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П ТОП день тут зібрався 
весь робітничий колек

тив заводу. Під склепінням 
просторого арматурного це
ху звучать слова: ...«со
вість», «честь робітника». Це — ---------- : .1.------ -ІХ не

красного 
служ- 

щоб 
Героя 
Н. Г. 
честю 
стосу-

не загальні фрази, 
приводять для 
слівця. Робітники і 
бовці зібрались тут, 
обговорити статтю 
Соціалістичної Праці 
Заглади «Дорожіть 
хлібороба». Хіба не 
ються думки прославленої 
ланкової кожного з нас?

Розмова про совість трудівничу
Хіба не висловила вона те, 
що хвилює всіх нас?

Совість! Як багато вмі
щує в собі це коротке сло- /ченко, Світлана Дружиніна? 
во. Вона є у кожного, тіль- ” 
ки не кожний вміє берегти 
її. Про це палко говорить 
комуніст Полі карп Денисо
вич КорчаМвський.

— Ми аж ніяк не може
мо сказати, що всі труди
мось по совісті, — говорить 
він. — Доли один працює 
добре, старається виконати 
і перевиконати змінне зав
дання, то другий до спра
ви ставиться з холодком: 
аби до гудка відбути.

П. Д. Клрчаковський на
вів деякі факти. Він розпо-
•ШПИІ'ПГ.ГіїГГ • ®

ТИ НЕ САМОТНЯ, 
К У Б О!

МАЙДАНЧИК біля входу 
в Кіровоградський агре

гатний завод заповнений 
людьми. Сюди зібрались ро
бітники і службовці, щоб 
приєднати свій голос до го-
лосу протесту всіх радян
ських людей проти нових 
агресивних планів США. 
Полум’яніють транспаранти, 
прапори. Поряд з ••рнбуною 
портрети М. С. Хрущова і 
Фіделя Кастро. Мітинг від
криває секретар партійного 
комітету заводу А. М. Смн- 
тюха.

В кожному виступі зву
чить схвалення Заяви Ра
дянського уряду.

— Імперіалісти США го
тують нову інтервенцію про
ти Куби, — говорить удар
ник комуністичної праці, то
кар цеху № 2 той. Задоя.— 
Ми впевнені, їх наміри за
кінчаться провалом.

А бригадир комсомоль
сько-молодіжної бригади 
комуністичної праці їм. 
XXII з’їзду КПРС.В. Бу- 
белло заявив:

— У нас є всі можливо
сті, щоб приборкати будь- 
якого агресора. Але ми бу
демо працювати, працюва
ти ще краще. І це буде наш 
мирний, робітничий удар по 
імперіалізму.

Одноголосно приймаєтеся 
резолюція мітингу. 

вів, як у першому цеху ок
ремі робітниці, кінчаючи ро
боту, спішать скоріше поми
тися і піти додому.

— Наприклад, Ніна ІДам- 
иіакова. Молода дівчина, 
а не хоче виконувати своїх 
обов’язків. Я впевнений: во
на добре знає, що устатку
вання треба систематично 
змащувати, витирати, чисти
ти. А вона цього не ро
бить. І тому її верстат ча
стіше ніж у інших виходить 
з ладу. Хіба не можемо ми 
запитати її — де ж твоя 

совість, Ніно? Чому не бе
реш ти приклад з таких ро
бітниць, як Надія Резни-

розмова 
Деякі факти 
ставлення до 

обурювали.

Пожвавлення, що коти
лось по рядах слухачів, під
силювалось. Якщо спочатку 
дехто без інтересу слухав 
виступаючих, то тепер _цю 
байдужість, як рукою зня
ло. Дуже вже близькою 
кожному ставала 
про совість. ~ 
несумлінного 
праці навіть
Ось ще приклад.. Електри
ку Івану Шевченку сказа
ли, щоб він підготував мо
тор до верстата. Чекають 
годину, другу... Прийшли до 

, нього і що ж бачать? Си
дить Шевченко в електро- 
цеху біля верстата і спокій
нісінько ремонтує домаш
ній утюг. А робітник про
стоює, робітник чекає...

Таке ж несумлінне став
лення до праці й у іншого 
електрика — Павла Якут
ка.

Робітники суворо засуди-
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КОЛ И йдеться про підго
товку твапинницьких 

приміщень до зимівлі, то 
господарі, перш за все, ду
мають (заздалегідь, розу
міється, думають) над тим, 
чи є в достатній кількості 
приміщень. Якщо ж їх не 
вистачає, добудовують.

Саме з цих міркувань у 
колгоспі імені 40-річчя 
Жовтня Вільшанського ра
йону розпочали (звичайно, 
заздалегідь) будувати від- 
годівельннй свинарник на 
500 голів. Але справу він
чає кінець. Якби ж сьогодні 
настала зима. то вона не 
знала б, в які двері ферми 
стукати. Так, немає тут ні 
дверей, ні вікон. Не закін
чені й інші роботи. І що 
прикро: зараз ви тут не по
бачите жодного будівельни
ка. Чому? І пояснення, і 
виправдання таке:

— Немає будівельних ма
теріалів.

От про що, виявляється, 
заздалегідь не потурбували
ся керівники артілі. На 
жаль, зима на цю причину 

, не може зважити.

Ірина Горенкова недавно 
закінчила Путівлівсьиин пло
доовочевий технікум. Тепер 
вона працює у п’ятому від
ділку радгоспу «Зоря» Кі
ровоградського району май
стром плодоовочевого цеху. 
З приходом молодого спе
ціаліста справи в цеху по. 
ліпшнлнсь, підвищилась
якість виготовленої продук
ції. Комсомолки Валентина 
Глапшук, Ольга Корган, Лі- 
да Ткаченко, Зіна Киричен
ко змінні завдання викону
ють на 110 процентів.

На знімку: майстер
цеху Ірина ГОРЕНКОВА (• 
центрі) серед молодих ро
бітниць.

Фого В. Ковпака.
-• -•-•■А

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ПРИВІТ ЖОВТНЯ“ устинівського району! 
Миколі ВАСИЛЬЧЕІІКУ, який 14 вересня своїм „ККХ-3“ зібрав куку-і 

рудзу на площі 14 гектарів.
МОЛОДІ КОМБАЙНЕРИ! Підвищуйте темпи робіт на збиранні качанистої. □ 
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Спільний рейд обласної редакції радіомовлення і газети ,,Молодий комунар“

КУКУРУДЗЯНИМ ФРОНТ НДСТУПДЄII

ЗБИРАННЯ кукурудзи на зерно співпадає з багать
ма осінніми сільськогосподарськими роботами. В 

Знам’янському районі кукурудза посіяна на площі 15 
тисяч гектарів. Тому навіть при наявній техніці в кол
госпах строки збирання максимально стислі.

Окремі колгоспи району вже 11 вересня розпочали 
вибіркове збирання чудесниці. Перші тонни добірних ка
чанів відправила на заготівельний пункт артіль імені 
Котовського (голова колгоспу т. Шеремет). А 12 верес
ня на кукурудзяні площі тут вийшли три комбайнових 
агрегати. Кожний «Херсонець» обслуговує по дві ван
тажних автомашини. Додатково за кожним комбайном 
закріплено два тракторних причепи. Така кількість 
транспортних засобів забезпечує безперебійну роботу 
агрегатів. Ось тому механізатори Микола Турта, Яків 
Цуркан та молодий комбайнер Володимир Березовськии

а

про

Ц.Я

декілька 
Дійсно, 
працює

на 
ро-

дру- 
коли 

для

м.
завод «Динамік».

ли подібні факти. А слюсар 
т. Маиіира розповів про по
гану роботу технічного від
ділу при розгляді раціона
лізаторських пропозицій.

— Ось вже кілька міся
ців, як я здав свою пропо
зицію. А там все щось тяг
нуть, затримують впровад
ження ідеї у виробництво.

Нарікання т. Машири під
тверджують ще 
раціоналізаторів, 
технічний відділ 
м лво.

Ще довго говорили робіт
ники. Про все, що хвилює 
їх, про все, що наболіло. 
Згадали й про важку робо
ту підсобників, що носять 
вручну продукцію на 
гий поверх, в той час, 
можна пристосувати 
цього ліфт.

— Треба поставити 
належну висоту нашу 
бітничу честь, — говорить 
автоматник-наладчик Анато
лій Єрков. — Всі, мабуть, 
читали статтю Леонова,

СУТТЄВІ ЗАПИТАННЯ
На околиці Вільшанки 

можна побачити ще й таку 
картину: стоять два об
шарпані, скособочені сви
нарники. До ремонту їх ще 
не приступали.

— Що, в цих фермах не 
зимуватимуть свині? — за
питав я у голови колгоспу 
Ф. ЛІ. Анашкіна.

— Чому ж, зимуватимуть. 
Укриємо приміщення соло
мою, і якось дотягнуть до 
весни.

Невиправдано оптимістич
но дивиться Федір Михай
лович на підготовку ферм 
до зими. Говорить він про 
це так, ніби надворі тільки 
весна і часу попереду, хоч 
відбавляй.

У колгоспі багато доброт
них, недавно збудованих 
ферм, які, звичайно, не по
требують якогось значного 
ремонту. Та немало нарі
кань від тваринників дове
лося вислухати зоотехніку 
артілі В. Єриненку, який 
разом зі мною оглядав у
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фрезерувальника з Ленін
града. Він звертається до 
робітників всієї країни, до 
всіх нас. Мова йде 
честь робітника. Треба ще 
більше повести боротьбу з 
браком, поліпшити якість 
продукції, щоб не стражда
ла марка нашого заводу. 
Треба поліпшити виховну 
роботу на підприємстві.

Довгими оплесками зу
стріли присутні пропозицію 
внести всі ці пункти в по
станову зборів. Розходились 
радісні, збуджені. То там, 
то тут чуються схвальні ви
гуки.

— Дуже своєчасна 
розмова про совість, — ка
же слюсар Г .... - —р Василь Лафа- 
цький. — Правильно підня
ла питання Надія Загладт. 
Для ледарів, прогульників 
— це грім на голову.

В. ПОЛОНСЬКИЙ, 
наш позаштатний ко
респондент.
Кіровоград,

цей день тваринницькі при
міщення. Майже на кожній 
фермі невідремонтовані, 
неутеплені двері, повибива
ні вікна. Запитання, з яким 
зверталися тваринники до

А У ВАС ФЕРМИ І 
ГОТОВІ ДО ЗИМИ? І ж

зоотехніка, насторожують: 
«Позатикають оті щілини в 
цьому році, чи знову зиму
ватимемо в холоді?» Йдеть
ся, очевидно, про традицію, 
яка не робить честі керівни
кам артілі.

Були й більш істотні за
уваження.

— Все доводиться робити 
вручну. Ніякої тобі механі
зації, — нарікає свинарка 
А. Кормалюк. — Планува
ли в цьому році прокласти 
водопровід та, вндво, поте-

че по ньому вода на нашу 
ферму тоді, коли рак свисне.

Тут треба внести деяку 
ясність. Не тільки планува
ли, а й проклали водопро
від. Та коли це робили, не
відомо, що думали. Труби, 
які використали, виявилися 
непридаїними, малого діа
метру. Довелося починати 
роботу спочатку.

— Тепер до зими не встиг
немо закічити водопровід,— 
говорить В. Єриненко.

Оце так порадував сви
нарок!

У доярок молочно-то
варної ферми № 2 свої кло
поти. Коли ж то відремон
тують двері, вікна, повстав
ляють шибки? А як з до
ставкою кормів буде? Що, 
отак цілу зиму й розносити
мемо їх вручну?

— Мабуть, доведеться 
нам взимку і гноївку вино
сити з приміщення відрами, 
бо ж стоки розбиті, невід
ремонтовані, — говорить 
комсомолка Ганна Балєва.

Неділя, 16 вересня 1962 р. Ціна 2 коп

щозміни збирають кукурудзу з площі по 8—10 гектарів.
Нещодавно, виступаючи на районній нараді механі

заторів, комбайнер В. Березовський від імені своїх това
ришів заявив, що вони зберуть качанисту тільки ма
шинами.

Повним ходом іде збирання «королеви полів» в 
дмитрівськнх колгоспах «Правда» та «Україна», в арті
лях імені Шевченка, імені Кірова та інших.

Проте вже перші дні роботи наводять на сумні роз
думи. Не в усіх господарствах району потурбувалися 
про забезпечення збиральних агрегатів запасними части
нами. І що, насамперед, хвилює—не всюди як слід про
думали матеріальне заохочення механізаторів.

В колгоспі імені Кірова за виконану норму комбайнер 
одержуватиме три карбованці. За кожний гектар, зібра
ний понад завдання, нараховуватиметься додатково 50 
копійок. А от в їхніх сусідів з колгоспу «Родина» вирі
шили зробити все навпаки. Відомо, шо змінна норма 
для комбайна «Херсонець» 3,7 гектара. Агроном $ке кол
госпу т. Чередниченко та голова правління т. Лелека 
чомусь встановили свої особливі норми. Механік цього 
колгоспу т. Бесчаснин і комбайнер т. Кучерявий скар
жаться, що н кількість трудоднів за встановлену норму 
також занижено. Таке нарікання цілком слушне.

Слід сказати, що в переддень збирання кукурудзи ме
ханізатори не знали, на яких площах вони працювати
муть, скільки автомашин буде закріплено за їхніми 
агрегатами. Комбайнери стурбовані: чи не доведеться їм 
щодня простоювати по 4—6 годин, як це нерідко трап
лялося на збиранні кукурудзи в молочно-восковій стиг
лості кілька тижнів тому.

Не можна не обмовитися про організацію обслугову
вання механізаторів спеціалістами Знам’янського відді
лення «Сільгосптехніка». Три ремонтні майстерні «Сіль
госптехніки» розподілені між колгоспами району для 
подання практичної Допомоги комбайнерам в полі. Але 
такий арифметичний розподіл «літучок» не виправдовує 
себе. Ремонтні майстерні мають недостатню кількість 
інструментів та необхідних запасних частин до комбай
нів і тракторів. Вони вряди-годи наїжджають у відда
лені господарства. Тому механізатори міркують по ін
шому: слід в першу чергу послати ремонтні майстерні 
в найбільш віддалені артілі. А комбайнери, які працю
ють в колгоспах, розташованих поблизу ремонтних май
стерень, матимуть змогу лагодити там свої машини.

Збирання кукурудзи в розпалі. Та й тепер ще не піз
но поправити ті упущення, які на сьогодні мають місце 
в роботі механізаторів Знам’янського району. І в пер
шу чергу повинні подбати про це керівники та спеціа
лісти Олександрівського виробничого управління.

Рейдова бригада: О. ПОЛІЩУК, В. САН- 
ДУЛ — кореспонденти обласної редакції ра
діомовлення, О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ — спецкор 
«Молодого комунара».

Знам’янський район.

— Голова колгоспу казав, 
що на їх ремонт немає 
цегли, хоч цегельний завод 
під боком, — зауважує облі
ковець Люся Владова.

Так, цегельний завод не 
тільки поруч, а й готовий 
відпустити колгоспові дав
ненько вже виписаних ним 
50 тисяч штук цеглин. По
дальші коментарі, як ка
жуть. зайві.

Але всі оті недоліки на
певно повинна прокоменту
вати комсомольська орга
нізація артілі. її комітету 
негайно слід відповісти, при
наймні. на два запитання: 
що повинна зробити молодь, 
щоб допомогти колгоспові 
належно підготувати тва
ринницькі приміщення до 
зимівлі худоби? Чому на 
фермах не видно променів 
«Комсомольського прожек
тора?»

г. ТОЛОК, 
наш позаштатний ко
респондент.

Вільшанський район.



ЗВІТИ Й ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

НЕВИПРАВДАНЕ
ДОВІР'Я

ЯАД ВИТЯ31ВКОІО впа
ли сутінки, а незабаром 

і вогні електричні спалах
нули. В цей час до Будинку 
культури колгоспу «Украї
на» групами й поодинці схо
дились комсомольці.

О дев’ятій годині тут пла
нували розпочати звітно-ви
борні комсомольські збори. 
Та у призначений час не бу-- 
ло й половини комсомоль
ців. Довелося обом секре
тарям Бобринецького рай
кому комсомолу в терміно
вому порядку забезпечува
ти явку комсомольців'на збо
ри. Та, однак, прибули не 
всі.

Нарешті секретар коміте
ту Ігор Лобанов розпочав 
доповідь. Вірніше, це був 
скупенький перелік декіль
кох цифр, окремих фактів. 
Слухачі довідалися з цієї 
«доповіді», що за рік було 
проведено два засідання ко
мітету, що зовсім не працю
вали бригадні секретарі 
Анатолій Мороз і Микола 
Рябчич, що погані справи з 
веденням навчання у політ- 
гуртках, сплатою членських 
внесків.

Неохоче виступали після

цього комсомольці. Але й 
небагатослівні їх виступи 
ще більш викрили хиби 
комсомольської роботи в ор
ганізації. Виявилось, що ряд 
комсомольців допускали по
рушення трудової дисциплі
ни і норм громадського по
рядку, що окремі, як от 
Віктор Люлька, Юрій Ши
ло притягались до від
повідальності.

Комітет комсомолу аб
солютно не зважав на те, 
як проходить дозвілля мо
лоді, зовсім не організову
вав соцзмагання серед мо
лодих трудівників. Як на
слідок такої роботи — ціл
ковита відсутність росту ря
дів ВЛКСМ.

Комсомольці більш не за
хотіли виявити довір'я та
кому бездіяльному коміте
тові. Збори обрали новий 
склад його на чолі з комсо- 
мольцем-активістом Леоні
дом Ільченком. Від новооб
раного комітету молодь ар
тілі чекає поліпшення ро
боти, сподівається, що на 
цей раз їх довір’я не буде 
обмануте.

Л. ЛЕОНІДОВ.
Бобринецькнй район.

Чому нудьга вселилась
Т£ ОЛИ зайдеш у це при- 
-И4' міщений, відчуваєш 
приємне враження. Для 
глядачів — великий зал, 
балкони, а для артистів.—-і 
професіоналів, і аматорів— 
простора сцена, кілька до
поміжних кімнат. На стінах 
радують зір орнаменти. Не 
Клуб, а справжній Палац 
культури.

Сюди з радістю приїжд
жають артисти обласного 
театру. І тоді сотнями по
смішок трудівників розкві
тає клуб. В інші дні його 
немов бере в обійми нудьга, 
яку лише трохи розвіює ду
ховий оркестр, що грає для 
молоді.

— Раніше веселіше’ було: 
самодіяльність, концерти, — 
розповідають молоді тру
дівники.

Розмовляю з Іваном Ков- 
басенком, 19-річним заві
дуючим клубом. Він зразу 
переходить у наступ.

— Я завідуючим всього 
другий місяць. Що можу 
зробити? Молодь же сама 
не хоче брати участі в 
художній самодіяльності!

Чи так це насправді? Ні, 
і ще раз ні! Де це вн бачи
ли, щоб молодь не хотіла 
культурно провести дозвіл
ля?! Це просто відмовки 
І. Ковбасенка, до того ж 
безпідставні. Адже, коли я 
попросив його назвати хоч 
одного з молодих колгосп
ників, хто відмовився брати 
участь в гуртках худож
ньої самодіяльності, Іван 
не знайшов, що сказати і 
лише мовчки відвів погляд 
убік. Безпідставні і його 
посилання на недосвідче
ність в роботі. До того, як 
призначили Ковбасенка за-

в клуб?
серці молодого завідуючого 
олімпійський спокій і нудь
га. З організатора він пере
творився на ключника.

Правда, Іван не лише 
відкриває і закриває двері. 
Він ще й плани роботи 
складає. Запише в товсту 
книгу «бесіда, виступ агіт- 
культбригади на току» і та
ке інше, розставить напро
ти цих записів дати, потім 
перепише на чистий аркуш, 
відправить до районного 
відділу культури. А що по
тім? Чекає зарплати.

Та й члени ради клубу — 
свинарка Надія Зінченко, 
Марія Колісник, капельмей
стер клубу Леонід Шер
шень та тракторист Іван 
Скоренко теж нічого не 
роблять, щоб вигнати нудь
гу з культосвітнього закла
ду-

Не дбає про дозвілля мо
лоді і комсомольська орга
нізація артілі. Та хто цим і 
буде цікавитись? Адже 
Іван Скоренко, який був 
раніше завідуючим клубом 
і секретарем комсомольської 
організації, працює тракто
ристом. Весь час хлопець у 
полі.

Працівники Кіровоград
ського райкому комсомо
лу рідкі гості в цій пер
винній організації. А треба 
неодмінно, щоб вони там 
побували, допомогли нала
годити комсомольську робо
ту і вигнати нудьгу з клубу.

в. цвях. 
Колгосп імені Петровського 
Кіровоградського району.

відуючнм, він працював у 
цьому ж клубі баяністом. ■> 
Знає й молодь, і її прагнен- > 
ня до веселого і дотепного І 
слова. Одна тут біда — у '

|
|_і АЙМОЛОДШНЙ студент
1 1 в Радянському Союзі — 
И-річннй Женя Лсвнч. Ці
кава історія його вступу у 
вуз. Щороку Московський 
інженерно-фізичний інститут 

! влаштовує олімпіади для 
учнів, які цікавляться фізи
кою І математикою. Одним

з переможців на олімпіаді в 
минулому році став Женя. 
Він тоді вчився в 7-му класі.
За 12 місяців Женя склав 
екзамени за 8, 9 і 10 класи.
Враховуючи виключні здіб
ності, хлопчика прийняли на 
перший курс інституту.

На знімку: Женя ЛЕВИЧі 
асистент кафедри загальної 
фізики І. М. ЧИХАЧОВА в 
лабораторії інституту.

<, 4>ото В. ЛАГРАНЖА.
» VУХ угтуу уууууу

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
10 вересня 1902 р., 2 стор.

їх виховав комсомол

ДВЕРІ рвучко відчинилися. Розчервонілий, захеканий 
на порозі стояв Валентин.

— їдемо, Лідко! їдемо!
Бризнули радістю сірі очі, засяяла білозуба пос

мішка. Підхопив оторопілу Ліду, закружляв по хагі.
— Куди їдемо? — *
— В село, Лідочко, я ж ще раніше говорив.

Дружина тихо опустилась на стілець. Очі розгубле
но і трохи злякано дивились на Валентина, золоті кін
чики вій безпорадно тремтіли.

— Як же це так одразу? Чуже село, люди чужі...
— Наші люди, Лідко. Скрізь наші. Ось побачиш.
Він заспокійливо гладив худенькі плечі, дивився в 

такі рідні очі і з радістю бачив, як у них зникає 
розгубленість.

Т> СЮ дорогу Валентин з ніжністю дивився на при- 
иишклу Ліду і все думав, думав...

! Часто доводилось чути про труднощі на селі. Диву
вався: як це так — не вистачає спеціалістів?

Куди ж вони поділися? Чим більше чув про це, тим 
частіше задумувався. От і вирішив побачити все свої
ми очима.

Вибравши вільний час, Валентин Кріпак поїхав у 
колгосп «Рассвет» Рівнянського району. І те, що поба
чив на місці, схвилювало його.

Скільки часу витрачається на ремонт машин, скіль
ки коштів. Поки відправлять машину в майстерні відді
лення «Сільгосптехніки» — пропадає золотий час. 
А цього можна уникнути. Всі роботи по ремонту ма
шин здійснювати на місці, в колгоспі, своїми силами. 
Збережений час принесе велику економію колгоспові. 
От би тільки спеціалістів...

Все частіше виникала думка: а чому б не поїхати 
самому? На заводі он скільки зварювальників. Т>т 
його є ким замінити, а в колгоспі без зварювальника— 
ой, як важко! З кожною дрібничкою — в Рівне.

Поділився з своїми думками з друзями.
— Це ж ти здорово придумав, Валько. Тільки, брат, 

не підкачай.
Підтримка друзів розвіяла останні сумніви. Як від 

мух, відмахнувся від тих, хто хотів злякати: село, 
глушина, скука

— А хліб, між іншим, росте в цій глушині, — хитру
вато всміхався Валентин.

— Ти ж робітник, Валько, — говорили інші, — 
чого тобі в село?

— Та що це за робітник, який далі свого заводу і 
світу не бачить? — гарячкував він.

Проводи були людні, гамірні. Навколо — облич
чя друзів і рідних.

Ось заплакані очі матері. Не сумуй, мамо, все буде 
добре. Тобі не доведеться червоніти за сина.

Міцний потиск батькової руки: ти виріс на заводі, 
але честю хлібороба дорожи, як і робітничою.

— Добре, батьку, — відповідає погляд сина.

£Ч ЕЛО зустріло незвичною тишею.
В порожній нетопленій хаті було непривітно, неза

тишно.. Стомлені з дороги, Валентин і Ліда сиділи 
мовчки.

В сінях почулися кроки. Молодий чоловік і жінка 
зупинилися в дверях.

— Ми ваші сусіди, — привітно посміхнувся чоло
вік. — Заніздри. Галина і Анатолій. А це наш Вов
ка, — з гордістю представив він.

Червонощокий хлопчина з цікавістю лупав оченята
ми, розглядаючи незнайомих людей.

— Вн що ж так і будете сидіти в нетопленій хаті? — 
заметушилася Галина. — Отак і замерзнути можна.

На столі враз з’явився запашний домашній хліб, мо
локо. У хаті посвітлішало, повіяло теплом. Обличчя 
Ліди проясніло, на очах виступили вдячні сльози.

♦ ♦ *

А РОБОТУ в перший день Валентин вийшов рані- 
ше, ніж було потрібно. Хотів до початку все огля

нути, підготувати. Ну, і ніде правди діти, таки хви
лювався.

Першим пригнав на ремонт свою машину Володя 
Підвальний. Потрібно було приварити заклепки на 
гальмові башмаки. Не дуже впевнено Валентин пі
дійшов до машини — на заводі йому не доводилось 
виконувати таку роботу.

— Давай, я буду тобі допомагати, — серйозно за
пропонував Володя. В очах — ні тіні насмішки.

Валентин полегшено зітхнув: з таким можна гово
рити про все відверто.

Так і ремонтували вдвох. Валентин зварював, Воло
дя розбирав і складав деталі, дещо пояснював. Впо
ралися швидко. Були задоволені і роботою, і один од
ним. З того часу подружились міцно, по-чоловічому.

Потім ремонтував задній міст трактора, потім при
чеп, знову машина, причеп, причеп... «Що таке? —• 
нарешті, дивується Валентин. — Чому найбільше при
чепів?».

Спалахують сині вогники, бризкаючи яскравими іс
крами. Пахне паленим залізом. «А що як би причеп 
випускати на ресорах?», — думає Валентин.

Зразу викладає свою думку механізаторам. Наваж 
таження на причепи велике, от вони й не витриму
ють бездоріжжя. Як що ж їх зробити иа ресорах та 
ще поставити міцніші кріплення швелерів, причепи 
не будуть так часто ламатись.

Хлопці слухають зосереджено, погоджуються.
__ Завтра напишемо листа на завод, — домовляє

ться Валентин з хлопцями. — Я ше ось що хотів ска
зати, — продовжує він далі. — Одного зварювальника 
в колгоспі замало. Так що мені доведеться кількох 
навчати. Може когось із вас?

Зразу Ж знаходяться бажаючі.
__ Знаєш, і на селі без знань не обійтись, — гово

рить він увечері Ліді. — Я сьогодні це дуже відчув 
на собі. .

Незабаром в їх невеличкій домашній бібліотечці по
чали з’являтися нові томи: «Основи машинобудуван
ня», «Технологія електричної дугової зваркн»...

ЛІДА почала нудьгувати. Не могла сидіти без робо
ти. По декілька разів підмітала хату, витирала неісну

ючу пилюку, бралася вишивати... Але все це не те. 
Тягло до людей.

Працювати за спеціальністю не мала змоги — місця 
медсестри в селі не було. Вагалася, роздумувала, — 
куди ж піти?

Валентин не підганяв. Хотів, щоб сама вибрала, що 
їй сподобається, що буде під силу. Знав, що у селі 
будуть стежити за її роботою.

Пробувала Ліда радитись з людьми. Та радили 
по-різному.

— А ти піди в дитясла, — казали жінки, — ти ж 
звикла до чистої роботи.

— Я до всякої роботи звикла, — заперечила Ліда.— 
Піду на ферму, а не в ясла.

— Дояркою? — недовірливо переглянулися жінки.
— А чому б ні?
Сказала і сама злякалася: а що як не справлюсь?

Це ж сорому — не обберешся.
Стривожена прибігла додому.
— Ой, Валіку, ти знаєш, вирішила я піти дояркою. 

Тільки боюсь трохи. Ти як думаєш, справлюсь?
— Та, звичайно, справишся, Лідок. Ти ж у мене 

герой. І я допоможу. Так, що не бійся, доярочко.
Тепліше стало на душі. Справді, чого вона зляка

лась? Не сама ж буде працювати — з людьми.
... Ліда ніколи не забуде, як її зустріли на фермі 

Віра Підвальна і Стефа Шамшур. З кожним питанням 
зверталась до них. І доярки завжди радо допомагали.

Ввечері Ліда поверталася додому стомлена, з важ
кими руками. Впоравшись по дому, сідала до столу 
за «Довідник зоотехніка».

Разом із знаннями приходило уміння. Зник біль в 
руках, вони стали легкими і вправними.

А як раділи Ліда і Валентин, коли .вона перейшла 
на доїльний апарат.

Підвечір, десь о шостій годині на ферму завжди 
приходить Валентин.

— Лідко, твій іде! — побачивши його ще здалеку, 
гукають дівчата.

Валентин носить воду, роздає пійло, допомагає мита 
апарати.

Дівчата трохи заздрять їй. Що ж, такому коханню 
не гріх позаздрити!

Після роботи, не поспішаючи, обоє йдуть додому. По 
дорозі розповідають одне одному про свій день.

— А я сьогодні вийшла на третє місце, — ділиться 
радістю Ліда.

— Тоді з перемогою тебе!
Валентин легко піднімає Ліду і цілує в сяючі сі

рі очі.

14 ТРАВНЯ. Самий щасливий і радісний день у жиг- 
" * ті! Сьогодні Валентина прийматимуть кандидатом 

в члени КПРС. Чекав цього дня давно і з нетерпін
ням. Та прийшов він якось несподівано. Тому й хвилю
вався більше, ніж будь-коли.

Прокинувся о 5 годині і як не намагався __ засну
ти більше не зміг. Лежав з відкритими очима. Наче 
на екрані, поставало перед ним все його життя.

...Ось він, трохи незграбний, чубатий хлопчисько, 
закінчив Кіровоградське ремісниче училище і тепер, 
захмілілий від щастя, блукає по місту. Уже в котрий 
раз підходить до прохідної заводу «Червона зірка»,

сьгоКї п2йпДа0МИВ заступник гол°вн виконкому Ульянов
ської райради депутатів трудящих т. Бажатарннк фак- 
у'сМпТп^п1 3 СТЗТТІ то за вмішеній

м У .комунаР‘* 12 серпня 1962 р„ підтвер- 
ко?гое^М?ЄРіаЛ обгов°Рювапся на засіданні правління 
Феомі Лстхпи розвал роботи на молочно-товарній 
ї Г ииг 1 -а Г0Л0ВИ колг°спу ім. Орджонікідзе 

’ т ‘ "свкого рішенням бюро Ульяновського РК КП Ук- 
поботи ияЬНЄН0 3 Р°ботп-..Вжі1то заходів по поліпшенню 
роботи на тваринницькій фермі.
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із заздрістю дивиться на перехожих робітників. А через 
кілька днів і сам пред'явив новеньку перепустку.

З того часу життя Валентина тісно пов’язане з 
життям заводу. Тут він знайшов своїх нових друзів, 
нову сім'ю. Не раз мати навіть ображалась, що він’ма
ло 63 ває вдома. Але, де ж узяти час, коли його так 
мало, а зробити хочеться багато?

Після зміни, переодягнувшись, Валентин біг на за
няття драмгуртка. Йому подобались веселі виїзди з 
концертами, численні репетиції. Потрібно було викрая
ти час і для учасників дитячої художньої самодіяль
ності при Палаці імені Жовтня. Діти з радістю зустрі
чали свого «дядю Валю».

А потім поступив заочно в Харківський машинобу
дівний технікум і часу стало ще менше. Та йому подо
балось таке напружене, вщерть заповнене життя.

... Нелегко було розлучатися з рідними і друзями, 
але Валентин не жалкував, що їде в село. Знав, що 
там його чекає багато нового, цікавого. І він не по
милився.

Ще ніколи не відчував себе таким корисним для 
людей. Особливо його радує вдячність механізаторів, 
які тепер майже не знають простоїв.

20 квітня молодь обрала Валентина Кріпака секре
тарем комсомольської організації.

Перші комсомольські збори... Були виступи, супереч
ки. Але Валентину не сподобалось, що виступають ли
ше ті, кого зачепили, покритикували. Інші ж сиділи 
байдужі, терпляче чекали закінчення.

На слідуючі збори комсомольців прийшло менше.
З того часу не знав спокою: чому так трапилось? Де 

твоя помилка, Валентине?
Виявляється, що з людьми набагато важче працюва

ти, ніж з машинами. Не так легко знайти шлях до 
кожного серця. Але вій мусить його знайти.

Валентин встає, підходить до столу. Дістає якісь 
записи, блокноти. Гортає. Щось швидко записує. Густі 
брови зійшлися на переніссі. Чоло перетяли ледь по
мітні зморшки. Згадав обличчя комсомольців, коли 
ті сиділи на зборах.

«З нудьгою треба покінчити, — вирішує Валентин, 
обдумуючи план комсомольської роботи, — треба час
тіше збиратися усім, більше бути разом. А тому слід 
організувати художню самодіяльність, пожвавити ро
боту бібліотеки, клубу*. З хлопцями говорив про 

-X пвгтЕКі сльоза матері

фотогурток. Радо погодились. Уже 13 чоловік запи
салось. Придбано хімікати, апарати, збільшувач. Тільки 
приміщення треба добитись.

Валентин вперто хмурить брови — доб'юсь.
І драмгурток. Обов’язково треба організувати. Діда 

теж ходитиме. А хіба це нормально, що сільська мо
лодь спортом не займається? Для початку — заку
пити волейбольні м'ячі, сітки...

Валентин легенько б'є долонею по столу — роботу 
налагодимо. Інакше він ніколи не зможе глянути в 
очі заводським хлопцям. Це ж вони допомагали облад
нати колгоспну майстерню. Він і тепер часто зустрічає
ться з старими друзями! І спитати з нього вони ма
ють повне право...

Валентин підвівся, глянув на годинник — час в рай
ком. Відчув, як до серця підкочується хвилька три
воги.

— Ти тільки не хвилюйся, Валіку, легенько гладить 
Ліда його руку, а в самої голос чомусь ледь-ледь 
тремтить.

... Повернувся додому щасливий і відразу — на 
ферму, до Ліди.

— Прийняли, Лідо! — гукнув Валентин ще здалеку. 
Ліда радісно кинулась назустріч.
— Вітаю, Валіку! Сьогодні у нас дуже щасливий 

день: у тебе радість і у Павлика день народження. 
Ходімо додому!

Та хіба ж сьогодні можна всидіти в хаті? І він іде 
в контору колгоспу, щоб розділити свою радість з дру
зями. Секретар парторганізації І. 3. Онуфрієв та го
лова правління І. А. Пархомчук щиро вітають моло
дого комуніста.

Вдома Валентин підкидає до стелі дворічного сина:
— Рости великий, Павлику! Ми з тобою сьогодні 

обидва іменинники. Розумієш?
Хлопчина серйозно надув губенята і ствердно кивнув 

головою.

о._
/ТТОЇТЬ така тиша, яка буває лише в селі. Тільки 

краплини роси тихенько дзвенять, зриваючись 
з листя. Старі сиві верби сплять, стомлено опустивши 
віти. Молочний туман піниться, клубочиться над до
линою, сповиває дерева. Завішаний легенькими про
зорими хмаринками місяць сіє на землю м’яке матове 
світло. І від нього заросяні дерева, трава, дахи будин
ків і залита туманом долина відсвічують сріблом.

Заворожені красою ночі, Ліда і Валентин стоято, 
прикриті мережаною тінню акації.

— Яка краса, Лідок. В місті такого не побачиш — 
боячись сполохати тишу, шепоче Валентин.

Ліда ніжно дивиться на нього. Два маленьких міся
ці купаються в темних озерцях її очей, на кінчиках віч 
спалахують іскорки:

— Яке ж воно гарне, наше село.• н. березовська,
Колгосп «Рассвет»
Рівнянського району.

а

гсосссссоссчсссутагс»' егего агососососх>хсосососо?осососо:осо:г

— І
турою про життя відо
мих артистів, музикантів, 
композиторів. Любить 
музику. Добре розуміє її.

Жюрі конкурсу наго
родило Стелу бібліотеч
кою музичної літератури 
і дипломом.

— Ніколи й не споді
валася, що так вийде. 
Третє місце в країні. А 
диплом? Про такі авто
графи я й не гадала.

Голова жюрі Лемешев, ; 
члени жюрі Максакова і; 
Кабалевський вітають і 
дівчину з успіхом. і

В. ЧАБАНЕНКО, і 
зав. позаштатним від- • 
ділом культури газети < 
«Молодий комунар». ;

ВІТАЮТЬ ЛЕЙЕШЕВ, ІАШМII! А...з І ТЕ СТАЛОСЯ несподі-5 вано. Кілька днів то-3 му Стела Альперіна
З одержала посилку. Що вЗ ній? Звідки? Пробіглаз очима зворотну адресу:З «Москва, Всесоюзне5 радіо. Редакція музич-
З* них передач».З «Товариш Альперіна!—■і писалося в листі з Моск- І ви. — Ви зайняли третєЗ місце у конкурсі знавців5 оперної музики, який5 проводило Всесоюзне ра-

діо у передачах «Музич-І на година для молоді».5 ...Комсомолка СтелаЗ Альперіна працює про-
давцем кіровоградського

? магазину «Військова кни-
< га». Цікавиться літера-
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ТІЇ АЛЕНЬКА сухорлява жінка нерухомо 
сидить біля репродуктора. Помере- 

жене глибокими зморшками обличчя, 
тужно стулений рот і зажура в очах. А 
з динаміка лине сильний, сповнений 
теплоти і ніжності баритон:

«Рідна мати моя, ти ночей 
не доспала...».

Слова пісні крають серце Ліди Кузь
мівни, наповнюють очі гіркими, гарячи
ми слізьми. Мати плаче!

Ой, як багато доводиться плакати за 
свій вік нашим дорогим ненькам! Мати
плаче, коли в родових муках дає нам 
життя. Мати плаче від радості, коли ми 
йдемо в перший клас. Ненька плаче під 
час нашої хвороби і хустинкою витирає 
непрошену росяну краплину, коли ми 
приводимо в хату любиму дівчину і, тро
хи ніяковіючи, мовимо: «Поздоров нас, 
мамо. Це моя дружина»...

Задушевно звучить голос співця. На
пружено слухає пісню Ліда Кузьмівна. 
А сльози вже давно вибрались з куточ
ків очей, заливають обличчя. І не в си
лах витерти їх мати. Кілька років пара
лізовані у неї руки.

Осінні сутінки впали иа землю. Го
лосно розмовляючи, пройшли з поля 
люди. Але стара нічого не помічає. 
Тяжко, сумовито зітхає, мовчки вдив
ляється в пустоту. Давня найболючіша 
душевна рана ятрить серце. Знову, вже 
в котрий раз, запитує себе: «Чому, чо
му я стала непотрібною для рідних ді
тей?» І не може відповісти...
ТР РОЄ їх у матері. Двоє синів і дочка. 

На початку Вітчизняної війни були 
Найстаршому — 

десять 
найменша

зовсім маленькими.
Владиславу минуло
Володимиру — 4, а 
тільки-но народилась. Пішов на фронт 
чоловік. Залишилась з малолітніми. Від

років, 
Надя

власного рота відривала шматочок 
зачерствілого хліба, віддавала дітям: 
<^жте, маленькі». Сама на роботу ходи
ла в драних калошах, чоботи по черзі 
носили Владислав і Володимир. Та хі
ба словами передаси все те, що винес
ла на своїх слабких плечах? Однак до
чекалась кінця війни, діждалась повер
нення чоловіка.

Та лише тимчасово оселилась радість 
У сім'ї. Горе, наче чорний крук, увірва
лось в хату. Невдовзі помер чоловік. 
І знову вона залишилась єдиною году
вальницею. Працювала з останніх сил, 
аби діти мали що поїсти, були одягнені 
та могли вчитись.

— Мамо, тобі одній важко нас про
годувати, — не раз говорив старший.—• 
П'АУ і я в колгосп. Допомога буде.

— Ні, Владику. Твоя робота — шко

ла. Досить того, що я неписьменна.
В 1955 році Ліда Кузьмівна застуди

лась на полі, захворіла. Жінки з ланки 
наполягали:

— Негайно їдь до лікарні!
— Не можу. У мене діти дрібні. Хто 

їм на хліб заробить.
Хвороба виявилась жорстокою: Ліду 

Кузьмівну паралізувало. Велике це го
ре — в 53 роки відчути себе інвалі
дом, нездатним, бодай, кухля води на
брати. * .

— Не хвилюйся, Кузьмівно, — заспо
коювали друзі.—Адже у тебе дорослі 
діти. Потурбуються.

Владислав і Володимир вже працюва
ли кормовозами, непогано заробляли. 
Надя після закінчення середньої школи 
навчалась в Дніпропетровському медич
ному училищі. Але сталося те, що ніяк 
не приймає свідомість, чому не хочеть
ся вірити. Діти, яких мати випестила, 
виростила, дала освіту, відмовились від 
неї. Тяжко хвора, паралізована жінка 
залишилась зовсім одна, без даху над 
головою, без шматка хліба.

УЖЕ три роки Лідія Кузьмівна по су
ті безпритульна. Цілими днями, лед

ве пересуваючи ногами, вона без мети 
і напрямку блукає селом. Люди дають 
їй поїсти. Одного разу впала серед ву
лиці. Самотужки піднятися не змогла. 
Довго голосила, аж поки не почули 
односельчани.

— Куди ви йдете? — запитали.
— І сама не знаю, — прошепотіла 

сердешна. — Коли б хоч трішечки мог
ла поворухнути руками, давно смерть 
собі заподіяла б.

Де ж ваша совість, ’Владиславе, Во
лодимире, Надіє! Як могли ви так 
швидко, так легко забути свою неньку, 
кинути напризволяще в найскрутнішу 
годину її життя? Звідки взялась у вас, 
зовсім молодих, отака люта безсердеч
ність? Ні, мабуть, даремно звертатися 
до совісті тих, у кого її немає! Холодні, 
жорстокі людці — хіба можете ви 
зрозуміти невтішне материнське горе!

І • ОЛИ я говорив з тобою, Володимире, 
біля нас весь час крутився білявий 

Миколка — твій дворічний син. Нареш
ті йому надокучила наша розмова, і він 
владно зажадав:

— Тату, дай хліба з маслом.
Ти ніжно поцілував хлопчика і в ту ж 

мить задовольнив його прохання. • Ма
буть, так само догоджала тобі у дитин
стві мати. І ти, певно, ніжно обіймав, 
цілував її, як це робить твій син. А за
раз? З самої весни не бачив неньку і 
уникаєш цієї зустрічі, хоч живеш неда

леко від неї. І подумав я: хто знає, що 
пригадає тобі Миколка через багато, 
багато років. Чи не опинишся ти на 
старості літ в становищі твоєї матері...

Десь у березні Ліда Кузьмівна впала 
і виламала руку.

— Володю, мати в лікарні, — сповіс
тив тобі Владислав.

— Хай лежить!
Дружина ВовіЬдимира, Галина, в усьо

му звинувачує... свекруху.
— Навіщо вона подала на своїх дітей 

у товариський суд?
Ні, Галино, заяву в суд віднесли одно

сельчани, які не могли більше спокійно 
дивитись на горе Ліди Кузьмівни.

— Ославила на весь колгосп, — 
скаржиться невістка, — а сама на суді 
і слова проти нас не сказала.

Що ж, мати є мати. Навіть на суді не 
хотіла висловити всю свою образу.

Ніяково стало Владиславу дивитися 
товаришам у вічі. Забрав на^зиму матір 
до себе. Але не солодко жилося Ліді 
Кузьмівні на утриманні сина. Майже що
дня чула від невістки Раї, санітарки з 
дільничної лікарні.

— Нам вже набридло доглядати вас. 
Ідіть до Володимира.

Нічого не відповідала мати. Низько 
схиляла посивілу голову, благала:

— Куди ж я серед зими? Мені і одяг
тися нема в що. Хай хоч до літа тут 
поживу...

В травні Владислав силоміць уклав 
хвору жінку на підводу і, як непотрібну 
річ, відвіз до молодшого брата.

— Навіщо? — зустрів його Володи
мир. — Мені вона не потрібна.

— Мені *не більше вашого треба.
Кілька годин просиділа Ліда Кузь

мівна на подвір’ї. Ні син, ні невістка не 
підійшли до неї, не запросили до хати. 
Надвечір сама зайшла.

— Принесло васі — кинула Галина.
— Куди ж дЛені подітися? — захли

наючись від сліз, вимовила Ліда Кузь
мівна, — і там зайва, і тут зайва...

Через день біля будинку Владислава 
зупинилася підвода.

— Забирай матір! — гукнув Володи
мир до Раї.

— Ми й без неї обійдемося.
— Я тим більше.

<1 КЕ жорстоке серце, яку нелюдську 
черствість треба мати, щоб дійти 

до такого морального падіння!
А що ж Надія? Дочка? Вона закінчила 

медичне училище, працює в Дніпро
петровській області. Нещодавно вийшла 
заміж. Кілька разів «люблячі» сини пи
сали їй, намагались «сплавити» (так ви

словився Владислав) матір. Відповідала: 
«У мене своя сім’я. Не хочу! Коли 
подасть до суду, буду платити».

Тільки суду боїться ця черства, егоїс
тична молодиця. Людський осуд її не 
лякає, про обов’язок дочки давно забу
ла. Як же може вона чуйно ставитись 
до відвідувачів, якщо рідну матір не 
жалкує. За давніх часів існував хороший 
закон: у лікарів, що негуманно стави
лись до хворих, відбирали диплом. На
дія Дерев'янко цього заслуговує.

Голова Марківської сільської Ради 
Ті Чабаненко давно пропонує влашту
вати Ліду Кузьмівну в будинок преста
рілих. (Але за це потрібно платити. Та.і. 
Зараз вона на «курячих» правах живе 
у Владислава).

— Хай платить Володимир, — ле
ментує Раїса.

— Хай платить Владислав, — не по
годжується Володимир.

Глухо, отруйно звучать холодні, мов 
вода крижана, слова. А в моєму серці 
закипає жагуча ненависть проти Вла
дислава, Володимира, Наді — людей, у 
яких нема і крихітки людяності, чуйнос
ті, честі.

1Г АТИ! Найсвятіше слово! Вона завжди 
з нами: і □ хвилини радості, і в хви

лини горя. Заболить у дитини пучка, а в 
неньки серце. Про матір написано сотні 
пісень, тисячі пристрасних віршів, опо
відань і легенд. Всі ці твори славлять 
ніжність матері, її безмірну любов.

Так, любов матері безмежна. Хто ж 
тоді Владислав, Володимир, Надія, які 
методично гублять свою неньку? Я не 
обмовився — саме гублять. Мені дове
лось розмовляти з багатьма колгоспни
ками Маркового. І всі вони — Ольга 
Петрівна Хмара, Ольга Євдокимівна 
Харківська, голова артілі Я. Н. Бобер та 
інші — просили:

— Зробіть що-небудь.
Ми віримо, артіль, в якій багато ро

ків працювала Ліда Кузьмівна, подбає 
про забезпечення її спокійної старості. 
Але гнівне слово на адресу дітей Де
рев’янко повинні сказати і колгоспники. 
Владислава, Володимира, Надію треба 
затаврувати людською ганьбою, люд
ською зневагою. Хай кожна сльоза 
матері буде їх суддею, а горе неньки— 
їх прокурором!

’ • М. БАРСЬКИЙ.с. Марково,
Добровеличківський район.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
16 вересня 1962 р., З стор.



Перші дні в інститутіh>гузовськнй проспект 
в Москві -

. - Хі,

]Т ІТНІ канікули. Робота. 
•А- Відпочинок. І знову ве
селі, загорілі студенти в 
рідному інституті.

В коридорі веселощі, жар
ти. Студентка 111. курсу ро
сійського відділу Галина 
Сатула ділиться враження
ми про свою роботу в піо
нерському таборі. Федір 
Бабіюк, Зоя Цимбал — теж 
задоволені своєю роботою з 
піонерами. Дівчата — дру
гокурсниці українського від
ділу зібралися в аудиторії. 
Дружні потиски рук, теплі 
обійми, навіть поцілунки. 
Коли трохи вгамувалися, 
згадали про Галину Борсу. 
Вийшла заміж. Поздорови
ли тепло, побажали щастя, 
здоров’я.

Та найбільше радості, ма
буть, у першокурсників. 
Перші дні студентського 
життя, перші лекції і перше 
хвилювання, з яким вимов
ляються слова «аудиторія», 
«деканат» і, особливо, «сту
дент». їх у цьому році 360 
чоловік. З них 297 — ви
робничники та демобілізо
вані воїни. Серед зарахова
них — 26 членів і кандида-

про Бородінську битву 
р АДЯНСЬКИЯ народ широ- 
“ «о відзначає 150-річчя Віт
чизняної війни 1812 року та 
Бородінської битви. До цієї зна
менної дати обласна бібліотека 
імені Н. К. Крупської організу
вала книжково-ілюстративну 
виставку. Вона має такі розді
ли: «Назавжди виключити мож
ливість нової війни», «Уроки-іс
торії», «Вітчизняна війна 1812 
року и художній літературі».

Всі матеріали виставі ’.и — до
кументи, науково-популярна та 
художня література, картини 
російських художників А. Ків- 
шенка, В. Верещагіна та ін
ших, — розповідають про події 
Вітчизняної війни 1812 року.

Кожної середи та неділі біб- “ 
ліограф т. Халецька розить ог
ляд книг на тему: «Недаром 
помнит вся Россия про день 
Бородина». В читальному залі 
була проведена бесіда по бай
ках І. А. Крылова, де відобра
жені події 1812 року.

Бібліотечна рада спільно з 
читацьким активом готує кон
ференцію на тему: «Вітчизняна 
війна 1812 року — народна вій
на». Вона має відбутися най
ближчими днями.

Є. РИМАР, 
завідуюча читальним за
лом обласної бібліотеки 
імені Крупської.

ФІЛЬМ ПРО М.Л
(ОСТАННІМИ 

можна було 
в рігати, як люди, 
в ні кінокамерами, прова- 
в дили на вулицях Кіров т- 
в града зйомки. Це пра- 
" цівники Київської студії 
“ ниуково - популя р н и X
■ фільмів фотографували 
•« місця, зв'язані з перебу- 
“ ванням корифея україн-
■ ського реалістичного те- 

Луки і а■ атру Марка
5 Кропивницького. 
S В розмові з 
ї кореспондентом 
е студії Григорій

■ и

N

днями 
спосте- 
ОЗбрОі-

нашим 
режисер 
Тимофі- 

йович Крикун розповів' 
— Нашій бригаді до

ручено створити науко
во-популярний фільм 
«Марко Лукич Кропив- 
ницький» за сценарієм, 
написаним Юрієм Ба- 
бошком. Ми повинні по
казати життя і творчість 
організатора першого на 
Україні професіонально-

■М
<
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а
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Вікторина «1812 рік»

ВІКТОРИНА присвячена подіям Віт
чизняної війни 1812 року. Обласною 

бібліотекою імені Крупської встановле
но п’ять премій. їх одержать ті, хто на
дішле до редакції правильні відповіді на 
всі питання вікторини до 23 вересня 
1962 року. Отже, дорогі друзі, подумайте 
над такими питаннями:

1. В якій праці В. 1. Ленін писав: «Вся 
історія визвольних воєн показує 
нам, що коли ці війни охоплювали ши
рокі маси, то визволення наставало 
швидко»?

2. Хто автор історичної хроніки «Денис 
Давидов»?

3. Назвіть байки І. А. Крилова, в яких 
оцінюються подй Вітчизняної війни 
1812 року, відображається патріотизм 
російського народу, значення для Росії 
геніальної стратегії М. 1. Кутузова.

4. Кому належить цей вислів: «Боро
дино — лучшая слава русского вой
ска»?

5. Хто автор цих рядків: 
«Изведал враг в тот день немало, 
Что значит русский бой удалый, 
Наш рукопашный бой!»?
6. Назвіть прізвище художника, який 

написав картину «Бородінський бій».
7. Як називаються картини В. Вере- 

щагіна, присвячені подіям 1812 року?
8. Хто автор картини «Военный совет 

в Филях»?
9. Як прізвище композитора, що вико

ристав слова пісні Є. Городецького 
«Слався, слався ты, Русь моя!» у широ
ко відомій опері?

ходом
ШАХОВОГО
КОНЯ

го театру, видатного ар
тиста і режисера, драма
турга і композитора. В 
науково-популярному на
рисі червоною ниткою 
буде протягнута ідея про 
те, що Кропивницький 
чи не першим похоро
нив теорію про безбур- 
жуазність £ 
нації. Значне місце у й

• фільмі відводиться дру- 5 
зям Кропивницького — ■ 
сім'ї Тобілевича (Кир-о 
пенка-КарогоіЯь Садов- » 
ському, СакЯшЛькому, £ 
Заньковецькій, Стариць- ~ 
кому, з якими він разом 
починав свою творчу ді- 
яльністщ' В ньому буде 
відображено як Кропив
ницький виховував лю
бов українських митців 
до творів російських ре
волюціонерів - демокра
тів. Кіровоград буде по
казано у фільмі як бать
ківщину першого україн
ського професіонального 
театру.

Через деякий час 
фільм вийде на екрани и 
кінотеатрів країни. Ра- » 
дянський глядач поба- 5 
чить, як восторжеструва- ; 
ла ідея Кропивницького £ 
про створення розгс,иу- 5 
----- 1 сіТКи народних 2 
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тів партії, 314 членів 
ВЛКСМ. 72 студенти при
йшли до інституту по путів
ках комсомолу, 12 — члени 
бригад і ударники комуніс

тичної праці.
В. Горбенко — контролер 

Кіровоградського агрегат
ного заводу і Л. Яровенко 
з Кіровоградської панчіш
ної фабрики навчаються на 
фізико-математичному фа
культеті. Мине п’ять років,, 
і дипломи філологів одер
жать В. Лободаєва—удар
ниця комуністичної ‘ праці 
Кіровоградської кондитер
ської фабрики, В. Поля- 
руш — причіплювач трак
торної бригади колгоспу 
імені Леніна Хмелівського 
району, Л. Запорожець — 
ударниця комуністичної 
праці, учасниця 
капели Палацу 
імені Жовтня — майбутній 
викладач англійської мови.

Попереду багато трудно
щів, безсонних ночей. Та 
нове поповнення тягнеться 
до знань. Вчорашні воїни і 
робітники твердо вирішили, 
обравши професію вчителя, 
виховувати будівників, 
справжніх громадян кому
ністичного суспільства.

Л. ЛИПА, 
завідуючий позаштат
ним відділом студент
ської молоді.

м. Кіровоград.
-----0—

ОСТАННІМ часом ре
дакція одержала чи- 

j мало листів, в яких jona- 
3 ки та дівчата просять 
З опублікувати на сторін- 
8 ках газети пісню компо- 
8 зитора О. Фельцмана «Я 
8 верю, друзья»... Група 
8 тваринників з колгоспу 
% імені Калініна Новоар- 
8хангельського району пи
сі tue в своєму листі: «Про- 
8 симо Вас, опублікуйте в 
8 газеті пісню космонавтів. 
8 Ті співали в космосі 
8 /1. Ніколаєв і П. Попо- 
8 вич».
о Задовольняємо це про- 
8 хання.
2зосс<х>эососс<хххх»сос'®

Я верю, друзья
народної 
культури

Слова В. Войновича.
Музыка О. Фельцмана.
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І-Г 1ЛБКА місяців тривав рози- 
1 1 граш першості обласної ра

ди добровільного спортивного 
товариства «Колгоспник» з фут
бола. За право називатися най- 
сильнішим колективом у двох 
підгрупах боролася 21 команда. 
Шість кр'ащих з них -■ по три 
з кожної зони — стали фіна
лістами. Без поразок провели 
всі ігри долннські футболісти. 
У заключній зустрічі вони з ра
хунком 8:2і завдали поразки 
команді Устинівського району і 
стали чемпіонами товариства 
1962 року.

Долипський «Колгоспник» за
хищатиме футбольну честь сіль
ської молоді області на респуб
ліканських змаганнях,

Н» IhJAti
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»НА ПЛА Hfl
і Для по»торти» U Дня апатп»ннв

1. Заправлены в планшеты 
Космические карты, 
И штурман уточняет
В последний раз 

маршрут,
Давайте-ка, ребята, 
Закурим перед стартом,
У нас еще в запасе 
Четырнадцать минут.
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ж■м
м■
№
W
м
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■
■в
о
S женоі
5 театрів.
ї ті знову постануть обра-
S зи ніколи не старіючої 
S<,
й кича Кропивницького.
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У ДРУГОМУ ЕШЕЛОНІ

1_| ЕРГОВУ стикову гру чем-
• піонату республіки серед 

команд класу «Б» кіровоград- 
ці провели у Північнодонецьку. 
де виступали проти місцевого 
«Хімікаі.

Матч закінчився внічию — 
0:0.

Олександрійська команда
«Щахіар» виїжджала у Кри
вий Ріг. Місцева команда «Гір
ник» перемогла з рахунком 2:1. 
Сьогодні кіровоградські дння- 
мівці прий.матимують торпедів- 
ців Харкова, а олександрійці — 
сумських авангардівців.

Г«впяеввяявж»ї>яя»явясв»ія«іст

Знайдіть початкову букву і прочитай
те відоме висловлювання про книгу. 
Пригадайте, кому з письменників воно 
належить..'

По стежках туристських
У місті Славськ (Львівської області) закін

чилися республіканські змагання ДСТ «Ди
намо» з туризму. За першість боролися й на
ші спортсмени. Вовн провели чотириденний 
перехід, змагалися в подоланні перешкод і 
ходінні по заданому азимуту. Вся команда 
виконала норматив третього спортивного роз
ряду. А Ольга Четвертак нагороджена по
хвальною грамотою української ради «Дина
мо». Загальнокомандне місце кіровоградців—•

В. ЗВЕРЖХОВСЬКИЙ.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

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

I

ПРИПЕВ:
Я верю, друзья, 

караваны ракет
Помчат нас вперед 

от звезды до звезды,
На пыльных тропинках 

далеких планет 
Останутся наши следы.

2. Когда-нибудь с годами 
Припомним мы

с друзьями,
Как по дорогам звездным 
Вели мы первый путь. 
Как первыми сумели 
Достичь заветной цели

И на родную землю 
Со стороны взглянуть.
ПРИПЕВ.
3. Давно нас ожидают 
Далекие планеты, 
Холодные планеты, 
Безмолвные поля, 
Ио ни одна планета 
Не ждет нас так, как эта, 
планета дорогая 
По имени Земля.
ПРИПЕВ: 
Я верю, друзья, 

караваны ракет
Помчат нас вперед 

от зведы до звезды.
На пыльных тропинках 

далеких планет 
Останутся наши следы.

Редактор П, МАРЧЕНКО.
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, , Н ... ,в Бог-о
. , ------ підійшов невисокий на зріст хлопчина і, □
протягуючи бумажник, трохи розгублено сказав:

— Візьміть... Це я знайшов на центральній ву- □
лиці. □

Капітан розгорнув бумажник. Там виявився жі-о 
ночий годинник, розмінна монета, паспорт власника □ 
та інші документи. □

Валерій Почапський розповів, що вранці повер- □ 
тався додому з музичної школи. Раптом помі- □ 
тив, як громадянин, сідаючи в машину, загубив о 
пакунок. о

Того ж дня ми подзвонили в школу № 14, де на- □ 
вчається Валерій у 4 «б» класі.

— Вчинок нашого піонера стане здобутком всіх □
шкіл міста. Дякуємо за добру звістку, — сказала □ 
нам вчителька т. Гінзбург. °

Та найбільш був схвильований вчинком Валерія а

БлагороднийВЧИНОК
ДО працівника міськвідділу міліції капітана 

дана підійшс
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о□□□□□□□□□□□ □□□□□□О  —.—   . ------------------ ------ - ------------------- -------------- г 
£ Почапського потерпілий — інвалід Вітчизняної вій- □
□ ни К. Л. Литвиненко. ' о
□ Від щирого серця дякував він незнайомому піоне- о
В рові за його чесність. □
ё А. ЧЕРНОВ. В
и м. Кіровоград. °
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■ МІСТА |
Кйіотсатр «Мир». «АТЕСТАТ 

ЗРІЛОСТІ». Початок о І0 гол. 
ранку, 12 та 2 гол. дня. «ПРО
ФЕСОР МАМЛОК». Початок, 
о 4 гол. дня, 6, 8 та 10 гол. ве
чора. Перед останнім сеансом 
додаткові фільми: «НА МІЖ
НАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ В ЗА
ГРЕБІ». «ПОДОРОЖ У СВІ
ТІ КНИГ».

Кінотеатр їм. Дзержинського. 
«МАРТИН В ХМАРАХ». Поча. 
гок (для дітей) о 9 гол. 30 хв. 
ранку та 11 гол. 30 хв., 1 год. ЗО 
хв., З год. ЗО хв. дня, 5 год. ЗО 
хв., 7 год. ЗО хв. та о 9 год. 30 
хв. вечора. На літньому майдан
чику «ДОВГА НІЧ 1943 РОКУ». 
Початок о 8 год. вечора. Перед 
початком сеансу ------------ ‘
фільми «МАРАТ 
«ПРОЗРІННЯ»

Кінотеатр «Снвашсиь». Для 
дітей. «НАХАБЕНЯ». Початок о 
12 та 2 год. дня. «ОВОД». По
чаток о 10 год. ранку, 4 год, 
дня, 6, 8 та 10 год. вечора. і..

Кінотеатр «Хроніка». Збірник 
хронікально-документ а л ь и и х 
фільмів. «ПОЕТИЧНИЙ ОБРАЗ 
ПРИРОДИ», «РАДЯНСЬКИЙ 
СПОРТ». «НОВИНИ ДНЯ*. 
«НІОЗЕМНА КІНОХРОНІ КА<. 
Демонструється з 10 год. ранку 
до 9 гол. вечора без перерви. 
Художній фільм «ХЛОПЧИКУ 
МІЙ». Початок о 9 год. 30 хн. 
вечора.

додаткові 
КАЗЕЙ»,

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

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова.
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