може, це й краще — промокне зем
ля до самого коріння.

З відкритих хатніх дверей чується 
плач дитини. Це, певно, знову присни
лися його маленькій доньці химерні ба
баї, якими іноді лякає Олю шестиріч
ний Андрійко.

Павло розстібає комір сорочки, дея
кий час дише на повні груди густим 
настоєм озону, неквапливо ступає на 
поріг.

Дружина колисає доньку, широко 
розпластавшись на ліжку спить Андрій
ко. Він посміхається уві сні. На смагло
му обличчі Павла теж пробігає тінь ра
дості: от тобі й маєш — нещодавно сам 
бігав у коротких штанцях, а прийшов 
час і батьком став... То є добра озна
ка, коли діти посміхаються уві сні.

Вечеряти не став. Роздягнувся і ліг 
на спочинок.

—Люлі-люлі-люлечки, — монотон
но лине спів Валентини. Оля замовкає. 
А за вікном люлюкає, то наближаю
чись, то віддаляючись, грозова ніч. Зда
ється, і вона прагне заколисати похмуре 
небо.

Не спиться Павлу. Повертається з бо
ку на бік, довго мружиться на мокрий 
квадрат синього вікна. За ним — блис
кавиця. Вона час від часу освітлює че
пурну кімнату, і тоді молодий господар 
бачить спокійні личка заснулих дітей.

— Валю, — шепоче він, — ти спиш?
— Угу, Павлику...
— Валю, а ти пам’ятаєш війну?
Дружина здивовано підводиться на 

лікоть, дивно кліпає сонними повіками.
— Тобі було страшно, Валю?
— Страшно, Павлику.
— І мені...
Густа тиша оповиває кімнату. Тільки 

по вікнах січе дрібний дощ, а а сусід
ній кімнаті солодко сопе в ліжку Анд
рійко, що нагасався за день по вулиці. 

ПАВЛО опускає важкі повіки, видобу
ває з далеких куточків пам’яті давно 

минулі літа. Згадує, й журно робиться 
на серці: війна розкидала по всій землі 
його рідних братів, сім'ю огорнули 
злидні...

— Мам, — звернувся якось до зго- 
рьованої неньки, — завтра я до школи 
не йду.

Мати не сказала ні слова. А він уже 
якось по-дорослому додав:

— Піду заробляти на харч.
Недовірою стріло хлопчака подвір'я 

районної МТС. Здавалося, в гуркоті 
тракторів, у брязкоті металу так і пир-
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
18 липня 1902 р., 2 стор.

скали насмішкуваті нотки. Мовляв, чого 
прийшов? Що ти можеш зробити? Ба
чиш, як ми скалічені війною, яких ду
жих рук потрібно, щоб вилікувати наші 
рани... І Павлик розгублено метнувся в 
бік.

— Не вештайся під ногами, — серди
то буркнула жінка у промасленому ха
латі.

Подався в інший бік. Знову наткнув
ся на робітника.

— Ти що тут шукаєш?
— Хочу роботи.
Схудлі пальчики соромливо тереб

лять недогризену скоринку хліба, а 
рухливі оченята промінять просьбу.

— Ходім.
Другого дня густі чорнильні плями 

на руках зникли від мастила. Додому 
вертав втомлено, але в дитячих грудях 
бродила радість за перший трудовий
день...

Грім кресонув з такою силою, що у 
вікнах аж скло забряжчало.

— Валю, а мені ще не пізно вчи
тися?

— Хтозна... А навіщо?
— Треба... Ой, треба, Валю.
Приглушений приймач побажав доб

рої ночі і змовк. А сон не йшов. Отак 
завжди неспокійно впливала гроза на 
Павла. Він знав, що не буде сну до 
самого ранку, бо це вже не вперше. 
Знав І про те, що на роботу все ж 
йтиме бадьорий, повен сил. «Чому б 
це?» — не раз питав сам себе Павло, 
і не знаходив відповіді.

О АНО прокидається Долинське. Гуд- 
1 ки паровозів, гуркіт вантажних ав
томашин, метушливі звуки на будівель
них майданчиках сплітаються в єдине 
туге плетиво міського шуму. До нього 
звикли долинчани, без нього не міг би 
уявити життя і Павло Райкович.

Павло завертає на подвір’я РТС. Ус
мішка сонця кидається йому назустріч.

------------------------------------- ^*4-------------------------------------

Новий сорокатонний 
автосамоскидМІНСЬК. На Білоруському автозаводі почалося складання нового самоскида вантажопідйомністю в 40 тонн.Цю машину конструктори підприємства створили на базі 27-тонного самоскида. У неї до 80 процентів уніфікованих вузлів 1 деталей.Автосамоскид відзначається своєю маневреністю, він на 11 тонн важить менше від попередніх сорокатонних грузовиків.

Як вона схожа з теплими рученятами 
доньки! І хто ж повірить, що сьогодні 
знову оцей рядовий робітник не дасть 
повних три норми... Так буде, так по
трібно...

Здається, зовсім еггокійним поглядом 
окидає Павло десятки безладно виши- 
куваних колінчастих валів. Вони стоять 
безсилі, не в змозі, мабуть, більше, бо
дай на хвилину, привести в рух сталеві 
серця машин.

Мускулисті руки токаря підіймають 
спрацьовану деталь. Погляд зупиняєть
ся на блискучих шийках валів. Одна з 
них має значно більше заглиблення від 
інших, присмалена. Видно шофер авто
машини десь добре газував, не жалію
чи мотора... А он інший вал. На ньому 
шийки срібляться поверхнею і мікро
метр засвідчує, що деталь берегли, і

ГІОВІЛЬНО, . ніби 
• * роздумуючи про 

щось, рушив вагон. 
Прощально забли
мав своїми очиця-
ми-вікнами, на якусь мить подарував 
моєму зорові тамбур і забрав його у 
мене назавжди.

Я стою на відполірованому дощем 
асфальті, поглядом проводжаю поїзд, 
яким тільки що сам приїхав. З тамбуру 
все ще виглядає ставна висока дівчи
на — моя супутниця, сусідка по купе, 
моя співрозмовниця. Вона востаннє ле
генько, ніби чайка крилом, помахала 
рукою і за хвилину—другу разом з ва
гоном розтанула в пітьмі.

Поїзд звів нас в одне купе. До стан
ції імені Тараса Шевченка їхали мовч
ки. Заговорили лише в черзі біля каси, 
де компостували квитки. Вона гостюва
ла у Новомиргороді, а тепер поверта
лася додому. Я теж повертався з Но- 
вомиргорода, і мені хотілося почути 
думку сторонньої людини про те, що 
довелося там бачити і чути самому.

Найбільш уподобала я у ново- 
миргородців весілля, — заговорила 
дівчина, коли ми вже сиділи у вагоні 
поїзда Київ—Донецьк. — Комсомоль
ські весілля. На одному мені пощасти
ло бути. Оце я розумію... увага до лю- 
дини.

Моя незнайомка все більше І більше 
запалювалась, з захопленням оповіда
ла про весілля.

До Будинку культури під’їздять ук- 
впчані автомашини. Молодих зустрічає 
оркестр. Вони проходять живим кори
дором, який утворили їх товариші 
Звідусіль летять квіти. Депутат запрої 
шує молодих до святково прибраного 
залу. Спалахує яскраве світло. На сце- 

лише довгий час експлуатації привів її 
до рук майстра.

Павло включає верстат. Він розміре«, 
но дзижчить, підкоряється щонайменшій 
волі робітника. А за спиною вишикува
лися спрацьовані деталі. Вони мовчать. 
Мовчать, хоч в їх металезі тіла вдих
нули люди свої характери. Ритмічно гу
де верстат. Зірко працює мікрометр.« 
Рясний піт вкриває чоло Павла.

До майстерні раз по раз заходять 
слюсарі Федір Стакеніс, Семен Тара
сов. Вони забирають готові деталі, ви
носять до свого цеху. Там на них че
кають мотори.

Натружено гуде верстат...
А коли закінчуватиметься зміна, до 

Павла підійде Федір Сергійович Гребе
нюк. Це — колишній вчитель молодого 
токаря. Він насуне на ніс окуляри і, 
затаївши подих, буде слідкувати за 
впразними рухами смаглих рук свого 
учня. За скельцями окулярів блисне 
вогник радості і якась іскринка старе
чих заздрощів. О, Павло пішов далі за 
тебе, Федоре Сергійовичу... Он скіль
ки колінчастих валів виблискують своєю 
готовністю, своєю міццю! Вони приве
дуть в рух не одне серце тракторів, 
комбайнів, автомашин.

В. ЮР’ЄВ.
м. Долинське.

КОЛИ
ну проходять молоді, їх батьки, дену« 
тат, працівник загсу, представники гро« 
мадськості.

Відбувається урочиста реєстрація 
шлюбу. Молоді обмінюються перснями. 
Депутат підносить їм хліб-сіль, вітає з 
одруженням, вручає шлюбне посвідчен
ня. Потім молодих поздоровляють сек
ретар райкому комсомолу, представни
ки організацій, де працюють на
речена і наречений, їх батьки. Підно
сяться подарунки. Піниться шампан
ське. Лунає традиційне «гірко!» Потім 
вітають молодих друзі, дарують квіти, 
іграшки. Виконується вальс молодожо
нів. Тут же відбуваються невеличкий 
весільний концерт і масове гуляння мо
лоді.

Уявляєте, як це все насправді гар
но, врочисто! Куди тій бабусі-церквіН 
Після такого весілля сил прибавляєть
ся. і від комсомолу гріх відходити. Що 
краще працювати хочеться, бути ще ак
тивнішою. Щоб віддячити друзям за 
уоагу, за турботу. І як ото тільки лю- 
вес'ілля,аЄТЬСЯ Часто алаштовувати такі

Секретів особливих тут немає. Це « 
знав достеменно я ц

прагнуть знати коп«Та- 3 ЛЮАЬМИ- ТуТ 
го. кожного * '«тересів кожне-
рОу'ват°иЖХО ЛтГу?- ’ УВаГ°Ю 

& ::сіпь' ~ "рХикТв 

ШИЛИ Пппп 1 иазавжДи твердо вирі' 
як ооганНи °йити **• Вони цікавляться» 
Респ?бХі¥ЮТЬ весілля в Інших района* 
Думку найві запозичУ*°ть те, що на 
Думку найбільш прийнятно, самі дум*'



полетиш, але й хоч на тро
хи механізованій фермі з 
науково обгрунтованим 
розпорядком дня і раціо
нами годівлі працювати то
бі буде важко.

Будівник комуністичного 
суспільства повинен бути 
людиною освіченою і куль
турною. Ось чому, вступив
ши в комсомол, ти добро
вільно береш зобов’язання 
наполегливо оволодівати 
знаннями, культурою, нау-полиця з

DOHA, ця полиця, входить 
в ту ж обойму, що і 

комсомольські будови, і 
кукурудза, і політ космічних 
кораблів, і цілина, і бага
то-багато іншого, що ми 
звикли визначати широким 
поняттям — будівництво 
комунізму.

Ти живеш у чудовий час, 
якого не переживало жод
не молоде покоління за 
всю історію людства. Ти 
будуєш комуністичне сус
пільство, краще з усіх сус
пільств, що будь-коли існу
вали на землі. І, звичайно 
ж, ти прагнеш робити свою 
справу якомога краще.

Але одного стремління, 
одного навіть найсильнішо- 
го бажання замало, щоб 
бути хорошим будівником 
комунізму, відмінно вико
нувати завдання партії. Су
часні умови будівництва 
комунізму вимагають лю
дей високоосвічених, здат
них вирішувати найсклад
ніші завдання, сміливо орі
єнтуватися в усіх галузях 
науки й техніки. Без знань 
не тільки в космос не

ПІДРУЧНИКАМИ
кою, основами марксизму- 
ленінізму. Для того, щоб 
ти міг виконати цю статут
ну вимогу комсомолу, тобі 
дані всі можливості. В на
шій країні партією і уря
дом створена широка сіт
ка денних, вечірніх і заоч
них шкіл, технікумів, вузів, 
багатомільйонними тиража
ми видаються книги. Перед 
тобою відкриті двері теат
рів і музеїв, кінотеатрів і 
лекційних залів, бібліотек і 
технічних кабінетів. Тільки 
вчись!

Зрозуміло, вчитися не
легко. Ще важче працюва
ти й' вчитися. Але 
дай Юрія Гагаріна. Навчаю
чись у ремісничому учили
щі, він зумів не тільки на
бути виробничу спеціаль

прига-

\ АЛТАЙСЬКИЙ КРАЙ. В розпалі туристське літо.
, ‘ Стежки багатьох маршрутів Гірського Алтаю приводять
1. до одного з найкращих місць — Телецького озера, дов- 
/ жина якого 77,7 кілометра, а глибина сягав 325 метрів.
<" На знімку: група туристів біля підніжжя гори
\ Кара-Таш. На передньому плані (зліва направо) кон-
\ структор з міста Сарапула Віра Шумілова, складаль-
■, ниця Пензенського годинникового заводу Віра Чернн- 

шова і інженер-плановнк з міста Новосибірська Пегро 
Яковлев.

► Фото В. НІКОЛАЄВА. (Фотохроніка ТАРС).

ність, але й закінчити шко
лу робітничої молоді. А 
Микола Чикирьов, знатний 
робітник і командир вироб
ництва, комуніст, вихова
нець комсомолу. Під час 
війни, будучи хлопчаком, 
почав він працювати. Був 
токарем. І ось, працюючи 
за верстатом, він за декіль
ка років закінчив середню 
школу, а потім і технічний 
вуз. Навчання допомогло 
Миколі Чикирьову вирости 

від рядового 
робітника до 
начальника це
ху верстато- 

заводу імені Серго Орджо- 
нікідзе. Таких людей, які, 
як Гагарін, як Чикирьов, 
поєднували працю і нав
чання, у нас десятки й сот
ні тисяч. І якщо ти хочеш 
бути гідним членом Ленін
ської Спілки Молоді, ти по
винен прагнути бути схо
жим на них.

Навчання... Воно дає лю
дині відчуття повноти жит
тя, допомагає їй краще 
зрозуміти свою роботу, 
оцінити її роль і значення 

спільній справі, а зна- 
краще, продуктив- 

з’єднувати

А. ДІДУСЕНКО, 
А. СКРИПНИК.

(Далі буде).

У 
чить, і
ніше трудитися, 
працю і творчість.

«Не машинами, а руками», — так на
зивався матеріал рейдової бригади, на
друкований в номері за 23 травня ц. р. 
В ньому йшлося про погані умови иа 
свинофермі колгоспу імені Шевченка Но- 
воукраїиського району: приміщення по
требували ремонту, не було механізації.

Голова виконкому НовоукраїнсьКої 
районної Ради депутатів трудящих 
В. Іванов повідомив редакції, що мате
ріал обговорено на партійних зборах 
артілі. • .

Догляд за поголів’ям покращився, роз
роблено раціони годівлі свиней по віко
вих групах. Проводиться ремонт тварин
ницьких приміщень та механізація тру
домістких процесів. Будується нове при
міщення для маточного поголів’я.

В цьому ж номері був опублікований 
матеріал рейдової бригади «Ялинка» не 
пускає коріння». В ньому говорилося 
про те, що на молочно-товарній фермі 
другої бригади радгоспу «Червона зір
ка» погано організована праця, не на
лагоджена робота з людьми. У колекти
ві не дістав розмаху комуністичний рух.

И А П О Р Я Д К
Д к и SI о iw «v

14 липня відбулась деся
та сесія Кіровоградської 
міської Ради депутатів тру
дящих. Сесія обговорила 
питання про хід виконання 
Закону про зміцнення зв’яз
ку школи з життям та про 
підготовку шкіл міста до но
вого навчального року, а та
кож організаційні питання.

У доповіді завідуючий 
міськвно депутат В. Г. Кри
вошея розповів про те, що 
завдяки політехнізації шкіл 
випускники зараз охоче 
йдуть на виробництво, 
швидше опановують склад
ними професіями. В бага
тьох школах для оволо
діння трудовими навиками 
створені хороші умови. Але 
й недоліків у цій справі є 
чимало. Протягом минулого 
навчального року школи міс
та підготували на уроках 
праці значно більше швей, 
ніж потрібно для підпри
ємств Кіровограда. І це в 
той час, як будови потребу
ють великої кількості робіт
ників. Але винні не тільки 
педколективи, а и самі буді
вельні організації, які не 

створюють умов для прак
тичного навчання учнів.

І доповідач, і виступаючі 
підкреслювали, що існуючі 
майстерні обладнані недо
статньо, часто розташовані 
в Пристосованих приміщен
нях, іноді в підвалах, сарай
чиках. Але шефи шкіл не ду
же турбуються. Олійжирком- 
бінат два роки тому заклав 
фундамент майстерні для 
школи № 20 та й... зупинив
ся на цьому. В боргу перед 
школами завод «Червона 
зірка», швейна фабрика, об
ласне аптекоуправління, аг
регатний завод.

Депутати гостро критику
вали будівельні організації 
і, зокрема, управління № 1 
«Цукробудтресту» (началь
ник т. Батистов), облрем- 
будтрест (начальник т. Пор- 
сток) за серйозні недоліки 
у ремонті шкіл. Адже дій
шло до того, що в школу 
№ 27 до дня відкриття се
сії не прийшов жодний буді
вельник, хоч там належить 
зробити чималий ремонт. 
Повільно провадяться ре
монтні роботи в інших шко-

Заступник голови Бобрннецького рай
виконкому т. Іванченко повідомив редак« 
ції, що критичний матеріал обговорював-* 
ся на партійних зборах радгоспу. Вирі
шено придбати в цьому році установку 
для доїльного залу — «ялинку». Вже 
зроблено відповідне замовлення в рай
онне відділення «Сільгосптехніка».

Серед тваринників посилено масово- 
політичну роботу. В бригади призначено 
агітаторів Л. Юзбаш та К. Чорну. До
яркам Є. Кулінич і М. Затулпвітер при
своєно звання ударників комуністичної 
праці.

Як видно з вище наведеного, райви
конкоми з свого боку вживають заходів 
до ліквідації виявлених недоліків. А що 
ж роблять в цій справі Новоукраїнський 
та Бобринецький райкоми комсомолу?, 
Після виступу газети минуло майже два 
місяці, редакція надсилала повторні їіа-: 
гадування секретарям райкомів ЛКСМУ 
А. Литвину та І. Оповитому, але вони 
грають у мовчанку, глухі до сигналів 
преси. Невже виступи газети вас не сто
суються, тт. Литвин і Оковитий?

ШКОЛА
лах, зокрема в 16-й. На« 
віть у своєму виступі на 
сесії т. Батистов «затишшя»- 
пояснював так: «Час ще є. 
Встигнемо». Тов. Переток 
настільки захопився обіцяцч 
ками у виступі, що помилч 
ново назвав строк: «До 
грудня (?!) все закінчимо...» 
Це викликало сміх у залі.

На сесії йшла мова і про 
те, що для будівництва і 
ремонту шкільних прими 
щень постійно не вистачає 
матеріалів, санітарно-тех-: 
нічного обладнання, дошок, 
фарб. Про це набагато кра
ще повинні дбати будівель
ні організації.

Депутати зупинялись та
кож на питаннях виховної 
роботи в школі, вечірнього 
і заочного навчання, розпо« 
відали про школи і групи 
подовженого дня, про до
помогу батьківської громад
ськості. На сесії виступили 
секретар міськкому партії 
депутат Г. Й. Боднаров, сек
ретар міськкому комсомолу 
депутат В. О. Сокуренко, ди
ректори шкіл, представники 
громадськості.

СПОКУСЛИВЕ ВІНЧАННЯ
ють, радяться. В столі першого секре
таря райкому Бориса Капустянського 
лежить кілька сценаріїв комсомоль
ських весіль. Райкомівці все ще шука
ють найкращої форми обряду.

— Це добре, — сказала незнайом
ка. — А от у нас, в Олександрівському 
районі, не проводиться комсомольських 
весіль. Певно, часу у наших райкомів- 
ців не вистачає. Та й не турбуються 
вони про це. І не цікавляться...

Вона говорила правду. Мені пригада
лася недавня розмова на цю тему з 
працівниками Олександрівського рай
кому ЛКСМУ. На запитання, чому не 
влаштовують вони комсомольських ве-/ 
сіль, на мене глянули спочатку дещо 
здивовано: ще чого, мовляв, не виста
чало! Тут і без весіль голова йде обер
том. А трохи згодом секретар райкому 
Петро Гресь щиро признався:

— Руки не доходять. Звичайно, тре
ба наш комуністичний зміст вносити у 
народні обряди, треба комсомольські 
весілля проводити. Ось впораємось тро
хи з роботами, тоді й візьмемось.

я не повірив навіть, що в районі ос
таннім часом не було комсомольських 
зесіпь, почав допитуватись: можливо. 
Десь влаштовувались! Ні. Тоді я запи
тав у райкомівців, хто з комсомольців 
останнім часом одружився. Довго при
гадували, думали, а назвати кого-не- 
будь так і не змогли.

— Бачите, — сказали мені, — про це 
ми відомостей не збираємо. Про це 
не повідомляють нам ні в рапортах, ні 
• звітах...

УНОВОМИРГОРОДЦІВ теж немає зві
тів з відповідними графами: «одру

жено»..., «віддано заміж»... Але там 
працівники райкому впевнено назива
ють тих, кому влаштовувались комсо
мольські весілля. Ось кілька імен: пра
цівник шляхового відділу Микола Гон
чар і робітниця чайної Віра Лобун- 
ська, майстер автопарку Віктор Токар і 
телятниця колгоспу «Прогрес» Надя 
Коваль, Іван Руденко і Галя Піддубна 
з села Листопадового та багато, ба
гато інших.

Працівники райкому знають, де і ко
ли мас бути весілля. Тм про це пові
домляють. Потім вони домовляються з 
керівниками організацій, де працюють 
молоді, про проведення весілля, орга
нізують його. Як прижилися комсо
мольські обряди в районі, можна суди
ти з такого факту. Начальник автопар
ку Михайло Якович Ройбург І секретар 
райкому Б. Капустянський, довідавшись, 
що один шофер одружився «таємно», 
викликали секретаря комсомольської 
організації і добре відчитали за «недо
статню роботу».

— Ви, мабуть, знаєте Світлану Чепу- 
ріну! — запитала мене незнайомка.

Спочатку я не зрозумів до чого це 
питання. Світлана Чепуріна! Так, я її 
знав. Доярка з колгоспу імені Щорса. 
В минулому році її ім’я досить часто 
вимовлялось райкомівцями з пошаною. 
Світлана очолила ланку, яка боролася 
за одержання 80-центнерного врожаю 
кукурудзи на кожному з 20 гектарів.

— Так от в цьому році вона вийшла 
заміж за тракториста Івана Процен- 
ка. Чому б їм не влаштувати комсо

мольське весілля! Хороші ж люди, за
слуговують. А як кукурудзу Света виро
щувала, скільки про неї говорили! За 
кукурудзою людей не бачать. Або он 
одружилися Євген Івченко і Катя Скіч- 
ко. Він — скотар, вона — доярка. Обоє 
в «Росії» працюють.

Моя співрозмовниця обурювалась 
байдужістю райкомівців, картала їх за 
те, що вони стоять осторонь такого 
важливого кроку в житті, як одружен
ня. Вона переходила в наступ.

— Чому б працівникам нашого рай
кому комсомолу не повчитися в ново- 
мйргородців, як організовувати і про
водити комсомольські весілля, звізди- 
ни. Повчають лише: церква — дурман, 
не вінчайтеся. А що вони протиставили 
вінчанню! Дещо таємничому і пишному 
вінчанню! Що вони протиставили хре
щенню дитини! Нічого. От І виходить, 
що на словах виступають проти церк
ви, на ділі комсомольські працівники 
потурають впливові церковників. А мо
лоді люди наперекір власній совісті 
змушені слухатись забобонних бабусь, 
погоджуються на вінчання. Погоджу
ються за інерцією.

Коли комсомол стоїть в стороні під 
організації і проведення весіль, тоді й 
війчання подекуди спокусливим стає.

Ці слова — щира правда. Адже в 
минулому році в районі зареєстровано 
чимало хрещень і вінчань. Співставлення 
з цифрами попередніх років наводять 
на сумні роздуми про те, що комсо
мольці району не ведуть наступальну 
антирелігійну роботу. В той же час від
радні зміни відбуваються в Новомир- 
городському районі. Вплив церковників 

тут відчутно змен
шується. Випадки 
хрещень і вінчань 
трапляються дуже 
рідко, вони служать 

приводом для великої розмови про 
атеїстичне виховання.

— Оце небажання мати зайвий кло« 
піт з весіллями, звіздинами, поверхова 
атеїстична робота,—говорить моя спів
розмовниця, — багато, надзвичайно 
багато шкодить. Церковники у нас тим- 
часом розперізуються, — далі нікуди. 
Чули, що в Іванівці трапилось!

Там дійшло до того, що місцевий піп 
Григораш записав кумою комсомолку 
Тамару Стьопочкіну. Тамара на хрещен
ні не була, згоди бути кумою не дава
ла. Та піп знав смирний характер сіль
ської комсомоли і сподівався, що все 
зійде гладко. Щоправда, прорахувався. 
Довелося нести кару за таке свавілля.

Працівники райкому комсомолу ні
яких висновків з цього багатомовного 
факту так і не зробили. Наступальної 
дійової антирелігійної пропаганди так І 
немає в районі.

Я СТОЮ на відполірованому дощем 
пероні станції Фундукліївка. Моя 

супутниця зійде на полустанку з краси
вою назвою Соснівка. Але я не знаю 
її імені, прізвища, з якого вона села. 
Жалкую, що не зможу познайомити і 
нею працівників райкому комсомолу. 
Шкода, що вони, можливо, й не почу
ють ЇЇ дорікань.

В. МАЛИНОВСЬКИЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

Новомиргород — Олександрівна.
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
18 липня 1962 р., З стор. •
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•■■Діти відпочивають у лісі в оточенні улюблених 
тваринок: ведмежати, лисички, півника... В лісі схо
вано дитячу таємницю — космічну ракету. Діти по
риваються до зірок, шукають шляхів у космос. Мрія 
збувається. Піонерка долітає до Марса. Там її віта
ють мешканці далекої планети. Такий зміст нової 
вистави «Червона стрічка», лібретто якої написав 
П. П. Афанасьєв, керівник танцювального гуртка 
Будинку піонерів. Музика до вистави-балету міс
цевого композитора, викладача В. ЛІ. Циперко.

Сто учнів, від перших до десятих класів беруть 
участь у балеті. Вже кілька разів з великим задово
ленням дивилися цей чудовий балет маленькі гля
дачі.
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С. ГОНЧАРОВ.

А

м. Олександрія.
На знімку: сцена'з балету «Червона стрічка». Вед- 

межа-пустун (Коля Бордюг) і Галя (Валя Баленко). 
Фото М. Катюкової.
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IIЕ БУЛИ незвичайні збо- 
*4 рц. Вперше за останні 

п'ять років в клубі Олек
сандрійської ТЕЦ 1—2 роз
глядалась справа про зло
чин. Робітники вирішували 
долю токаря механічного 
цеху Григорія Майорова: 
судити його народним су
дом чи взяти на поруки? В 
один із вихідних днів цей 
двадцятирічний юнак, разоч 
з трьома сумнівними друзя
ми, серед яких був і 
хуліган Сироже'нко, вчинили 
страшну по своїй жорсто
кості розправу. Дошками з 
паркана, металевими стерж
нями вони побили Дяченка.

Захоплююча подорож
ЖТРУПА учнів ГолнківськоТ се- 
■ редньої школи повернулася 
з подорожі по визначних міс
цях Черкащини. Учасники ек
скурсії зробили мандрівку по 
широкому Кременчуцькому мо
рю, оглянули місто Черкаси, 
відвідали планетарій, краєзнав
чий музей.

Незабутньою залишилася по
дорож до міста Канєва. Учні 
побували на могилі Т. Г. Шев
ченка. Багато цікавого і корис
ного побачили і почули діти в 
музеї Пушкіна—Цайковського у 
м. Кам'янці. Відвідали місця, 
зв’язані з перебуванням декаб
ристів.

1. ЯРОВИЙ.
с. Голикове. 
Олексаидрівського району.

А у нас во дворе
есть девчонка одна...

На прохання наших читачів Л. Ушол з Долпнського 
району, групи учнів 8 «А» класу Кіровоградської СШ 
№ 10, студентів медичного і педагогічного училищ з 
м. Олександрії Л. Жушман і Л. Авдієнко; О. Богати- 
ренко із Знам’янського району та багатьох інших сього
дні ми друкуємо текст та ноти пісні «А у нас по дворе 
есть девчонка одна...» І
Слова Л. Ошанина.

Попето. .*/34 ЧНМЗІ

Музыка А. Островского.

ССГр КА Ц-М.
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„Р о з т
Мене машиніст паровоза навчив, 
Щоб я не боявся в дорозі

«розтяжки», 
Щоб там, де підйом не під силу, 

лічив 
І вірив, що поршень, ще раз, хоч

і тяжко, 
А пройде хоч п’ядь і не стане в путі. 
І буде брать іншу за п’яддю отою... 
Мене машиніст научив у житті 
Іти до мети і рівнятись з метою... 
А може, обізветься хтось зі 

смішком, 
Мовляв, любить хлопець ці вислови 

гарні 
І ними заповнює вірші тайком... 
Я вам розповім: нещодавно в лікарні 
У менг був приступ і серце моє 
У тілі недужім удари губило.
Я бачив, що в світі мене не стає, 
І чув, як життя ті удари лічило! 
І вигукнув я: «Буду жить! Буду 

жить!»
А серце здригнулось, мов злякана 

пташка.
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А у нас во дворе есть девчонка одна. 
Между шумных подруг неприметна она. 
Никому из ребят неприметна она.

ПРИПЕВ:
Я гляжу ей вслед —
Ничего в ней нет,
А я все гляжу, 
Глаз не отвожу...

Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком. 
Но о ней я молчу даже с лучшим дружком, 
Почему-то молчу даже с лучшим

ПРИПЕВ.
Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни 
Ни крутых кулаков, ни воды, ни 
А при ней словно вдруг подменяют меня.

ПРИПЕВ.
Вот опять вечерком я стою у ворот. 
Она мимо из булочной с сумкой идет... 
Я стою и молчу, и обида берет...

ПРИПЕВ.
Или утром стучит каблучками она, — 
Обо всем позабыв, я слежу из ониа 
И не знаю, зачем мне она тан нужна..,

ПРИПЕВ:
Я гляжу ей вслед — 
Ничего в ней нет. 
А я все гляжу, 
Глаз не отвожу..,

дружком.

Д’.ІЯ, 
ОГНЯ.

(2 раза).

Комсомольці третього буді
вельного майданчику будуправ- 
віння № і тресту «Цукробуд» 
за ініціативою свого вожака 
Жені Грузової обладнали во
лейбольну площадку. Тепер тут 
щодня в обідню перерву тре
нуються робітники. влашто
вуються поєдинки між брига-

І, може, тому лише б’ється й 
спішить,

Що я не боюся в дорозі 
«розтяжки».

«Розтяжка» — так залізничники називають 
випадок, коли локомотив через недостатню 
кількість пари не може витягнути состав 
підйомі.

на

Тюльпан
Лежить і жевріє тюльпан. 
Покинутий на сірім бруці... 
Із рук щасливих він упав! 
Чи, може, кинутий в розлуці! 
Чогось не вміли розділить 
І розлучитись поспішили... 
Як серденько моє болить, 
Що ви любов саму лишили! 
Верніться і тюльпан візьміть. 
Візьміть Любов — вона єдина, 
ГЧ) хтось підніме мимохідь. 
Зімне і знову геть відкине.

Борис ЛАЛІМЕНКО.
м. Знам'янка.

СУДОВА ХРОНІКА

Пожежний інспектор“ сплачує борг

Справедливо обурюються 
робітники тт. Варченко, 
Дзбановський, Коновалов і 
інші. Садистська жорсто
кість не знаходить виправ
дання. Це несумісно з МОі 
ральним обличчям радян
ської людини, нашого сус
пільства, де людина люди
ні — друг, товариш і брат. 
Присутні гнівно засуджу
ють ганебну поведінку Ма
йорова і вимагають спра
ведливого покарання.

Стаття кримінального ко
дексу передбачає міру по
карання за такий злочин від 
одного до п’яти років по
збавлення волі. ’

Ми повинні суворо карати 
злісних хуліганів, порушни
ків громадського порядку, 
всякого, хто підіймає свою 
брудну руку на наших чес
них трудівників, будівників 
комунізму. Але є чудова 
риса у радянських людей: 
не тільки карати, а й вихо
вувати.

Я знаю Майорова вже 
два роки, був з ним в більш 
близьких стосунках, ніж де
хто з присутніх. Працював 
я тоді в механічній майстер
ні, куди він поступив учнем 
токаря. Роботящий, ні від 
якого діла не відмовляєть
ся. У підшефному колгоспі в 
негоду, холод не скаржився 
хлопець, збираючи урожай 
качанистої. Майже ровес
ники, ми ділились з ним 
своїми турботами, юнаць
кими мріями. Ніяких хулі
ганських замашок за ним 
не спостерігалось.

Як же докотився Майоров 
до такого злочину? Хто в 
цьому винен? 
наголошувалось 
ваних виступах 
вільну роботу комсомоль
ської і профспілкової орга
нізацій. Працює людина 
добре, бере участь у вело
гонках, — значить, все га
разд. А спіткнувся хлопець, 
і зразу висновок: «Хуліган. 
Не брати на поруки».

Найлегше віддати під суд, 
але ж це не метод вихован
ня. Не міг же він отак від
разу стати хуліганом. Десь 
обірвався ланцюжок, що 
зв’язував його з колекти
вом. Зараз, поки хлопець не 
зовсім збочив з вірної доро
ги, важливо підтримати йо
го, не дати впасти зовсім.

Більшість робітників це 
зрозуміла і взяла хлопця 
на поруки. прийнявши до 
уваги його щире каяітя. То
вариші попередили, щоб це 
був перший і останній випа
док. Хочеться вірити, що 
Майоров оцінить велике до
вір’я старших товаришів, 
виправдає його.

О. ДЖУЛАИ, 
електрослюсар Олек
сандрійської ТЕЦ 1-2.

Правильно 
у схвильо- 
на незадо-

А перед судовим засідан
ням цей шахрай і авантю
рист намагався передати 
дружині записку, в якій 
просив її сказати судові, 
ніби вона залишила його 
із-за частих викликів до 
міліції.

— Через тиждень після 
одруження, — розповіла 
дружина Сороки, — Павло 
прийшов додому п’яний. 
Потім це повторювалося ба
гато разів. Я не могла біль
ше терпіти цього і пішла 
від нього.

На горілку потрібні були 
гроші. Тих, шо заробляв, 
не вистачало. От тоді він і 
вдався до крадіжок.

Громадянці Р., син якої 
був арештований, Сорока 
представився працівником 
міліції, який начебто прий
шов від її сина. Той просив 
матір щось купити йому. 
Громадянка Р. дала Сороці 
десять карбованців, які він 
витратив на горілку. В 
квартирі громадянки М. 
шахрай вкрав годинник. У 
громадянок К. і П. нама
гався одержати штраф за 
порушення протипожежних 
правил.

— Це все через горіл
ку, — говорить Сорока. — 
А її привчили пити мої 
батьки.

Дуже серйозне обвинува
чення батькам!

Народний суд Кірово
града засудив Сороку до 
п’яти років позбавлення во
лі в колонії з суворим ре
жимом утримання.

А. ПОНОМАРЕНКО. . 
помічник міського 
прокурора.

зустрітися з Тглларою Сидо
рівною. Та довелося!

Після того, як пішов «по
жежний інспектор», Тамара 
Сидорівна довго розшуку
вала свій годинник, який 
купила тиждень тому, але 
так і не знайшла.

Через кілька днів жінка 
звернулася до міськвідділу 
міліції. Проведеною праців
никами міліції перевіркою 
було встановлено, що «по
жежний інспектор» побував 
і в багатьох інших грома
дян. Після його візитів у 
них зникали коштовні речі. 
Через кілька днів знайшли 
й самого «інспектора». Вия
вилось, що це Павло Андрі
йович Сорока. В 1954 році 
за крадіжку особистого 
майна Сороку було засуд
жено до шести років поз
бавлення волі. В 1960 році 
за такий самий злочин йо
го засудили до чотирьох 
років ув’язнення. В листо
паді 1961 року Сороку 
умовно-достроково на шість 
місяців звільнили від при
значеного йому покарання.

— йдіть, — сказали йо
му, — живіть і працюйте, 
як мільйони чесних радян
ських людей.

г Сороку влаштували на 
,• роботу, в грудні він одру- 
; жився. Здавалося, людина 
5 виходить на світлу, широку

мають четверте місце після 5 дорогу. 1а сталося проти- 
заиорізького «Металурга», оде- ■ ЛСЖНЄ.

— Мені не вірили, часто 
викликали до міліції. Через 
це й дружина мене залиши
ла, — виправдувався перед 
судом Сорока. — Я почав 
пиячити і от знову вчинив 
злочин.

— Я пожежний інспек- 
>р, — відрекомендувався

молодий чоловік з папкою 
під рукою, входячи до квар
тири Тамари Сидорів
ни Ш. — Прийшов переві
рити чи все гаразд у вас.... 
в протипожежному відно
шенні. Де у вас кухня?

Молодий чоловік ретель
но оглянув з усіх боків 
плиту, заглянув у її середи
ну, розгорнув свою папку 
і олівцем щось записав там. 
Наказав:

— На підлозі під підду,- 
валом прибийте металевий 
лист... Тепер оглянемо 
електропроводку.

Він пройшов до їдальні, 
клацнув вимикачем. В пат
роні не було лампочки.

— Принесіть, будь лас
ії ка, — попросив молодий чо- 
I ловік у господарки.
Iі Коли вона повернулась, 

вкрутив лампочку в патрон.
! — Ну що ж, все в поряд-
\ ку. До побачення. — І вже 
\ на порозі додав: — Не за- 

I будьте про металевий лист. 
,І Перевірю. в
л Скажемо відразу, що мо- 

лодий чоловік зовсім не 
0 збирався перевірити вико- 
іі нання свого наказу і знову

і
І

1 С Т І

Т. в. о. редактора 
В. МАЛИНОВСЬКИЙ.

ДНИ -Нз-Ті

дами будівельників і монтажни
ків.

* * *
Відбувся черговий, четвертий 

тур чемпіонату України з фут
болу серед команд класу «Б». 
Кіровоградські дннамівці прий
мали на своєму полі авангар- 
дівців Чернівців і завдали їм 
поразки з рахунком 1:0. Зараз 
кіровоградці у своїй зоні зай-

ш
■ЛЯХ*.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

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

ського СКА і черкаського «Кол- ■ 
госпиика». "

Олександрійський «Шахтар» ■ 
з рахунком 4:2 виграв у терно- ■ 
нільського «Авангарду». Гірші- ■ 
ки знаходяться на передостан- ■ 
ньому місці в третій зоні, вл- ■ 
пеоеджуючи лише кр.іматор- ■ 
сьлпй «Авангард». ї

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

БК 00231. Зам. № 4353.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕР- 
ЖННСЬКОГО. Для дітей. «Ве
селі історії». Початок о 9 год. 
30 хв. ранку. «Роздум». Поча
ток об 11 год. 15 хп., 1 год.,
2 год. 40 хв. та 4 год. 20 хв. дня,
6 год., 7 год. 45 хв. та о 9 год. 
ЗО хв. вечора. На літньому май
данчику — «Пугачов». Початок 
о 9 год. вечора. ,

КІНОТЕАТР «МИР». «Івано
ве дитинство». Початок о 10 го
дині райку, 12, 2 та 4 гол. дня, 
6, 8 та о 10 годині вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ», 
«Чудова ссмірка». Початок о 
10 год. ранку, П год. 45 хв.,
3 год. 20 хв. та о 5 годині дня, 
6 год. 45 хв., 8 год. ЗО хв. та о 
10 год. 15 хв. вечора. Па літ
ньому майданчику — «Юність 
отамана». Початок о 9 год. 15 
хв. вечора. Для дітей. «Увіль
нення на берег». Початок о 
І год. ЗО хв. дня.

ж
м?япї»пПраЦЮ® Ґ 10 гОдини РанкУ ДО 6 години вечора. 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоградська обласна друкарня ім. Г. М. Димитрова.
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