
ГЕРОИ КОСМОСУ В ОБІ ИМ АХ УКРАЇНИ
Зустріч П. Р. Поп овича з земляками

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

знімку: П. Р. ПОПОВИЧ зі своею матір'ю Феодосією Касянівною і

Радісно і урочисто зустрів радянський народ відважних космонавтів А. Г. 
Ніколасва і П. Р. Поповича, які вперше в історії здійснили груповий космічний 
політ. А. Г. Ніколасв і П. Р. Попович, знаходячись в Москві, відпочивали у віль
ний час в колі своїх рідних і близьких.

На
батьком Романом Порфировичем.
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2 вересня на свою 
ківшику — в Узин 
ської області прибув 
чпк-космоиавт СРСР 
полковник Павло Романо
вич Попович.

Вся республіка пишає
ться тим, шо українець 
Павло Попович — слідом 
за російськими братами ра
зом з мужнім сином чува
ського народу Андріяном 
Ніколаєвим — здійснив без
прикладний подвиг у славу 
любимої Батьківщини 
благо всього людства, 
ім’я миру на землі.

Український народ бачить 
у цьому символ нерушимої 
дружби всіх радянських 
народів-братів, які впевне
но йдуть до світлого май
бутнього — комунізму.

Юрій Гагаріи, Герман Ти
тов. Андріян Ніколаєв і 
Павло Попович. Ними пи
шаються наша велика Віт
чизна, рідна Комуністична 
партія, які виростили і вихо
вали* цих відважних героїв.

...З трепетним хвилюван
ням чекали земляки, як і 
весь український народ, 
зустрічі з відважним сином 
Батьківщини. Почуття не
змірної гордості наповню
вало їх серця; адже це він, 
Павло Попович, їх земляк є 
одним з славних членів ра
дянської сім’ї космонавтів, 

• яка вписала нову чудову 
сторінку в освоєння люд
ством зоряних просторів.

І ось настав довгожданий 
день. Герой космонавт-4 
прибув у рідні краї. Там, 
де відбулась перша зустріч 
його на українській землі, 
зібрались представники тру
дящих Білоцерківського і 
Узинського районів, пере
дові люди промисловості, 
сільського господарства, ді
ячі науки і культури. Сина 
зустрічають Феодосія 
сянівна і Роман Порфиро- □ 
внч. Тут його брати, родичі, □ 
друзі. о

Зустрічати дорогого гостя о 
прибули Голова Ради Мі- □ 
ністрів УРСР В. В. Щер- □ 
бицькнй, секретар ЦК КП □ 
України П. 10. Шелест, пер- □ •• _ ___ __ - _ — □□ 
обкому партії В. І. ' Дроз- □ □ □ □ 
.......... ............. і. н. І 
Стафійчук, перший секретар □ 
Київського міськкому партії □ 
О. П. Ботвин, керівники ра- □ □ □ □ □ □ □ о
Космонавт Андріян □ 
Ніколаєв у Чувашії □

ЧЕБОКСАРИ. (ТАРС). § 
Народ Чувашії урочисто зу-° 
стрів свого відважного сн- ° 
на, льотчика-космонавта ° 
Андріяна Григоровича Ні- ° 
колаєва. З нагоди прибуття ° 
героя-космонавта на бать- ° 
ківщину, в Чебоксарах від- ° 
бувся мітинг. Потім відбу- 5 
лася святкова багатолюдна ° 
демонстрація. Герой-кос- § 
монавт 
Чувашії 
побуває 
заводах, 
госпах.

раїни, Президія Верховної о 
Ради і уряд республіки, — □ 
каже він, — доручили мені □ 
вітати нашого дорогого зем-°□ □ 

мужнього й
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ОБГОВОРЮЄМО СТАТТЮ Н. Г. ЗАГЛАДИ
ляка, славного сина укра
їнського народу, 
льотчнка-космонавта Павла В 
Романовича Поповича г11 
день його приїзду в рідне 
місто.

Комуністична партія Ук
раїни і весь український 
народ пишаються Вами, ва
шим безстрашним польо
том, висловлюють найщирі- 
шу подяку за подвиг, який 
прославив у віках нашу %Надії Григорівни Заглади. 
рідну Вітчизну, Радянську ° Висловлені Надією Григо- 
Україну і Вас особисто. о рівною думки — це думки

З теплими словами до£0С(Х кадрових хліборобів. 
героя на мітингу звертаю- о Надзвичайно вірні думки. 
ться перший секретар Узин- □ Справді, приглян ьтеся 
ського райкому партії Я- Д- °пильніиіе, що часто трап- 
Мишолов, ланкова колгоспу о ллється у нас? Працюють 
«Україна» Гребінківського °поруч дві доярки, скажімо. 
району двічі Герой Соціа-о Ліае високі надої, ін- 

" ” ’ ". ” " . и..._ _____ . Чому? Пра-
так, робітник Білоцерків- пцюють в одному приміщен- 
ського заводу імені 1 Трав-пн^ однаковими кормами го
ня В Д. Буймнстренко, °ді/ють тварин. А наслідки 
учень Узинської 
школи № 
Поповича 
ко, офіцер 
ський.

Земляки _ --------- п , __ _
гою слухають виступ Пав- пбороба, почата

СУМЛІННЯ БЕРЕГТИ ЗМОЛОДУ!в 5
О

о О ВЕЛИКИМ задоволен-
□ *-2 ням прочитала я у
□ газеті «Правда Украины»
□ виступ 69-річної ланкової
□ колгоспу «Перше- Травня» 
о Житомирської області Ге- 
о роя Соціалістичної Праці

Від краю й 
кочується 
Сердечні 
дружні привітання. За на
родною традицією дорогому 
гостеві підносять хліб-сіль.

Героя-космонавта 
вітає Голова 
ністрів УРСР 
бицькнй.

У відкритій
ло Попович, його дружина 
Марія Лаврентіївна, дочка 
Наташа, батьки космонавта 
разом з В. В. Щербицькнм 
і П. 10. Шелестом прямують 
в Узин.

Уздовж шляху — суціль
на людська стіна. Високо 
підняті над головами лю
дей, що зустрічають героя- 
космонавта, червоні прапо
ри, портрети ІО. Гагаріна, 
Г. Титова, А. Ніколасва, 
П. Поповича. Шлях бук
вально засипають квітами.

В Узині на святково при- лістичної Праці С. Д. Виш- о1па _  низькі.
крашеному стадіоні для "
зустрічі з Павлом Романо
вичем Поповичем зібралось 
близько 10 тисяч трудящих 
Узинського, Білоцерківсько
го, Гребінківського і Рокит- 
нянського районів Київщи
ни. Вони палко вітають ге
роїчного сина українського 
народу. Звідусіль чутн ви
гуки: «Хай живе Комуніс
тична партія 
Союзу!», «Слава радян
ським космонавтам!».

Велично звучить Гімн 
Радянського Союзу. Хвилею 
овацій зустрічають присутні 
пропозицію про обрання до 
почесної президії мітингу 
Президії ЦК КПРС на чолі 
з товаришем М. С. Хрущо
вим.

Виступає голова Ради Мі
ністрів УРСР В. В. Шер- 
бицький.

— Центральний Комітет 
Комуністичної партії Ук-

Буймнстренко, о дують тварин.
середньої о різні. / це тому, що люди 
] Павла о по-різному ставляться до 
Наумен-одна доярка труди- 

Домбров- □ ться на совість, а інша — 
§ відбуває чергу.

з великою ува- є Розмова про честь хлі- 
___  ! И. Г. За

ла Романовича Поповича, °гладою, надзвичайно ак- 
Радянського який говорить про видатний отуагьна сьогодні, коли ми 

космічний політ, передає ве- □ безпосередньо приступили 
лнкии привіт від свого зо- О(Эо будівництва найпрекрас- 
ряного брата Андріяна Гри- ^пішого з суспільств — ко- 

о мунізму.
§ Совість і обов'язок — ці 
§ поняття нерозривно зв’яза- 
°ні між собою. Людина з 
% совістю прагне працювати 
° завжди краще, вона не мо- 
° же жити спокійно, коли в 
° господарстві щось не ла- 

виступали □ диться.
СТОЛИЦІ о

1 імені
Віктор Наумен- 
I. Д. .

працювати Віра Сліпенко. 
Худорлява скромна дівчи
на виявилася енергійною 
людиною. Вона швидко 
опанувала нову професію 
і стала нашою загальною 
любимицею. Того року як
раз було сутужно з корма
ми. В завірюху доводилося 
виганяти овець .у поле, шу
кати пасовиськ. Схудла 
дівчина, від шалених віт
рів губи у неї потріскались. 
Подивилась я на неї і ка
жу: «Пішла б, Віро, від
почила». Мої слова викли
кали у неї гнів, 
ображаєте мене, 
Миколаївно, хіба 
на без совісті?»

А ось Олексій 
хоча і ровесник 
вже зовсім інша 
Його не цікавить 
ні вівці чи ситі,
день може провести з 
рою на пасовиську і 
чері пригнати тварин 
лодними. Намагалася 
його перевиховувати, 
жу йому: «Олексію, 
не почесна зараз наша про
фесія? Ось дивись, уряд ме
не орденом Леніна наго
родив, я депутат районної 
Ради, а скільки у мене по
чесних грамот, цінних пода
рунків! Як бачиш, не 
красиві очі, а за працю та
ка шана».

Думаєте переконала 
го? Ні! ГІ ’ 
жим він
І настав 
нам, що

« Навіщо 
Наталіє 
я люди-

Данилов. 
Віри, а іе 

людина. 
— голод-
Він весь 

ота- 
вве- 
го- 

!■ Я
Ка- 

хіба

то 
ні 

що 
за- 
об 

ор-

горовича Ніколаєва.
З величезним піднесенням 

присутні приймають віталь
ний лист ЦК КПРС.

Мітинг закінчено.
кестр виконує Державний 
Гімн Української РСР.

* * *
На стадіоні 4

майстри мистецтв столиці □ Після закінчення серед- 
України, колективи худож-□ Ч6О7 школи до мене у ч.т- 
ньої самодіяльності. ^банівську бригаду прийшла

Ка- • р

Ор- за

! йО-
Таким же байду- 
і залишився. Ось 

час порадитися 
робити з отакими

Рдвоє
Раплм •

ший секретар Київського

денко, голова виконкому 
Київської обласної Ради 
депутатів трудящих

йонних організацій. (

II

Герой-кос- §
гостюватиме в ° 

кілька днів. Він § 
в рідному селі, на ° 

фабриках, у кол- 5 
о

Т X ДВОЄ — Наташа Пайол І Марія Бондаренко.
А Разом ходили в школу, вступили в комсомол. 

Разом розпочинали своє трудове життя на фермі 
колгоспу імені Фрунзе Ульяновського району. 
Спільно складали екзамени на заочне зоотехнічне 
відділення Одеського сільськогосподарського інсти
туту. Тоді про них односельчани, їх товариші, гово
рили тільки хороше.

Минуло кілька років. Наташа успішно продовжує 
навчання і нині посилає контрольні за програмою 
третього курсу, добре працює на фермі, займаючи 
одне з перших місць серед доярок, до того ж вона— 
секретар первинної комсомольської організації кол
госпу.

По-іншому шляху пішла Марія Бондаренко. Зі
ткнувшись з незначними труднощами, ще на першо
му курсі залишила Інститут. На фермі працювала 
абияк, часто запізнювалась на роботу. Товариші 
критикували її негідні вчинки, підказували, радили. 
Не допомогло. І тоді правління сільгоспартілі звіль
нило її з цієї посади.

Саме таких, як Марія Бондаренко, хто не доро
жить честю хлібороба, шукає легкого життя, і за
суджує у відомій статті «Дорожити честю хліборо
ба» Надія Григорівна Заглада.

— Труд і честь нероздільні— АРУД і честь нероздільні, — говорить знатна 
ланкова. Дуже правильні слова. Що ж таке кому
ністична чесність, чесність молодої людини? Який 
смисл ми вкладаємо в це поняття?

Комуністична чесність — це вимога нашої мора
лі, нашого морального кодексу, вимога, обов’язкова 
для всіх членів суспільства. Чесність у всьому — 
закон кожної молодої людини. Як в громадському,

так і в особистому житті. Особливо це стосується 
комсомольців, бо вони серед молоді повинні бути 
взірцем внутрішнього благородства.

В молоді роки проходить становлення характеру, 
формування світогляду, гартується воля. Ясно, яку 
велику шкоду таять для молодої людини вчинки, що 
йдуть врозріз з її совістю. Мудру пораду «Бережи 
честь змолоду» ніколи не можна забувати. У нас є 
на кого рівнятись. Це — ударники і члени бригад 
комуністичної праці, девізом яких є принцип: «один 
за всіх і всі за одного». Це 
ші, кращі сини і дочки народу, виховані партією.

Сьогоднішній день в житті комсомольських орга
нізацій характерний тим що всюди розпочались 
звіти і вибори в бригадних, цехових організаціях і 
комсомольських групах. Комсомольці підведуть на 
цих зборах підсумки своєї роботи за перший рік ко
муністичного двадцятиріччя, накреслять завдання 
на майбутнє. Повинна відбутися принципова, діло
ва розмова. Треба критикувати тих, хто бере високі 
зобов’язання, дає гучні обіцянки, а потім не докла
дає зусиль, щоб справитись з ділом, а тому підво
дить колектив, втрачає свою комсомольську честь.

Комсомольські організації покликані день у день 
прищеплювати юнакам і дівчатам риси принципо
вості, правдивості і чесності перед своїм колекти
вом, народом, у громадських і особистих справах, у 
ставленні до праці, у відносинах з товаришами, з 
членами сім’ї, батьками. Нову людину, людину ко
муністичного суспільства характеризують прекрасні 
риси — і 
мадська і особиста гідність, чиста совість.

наші старші товари-

байдужими людьми, як на
вчити і навіть примусити 
їх дорожити честю хліборо
ба?

Адже такі Олексії є не 
тільки в нашому колгоспі. 
Якось, як член районного 
комітету партії, я їздила 
дивитися на вівцеферму су
сіднього колгоспу імені 
Свердлова. Помітила бага
то непорядків і поділилася 
своїми враженнями з стар
шим чабаном Шпильовим. 
Каоїсу йому, що коли вів
ці ввійдуть у зиму нижче 
середньої вгодованості, 
не буде ні приплоду, 
вовни. Сподівалася, 
Шпильовий врахує мої 
уважения, а він палець 
палець не вдарив, щоб
ганізувати добру годів
лю тварин. Хіба після цього 
можна його назвати совіс
ною людиною? Своєю бай
дужістю, ледарством він 
завдає збитків господарст
ву, а цього нікому не мож
на прощати.

Ми весь час відчуваємо 
материнську турботу Кому
ністичної партії про трудів
ників сільського господар
ства. 1 тому кожен з нас 
повинен щодня питати себе: 
а чим і як я відповідаю 
на піклування партії? На 
жаль, не всі так роблять.

Після того, як я побува
ла у знатного чабана 
Став ропі лля Героя Соціа
лістичної Праці т. Мала- 
иіенка і за його прикладок 
добилася одержання трьох 
окотів за два роки, до ме
не на вівцеферму приїз
дить чимало гостей. Час
тіше інших тут буває стар
ший чабан артілі імені Ча
паева Василь Варава. Він 
захоплений своєю професі
єю, його цікавлять всі но
винки у вівчарстві. Якось 
він завітав до нас із сво
їм помічником, прізвища 
якого я, на жаль, не знаю.

Василь допитується, як 
я проводжу штучне осіме- 
ніння овець, а його поміч
ник все прагне дізнатися, 
скільки мені платять і чи 
є у нас в селі самогонка. 
Ось вам два приклади — 
людини обов’язку і люди
ни без совісті.

Зараз, коли трудівники 
сільського господарства пе
ретворюють в життя рі
шення XXII з’їзду КПРС 
і березневого Пленуму ЦК 
КПРС, кожен з нас пови
нен працювати творчо, з 
завзяттям. Адже створити 
в країні достаток продук
тів харчування
священний обов’язок, спра
ва 
тю

благородство душі, висока свідомість, гро-

наїи

честі хліборобів. А чес- 
треба дорЪжити.

Наталія КАРЕТНА, 
чабан колгоспу імені 
Горького Кіровоград
ського району.



ЗА ! ■ оюОАДУМАНА фанта- 
** зія здатна інколи 
завести людину в 
такі нетрі, так сплу
тати її власні тверд
ження, що опісля
важко відшукати істину. Щось подіб
не трапилось і з Оленою Зієровою.

Ми сиділи в кабінеті секретаря рай
кому комсомолу. Говорили про буденні 
справи. Непомітно розмова перейшла в 
інше русло. Цікавимося, як в комсо
мольських організаціях району постав
лено комуністичне змагання, кому вже 
присвоєно високе звання ударника ко
муністичної праці.

Перегортаючи рідко списані аркуші 
записної книжки, Зієрова розгублено го
ворить:

— А в нас бореться за звання багато. 
Здається, дев’ять колективів. Ні, сім... 
Ні, дев’ять... і 71 комсомолець. Це вже, 
так би мовити, в індивідуальному по
рядку... .

Очевидно, не довіряючи своїм запи
сам, секретар дістає з сейфа папки, дов
го риється в паперах, щось уточняє, під
раховує:

— А присвоєно, значить, одинадцяти 
чоловікам з контори зв’язку та ще з 
автоколони... А взагалі, я не знаю 
скільки...

Просимо назвати прізвища кількох

я

ударників. О. Зієрова важко зітхає і 
знову звертається по допомогу до запис
ної книжки:

— Агрегат Івана Рижака з колгоспу 
імені Калініна. Йому вже присвоєно. А 
борються за звання рільнича бригада

члени агрегату 
О. Матвійко і 

році були удо
стоєні почесного звання. Але заслуга в 
цьому не райкому комсомолу, 
нізатори давним-давно вийшли

Дійсно, три колишніх 
(а не шість) I. Рижак, 
М. Тодоров в минулому

бо меха- 
з коМСо-

і пі f її в-1ДМЬ

(Закінчення. Поч. див. в 
№ 106).

Повернувся з Москви на 
завод із зльоту передови
ків змагання за звання 
удаоників і бригад кому
ністичної праці Віктор Ко
ротков, той самий Віктор 
Коротков, який разом з 

.двома своїми товаришами 
склав перші особисті пла
ни на семирічку. Зібрали
ся товариші послухати йо
го. З’явився на ці імпрові
зовані збори і Гєна Ми- 
шаткін, задиркуватий пару
бійко, порушник дисциплі
ни. Він став на проході, 
щоб на випадок, коли йому 
буде скучно, піти, не при- 
веотаючи загальної уваги.

Віктор Коротков розпові
дав про нове, що народи
лося в бригадах

. тичної 
палко, 
льовано. 
його, затаївши подих. Хтось 
запропонував створити в 
цеху бригаду, яка змагає
ться за звання колективу 
комуністичної праці. І тут 
усі побачили, що 
Мишаткін пробрався 
не до самого доповідача. 
Хтось із хлопців спитав 
його:

— Мишаткін, 
би вступити в таку брига
ду?

— Я /згоден,

комуніс* 
праці, розповідав 
пристрасно, схви- 

Хлопці ’ слухали

Гена 
мало

а ти хотів

тільки чи 
приймуть? — відповів Гена. 

Нібито проста історія. Хі
ба мало людей виступає 
на зборах із закликами? 
Чому ж так вплинула роз
повідь Віктора Короткова 
на робочого хлопчину?

Та тому, що зумів Корот
ков так розповісти про но
вий рух, що люди ніби ду- 
шеюЕ своєю 
високою . »• 
ідеєю, ніби відчули 
чили її наяву.

Ми знаємо, що є 
ремі, молоді люди, 
люблять працювати, 
нуть одержати від 
ства якнайбільше, 
йому якнайменше, 
аильно поводяться 
ті і на виробництві, 
ляють під згубний 
буржуазної ідеології. Ком
сомолець повинен бути не 
тільки прикладом у додер
жанні норм комуністичної 
моралі, але й непримирен
но боротися з дармоїд
ством, релігійними забобо
нами, різними антигромад
ськими явищами. Наш обо- 
в язок — розпеченим залі
зом випікати хуліганство, 
пияцтво та інші огидні пе
режитки минулого.

Паотія сформулювала мо-

зіткнулися з 
комуністичною 

і поба-

ок- 
не

ще 
які 

праг- 
суспіль- 
а да<и 
непра- 

в лобу- 
потрап- 

вплив

•*▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
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як тако-

Вільшанський райком комсомолу 
не ширить комуністичне змагання

номер два з артілі «40-річчя Жовтня», 
комсомольсько-молодіжні ферми колгос
пів імені Калініна, імені Димитрова та 
«За комунізм».

Секретар райкому комсомолу А. Ча- 
лаван іншої думки:

— В колгоспі «40-річчя Жовтня» за 
звання комуністичної бореться не ріль
нича бригада, а молочно-товарна ферма.

За його ж словами, в складі агрегату 
І. Рижака не три ударники, як стверд
жувала О. Зієрова, а шість.

ТВІЙ

звіряги 
і вчин-

у запо-

• надійна 
пропаган-

кожний на- 
загартованим

загартування

ральний кодекс будівника 
комунізму. Важко переоці
нити його значення для 
виховання молоді в дусі 
комуністичної моралі, висо
кої свідомості й ідейності. 
Включення його в Статут 
ВЛКСМ означає, що кож
ний комсомолець в усьому 
своєму житті повинен до
держуватися принципів мо
рального кодексу, 
по ньому свої діла 
ки.

Вчитайся ще раз
віді будівника нового світу. 
Моральний кодекс будівни
ка комунізму 
зброя у твоїй 
дистській роботі. Але тре
ба пам’ятати і про те, що 
там, де нема теплої уваги 
до людини, ніякі слова, ні
який лозунг не прозвучать 
на повну силу. Ентузіазм, 
як вогонь, його треба під
тримувати. Людина тоді 
живе і працює впевнено, 
коли відчуває, що вона по
трібна людям, що її ініціа
тива і праця не пропадуть 
марно. Іноді зіткнення з 
байдужісро, бюрократиз
мом, несправедливістю по
роджує нудьгу, гасить енер
гію, адже не 
роджується 
бійцем.

Політичне
людини — тонкий і склад
ний процес. Знати ідеї, за 
які ми боремося, вивчати 
комунізм по книгах — цьо
го мало. Політичний гарт 
люди здобувають, долаючи 
труднощі. Але часто ці 
труднощі ми уявляємо аб
страктно, як щось дуже ве
лике і складне, і не помі
чаємо в буднях тих дріб
ниць, об які боляче вда
ряється людина на перших 
порах самостійного життя. 
Це буває і різкість началь
ника, і недобросовісність 
сусіда по роботі, і помил
ка нормувальника, який не
правильно оформив наряд, 
і багато іншого. Ось тут і 
потрібна людині підтримка. 
Твоя підтримка, комсомо
лець. Адже ти політичний 
працівник.

Робітниці одного заводу 
Ніні. Л. не дали місця в 
гуртожитку, подрузі дали 
кімнату. І ось Ніні своя бі* 
да заступила світ: іншим, 
мовляв, допомагають, а ме
ні не хочуть. Де ж спра
ведливість? І ось уже ро
бить Ніна висновки: «Для 
чого нову ракету запусти
ли, коли стільки ще побу
тових труднощів?».

Здається, тут все зрозу
міло. Людині не дали жит
ла тому, що його не було. 
Сказали: почекай, але ні
хто при цьому терпляче не 
роз’яснив, чому саме їй 
доводиться чекати, не по
казав, що причина цього 
не байдужість, а об’єктивні 
умови, з якими доводиться 
рахуватися. І людина обра
зилася. Образа на керівни-

ДРУГ

ле
ща 

про

ка, на колектив переросла 
на образу на весь світ.

Людина приходить сьо
годні на завод найчастіше 
прямо з шкільної парти. 
І буває, що життя вступає 
в суперечність з уявлення
ми, які в неї склалися про 
нього. Ось тут і повинен 
комсомолець ДОПОМОГТИ 
молодій людині розібрати
ся в цих суперечностях, а 
не ухилятися, як це- іноді 
буває, від відповіді на 
гострі питання, що виника
ють у молоді, торкаються 
вони безпосередньо життя 
маленького колективу чи 
великих проблем дійсності. 
Як це робити?

Хоч би так. На одному із 
заводів зайшла мова про 
різницю у зарплаті в лю
дей. «Я працюю місяць бі
ля верстата і одержую 
сімдесят карбованців, а 
якомусь начальникові пла
тять куди більше, — гово
рить один з хлопців. — Де 
тут справедливість?».

— Облиште ви, — 
рервав комсорг тих, 
спорили. — Знайшли 
що спорити...

Але секретар партійного 
бюро, якому комсорг роз
повів про цю розмову, був 
іншої думки.

— Даремно ти від спору 
відмахнувся, — сказав він. 
— Треба хлопцям усе смі
ливо і відверто пояснити.

І ось за порадою секре
таря комсомольці органі
зували у цеху диспут. До
повідь зробив токар кому
ніст Іван Шибаршин. До
повідь була гостра, розум
на, він зачепив усіх, викли
кав бажання висловитися. 
Говорили, зокрема, і про 
різницю в зарплаті. Розмо
ва пішла відверта. Хлопце
ві, який завів мову про різ
ницю в зарплаті, пояснили: 
ось що робиш ти, а ось 
що, скажімо, начальник 
цеху. І відповідальність, і 
обсяг роботи у нього біль
ші. Виходить, правильна 
йому платять більше, ніж 
тобі.

Все, про що ми тут РОЗ
ПОВІЛИ — і історія одного 
суботника, і приклад Вікто
ра Короткова, який повів 
за собою товаришів, і доля 
дівчини, якій обида засту
пила світ, і диспут у меха
нічному цеху — все це ли
ше окремі приклади того, 
як треба роз’яснювати мо
лоді політику партії. Але 
вони показують, як будь- 
яку велику й малу справу 
треба використати для по
літичного виховання людей. 
А це можливо буде лише 
в тому випадку, якщо кож
ний комсомолець буде по
літичним бійцем на перед
ньому краї боротьби за 
комунізм, підготовленим, 
грамотним бійцем ідеоло
гічного фронту.

' А. ДІДУСЕНКО,
О. СКРИПНИК»

модьського віку. Та й агрегату, 
го, вже не існує.

А коли в артілі ми зустрілися 
жаком, той посміхнувся:

— Значить, нас і досі рахують комсо
мольсько-молодіжними...

Секретар райкому нарешті відверто 
зізналась: вона не може грунтовно роз
повісти про комуністичний рух серед 
сільської молоді. Не може назвати прі
звища жодного ударника комуністичної 
праці з колгоспів району. Та й назива
ти їй, власне, нікого.

В артілі «За комунізм» була комсо
мольсько-молодіжна ферма. Молоді до
ярки дали слово завоювати право іме
нуватись колективом комуністичної пра
ці. Відтоді минув майже рік. Ніхто не 
цікавився роботою, дозвіллям і навчан
ням тваринників. І ферма стала поступо
во втрачати славу передової, а дівчата- 
дояркн розійшлися хто куди. 1 ось уже 
півроку, як комсомольсько-молодіжна 
ферма в артілі перестала існувати, хоч 
в записних книжечках райкомівців вона 
числиться н досі.

Незрозуміло, чому секретарі райкому 
називають серед молодіжних колекти
вів, які борються за звання комуністич
них, рільничу бригаду артілі «40-річчя 
Жовтня»? З членами цієї бригади ми 
розмовляли в полі, під час силосування 
кукурудзи. Виявляється, що бригада 
складається переважно з літніх колгосп
ників, з молодих тут лише чоловік де
сять. Звання бригади комуністичної пра
ці присвоєно торік правлінням і парт- 
організацією артілі. Але ж у цьому й 
сотої долі заслуги райкому ЛКСМУ не
має. Ніхто з працівників райкому тут ні 
разу не побував. На якій же підставі 
райком привласнює чужі заслуги?

Секретар райкому ЛКСМУ А. Чалаван 
називав нам молочно-товарну ферму 
цього ж колгоспу в числі тих, що боря- 
ться за комуністичну працю. Але, як під
твердив сам завідуючий В. Жебров- 
ський, це не відповідає дійсності.

У нас, правда, — каже він, — мож
на це зробити. Але ж... треба комусь 
зрушити справу.

3 I. Ри-

ке ВІН, — мож- 
треба комусь

Акому ж, як не райкомові комсомолу. 
..... не тільки комуністич

ні тим, чому тут не
Та й зацікавитись 
ним змаганням, а

поважають молодо 
спеціалістів, чому 
низька трудова дис
ципліна серед тва. 
ринників. Адже рай- 
комівці навіть і ае 

відають, що випускницю Фастівського 
зоотехнічного технікуму комсомолку та- 
мілу Сидорець призначили обліковцем 
ферми. І це в той час, коли тут вкрай 
занедбано племінну справу.

_  Якщо призначити обліковцем іншу 
людину, то буде зайва витрата трудо. 
днів, — резюмує голова колгоспу Ф. 
Анашкін.

Виходить так, як у глібовськіи «Охрі- 
мовій свиті» — рукава вкоротив, а по- 
ли доточив.

Як це не парадоксально, але райком 
комсомолу жодного разу не обговорював 
питання комуністичного руху на селі ні 
на пленумах, ні на засіданнях бюро. А 
рішення обкому ЛКСМУ акуратно під* 
шмваються у лапки.

Про те, щоб працівники райкому ви
їхали в колгосп та на місці розібралися 
з станом справ, поцікавилися б турбота
ми і запитами молоді — нема чого й 
казати. 
наїзди і 
Секретар 
колгоспу

чому

тва-

нема чого и 
Короткочасні ж гастролерські 

нічого практично 
І комсомольської

ім. Зайковського т. Березов- 
ський тільки в цьому році закінчив шко
лу. Працює в колгоспі. Молодь обрала 
його своїм вожаком. Але з чого почина
ти, за що найперш узятися — не знає.

— Я навіть і секретарів в обличчя ще 
не бачив, — соромливо признається він.

* А Березовський , вже третій місяць 
секретарює!

Хіба в районі немає жодного моло
діжного колективу, який би можна було 
поставити за приклад іншим? Є, і відо
мий він далеко за межами не тільки 
району, а й області. Про комсомольсько- 
молодіжну тракторну бригаду Володи
мира Яковлева, делегата XIV з’їзду 
ВЛКСМ, з артілі ім. Димитрова, гово
рять з повагою і товариською заздріс
тю чимало молодих механізаторів облас
ті. У Вільшанському ж райкомі комсо
молу не визнали за необхідне пошири
ти добрий приклад серед усіх механіза
торів району.

Бригада має хороші виробничі показ
ники — збирає нині чотирьохсотцентнер- 
ний врожай зеленої маси кукурудзи, 
успішно веде осінню сівбу. Чудові тут 
юнаки — відмінно працюють, навчають
ся, виконують різні громадські дору
чення.

У райкомі ж досі вагаються: присвою
вати чи не присвоювати цьому колекти
вові звання комуністичного. Певно, тут 
керуються правилом: «за чужою спиною 
надійніше». Почекаємо, мовляв, прав
ління артілі присвоїть звання, тоді й ми 
відмітимо це у своїх записних книжеч-

не дають, 
організації

відмітимо це 
ках.

Ох і хитка 
спиною».

ж ота позиція «за чужою

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ,
О. ШКАБОЙ, 

спецкори «Молодого комунара».
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Ж АШИНІСТ електровоза
Віктор Колесник після 

демобілізації з рядів Ра
дянської Армії працює на 
Семенівсько - Головківсько- 
му вуглерозрізі,
користується молодий 
ник серед 
секретар 
організації 
Цеху, агітатор зміни, 
редколегії.

На честь Дня шахтаря 
Віктор зобов’язався пере
виконувати змінні завдання 
не менш, як на 110 процен
тів. Слова свого дотримав з 
честю.

•гг. v.v.’A

Ч’ v

Повагою 
гір- 

друзів. Він — 
комсомольської 

транспортного 
член

На знімку: Віктор Ко
лесник.

Фото В. Ковпака.

М

W ГРАФІКУ виконання плану* який 
можна побачити у конторі Знам’ян- 

ського райпромкомбінату, найвищий по
казник незмінно стоїть навпроти брига
ди Б. Кабанцова. Ось і зараз тут кра
сується цифра 118.

— Передова наша бригада. Нещодав
но їй присвоєно звання комуністичної,— 
говорить механік Г. М. Кравченко.

Шлакоблоковий цех, де трудиться ця 
бригадо, легко впізнати по високих шта
белях складеної біля нього продукції. В 
цеху — монотонний гул преса. А соняч
ний промінь, що пробився у шибку, 
осяяв табличку з написом: «Тут працює 
колектив комуністичної праці».

— Нелегко нам це звання дісталось,— 
говорить бригадир.

— Звичайно, — підтримує його до
зувальниця Неоніла Олійник. — Справа 
навіть не в тому, що виробляємо на 8— 
10 тисяч шлакоблоків більше, ніж перед-

бачено місячним планом. Головне - 
оригада домоглась того, щоб для кож- 
ного праця стала радістю. Кожен від 
дуии трудиться.
~ 4 в9.е. ТОМУ> — говорить робітниця
дружна. Щер6ина- ~ “Р бригада ц нас 
„ЦГі — рсі за одного, один за
зі Пг. за“^.д.и,:,рш‘д"т^ «вд« бю-

- всі до єдиного спо*Р^'л^Лату для Чяена бригади На-
зі. Ось недавно всі до

дії Марченко.
II ерідко Після

Ананьев, Борис 
гор'єв г г' "

Олександрзміни
Кабанцов, Іван Гр'ї- 

та Крицька вирушають
разом патрулювати по місту. Вони - 
сел^ННиги' А часто й Уся бригада ве- 
галяук-иРб0,° ,ІОспішає в кіно чи на пре- 
кип^' а У день — на екс
курсію, за місто.

г. толок.



Завтра минає 05-річчп з дня народження I. II. Микитенка

БРИЗКИ СОНЯЧНОГО РАНКУ

Іван.

А ЕГКІ подихи вітру на ставу маніжать хвилі, таємни- 
че перешіптується верболіз. А за ним звивистою 

стрічкою петляє Чорний Таиїлик, злегка погойдуються 
молоді верби.

Про що вони гомонять? Хтозна. Може, оповідають 
про врожайне літо, віддлунюючи дівочий спів, а може, 
нашіптують давні історії свого краю. Як знати. Якби 
закосичені верби мали дар мови, то вони, напевне, опо
віли б і про босоногу юність Івана Кіндратовича Мики
тенка, який народився і виріс в селі Рівному.

...Вже давно повернуло за північ, а в хаті Микитен- 
ків блимає вогник. Примостившись на припічку, русявий 
Ванюшка читає:

Вітер в гаї нагинає
Лозу і тополю,
Лама дуба, котить полем 
Перекотиполе.
Так і доля: того лама,
Того начинав...

Тихо схлипує мати. А дощ за вікном розлючено пері
щить землю.

— Мая, а що таке доля?
Не відгукується ненька. Вона думає гірку думу. Чом 

так довго немає Кіндрата: ще ген позавчора подався за 
дьогтем чи то до Єлисаветграду, чи то до Новоукраїн- 
ки, а й досі не повернувся. Бідна моя голівонько! Може, 
вбили...

— Мам, значить, сильна доля, коли вона людей ламає?
— Сильна, Іванку.
— То й мене вона зламає?
— Не знаю.
— І бога може за бороду взяти?
— Та помовчи ти, шибенику! Краще помолися, щоб 

батько вернувся скоріше.
Не слухається Іван материної ради: читає «Кобзаря»

МИКИТЕНКО
ТІ АЙМОЛОДШЕ покоління наших чи- 
-11- тачів, театральних глядачів майже 
не знає творів Івана Микитенка — пись
менника широко популярного у свій час. 
Вийшло так, що несподівана і трагічна 
загибель автора «Диктатури» і «Басті- 
лії божої матері» і «Вуркаганів», «Дів
чат нашої країни» і «Кадрів», «Соло на 
флейті» і «Ранку» обірвала його життя 
і в літературі. Протягом останнього 
двадцятиріччя постать Івана Микитенка 
в історії радянської літератури або за
мовчувалась, або обмовлялась. Проте 
явно безпідставними виявлялись спроби 
поставити цього письменника по той бік 
барикад, применшити його талант, об
винуватити у відриві від народу, що бо
ровся і бореться за побудову комунізму. 
Створені письменником реалістичні об
рази людей соціалістичної епохи глибо
ко хвилювали і зараз хвилюють радян
ських читач.в, бо в них втілена життєва 
правда незабутніх років боротьби за 
Жовтень, пафос соціалістичного будів
ництва перших п’ятирічок. Своєю твор
чістю він вніс цінний вклад в україн
ську радянську літературу, зокрема в та
кі її галузі, як проза і драматургія.

Творчий шлях Івана Кіндратовича 
Микитенка, як і шлях більшості радян
ських письменників його покоління, по
чинається після перемоги Великої Жовт
невої соціалістичної революції. Народив
ся він 6 вересня (за новим стилем) 1897 
року в родині селянина-середняка в міс
течку Рівному на Кіровоградщині (ко
лишньому Єлисаветградському . повіті, 
Херсонської губернії).

Дитячі і юнацькі роки майбутнього 
письменника пройшли в сім’ї батька. 
Невгамовний допитливий хлопець у віль
ні від праці години багато читав, зби
рав власну бібліотечку. Щоб заробити 
грошей на книги, малий Микитенко най
мався на строк до економії поміщика 
Варуна. Траплялось, що часто він прихо
див увечері з економії зовсім знесиле
ний, хворий, проте, на ранок знову зби
рався з силами і ставав до роботи.

Освіту здобував Іван Микитенко спо
чатку в Рівнянській однокласній школі, 
потім учився у двокласній міністерській. 
Завідуючим тут працював хороший учи
тель і порядна людина — Юхим Івано
вич Зима. Він і допоміг Іванові Мики- 
тенку продовжити освіту далі — у вій
ськово-фельдшерській школі, яка знахо
дилась у Херсоні.

Восени 1912 року Іван Микитенко з 
своїм батьком пішки йде з Рівного до 
Херсона, щоб влаштуватись у школу. 
Вступні іспити Іван склав блискуче.^ З 
нього моменту починається самостійне 
життя 15-річного юнака, сповнене і 
радостями, і тривогами, а головне 
невпинним прагненням якнайглибше піз
нати все, що відбулось в навколишньо
му світі.

17-річним юнаком, закінчивши військо
во-фельдшерську школу за скороченою 
поограмою в зв’язку з початком імпе
ріалістичної війни, Іван Микитенко їде 
на фронт. Це було в грудні 1914 року. 
На фронті, працюючи лікпомом, він пе
ребуває до Лютневої революції 1917 ро
ку. Після повалення самодержавства 
АІикитенко бере участь в роботі револю
ційних полкових комітетів. _

Після Жовтневої революції, демобілі

зувавшись з армії, Іван Микитенко їде 
на Херсонщину. Працюючи завідувачем 
лікпункту в селі Нечаївці, він провадить 
велику культурно-освітню роботу серед 
селянства. В перші роки Радянської вла
ди він був також членом колегії райна- 
росвіти, де завідував позашкільним 
відділом, працював у комісії по створен
ню дитячого будинку для сиріт Донба
су, читав лекції, організовував гуртки 
художньої самодіяльності, в яких і сам 
брав активну участь. Велику роботу про
водив у той час Іван Микитенко по зби
ранню коштів для голодуючих дітей По
волжя.

Драматургічна діяльність Микитенка 
почалася в клубі села Нечаївки, де був 
досить сильний і дружний драматичний 
гурток. При активній участі Івана Мики
тенка на місцевій сцені успішно стави
лись п’єси української і російської кла
сики, а також твори, написані веселим, 
дотепним нечаївськнм фельдшером.

1922 рік є роком початку літературної 
діяльності Івана Микитенка. його перші 
друковані вірші були присвячені 5-й річ
ниці Великої Жовчіевої соціалістичної 
революції. Про зміст тогочасних віршів 
Микитенка виразно говорять самі їх наз
ви — «Сьогодні свято», «Червона Ар
мія», «Чека» та інші. Теми, які хвилю
вали молодого письменника, зв’язані го
ловним чином з баченим і пережитим на 
селі до 1922 року. Він пише ряд опові
дань з життя села в роки громадянської 
війни і друкує їх в одеських «Извести- 
ях». Такі його оповідання, як «Нуник», 
«На сонячних гонах», «Між кучугура
ми», «З гарячих днів», «У вершині», 
«Більшовики», «Гордій», як пізніші «Пи- 
рнхвирія», «Антонів огонь», «Гавриіл 
Кириченко — школяр», несуть у собі ав
тобіографічного або ж особисто баче
ного, спостереженого письменником. Не
зважаючи на деяку недосконалість фор
ми, а також на явне наслідування імпре
сіоністичної новели з її уривчастою фра
зою, що нерідко дає замість чітко окрес
леної думки лише натяк, ці ранні твори 
містять в собі цікаві спостереження, об
рази їх наднхані революційною романти
кою, сповнені вірою в перемогу нового, 
комуністичного над усім старим і воро
жим.

В 1926 році вийшла перша книга опо
відань Івана Микитенка — «На соняч
них гонах». Ця книжка зробила авторо
ві літературне ім’я і поставила його в 
актив працівників української літерату
ри.

Іван Микитенко — і як прозаїк, і як 
драматург — був письменником глибо
ко сучасним, органічно зв’язаним з жит
тям, побутом і трудом свого народу, що 
бореться за побудову комунізму. Він 
добре знав усе те, про що писав у своїх 
творах, бо сам був усе своє життя ак
тивним учасником великої історичної пе
ребудови суспільства на радянських со
ціалістичних основах. Тому-то найрізно
манітніші теми, висунуті нашою сучас
ністю, глибоко його хвилювали і знахо
дили правдиве художнє висвітлення в 
його творах.

Іван Микитенко був і зараз повинеа 
бути разом з тими, хто, стоячи на пози
ціях марксизму-ленінізму, творив нове 
життя, творить передову радянську куль
туру.
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Розвивайся, прапор 
Жовтня, 

Над землею грізно 
май, 

□ Виступають партизани 
За Радянський рідний 

край.
Гей! Виступають 

партизани 
За Радянський рідний 

край.
Виступають партизани 
Проти хижих білих 

зграй. 
За Червону Україну, 
За Радянський рідний 

край.
Гей! За Червону 

Україну, 
За Радянський 

вільний край. 
Прощавай, моя 

дівчино. 
Щирим серцем 

пам’ятай: 
За Червону Україну, 
За Радянський рідний 

край.
Гей! За Червону 

Україну, 
За Радянський рідний 

край.
1933 рік.

□ □□□□□□
• □ 

о□
□ □□ □□
□□□□□□□
□□□ □□ □ □
о
□□□ □ 
□ о □□□□□□ 
□ □ п□□□
□□□□
□
□□□□ 
а□□□□
□□ а 
□□□□ 
а □ □ □□ а □ □ и а
□

З БІОГРАФІЧНОЇ 
ХРОНІКИ

1925. Іван Микитенко вступає 
до лав Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.

1928. Вийшла перша книга 
оповідань «На сонячних гонах».

1926. І. К. Микитенко переїз
дить до Харкова, де разом з ін
шими письменниками провадить 
велику роботу по організації 
Всеукраїнської спілки пролетар
ських письменників і підготовці 
першого з’їзду цієї організації.

1928. І. Микитенко в числі ін
ших радянських письменників 
їде в подорож до Німеччини. 
Там він знайомиться з ревдлю- 
ційними письменниками Яоган- 
кесом Бехером. Віллі Бределем, 
Еріхом Вайнертом та іншими 
діячами прогресивної німецької 
літератури.

1932. Вийшла книга нарисів 
«Тринадцята весна».

1934. На першому Всеукраїн
ському з’їзді Радянських пись
менників з доповіддю «Про 
створення Спілки радянських 
письменників» І. Микитенко дав 
глибокий аналіз літературного 
життя республіки. піддавши 
принципіальиій критиці спроще
ний підхід деяких письменників 
до відтворення процесів інду
стріалізації та колективізації, 
прояви аптимаркснстського вуль
гаризаторства в літературній 
критиці.

1934. І Микитенко бере участь 
у Першому Всеросійському 
з'їзді радянських письменників у 
Москві.

1935. Разом з іншими письмен
никами І. Микитенко здійснює 
подорож до Чехословаччиии. де 
брав участь у міжнародному 
конгресі на захист миру.

та малюнки розглядає. Раптом почувся сердитий стукіт, 
у вікно.

— Гей, ви! Світити вогонь не велено!
Підхопилася Микитенчиха, задула каганець. Тупіт 

кінських копит поглинула глуха ніч. А хлопець так І 
заснув з книжкою. ' У

Другого дня на уроці закону божого розповідав ба
тюшка про рай і пекло, про те, як гірко живеться на 
тому світі грішникам. Та так уже солодко розмальову
вав рай, що білобрисий Матюха аж рота відкрив.

Після уроків Іван підійшов до хлопців-однокашників!
— А може, він бреше?
— Хто?
— Та батюшка. Давайте самі перевіримо, як живуть 

на тому світі покійники.
Дехто набожно перехрестився, подався геть від гурту, 

інші, навпаки, підступили ближче до Івана, почали, спе
речатися:

— А кого ж закопаємо?
— Справді, кого?
— Я ляжу в яму, — хвалькувато заявив Ванюша, —і 

Ходім!
— Та ти ж не вмер... „
— Живим ляжу. А ви мене загорнете.
Не минуло й години, як у зарослях рівнянського кла

довища виросла свіжа могила. Вона була досить схо
жа на інші. Різнилася лише тим, що на ній, замісто 
хреста, стирчала іржава труба.

Спочатку Ванюшка весело перемовлявся з друзями 
через ту трубу, а потім затих. Ждали, гукали, але «по
кійник» вперто відмовчувався.

Матюха не витримав:
— Тікаймо, хлопці.
Але на нього затикали пальцями: мовляв, теж сміль- 

чак!
Коли розгорнули могилу, Іван сів у тісне коло і по

чав оповідати: ■ • ; .
— Твій дід Грицько, що у Варуна вівці пас, царює 

на тому світі. Корона на ньому з чистого золота, сороч
ка, як у попа на святки, а в руці — гарапник. Ой, і 
лушперить вже він ним твого діда, Матюхо! І все за те, 
що той колись його на панщину ганяв.

Хлопці аж роти пороззявляли.
— А як тебе чорти стріли?
— їм було не до мене. Сидять хвостаті такі, та й 

шкребуть сковороду. Один вздрів мене та й каже:
— Передай Петру, що й він потрапить у мої лапи, 

коли продовжуватиме цупити махорку в батька.
Обірваний Петрик шморгнув носом, злякано закліпав 

очима. Насторожилися й інші, бо кожен відчув за собою 
якийсь грішок.

Нарешті Іван не витримав:
. — Та не слухайте ви мене! Брешу я! Нічого я так і 
не побачив, бо там темно, як у льосі.

...Не хотів Кіндрат Микитенко віддавати свого сина в. 
найми. Отож якось по осені підкликав до себе Ванюшку 
та й каже:

— Школу ти скінчив, сину... А що ж далі? Збирайся^ 
завтра рушимо до Херсону. Кажуть люди, що там в 
якесь завєдєніє, де на хверіиалів учать...

І рушили син та батько в дорогу. Густий пил запо
рошував їх голови, проливні дощі поливали волосся! І 
так кілометр за кілометром...

Степи полинові та куряви гриви,
- Та груба сорочка на смаглих плечах... 

Над шляхом зажуру витрушують ниви. 
Над шляхом гойдається тінь сіяча.
І доля зім’ята за обрієм тоне,
І знову кран шляху вона внрнна. 
Іде подорожній з села до Херсону, 
Хмільний від утоми, немов від вина. 
Та, може, Дніпро приголубить небога, 
І ласкою неньки зарадить добром. 
Петляють та в’ються прокляті дороги, 
Заждався на сина широкий Дніпро. 
А ноги все ниють... Вже йти не під силу, 
І батько від спраги сідає спочить.
І нічка росою їх голови вкрила,
І вітер холодний над ними ячить. 
Приснилось Івану, що небо палає, 
Кобзар посивілий схилився до струн.
І пісня гаряча тиранів карає: 
Біжить Кіліповський, втікає Варун.
І хлюпають кров’ю насуплені хмари,

> В червоній намітці весь Чорний Ташлик.
І батько Кіндрат диригує пожаром, 
Занісши над світом старий дробовик. 
«Проснися, Ванюшко... Вже небо Сіріє. 
До полудня дійдем. Прокинься, синок...» 
І знову курличе недоспаний вирій, 
І знову чоботи відмірюють крок. 
А в гонах туманних гримлять фаетони. 
Там панство регоче в дорожніх плащах, 
їде подорожній з села до Херсопу, 
У променях сонця свій ранок вбача.

Світлий ранок! Він прийшов на землю великого ук
раїнського письменника Івана Микитенка. На десятки 
кілометрів від Чорного Таиїлика на захід і на схід роз
кинулися широкі поля колгоспу «Світанок». Вздовж 
сільських вулиць привітно поблискують вікна доброт
них будівель, критих здебільшого бляхою і черепицею. А 
ген, під горою, зводяться корпуси нової ферми, за свої 
кошти колгосп будує школу.

— А як раніше вчилися — краще не згадувати, 
зіхтає у сиві вуса Тимофій Якимович Заніздра. — Аж 
коли на землю випадав сніг, — ми йшли до школи... 7 а 
й то не всі...

Сусід Тимофія Якимовича дід Дзеркаль весь час ти
хо слухав нашу розмову, а коли з хати, b садок; доли
нули чарівні звуки баяну, не витримав:

— Гриша грає... Внучок мій. Вже в десятий ходить!
І посміхається доброю усмішкою.
І голова колгоспу Іван Андрійович Пархомчук радий:
— Багатіємо!
! в кожній усмішці — ясне проміння ранкового сонця, 

яке вбачав по дорозі у велике життя Іван Кіндратович 
Микитенко.

Г. ЩЕРБИНА,
с. Рівне. В. ЮР’ЄВ.
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Запопадливий -дружинник ФУТбОЛ*^
НА ПРИЗ
цк ЛКСМУ

ГрРАЛИЛОСЯ так, що мені довелось провести ніч на 
залізничній станції Новомнргород. Чекаючи ранку, 

я нервово блукав по брудному, вкритому недокурками 
і битим склом перону. Невдовзі вирішив зайти в зал 
чекання. Пасажири спали на підлозі, на лавах, а два 
хлопці навіть розляглися на прилавку книжкового кі
оску. Сон... Спокійний сон...

Раптом в залі пролунав грізний окрик.
— Ваш паспорт, скоріше! — вимагав чоловік в за

лізничній формі з зірочками в петлицях.
Через кілька хвилин всі пасажири- -були на ногах. 

Йшла перевірка документів. Та ось хтось вигукнув:
— Він же п’яний!
— Хто? Я? — заплітаючись, гнівно перепитав 'заліз

ничник. — А хоч би й так. Маю право...
Він показав присутнім червону книжечку. Пасажири 

захвилювались, загомоніли.
— П’яна людина не має права перевіряти докумен

ти, — заперечував старший диспетчер Новомнргород- 
ського автопарку.

— О, я бачу ви занадто розумний, — грубо обір
вав його перевіряючий. — Ану, давай документи!

— Я їх вам не покажу, — рішуче заперечив диспет
чер. х

— Чому?!
— А тому, що ви в нетверезому стані. До того ж, 

не знаю, хто ви.
«Блюститель порядку» знову судорожно вихопив чер

вону книжечку.
— Читайте, якщо ви письменні.
— Дружинник! Дуже добре!
Григорій Андрійович Герасименко взяв з рук переві

ряючого посвідчення.
— Я передам цей документ представникові міліції.
— Негайно віддайте посвідчення, — заволав заліз

ничник.
— Так це номер! Дружинника заарештували, — за

уважив хтось з присутніх.
Була перша година ночі, коли ми зайшли до чер

гового по станції. По дорозі горе-дружинник знов 
намагався забрати у Герасименка своє посвідчення, 
але той передав ного мені.

— А ви хто такий? — накинувся на мене розчерво- 
нілий від гніву і сивухи залізничник. — Яке маєте пра
во відбирати посвідчення?

— Ви себе непристойно поводите.
— Я буду дзвонити Кузьміну!
— Будь ласка.

— Поверніть документ!
П’яний рвонув мене за рукав піджака:
— Я начальник станції.
— Тим гірше для вас, — відповів я.
В кімнаті чергового, крім мене, знаходилось ще дві 

людини: черговий і вагар Зиновій Олексійович Гера
щенко (він же секретар партійної організації станції). 
Однак, тимчасово виконуючого обов’язки начальника 
станції Григорія Кирилова ніяк не можна було за
спокоїти. Насамперед тому, що підлеглі товариші прос
то боялись псувати з начальством відносини.

Я зробив спробу вийти з приміщення і викликати на
чальника лінійного поста міліції, щоб розповісти йому 
про те, що сталося. Адже, мабуть, саме він безпосе
редньо відповідає за діяльність дружинників. Та мені 
не пощастило, — двері були зачинені. І тільки тоді, 
коли черговий виходив до поїзда, я, скориставшись 
нагодою, проскочив на вулицю.

— Стій! — понеслось мені наздогін.
Я зупинився.
— Куди йдеш?
— До начальника лінійного поста міліції.
— Добре, ходімо разом, — хрипло сказав Кирилов. —• 

Але врахуй: ти сам собі шкодиш. Завтра ж будеш ло
патою кидати...

І ось Кирилов, парторг Геращенко і я біля будинку 
лейтенанта Демешка. Хтось стукає в темне вікно квар
тири.

— Що сталося?
— Ось, Іване Максимовичу, ми затримали п’яни

цю, — каже Кирилов.
— Добре. Зараз вийду.
Незважаючи на те, що я сам прийшов до лейтенан

та за допомогою, до вокзалу мене вели вже, як зло
чинця. Начальник лінійного поста, підштовхуючи в спи
ну, наказував:

— Давай, давай! Не відставай!
В кабінеті Демешко грізно глянув на мене, і тоном, 

що не викликав ніякого заперечення, спитав:
— П’яний?!

— Ні!
— Будемо складати протокол, а ви, Григорію Іва

новичу, викличте лікаря. Перевіремо, скільки він ви
пив.

— Прошу розібратись, — наполягаю. — Я приїхав в 
справах.

— Документи!
Кладу на стіл командировочне посвідчення, корес

пондентський квиток і лист, який надіслав в редак
цію газети старший стрілочник станції Новомнргород 
Володимир Нестеренко. В цьому листі йшлося про не
задовільну роботу дружинників станції.

Лейтенант Демешко нашвидкоруч проглянув доку
менти і, мабуть, зрозумівши «ситуацію», зразу перей
шов на «Ви».

— Так би Ви 
рив він. Добре, 
рядки...

Ось по суті і

відразу й сказали, — ввічливо загово- 
що Ви приїхали. У нас тут такі безпо-

Ось по суті і вся ця неприваблива історія. Правда, 
потім І. Демешко ще довго виправдовувався: мовляв, я 
з вами грубо повівся тому, що мені не захотілось ком- 
проментувати начальника станції. Той же лейтенант 
Демешко розповів, що, ще будучи черговим по станції, 
Кирилов зловживав становищем дружинника, брав 
хабарі з затриманих. За це його звільнили від 
обов’язків секретаря партійної організації. З’ясувалося, 
що саме завдяки «старанням» Кирилова на станції 
зовсім розвалилася робота дружини. Він навіть навмис
не, щоб верховодити на станції самому, загубив ключ 
від кімнати, де збирались дружинники.

— У нього вже давно час відібрати посвідчення, він 
недостойний носити його, — каже лейтенант міліції.

З такою думкою не можна не погодитись. Але хто 
ж повинен займатися цим питанням, як не сам Де
мешко? Адже на його очах відбуваються ці неподобст
ва.

Вранці я зустрівся з командиром дружини Дмитром 
Андрійовичем Макатьорою. На прохання показати жур
нали, в яких відображена робота дружини, він розвів 
руками.

— Ключ від штабу загублений.
Ключ все-таки знайшли. 1 ось лейтенант Демешко 

показує мені вкриті пилюгою журнали. В них є запис 
лише про два випадки затримання, .далі йдуть чисті 
сторінки. Списку дружинників взагалі не існує. І це 
тоді, коли Новомиргородська станційна добровільна 
дружина нараховує до 20 чоловік. Виходить, що ці сим
волічні товариші тільки носять посвідчення в кишені, а 
користі від них ніякої. А в свій час серед залізнични
ків Новомиргорода були хороші комсомольці-дружин- 
ники. Але їм не створили нормальних умов для роботи.

До якого ж часу добровільну дружину станції Но- 
вомиргород роз’їдатиме анархія і свавілля?

М. ГАЛИЧЕНКО, 
позаштатний кореспондент «Молодого комунара».

З АРАЗ на Україні про- 
** ваднться рознграш пе

рехідного призу ЦК 
ЛКСМУ, який нині вперше 
встановлений для футболь
них команд класу «А» і 
«Б». Змагання проходять за 
олімпійською системою, при 
якій колектив, який про
грав, позбавляється права 
дальшої участі у боротьбі 
за приз. Команда-перемо- 
жець нагороджується пере
хідним кубком і почесними 
грамотами ЦК ЛКСМУ. а 
тренери і гравці цього ко
лективу — почесними гра
мотами ЦК ЛКСМУ. Таки
ми ж грамотами відзначає
ться команда — учасник 
фіналу. її тренери і гравці.

Не повезло кіровоград
ським линамівцям. Свою 
першу зустріч вовн провели 
в Олесі, де виступали про
ти чемпіона республіки —• 
команди «Чорноморець». За
знавши поразки з рахунком 
0:1, кіровоградці вибули з 
дальших змагань.

Успішніше виступає олек
сандрійський «Шахтар». У 
Черкасах вони з рахунком 
2:1 обіграли місцевого 
«Колгоспника», а минулої 
неділі з таким же рахунком 
перемогли на своєму полі • 
дніпродзепжинського «Дні
провий». Результат був до
сягнутий лише в додатко
вий час, коли гірники вдало 
реалізували 11-ти метровий 
штрафний удар.

Краща команда заводу
ЗАКІНЧИЛИСЯ змаган-

ня з футбола на пер
шість кіровоградського за
воду «Червона зірка». В 
них взяли участь 14 команд 
цехів і відділів, розподіле
них на дві підгрупи. У фіна
лі зустрілися спортсмени

------- 1--------

НА НАВЧАННЯ =• 
в Радянський Союз

И

другого і третього механо
складальних цехів. Пере
мігшії з рахунком 5:0, 
команда третього механо
складального цеху стала 
чемпіоном заводу 1962 ро
ку.

Свято в Ханої
ХАНОЙ, 3. (ТАРС). Святкове 

пожвавлення панує на вулицяхм
М __________ _________ _ ----- .
5 столиці Демократичної Респуб- 
м ліки В’єтнам, яка відзначає 17-1 

ГАВАНА. (ТАРС). //а 2 роковини з дня свого народ- 
радянському судні «Хобо-" ж®,,ия- 
ровсьо з Гавани на 3 ”аголи »»«'о^^ного свята
чання в ~ ' 
виїхали 
юнаків. Після річного на-* 
вчання в технічних учбових* 
закладах СРСР кубинські ■ 
юнаки здобудуть спеціаль-* 
ності трактористів, комбай-* 
перів, бавовнярів, рисоводів,* 
рільників, адміністраторів “ 
народних маєтків і коопера-* 
тивів.

З нагоди національного свята
’Радянський1 СоюзЗ ВЧТ Л.Ха"°І в_'_А_б.у.-и1сь.“"": 

300 кубинських кий військовий парад і демон
страція трудящих. Яскраво 
оформлені колони демонстран
тів несли лозунги і транспаран
ти, що розповідають про великі 
досягнення трудящих ДРВ в 
соціалістичному будівництві.

На вулицях Ханоя відбулись 
масові народні гуляння.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

. Ы АШ народ свято зберігає пам’ять про Бородін-
— — СРчИад битям. иапопоплпиі . ілріпріо пліті і/

ЧАСТИНИ“

БОРОДІНСЬКОЇ

„ЗАПАСНІ
II И МОЖНА створити
* «запасні частини» до 

органів і тканин люди
ни? Ще кілька років то
му це була проблема, 
розв’язання якої відно
сили на далеке майбут
нє. Але минуло порівня
но небагато часу, і з 
пластмаси почали виго
товляти кровоносні су
дини, винайшли штучну 
нирку, нервову тканину 
замінили електродами з 
спеціального сплаву. Те
пер спеціалісти у своїх 
шуканнях підійшли і до 
серця.

Науковому співробіт
никові клініки серцевої 
хірургії Українського 
науково-дослідного інс
титуту туберкульозу і

до... СЕРЦЯ
грудної хірургії Ю. М. 
Кривчикову під керівни
цтвом лауреата Ленін
ської премії, члена-ко- 
респондента Академії 
медичних наук СРСР 
М. М. Амосова вдалося 
створити штучний три
стулковий клапан серця 
оригінальної конструкції. 
Його стулки формою 
повторюють природні.

— Тепер штучний кла
пан перевіряється в ек
сперименті на твари
нах, — повідомив корес
пондента РАТАУ Ю. М. 
Кривчиков. — Було про
ведено ряд операцій на 
собаках. Під час експе
риментів вирізувався 
двостулковий клапан 
сер^я тварини і замість 
нього вшивався штучний.

Реєструючі прилади і ви- / 
слухування показали / 
нормальну роботу про- / 
тезу. /

У клінічних умовах С 
штучний тристулковий ( 
клапан намічається вико- 6 
ристати при лікуванні 
природжених і набутих ч 
пороків серця, особли- ) 
во при звуженні і недо- ( 
статності мітрального ( 
клапана-недуг, які важко ( 
виліковуються відомими ( 
хірургічними методами. ( 
В той же час новий про- ; 
тез багато в чому допо- • 
може українським уче- \ 
ним при створенні так . 
званих клапанних насо- , 
сів для апаратів штуч- < 
ного кровообігу. (

м

їм

м

)м

— ську битву. Зараз, напередодні і ювілею, потік 
’■ людей, які приїздять подивитись поле російської 
. слави, неймовірно зріс. Щоденно тут перебуває де- 
' сятки екскурсій з Москви і різних міст Радянського 
> Союзу, зарубіжні гості.

На знімку: вид на Бородінське поле з Шевар- 
' донського редуту. Фото О. КУЗЬМІНА.

ДО 150-РІЧЧЯ ВИСТАВКА 
до знаменної дати

в И

МОСКВА, (ТАРС). «Ви 
повинні пишатися ім’ям ро
сіян...» — ці слова М. Г. Ку- 
тузова, звернені до тих, хто 
доблесно бився проти пол
чищ Наполеона 150 років 
тому, знаходяться в центрі 
виставки, присвяченої зна
менній даті.

В історичній бібліотеці, 
де відкрилась виставка, в ці 
дні особливо багато відвіду
вачів. На виставці представ
лені праці К. А^аркса, 
Ф. Енгельса, В. І. Леніна, 
роботи учасників війни 1812 
року, які стали першими її 
істориками, ювілейне видан
ня, випущене в 1912 році, в 
складанні якого взяли 
участь 100 істориків того ча
су.

Велику увагу приділено 
питанню дипломатичної під
готовки війни, висвітленню 
відносин між Росією і Фран
цією перед її початком. Ши
роко представлені роботи 
воєнних істориків.

і

Кінотеатр «Мир». «БНП, БА- 
, Початок о 10 гол. 

ранку, 12, 2, 4 гол. дня, 6, 8 та 
о 10 год. печора.

Кінотеатр ім. Дзержннського. 
«ОСТАННЯ ЗИМА». Початок о 
9 год. ЗО хп. ранку, об II год. 15 
хв., 1 гол., 2 год. 45 хв. та о 4 
год. ЗО хв. дня, 6 год. 15 хв.. 8 
год. та о 9 год. 45 хв. вечора. 
На літньому майданчику — 
«ДАЛЕКО ВІД БАТЬКІВЩИ
НИ». Початок о 8 год. 15 хв.

Кінотеатр «Сіівашець». «СПО
ВІДЬ». Початок о 10 гол. ран
ку 12, 2 та о 4 год. дня, 6, 8 та 
о 10 год. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Доку
ментальний фільм «СУД НА
РОДІВ». Демонструється з 10 
год. ранку до 9 год. вечора. 
Художній фільм «КЛЯТВА МА
ТЕРІ». Початок о 9 год. 30 хв. 
печора.
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ОГОЛОШЕННЯ
ГЛЛЕКСАНДРІПСЬКЕ училище механізації сільського 

господарства № 3 провадить набір учнів.
Училище готує спеціалістів, електромонтерів та слю

сарів по ремонту тракіорів і автомобілів.
СТРОК НАВЧАННЯ - ПІВТОРА РОКУ.
Училище забезпечує учнів гуртожитком, харчуванням 
спецодягом за державний рахунок.
До училища приймаються юнаки віком від 17 років і

старше, з освітою не менше семи класів середньої школи.
Вступаючі повинні подати такі документи:
1. заява на ім'я директора;
2. свідоцтво про освіту;
3. паспорт або довідку з сільради;
4. дві фотокартки розміром 3X4;
5. довідку про відношення до військової служби;
6. відрядження організації, яка посилає на навчання.
Адреса-училища: Кіровоградська область, м. Олек

сандрія, селище Октябрське, вулиця Гоголя № 1.
ДИРЕКЦІЯ.Гіааіі'в»аввввваввввввввваввваввввавввввввзввввааві;яваа

М. КІРОВОГРАД, пул. ЛУНАНАЙСЬКОГО, 36.
Телефони: редактора — 66-12, відповідального секретаря "ч 

60-14, відділів — 60-24.
Газета виходить у середу, п’ятницю І неділю.
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.Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

Кіровоградська обласна друкарне їм. Г. М. Димитрова.

БК 00296. Зам. № 5426.
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