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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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Рік видання VI 
№ 131 (638) Середа, 31 жовтня 1962 р.

ДОСТРОКОВО
трудівники промисле* 

вості Української РСР, 
розгорнувши соціалістичне 
змагання за гідну зустріч 
45-х роковин Великої Жовт
невої соціалістичної 
люції, добились нових тру
дових успіхів, 
виконавши план десяти мі
сяців 1962 року: по випус
ку валової продукції — 25 
жовтня і по більшості най
важливіших видів продук
ції — ЗО жовтня. Обсяг 
промислового виробництва 
порівняно з відповідним п 
ріодом минулого 
на 10 процентів.

Перевиконано 
по підвищенню 
тивності праці і 
собівартості товарної про
дукції.

рево-

достроково

з-
року зріс

завдання 
продук- 

зниженню

% НАШ ТРУД ТОБІ,
к ИЖЕЗ й

Лиаі ■ ЖОВТЕНЬ!

О

Ціна 2 коп.

ЙЯ

І

■ •

! Д

М. В. Фрунзе відкри- 
нарада комсомоль- 
працівників Радян- 
Армії і Військово-

НАРАДА 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ СРСР 
МОСКВА, 29. (ТАРС). 

Сьогодні в Центральному 
Будинку Радянської Армії 
імені 
лось 
ських 
ської
Морського Флоту. В її ро
боті беруть участь помічни
ки начальників політичних 
управлінь військових окру
гів, флотів і груп військ по 
комсомольській роботі і 
комсомольські працівники 
ряду політорганів.

ОБРЕ працює в колгоспі «Путь к коммунизму» 
Ноооукраїнського району дев’ятнадцятирічний 

шофер Микола Савченко. На його рахунку — 3.500 
центнерів перевезених буряків. Зараз комсомолець
працює на вивезенні качанистої на хлібоприймаль- 

| ний пункт.ПРЕМІЇ ЗА МЕТАЛОЛОМ
ТП ЮРО обкому комсомолу 

та обласне управління 
«Втормет» розглянули під
сумки виконання плану за
готівлі і відвантаження ло
му чорних та кольорових 
металів за третій квартал.

Серед переможців в со
ціалістичному змаганні по 
збору лому — Маловисків- 
ська і Петрівська районні 
комсомольські організації.

Добре потрудилися в ми
нулому кварталі піонери та 
школярі області. Перемож-
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ця.ми визнано піонерську та 
комсомольську організації 
Кіровоградської середньої 
школи № 8, Знам’янської 
селищної школи № 1, а та
кож Михайлівську середню 
школу Олександрівського 
району, Маловисківську се
редню школу № 4, Олек
сандрійську середню школу 
№ II.

Переможців змагання від
значено грошовими пре
міями.

О. БУР’ЯНСЬКИЙ.

Рейси електровозника
«ЗАЛІЗНИЧНА дільниця Знам'янка 

працює на
експлуатацію. З кожним днем збільшується 
рейсів електровозів на цьому маршруті.

Змагаючись на честь 45-ої річниці Жовтня, брига
ди знам'янських електровозників з успіхом водять ве
ликовагові состави. Відмінно працює бригада депутата 
Верховної Ради СРСР т. Малєєва, що доставляє ван
тажі з випередженням графіка. Чудово трудяться на 
передсвятковій вахті і бригади машиністів електрово
зів тт. Тихомирова, Нікульського, Ростовицького.

В. ПРАВЕЦЬКИЙ.

4 ВИРІ ШИЛА
і—П’ятихатки, що 

змінному електрострумі, вже здана в 
кількість

молодіжна
РАДА

ПОДАРУНОК СВЯТУ
колектив бригади присвячує 
Великому Жовтню.

М. ОРЕЛ, 
секретар комсомоль
ського бюро другого 
механоскладал ь н о г о 
цеху Кіровоградсько
го агрегатного заводу.

Вчора комсомольсько-мо
лодіжна бригада з другого 
механоскладального цеху, 
яку очолює Олександр Н'- 
кітін, рапортувала про до
строкове виконання плану 
жовтня

Свою
місяця, 
трудові/ перемогу

І ч II Ер
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

УДОВИЙ подарунок комсомольському ювілею під
несли доярки нашої молодіжної ферми. До дня 

44-ї річниці Ленінського комсомолу вони перевикона
ли соціалістичні зобов’язання, взяті на рік.

По 3.034 кілограми молока від кожної корови на
доїла вже Тетяна Марущак, яка бралась надоїти 2.800 
кілограмів.

Перевиконали свої зобов’язання Поліна Валаєва,' 
Оксана Токар та інші доярки ферми К» 1.

секретар комітету комсомолу 
імені Леніна Новгородківського

В. ЗДІР, 
колгоспу 
району.

У ВИЩИМ КЛА С!
ТТ ОЛОВА обласної ради 

Союзу спортивних това
риств і організацій В. А. 
Жученко повідомив: за не
повних десять місяців в об
ласті перевиконано річний 
план підготовки майстрів 
спорту та розрадників. Про 
це красномовно говорять
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ПИШ0ІМЇИ З КОЖНИМ : ICO ОЛЬЦЕМ

самі цифри: при плані 
майстрів спорту СРСР під
готовлено 16, замість 21610 
розрядників є 22321. Най
краще попрацювали ра
ди Союзу спортивних то
вариств м. Кіровограда, Но. 
воукраїнського, Новогеоргі- 
ївського, Олександрійського, 
Вільшанського та інших.ра
йонів.

Свої досягнення спортив
на громадськість області 
присвячує 45-й річниці Ве
ликого Жовтня.

--------------4--------------

ДРУГИЙ РІК комсомольська конференція червоно- 
зорівців відкривається урочистим внесенням прапо

ра обкому ЛКСМУ, який вручений молоді заводу за 
першість, здобуту в змаганні серед комсомольських ор
ганізацій підприємств обласного центру.

Є чим похвалитися юнакам і дівчатам «Червоної 
зірки». На підприємстві працює 47 комсомольсько-мо
лодіжних бригад, 523 комсомольці носять звання 
ударника комуністичної праці і близько 2.200 молодих 
робітників борються за це почесне звання. В тому, шо 
підприємству за високі досягнення у виконанні дер
жавного плану другого кварталу і . _
місце серед машинобудівни
ків республіки і вручено пе
рехідний Червоний прапор 
республіканської ради проф
спілок та Ради Міністрів 
УРСР — безумовна заслуга 
комсомолії. Сьогодні далеко за 
мі імена колективів комуністичної праці Лариси 
лич і Альбіни Кравцової, ударників комуністичної пра
ці Олександра Конфедерата, Володимира Правди, Ана
толія Назаренка та багатьох інших.

За звітний період заводський комітет багато зробив 
для розширення комуністичного руху на підприємстві. 
Систематично підводилися підсумки змагання на кра
щу молодіжну бригаду. На заводських вечорах «тру
дової слави» переможцям вручались вимпели, грошові 
премії, грамоти завкому комсомолу.

Та, як відзначив доповідач — секретар завкому ком
сомолу М. Малєта — і ті, що виступали на конференції, 
найбільш слабким ланцюгом в діяльності заводського 
комітету була робота з цеховими комсомольськими ор
ганізаціями, і особливо з комсомольськими групами. 
Члени завкому намагалися все робити власними зусил- 

-4г лями, без участі активістів цехів і відділів заводу.
Втрата контролю над цеховими організаціями і гру

пами призвела до того, що в третьому механоскла
дальному цеху, наприклад, ріЗко впала комсомольська 
дисципліна. ААісяцями юнаки і дівчата не сплачують 
внесків. В ряди ВЛКСМ приймають тут будь-кого, щоб 
тільки «цифра» справна була. А через тиждень- 
другий такий комсомолець, дивись, і прогул зробить, 
ще гірше — хуліганити почне.

— А скільки у нас на заводі чудової молоді, яка 
справді гідна бути в рядах ВЛКС.М, — говорить то
кар третього механоскладального цеху Анатолій Клюш- 
ніченко. — Прикро, що хороших молодих спеціалістів^ 
особливо тих, хто щойно прийшов до нас з шкільної 
лави, чомусь не помічають. З неспілковою молоддю н 
основному повинні працювати комсомольські групи. Во
ни ж, особливо в нашому цеху, безініціативні. А де 
відсутня ініціатива, там і робота ведеться формально.

присуджено перше
А А А , А J Ж

: ЗВІТИ Й ВИБОРИ 
В КОМСОМОЛІ

межами заводу відо-
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На конференції вказувалось, що, рідко буваючи без
посередньо на місцях, серед молоді, члени заводського 
комітету з того чи іншого питання в основному керува
лися цифрами, які подавали в завком комсорги цехів. 
В свою чергу на засіданнях комітету секретарі цехо
вих організацій щоразу одержували масу різного роду 
директив, розпоряджень...

— Дуже шкода, — говорить інженер-конструктор 
Сергій Шмат, — що не живі люди, а сухі цифри зав
жди фігурували в діяльності членів комітету. Щоб 
якось «витягнути» ріст комсомольських рядів, в лави 
ВЛКСіЧ приймали навіть тих, хто вагався вступати. 

. Опісля такі комсомольці по
, у п’ять, а то н більше міся

ців не приходили в завком 
за одержанням комсомоль
ського квитка. Тому й тра
пилося так, що на заводі

поба-

У Раді Міністрів 
СРСР

йдучи назустріч 
жанням трудящих, Рада Мі
ністрів СРСР постановила 
перенести день відпочинку з 
неділі 4 листопада на вів
торок 6 листопада 1962 
року.

ІДЕРГОВЕ засідання мо- 
* лодіжної ради при 

Ульяновському територіаль
но-виробничому управлінні 
було скликано з важливого 
приводу — підводились під
сумки соціалістичного зма
гання тваринників за 9 міся
ців та визначались перемож
ці змагання серед молодих 
кукурудзоводів.

З радістю констатували 
члени ради, іио комсомоль
ське зобов’ язання — вирос
тити по 55 центнерів куку
рудзи в зерні на 14 тисячах 
гектарів перевиконано з 
честю.

Першість серед тваринни
ків здобула комсомольсько- 
молодіжна ферма колгоспу 
«Україна» Гайворонського 
району. Дівчата цієї ферми 
надоїли за 9 місяців по 
1967 кілограмів молока на 
кожну корову. За рішенням 
ради цьому колективу вру
чено перехідний Червоний 
вимпел обкому ЛКСМУ. Та
ким же чином відзначено і 
молодіжну свиноферму кол
госпу імені Ульянова Гайво
ронського району.

Секретарі райкомів ком
сомолу, що виступили на за
сіданні ради, повідомили 
про перемоги молодих тру
дівників в переджовтневому 
змаганні.

А. ГОЛОВЕРДА, 
комсорг обкому ЛКСМУ 
при Ульяновському те
риторіально - виробничо
му колгоспно-радгоспно
му управлінні.
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Хороший настрій — І 
ознака наполегливої й І 
плідної праці. А в Ольги ♦ 
Куган праця саме така. 4

Свій трудовий шлях 4 
почала вона телятницею, ? 
а тепер вже другий рік Т 
працює дояркою в рад- і 
госпі імені Куйбншева 4 
Бобринецького району. 4

В цьому році Ольга 4 
зобов’язалась надоїти £ 
по 2300 кілограмів моло- І 
ка від кожної корови, ф 
Вона вже перевиконала $ 
своє зобов’язання. 4

Комсомолка Ольга Ку- 4 
ган прекрасно трудить-? 
ся, добре навчається в ? 
школі робітничої моло- ф 
ді, бореться за почесне е> 
звання ударника кому-4 
ністнчної праці. 9

На знімку: Ольга КУ- т 
ГАН. *
Фото А. ШАРИКОВА. І

ще 
мо-немало правопорушників з числа комсомольців і 

лоді.
В багатьох первинних організаціях області 

давно разом з врученням квитка юнак чи 
на одержують і 
самим вже з перших днів молодий виробничник залу
чається до активної громадської діяльності. Комітет 
комсомолу «Червоної зірки» нехтував таким важливим 
засобом виховання молоді.

Комсомольські квитки вручались поспіхом. Дору
чення майже ніхто з молоді не одержував. Гірше того, 
окремі такі молоді виробничники, ударники комуніс
тичної праці, як В. Вншневськин, А. Мікуленко, А. Бу- 
зуляк та інші категорично відмовилися продовжувати 
навчання в школах робітничої молоді.

Про занедбаність внутріспілкової роботи в первин
них організаціях заводу, поверховість і формалізм в 
роботі комітету з молоддю говорили у своїх виступах 
секретар комсомольської організації другого механо
складального цеху Ігор Мельниченко, слюсар Володи
мир Жупаненко, маляр першого механоскладального 
цеху Василь Штефан та інші.

— Позбутися формалізму, пасивності і канцелярщи
ни, пожвавити діяльність комсомольських груп, доко
рінно перебудувати індивідуальну роботу з неспілковою 
молоддю — такі побажання були висловлені новообра
ному комітету комсомолу.

В роботі конференції взяв участь і виступив з про
мовою секретар обкому комсомолу О. Ф. Мальований.

* * *
Відбулося засідання новообраного 
Секретарем завкому Комсомолу

Швеця, заступником

вже 
дівчп- 

перше комсомольське доручення. Цим

м. Кіровоград.

Любу Божу. 
О.

комітету ЛКСМУ. 
обрано Анатолія

ЧЕРНЕЦЬКИЙ.
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хід: надівати фланці на ви
ступи спеціального при
строю. Що це дало. 10 
фланців за зміну замість 30> 
які обточувались до цього.

Кожна пропозиція В. Дей
ча спрямована на поліп
шення умов праці, знижен
ня собівартості і підвищен
ня якості 
тому, ЩО 
душа У 
відмовить 
звернуться до нього друзі. 
І хоч у самого часу в обріз, 
бо ж нелегко, коли обоє за
очники — і чоловік, і дру
жина, — а все ж викрає 
якусь годину, щоб розібра
тись у малюнках інших це
хових раціоналізаторів — 
Павла Котика чи Анатолія 
Лопатюка, допоможе їм 
зробити технічно грамотне 
креслення.

Живе юнак на світі з хо
рошими мріями: щоб праця 
на рідному заводі була від
радною, щоб люди в цехах 
були усміхнені, щоб привіт
но кивали їм тополі біля 
прохідної, щоб пломеніли

квіти довкола. Тільки ж він 
не просто мрійник, а тво
рець.

— І сам загоряється, і 
молодь на хороші діла вміє 
повести, — розповідають 
про нього ті, що разом з 
ним працюють у комітеті 
комсомолу, в редколегії за
водської стіннівки. Прига
дують, як разом з Ігорем 
Щербатюком й Галиною 
Добридень засиджувався 
над черговим номером 
«Комсомольця», як був най
активнішим організатором 
при закладанні комсомоль
ського парку.

І лише одна претензія до 
Валентина є у секретаря ко
мітету Анатолія Провозіна:

— Завжди він при роз
гляді персональних справ 
стоїть за найменше пока
рання. Доброти у ньому ду
же багато.

Та вада ця не страшна. 
Йде вона від довір’я людям, 
від любові до них.

Т. БОДНАР.
м. Гайворон.

«Комсомольський прожектор»... Якщо 
говорити по-щнрості, то ми у себе на 
механічному не зразу зрозуміли його 
роль і завдання. Дехто навіть висловив 
думку: «Чи варто його організовувати? 
Навіщо він?».

А втім, створили. В склад «КП» ввійш
ли кращі комсомольці заводу — інженер' 
Віктор Вадченко, токар Микола Горо- 
вецький, коваль Віктор Герасименко та 
інші. Очолив його слюсар Микола Але
щенко. Зібрались хлопці на своє перше 
засідання.

— З чого ж починати будемо? — за
питав Анатолій Сорочан.

— Роботи вистачить, — озвався секре
тар партійної організації підприємства 
Михайло Іванович Ющенко. — Завдання 
у вас одне: виявляти недоліки, а ми вже 
допоможемо їх усунути. Єдине прохан
ня — не проходьте байдужими повз ті 
вади, що у нас є.

Вирішили члени «КП» провести пере
вірку матеріалів, що зберігалися на скла
ді. За цю справу взялись Анатолій Іван, 
ченко, Віктор Вадченко і Анатолій Со
рочан. Картина,яку вони побачили,схви
лювала всіх. Посудіть самі! Лежать 
мертвим вантажем керамічні труби,‘’ре
дуктори, електродвигуни. їх завод замов
ляв на інших підприємствах країни для 
укомплектування хімічного обладнання. 
Зараз виробництво хімобладнання при
пинилось, а цінні деталі покриваються 
іржею.

Наш Олександрійський механічний за
вод у свій час дістав замовлення вигото
вити вали для вугільних розрізів, шес
терні. Однак через цілий ряд причин ми 
зробили їх значно пізніше обумовленого 
терміну. Підприємства-замовиики не за
хотіли одержувати нашу продукцію. 
Члени «Комсомольського прожектора» 
буквально атакували керівництво заводу;

— Як же так? Треба негайно вживати 
заходів. Адже гине державне майно.

Дирекція після сигналів «КП» зайня
лась цим питанням.

Я розповів лише про два факти. А 
скільки їх є! Наші комсомольці вва
жають своїм почесним обов’язком вни
кати в усі виробничі справи, пропагува
ти кращих, критикувати відстаючих.

Хай не ти сьогодні зробив брак, навіть 
не твій близький товариш, хай не ти по- 
нехлюйськи відносишся до верстата або 
не економиш електроенергію в цеху! Що 
з того? Адже це твій завод, вся його 
продукція, все його обладнання нале
жить державі — значить, тобі. 1 ти за 
все відповідаєш.

Багато прикрих слів доводилось ви
слухувати на різних зборах, нарадах ро
бітникам ливарного цеху. Майже кожно
го дня їм докоряли за брак. І ось в 
плані роботи «КП» з’являється пункт: 
«Провести рейд-перевірку якості про
дукції, яку випускає ливарний цех. Від
повідальні: Володимир Нагорний і Ми
кола Алещенко».

Володимир і/Микола почали перевірку 
з бесід з людьми.

— Знаємо, що погано працюємо, — 
розповідали ливарники. — Самим сором
но. Та не ми в усьому винні. Ви поди
віться на умови, в яких ми трудимось.

Дійсно, умови були дуже погані. Щоб

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
31 жовтня 1962 р., 2 стор.

розбити алюміній на шматки, робітникам 
доводилось носити його з свого цеху в 
інший. Втрачався час. В термопечі не 
було вентиляції, не працював подріб
нюючий млин.

Ми добились, щоб млин пустили в 
дію та поставили спеціальний верстат 
для розбивки алюмінію, зробили венти
ляцію в печі. Поступово цех почав вихо
дити з прориву.

Кожний рейд, проведений нашим 
«Комсомольським прожектором», широко 
висвітлюється в стінній пресі. Згадую 
особливо вдалу карикатуру. Під час 
перевірки використання електроенергії в 
цехах ми вказали майстру т. Бурбиці на 
те, що на його дільниці її не економ
лять. Через кілька днів дізнались, що все 
залишилось по-старому. Тоді на всю га
зету наші художники намалювали 
т. Бурбику в оточенні різних ламп. І під
пис під карикатурою: «Радимо директо
ру заводу видати премію майстру Бур
биці за економію електроенергії».

«Комсомольський прожектор» не тіль
ки допомагає усувати недоліки, а й реа
гує на вимоги робітників.

Отак і працює «Комсомольський про
жектор». Втручається в усе, цікавиться 
всім. Інакше й бути не може. Адже ми 
живемо за принципом «Моє — наше, на
ше — моє».

В. ХАЗАН, 
секретар комсомольської організа
ції Олександрійського механічного 
заводу.

\ ЗНАННЯ —НАШ 
: КОМПАС У ЖИТТІ

Відірвався на мить від 
креслень, випростав над 

столом широкі плечі, підвів 
угору сіроокий погляд і 
раптом надовго зупинив 
його на такій звичайнісінь
кій речі, як електролампоч
ка.

Дружина,. підгледівши 
отой довгий нерухомий по
гляд, підняла його на сміх.

— Ой, лишенько! Не інак
ше, як запаморочення зі
йшло на чоловіка. Пав 
жертвою дипломного проек
ту.:.

— Та я про інше, Томонь- 
ко, — озвався Валентин. — 
Уявляєш: перегоріла така 
ось лампочка у робочу по
ру, а висить вона аж під 
склепінням цеху... Значить, 
що залишається робити? Зу
пиняй верстат, йди шукай 
драбину, лізь наверх. Моро
ка, одним словом, страшен
на. І часу скільки тратить
ся! От я й придумую такий 
пристрій, яким можна б 
знизу викручувати саму
лампочку, без патрона. І, 
знаєш, є тут у мене одна 
думка...

Але не будемо передчас
но розголошувати ідею ви
нахідника. Краще розпові
мо про ті пропозиції, які 
вже запровадив у виробни
цтво молодий раціоналіза
тор паровозоремонтного за
воду Валентин Дейч. Він 
регулярно подає їх на про
тязі останніх трьох років. 
У минулому році, наприк
лад, річна економія від здій
снення його рацпропозицій 
становила 400 карбованців. 
І в нинішньому році Вален
тин запровадив два цінних 
нововведення. Приміром, 
фреза для опрацювання на 
токарному верстаті гнізд 
крана. Раніше, щоб обточи
ти кран, кожен раз дово
дилось бігати з арматурно
го відділення у механічний 
цех, де є спеціальний вер
стат. Бувало, що саме паро
воз стоїть на складанні, і 
час ніяк не жде.

Тепер же ходіння по сусі
дах скінчилось. Кран наді
вається на фрезу, запропо
новану Валентином, і об
робляється на токарному 
верстаті тут, на місці.

А скільки клопоту ще не
давно завдавало робітникам 
обточування фланців — 
елементів паронагрівача. 
Щоб кожен з них затиснути 
у патрон і встановити, 
йшло багато часу. Вален
тин підказав простіший ви-

ОСЬ уже кілька місяців 
у нашому колгоспі діє 

«Комсомольський прожек
тор». В складі його штабу— 
кращі комсомольські акти
вісти: ланкова комсомоль
сько-молодіжної ланки Світ
лана Вовк, тракторист Мико
ла Макаров, шофер Микола 
Бабич, доярка Катерина 
Коханевич та інші. Пра
цюючи в різних галузях 
колгоспного виробництва, 
вони добре обізнані зі ста
ном справ на місцях, 
ють, що і де 
чого бракує. 
«Прожектора» 
всюди. Він вишукує 
резерви виробництва, 
тролює хід польових робіт, 
цікавиться роботою тварин
ників, викриває і висміює 
нероб, хапуг, тих, хто по
любляє «зеленого змія».

Наведу кілька прикладів. 
Останнім часом явно ниж
че своїх можливостей вела 
польові роботи тракторна 
бригада. Однією з причин 
цього було те, що біль
шість агрегатів працювала 
в одну зміну. Раніше, коли

зна- 
ладиться, а 

Тому око 
проникає

нові 
кон-

невистачало механізаторів, 
інакше й не можна було. 
Але ж тепер в колгоспі во
ни
ри, 
як 
ко 
не 
двозмінну роботу, 
мирилося правління артілі. 
У роботі тракторної брига
ди були й інші недоліки. 
Проти них гостро й рішуче 
виступив «Прожектор»... 
Тепер тракторна бригада 
підтягнулася, працює в дві 
зміни.

Певні вади мала буді
вельна бригада. Тут зокре
ма була низька трудова 
дисципліна. Деякі будівель
ники після роботи брали 
під пахву «шабашки» і, як 
ні в чому не бувало, несли 
їх додому. А бригадир 
А. Богданов дивився на ие 
крізь пальці. Промені «Про
жектора» вплинули на бу* 
дівельників. Нині вони пра
цюють набагато 
вчасно підготували тварин
ницькі приміщення 
ми, а колгоспники

є. Та деякі механізато- 
навіть такі передовики, 

трактористи М. Стрелен- 
і В. Шевченко, вперто 
хотіли переходити на 

І з цим

краще,

до зи- 
вже не

ЗА ЧАСТОКОЛОМ ЦИФР
ЩЕ ЗАДОВГО до початку 

навчального року вчителі
^списки робітничої молоді, яка повинна 
^продовжувати освіту. 290 юнаків і дів- 
<£чат мали сісти за парти першого ве- 
Зресня. Але прийшла до школи... лише 
©половина.
Ф — Чим це пояснити? — запитали ми 
©директора школи Г. П. Туз.

— 3 відвідуванням у нас завжди 
фбуло добре. От закінчиться збирання 
©кукурудзи та вивезення буряків, тоді 
2 все наладиться.
© Чи ж справді так? Навряд в даному 
уразі явка залежить від пори року. 
^Переважна більшість учнів школи пра- 
Фцює на цукрозаводі, спиртзаводі, ТЕЦ. 
<£До збирання врожаю робітники цих 
©підприємств майже ніякого відношення 
2не мають. Отже, треба тільки добитися 
^створення учням-виробничникам необхід- 
уннх умов. А вчителі школи, на жаль, 
©не можуть похвалитися чимось значним. 
©Зробили вони далеко не все, щоб за
безпечити успіх. На більшості підпри
ємств педагоги ще не були, умов праці 
хне вивчили, з керівниками не розмовля- 
©ли. Обмежились тим, що розіслали ви- 
Фписку з постанови Ради Міністрів СРСР 
©про надання пільг учням шкіл робітни- 
©чої молоді. А тепер дивуються, чому 
уучні погано відвідують уроки.
© Робітник «Сільелектро», учень 9 «а» 
£класу Леонід Асман майже місяць не 
^відвідує школу, а класний керівник 
©Ф. М. Рябець не знає, в чому причина. 
^Аналогічна історія з Григорієм Лобо-

нового 
склали

дою, учнем 10 «б» класу. Працює він у 
міжколгоспбуді. До школи ходить вря
ди-годи, а керівник Л. Л. Селіванова 
«не встигла» з’ясувати ситуацію.

Якщо ви поцікавитесь обліком відві
дування занять в згаданих вище кла
сах, то нічого взнати не вдасться: на 
протязі місяця такий облік не ведеться. 
І це тому, що пропуски в школі по
діляються на «злісні» і «незлісні». Як
що на зміну пішов учень — пропуском 
не вважається. А коли пішов у кіно— 
«злісно» пропустив.

Предметом особливої гордості вчите
лів Маловисківської школи робітничої 
молоді є 10 «в» клас. І це лише тому, 
що функціонує він на цукрозаводі. Там 
і кімнату хорошу підібрали. Та цього 
замало. Учнів за списком — ЗО чоловік, 
а присутніх щоразу — 9 — 12. В чому 
справа? За словами завуча школи М. К. 
Кузьменко, робітники, що працюють у 
другу зміну, не мають змоги щодня бу
ти на уроках. Тоді чому ж клас нази
вають змінним? У відповідь на це за
питання директор школи розводить 
руками:

— Ну що ж, зробимо змінним...(?).
Змінним міг би бути не лише деся

тий клас. Комсомольська організація за
воду — найбільша в районі. До 50 мо
лодих робітників тут не мають восьми
річної освіти. І якби комітет комсомолу, 
очолюваний Б. Качуром, з усією серйоз
ністю поставився до навчання молоді, 
на заводі можна було б відкрити ще

восьмин і дев’ятий класи. Тим більше, 
що дирекція цукрозаводу і партійний 
комітет всіляко сприяють цьому.

Так, напередодні нового навчально
го року з фонду підготовки кадрів для 
вечірньої школи було виділено певні 
асигнування. На ці гроші школа при
дбала наочні приладдя для кабінетів, 
підручники, учбові посібники тощо.

Найприкріше, що і райком комсомо
лу нічого не зробив для залучення мо
лоді до навчання. Членів бюро, як вид
но,мало турбує те, що багато молоді 
райцентру не охоплено вечірнім чи 
заочним навчанням. Так, в побутовій ар
тілі імені Горького є 14 дівчат, які не 
мають восьмирічної освіти, а закрійник 
Л- Кудря має лише початкову. З року 
в рік значиться прізвище А. Голубов- Ч, 
ського, директора районного Будинку 
культури, а списку учнів десятого кла- 
у. і а 1олубовський так і не ходить на 

заняття.
Не завадило б задуматись і працівни

кам райвно над тим, як бути з молоди
ми робітниками, які ще не навчаються. 
Адже не можна до насущних потреб 
життя ставитись • по-комерційному: аби 
виконати план. А з народногосподар
ським планом по вечірніх школах в ра
йоні все гаразд. Так, гаразд на папері, 
де частокол цифр заступив живих лю
дей, яким треба допомогти здобути ос
віту. '

м. Мала Виска.
л. ЗАДВІРНА.



ШЕ КІЛЬКА днів ми, 
студенти другого курсу 

філологічного факультету 
російського відділення Кіро
воградського педінституту, 
допомагали збирати куку
рудзу колгоспникам артілі 
імені Щорса Устинівського 
району. Жили ми в селі Но- 
вокиївці. Вже призвичаї
лись до нового «дому».

Одного вечора ми сиділи 
і грали в доміно. Зранку 
лив проливний дощ, тому 
того дня ми не працювали. 
Жартували, сміялись, слу
хали музику...

І раптом... По радіо ми 
почули схвильований голос 
голови артілі М. М. Губа
нова. В літньому таборі се
ла Завадівки знаходились 
під проливним дощем теля
та. Вони могли загинути. 
Голова колгоспу звертався 
до всіх комуністів, до всіх 
жителів села з проханням 
допомогти врятувати телят.

Нас всіх до глибини душі 
схвилювало це нещастя. За
лишатися в теплій хаті ми 
не могли. Молода комуніст
ка Тамара Коропенко, ком
сомолки Жанна Таранова, 
Люда Кучеренко, Лена Та
тарова твердо вирішили йти 
в Завадівку рятувати мо
лодняк. Повів нас житель 
Новокиївки комсомолець 
Іван Кононенко. Йти треба 
було більше трьох кіломет
рів. Було дуже темно, безпе
рервно лив дощ. Ми пішли 
переораним полем, навпро
стець, щоб швидше добро

тись до села. Майже всю 
дорогу бігли. За хвилин 
двадцять були вже в Зава- 
дівці.

Коли ми прийшли до та
бору, телята були вже укри
ті в сараї. То жителі встиг
ли вже управитися. Нам, 
звичайно, було дуже обид
но, що ми спізнились всьо
го на кілька хвилин. Але на 
душі було легко: совість на
ша була чистою. Ми зайшли 
до діда-сторожа погрітись 
біля пічки і вже зібрались 
повертатись, як раптом по
чулись дівочі голоси. То 
прийшли ще три наших по
други комсомолки Наташа 
Вибрик, Оля Шерина, Женя 
Сьомина.
^Додому ми повертались 

на
чо- 
чу-

збуджені, незважаючи 
те, що ледве витягували 
боти з липкої багнюки, 
лись веселі голоси:

— А все-таки добре, 
ми пішли.

Та як вони сміють, як їм 
не соромно говорити таке? 
Хіба ми думали про своє 
здоров’я? Хіба потрібно, 
щоб звали, заставляли? Го
лова просив прийти на до
помогу всіх, хто може. А 
ми ж — молоді, здорові — 
могли. І пішли. Як можна 
було залишатись в теплій 
хаті, не знаючи, врятовані 
телята чи ні.

Ми не думали ні про які 
наслідки. Ми думали про те, 
що повинні йти і сподіва
лись, що прийдуть всі. Але 
помилились. І образливіше 
над усе, що помилились у 
своїх же товаришах.

З сльозами на очах, з 
образою в душі покинули 
ми кухню. Нас ще й звину
ватили, іронічно посміха
лись і єхидно виголошували 
слово «патріоти».

Хай це дрібниця. Хай наш 
вчинок не заслуговує на 
увагу. Адже ми нічого не 
зробили. Просто ми викона
ли свій обов’язок, обов’язок 
комсомольця — йти туди, 
де важче, допомагати 
дям в біді.

Дорога редакція!
Дай відповідь нам:

праві ми? Нас було восьме
ро і дев’ятий комсомолець 
села Новокиївки.

Таїса КРАШТАН, 
студентка Кіровоград, 
ського педінституту 
імені О. С. Пушкіна.

* * *
ВІД РЕДАКЦІЇ: Ось та

кий лист надійшов від сту
дентки педінституту. Публі
куючи його, ми хочемо, щоб 
дівчатам відповіли самі чи
тачі нашої газети. Хто ж 
правий на вашу думку: Таї
са Краштан і ті, хто пішов 
під пролнвним дощем ря
тувати телят, чи ті, хто об
ражав їх? Чекаємо Ваших 
листів, друзі.

чи ж » Є 1 д Вго родами сі
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□
— Не пішли б — спати не°

могли б спокійно. °
Дома ми були опівночі. ° 

Стомлені, ми лягли спочи-° 
вати. □

Вранці прийшли снідати^ 
на кухню. Зібралась вся гру 
па. 1 перше, що ми почули,° 
булб: □

— Патріоти прийшли... °
— Проявили дурний пат-о

ріотизм... ' °
— Хто їх кликав, щоб во-° 

ни бігли за п’ять кілометрів? а
— Мені здоров’я найдо-°

рожче... □

За мужність —нагорода
II ИТАЧІ нашої газети пам’ятають матеріал «Сильніші 

за вогонь». В ньому розповідалося про героїчний 
вчинок комсомольців з колгоспу імені XIX з'їзду КПРС 
Олександрійського району Галі Кравчук і Володі Сахна, 
які, ризикуючи життям, кинулись у палаючий корівник 
і врятували артільних телят.

Юнак і дівчина дістали опіки другого і третього сту
пеню. Володя і Галя не могли поступити інакше, бо 
діяли за велінням своїх гарячих сердець.

Указом Президії Верховної Ради УРСР Галя Крав
чук, Володимир Сахно, а також колійний обхідник Ми
кола Вікторович Піскун, який теж брав участь у вряту
ванні худоби, нагороджені медаллю «За відвагу 
пожежі».

бачать, щоб хто-небудь 
будівельників йшов по селу І 
з «шабашкою». 0

Діяльність «Прожектора» 
багата за формами. Члени* 
штабу випускають «бойові 
листки», «блискавки», «пер
чики», фотогазети. Кожної 
неділі в колгоспному клубі 
перед початком демонстру
вання кінофільмів, як пра
вило. показується світлова 
газета. А недавно штаб ви
пустив на екран свій пер
ший діафільм. В ньому роз
повідалося про передовиків 
колгоспу. Хороші 
цікаві й змістовні 
стовки дістали 
схвалення присутніх.

Г. ФІЛАТОВ, 
наш позаштатний ко
респондент.

Колгосп «Радянська Ук
раїна» Новопразького 

району.

Назустріч Дню Радянської міліції

їЗДВНСДИ У НЕСПОКОЇ
1. ПОЧАТОК БІОГРАФІЇ

ЗНІМКИ, 0 

підтек- 
загальне

ДИТИНСТВО залишає хо
роші спогади. В ці роки 

завжди мрієш про щось ве- 
> лике. І обов’язково хочеться 
І наслідувати когось з героїв. 
І Андрій Васильович Воло- 

шин багато що пам’ятає з 
І дитинства. Всього бувало.

Особливо тяжкі були роки 
після громадянської війни. 
Проте з радістю говорить 
він про дружбу з одноліт
ками, з гнівом про боротьбу 
з куркулями. І тоді за при-

клад йому були члени КСМ. 
Як сьогодні пам’ятає виступ 
одного старого більшовика, 
який розповідав про комсо
мол, його перші бойові хре
щення. Після тієї розмови, 
мабуть, і не міг більше спо
кійно слухати про комсо
мол. Хотів у його лави. 
Та всюди чув:

— Малий ще, хлопче...
1936 рік приніс здійснен

ня мрії, його прийняли до 
комсомолу. Та через кілька 
років — війна. Теж пере
живав ті чорні дні. Закін
чив військове авіаучилище. 
Всю війну провів на своєму 
штурмовику «ИЛ-2». В 1942 
році його прийняли в ряди 
Комуністичної партії. Додо
му повернувся офіцером.

2. ПЕРШІ ХРЕЩЕННЯ

мпрїчсгрмаїове і

НЕ так вже й давно працює Олексій Шестак у 
Новоукраїнському районному відділенні мілі

ції. Та за час своєї служби старший лейтенант заре
комендував себе чуйним по відношенню до людей, 
непримиренним до хуліганських вчинків де оширів, 
ДО розкрадачів громадського добра. Неспокійна 
служба в оперативного уповноваженого. Але що мо
же бути більшим від успішно проведеної роботи, ВІД 
тієї похвали, яку складають Олексію сотні трудя 
тих району.

На знімку: О. ШЕСТАК. фото в Юр-ЄВА.

V 1948 році, по демобілі- 
зації, Андрій Васильо

вич з’явився в районний 
комітет партії. Розповів сек
ретареві про себе. Той по
мовчав, потім встав, потис
нув руку.

— Нам такі люди потріб
ні. Думаю, справитесь.

І ось він дільничний мілі
ціонер. Якось незвично все. 
Та ще й хлопці говорять:

— Робота... То війна бу
ла. А це можеш без голови 
залишитись...

Могло бути все. Та не 
брав до уваги. Далеке се
ло Веселівка, що в Бобрн- 
нецькому районі, зустріло 
його байдуже. Спочатку хо
див поміж людей, слухав, 
хто чим живе, що думає. 
Адже треба допомагати 
колгоспникам боротися із 
злодіями, які ще не переве
лися. Дільничному міліціо
нерові треба завжди бути 
готовим до всього.

...Темна ніч. Дощ ллє, як 
з відра. Раптовий і сильний 
стукіт у двері відганяє сон. 
В кімнату ввалюється жін
ка. Вона напівроздягнена, 
боса. Волосся розпатлане. 
З вуст зриваються тихі зой
ки. При тьмяному світлі 
впізнав вчительку Домну 
Яківну Хижняк з сусідньо
го села.

— Бандити... там... — ви
мовила.

Кілька хвилин, і Андрій 
Васильович одягнений.

— Куди ти, в ніч? Один... 
Вони ж озброєні...

Геть відігнав ці думки. 
Коли наблизився до хати 
Хижняків, бандити вже 
втекли. Пограбували буди
нок, залишивши напівжи
вих батька й матір Домни 
Яківни.

Що ж робити? Їхати до 
районного відділення мілі
ції? Ні! Втечуть за цей час. 
Шукати. Тільки шукати! І 
негайно!

Ніч. Дощ. Темінь. А він 
в пошуках. На кожний вог
ник ішов. Шукав. Тоді впер
ше йому на допомогу при
йшли люди. Хто знає, чим 
би все закінчилося, та він 
зловив бандитів. Все своє 
вміння, всю сміливість і 
кмітливість доклав до цьо
го. Злочинців судили. Ніби 
важкий тягар зняв з плеч, 
закінчивши цю справу. Дя
кували люди. Та що йому 
подяка!

— Це ж 
моє перше 
ня...

мої обов’язки. І 
бойове хрещен-

3. ДНІ ЗА ДНЯМИ

Т?ОЖЕН день приносив 
якусь радісну звістку. 

Там трудова перемога у 
колгоспників, там новосіл
ля, а там, дивись, на допо
могу людині приходять дру
зі, товариші. І як тобі хо
роше, коли відчуваєш по
руч плече товариша. Андрій 
Васильович завжди прихо
див на допомогу людям. А 
вони в свою чергу розпові
дали йому про хороші діла, 
про недоліки, хто ненасит
ним оком дивиться на на
родне добро.

В 1953 році А. В. Воло
шина призначили старшим 
оперуповноваженим Бобри- 
нецького райвідділення мі
ліції. Роботи стало набага
то більше. Весь район на 
його відповідальності. Не 
встигав, бувало, розібра
тись з однією справою, як 
інша звістка:

— Пограбовано магазин 
у місті.

Як тут прийти на допомо
гу людям? Все зробити тре
ба, все зважити. Адже за 
кожною справою — жива 
людина.

В городах и селеньях Отчизны 
На посту мы и ночью и днем, 
В синей форме бойцы новой жизни, 
Свою трудную службу несем.
Глаз хозяйский и зоркий нам нужен. 
Нам отвага — родная сестра...
Нашей Родине верно мы служим. 
Презирая усталость и страх.

Припев:
На подвиг нас страна зовет. 
Улыбается солнце нам. 
П весь народ нам руку жмет, 
Милиции верным сынам.

Всюду песни звенят о героях.
В ногу с партией! — курс наш один.
С нами люди заводов и строек. 
Добровольцы народных дружин.
Мы бываем и чутки, и строги, 

Против зла бой упорный ведем. 
К честной, правильной жизни дороги 
Открываем зеленым огнем.

Припев:
На подвиг нас страна зовет. 
Улыбается солнце нам.
И весь народ нам руку жмет, 
Милиции верным сынам.

Слова пісні написав наш земляк лейтенант міліцій 
Д. ЧИБ1СОВ, а музику — композитор Л. ЛЯДОВА.

— Невже не змЪжу ви
крити злочинців, що погра
бували магазин? — думав.

Довго розбирався. Дехто 
навіть заїкнувся, що погра
бували самі працівники 
прилавка. Ось тут і спро
буй... Знову пошуки. День і 
ніч. Розмова з людьми. Ви
вчення людей, їх поглядів. 
Нитка за ниткою привели 
оперуповноваженого до іс
тини. Підозра впала на при
їжджого в село Обланку 
Григорія К. Костюм багато 
про що сказав, якого носив 
К. Врешті-решт знайшли на 
квартирі цілу автомашину 
награбойаних речей. Знову 
одержав подяку, винагоро
ду. А пограбування пром
артілі «Жовтень» виклика
ло неабияке занепокоєння.

— Досвідчені грабіжни
ки, — сказав тоді началь
ник райвідділу міліції В. Я. 
Александров.

— Що ж, Андрію 
снльовичу, доведеться 
добре потрудитись, —
зав Волошину, — грабіжни
ки добре замели сліди.

Куди не кидавсь — безре
зультатно. Минав уже рік, 
другий. Де не бував стар
ший оперуповноважений. а 
про «Жовтень» завжди 
пам’ятав. Щоденна робота, 
чималий досвід привели до 
розкриття злочину. Спійма
но ярого злодія і бандита 
Берліна та його співучасни
ків.

Ва- 
тобі 
ска-

* * *
ІІЕЛЕГКА робота в Анд- 
-*1- рія Васильовича. Він 
завжди має справи з тим

те диким і темним, з яким 
більшості наших 
все життя не 
зустрічатися, 
яка 
не буде байдужою, 
ствою до своєї роботи, як 
би не звикла вона до неї.

Справжній лікар не втра
чає співчуття до своїх па
цієнтів, скільки б тисяч не 
довелось йому їх бачити. 
Справжній вчитель виховує 
своїх внуків, своїх перших 
учнів все з тим же відчут
тям великої відповідальнос
ті, з тим же хвилюванням, 
що і багато років тому. А 
справжній оперативник?

— Треба правильно від
носитись до людини, — го
ворить Андрій Васильо
вич. — Адже одна незначна 
помилка, необачність чи за
спокоєння може привести 
до того, що потерпить не
винний.

От і старається Андрій 
Васильович, щоб цього не 
було у нього, щоб не страж
дали люди від злочинів.

Зараз він знов працює 
дільничним міліціонером. 
День і ніч, ніч і день пиль
нує спокій людський. Щоб 
краще, радісно жили люди, 
щоб ніхто не заважав їх
ньому щастю.

Л, ЛИПА.
м. Бобринець,

людей за 
доводиться 

Та людина, 
любить людей, ніколи 

чер-
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
31 жовтня 1962 р., З стор.



Пе згаснесллвдляхроків.
■\ АІ^тІйіЯ^віеяІ*?; "а: партія вш

всього два пістолета та кількаГ~1ОЧАТОК 1918 року був важким для 
•* українського народу. Передчуваючи 

свою неминучу загибель, контрреволю
ційна Центральна рада широко відкри
ла кордон для іноземних загарбників. 
Мов та сарана, 450-тисячне військо Ні
меччини, Австрії та Угорщини рушило 
на Україну. Н% кінець квітня майже вся 
територія республіки і Крим були оку
повані. Почали повертатися поміщики, 
заводчики, (фабриканти. Демократичні 
організації були заборонені. Робітників 
та селян, які співчували радянській вла
ді, заарештовували, без суда і слідства 
страчували.

В селах та промислових містах півдня 
України виникали і розросталися пов
станські та партизанські загони. Цими 
командували солдати царської армії, що 
повернулися з фронту, або червоногвар- 
дійці, які з різних причин залишилися 
на окупованій території.

Коли вже німці «господарювали» на 
Олександрівщині, я повернувся в село 
Скелювате Наталівської волості, де жи
ла моя мати. Зі мною прибув більшовик, 
матрос Чорноморського флоту Олек
сандр Карнаухов. З ним ми брали участь 
в боях на Нахімовській барикаді в Се
вастополі, разом втекли від неминучої 
страти. Звичайно, ми не могли сидіти 
десь у закутках і чекати, доки Червона 
Армія звільнить Україну. Вирішили ор
ганізувати партизанський загін. Легко 
сказати — організувати. Для цього необ
хідна була зброя, перевірені люди. А в 

НОВЕЛА
Анатолія ТА РАНА

нас було 
набоїв до них.

1 все ж через якийсь місяць загін по
чав діяти. Спочатку нападали на неве
ликі ворожі гарнізони, знищували їх, 
забирали зброю. А коли наші лави 
значно збільшилися, розширили бойові 
дії. Через колишнього голову Софіїв- 
ського ревкому комуніста Микиту Зото
ва нам пощастило зв'язатися з членом 
підпільного повітового комітету партії 
Макаровим. Він нам передавав дирек
тиви.

Пригадую один з багатьох епізодів, 
який трапився в се
редині липня 1918 ро
ку. Загін після дов- , 
гих і важких перехо- \ 
дів по тилах воро
га прибув на стан
цію Софіївку. Там був і 

сільськогосподарських машин Нейфель- 
да-Класена. На підприємстві в мирний 
час працювало понад три тисячі робіт
ників. Серед них було два комуністи — 
Зотов та Захарчук. Вони очолювали ор
ганізацію робітничої і селянської молоді, 
що складалася з 15 юнаків і дівчат.

По обіді ми з Карнауховим пішли на 
станцію. Біля дверей вокзалу нас зу
стрів Матвій Здоренко — наш партизан
ський зв’язківець, начальник вокзалу.

— Приймаю німецький товарняк, — 
пояснив він. — Он, бачите, біля семафо
ру стоїть.

— Зачекайте хвилинку,— попросив я, 

СПОГАДИ

великий завод

і побіг до штабу, що 
містився в кількох де
сятках метрів від стан
ції.

Швидко викликав до 
себе комуніста Най-

д$ — начальника розвідувально - під
ривної команди. Наказав взяти вибухів
ку, підривників і рушити на 26 верству, 
щоб там зустріти ворожий поїзд. Сам же 
надів офіцерську гайдамацьку форму і 
повернувся на станцію. Карнаухова там 
вже не було.

— Приймайте! — сказав я Здоренку, 
а сам вийшов на перон.

Через кілька хвилин поїзд підійшов 
до станції. З переднього вагону виско
чили три гайдамаки. Порівнявшись зі 
мною, один, чубатий, з широким носом 
і рябим обличчям, запитав:

— Пане осауле, де 
можна набрати води?

— Он туди йдіть, — 
відповів я.

Тільки вони зроби
ли кілька кроків, як

були затримані партизанами. Між тим, 
із заднього вагону долинула пісня на 
німецькій мові. Там знаходились німці. 
Один з них ламаною російською мовою 
запитав у мене:

— Тута спокійна дороха? — І він по
казав рукою в бік станції Синельниково.

— Партизанів немає, — відповів я.
Через хвилину поїзд рушив. Ще мить, 

і він наблизиться до 26-ї верстви. Там че
кають партизани. Хоч би все обійшлось 
гаразд. Чому так довго нічого не чути? 
Та ось нарешті сильний вибух розірвав 
степову тишу.

Із заходом сонця повернулися до та
бору. Сподівались відпочити, та раптом 
нас зупинив літній селянин Іван Івано
вич Трошин. Він розповів, що з Олек
сандрівни різними напрямками йдуть три 
групи ворожих військ. Окупанти нама
гались нас оточити. Негайно ми виряди
ли три групи розвідників із завданням 

з'ясувати все про ворога. Вирішили не 
чекати, доки на нас нападуть, а першими 
завдати ударів там, де німці і австрійці 
навіть не чекали.

Розділили загін на три нерівних гру
пи, Одну очолював комісар Карнаухов. 
Ного люди повинні були зустріти ав
стрійців під селом Кривобоковим. Третя 
сотня і команда розвідників під керів
ництвом Борисенка і Найди мали йти 
на північ, замаскуватися у лісосмузі, 
підпустити до себе гайдамаків і рапто
вою атакою знищити їх. Я з чотирма ку
леметниками та десятком партизанів за
лишився у маєтку Реймара, щоб зустрі
ти угорців.

... В той час, коли ми розстрілювали 
останніх угорців, із-за паркану, що опе
різував заводське подвір'я, почулася 
стрілянина з рушниць. Вона то нароста
ла, то на якусь мить затихала. І тоді на 
голови угорців летіли гранати. Лише 
пізніше ми довідались, що нашими по
мічниками у розгромі угорців були 
заводські юнаки та дівчата — члени 
спілки робітничої і селянської молоді. 
Особливо відзначились у цьому бою 
Микола Бетинський, Семен Плотников, 
Степан Найдьонов, Михайло Горбачов, 
Наталка Фурселко та багато інших. Во
ни й зараз живуть у Софіївці.

Також успішно провели операції по 
розгрому австрійців і німців частини на
шого загону, якими керували Борисен
ко, Найда і Карнаухов.

Наступного ранку жителі містечка бу
ли радісно здивовані: на будинку стан
ції на ласкавому вітрі майорів Черво
ний прапор.

І. ЗАМЧ, 
учасник громадянської війни.

м. Кіровоград.

НЕ треба, Казбек. Чуєш, не треба.
Хлопчики гасають толокою. Хлопчики ганяються 

за м’ячем, мелькають голі п’яти; напр5жені обличчя; 
на толоці плететься веселе плетиво, безладно плете
ться навколо прудкого шкіряного клубка, перегучливе.

— Колька, пас...
•— Обвів...
— Аут..
— Сюди давай..
— Роззява...
Хлопчики, хлопчики...
— Не треба, Казбек, — кажу я- — Хай грають.
Казбек зриває пір’їну, усміхається і жує. її. Я теж 

зриваю пір’їну, усміхаюсь і жую.
— Глянь, -зараз Вовка битиме пенальті, — говорить 

Казбек. — І заб’є гол.
— Ти впевнений?
— Обов’язково заб’є. Старий.
Білобрисий воротар пританцьовує між двома каме

нями. Білобрисий воротар пригнувся, нашорошився, 
кепка повернута козирком на потилицю — він для біль
шої певності осмикує її донизу ще раз.

— Одинадцять кроків... Вовка, досить для розгону.
— Ти впевнений, Казбек?
— Так. Вовка прекрасно б’є пенальті. От побачиш.
Вовка розганяється.. .
— Він наче вчився у тебе, Казбек. 

Казбек усміхається і жує пір’їнку.
— Ти теж колись прекрасно бив пенальті, Казбек. 

Я жодного твого м’яча не вловив.
— Просто ти був поганим воротарем, Старий.
Мить і м’яч блискавкою прошиває ворота.
— Молодець, Вовка. Прямо молодець, — із захоп

ленням говорить Казбек. — Ну що я казав, Старий, 
га?

Білобрисий воротар похнюплено піднімається з зем
лі під радісний гелгіт противників. Білобрисий воротар 
плентає за м’ячем, схиливши голову від дошкульних — 
«слабак», «розтяпа», що посилають йому крізь зуби 
«свої».

— Я ж казав, Старий...
Хлопчики навіжено гасають толокою. Хлопчики га

няються за м’ячем, а він то крутиться дзигою на місці, 
то з посвистом пролітає дугасто у височині, то важко 
зітхає об чиюсь спину, то, дзвінко бамкнутий головою, 
скакає прямо під ноги і, прилипнувши до них, коти
ться... Котиться... АА’яч. А я стою на воротах, між дво
ма каменюками, як у лихоманці пританцьовую, повер
нувши кепку козирком на потилицю.

— Слухай, чому тебе прозвали Казбеком?
— Ти що — забув?
— Забув. Пам’ятаю, що Юрка Григораша ми драж

нили цапком, Борьку Лоскутова кутеням — куть-куть- 
куть, Вітьку Чорного — шпанатим...

—А тебе — Старим.
— Ну, да. Бо я завжди страшенно кректав.
— Ви чхали і кашляли, аж сльози на очі наверта

лися, палячи товстезні цигарки з потертого соняшнико
вого листя, пам’ятаєш? А я похвалився перед вами ци
гаркою «Казбек».

— Зачекай, а де ж ти дістав її?
— Знайшов на вокзалі. Може, пам’ятаєш, я потім 

весь час дражнив вас нею — красивою гільзою, на 
якій було написано великими золотими літерами «Каз
бек». А ви заздрили мені і якось ненароком прозвали 
Казбеком.

— Оце ти заливаєш.
— Нічого я не заливаю, Старий.

— Гаразд, Казбек. А скажи, ти справді випалив тоді 
цю цигарку?

— Ні, я збрехав вам. Я знайшов лише вим’яту гіль
зу. Ви всі чимось задавалися. Юрко — блискучим но
жиком, ВітьКа — батьківськими погонами, ти — зіпсо
ваною запальничкою з патрона. І мені хотілося похва
литися не тільки пенальті.

— І так ти одержав сильну кличку —Казбек. Не те, 
що я — Старий.

— Да, непідходяще, Старий.
Ми засміялися. \
Ми довго сміялися.
По цьому Казбек викинув з рота травинку і під

вівся.
— Не треба, Казбек. Хай грають.
— Вони грають уже битих три години. Хоч переку

сив би щось. А то вранці вхопив скибку хліба—і гайда.
— То й що ж, Казбек. А ми як? Пригадай.. .
— Ну, то ми... — бурчить Казбек.
Хлопчики гасають толокою.
Хлопчики навіжено ганяються за тугим м’ячем...
Хлопчики, хлопчики...
— Слухай, Казбек. Думаєш, мін Толька пропустить 

м’яча й цього разу?
— Він поганий воротар, Старий.
— Ти надто впевнений...
— Побачимо...
Білобрисий воротар пританцьовує між двома каме

нями. Білобрисий воротар так само пританцьовував і 
вчора, і позавчора, і ген позавчора... Білобрисий во
ротар...

Прийшов додому захеканий, брудні патьоки на об
личчі.

— Ех, ти... Та ми колись грали хіба так? Та ми ко
лись грали — дай боже! А батько твій був справжнім 
воротарем. Батько твій зовсім мало пропустив м’ячів, а 
то — й жодного.

Він мовчки їв борщ. А я раптом почервонів. Він не 
помітив, як я почервонів, бо їв жадібно, без хліба і 
раз по раз сьорбаючи носом.

Потім він вмивався — я зливав йому.
— Скоріше, Толька. Прийде мати, то перепаде на го

ріхи обом.
Він умився.
— Та, можна на вулицю?
— Тільки недовго...
— Ні-і-і...
Але він чомусь не спішив на вулицю.
Я запалив, а коробку з цигарками «Казбек» залишив 

у кімнаті.
Толька вискочив майже слідом за мною...
Але з коробки не зникло й жодної цигарки. Жодної. 

Мені стало трохи сумно, що не зникло н одної цигарки. 
Добре це, чи погано?

Зате не виявилося сірників. Як тільки я вийшов на 
подвір’я, Толька, видно, «спулив» їх. Якби він їх не 
«спулив», друзі, напевно, сміялися б з нього.

Вночі він розповідав мені:
— Та, бігали на степ. Розпалили вогнище, пекли кар

топлю. Ух, і смачна. Гаряча, пухка, розсипчаста, і па
рує. Плигали через вогонь. Та, знаєш, я всім носа 
втер, та, я найвище плигав.

Толька, Толька...
А мати розуму не могла докласти, чому наш Толька 

знову брудний-бруднючнй і анітрішечки не голодний.
Хлопчики гасають толокою...
Мелькають голі п’яти; напружені обличчя.
Білобрисий воротар пританцьовує між двома каме

нями.

— Ну, не треба, Казбек, — прошу я. — Ну хай ще 
трохи пограють.

На толоці плететься веселе плетиво. Безладно плете
ться навколо прудкого шкіряного клубка.

— Гони, гони...
— У-р-р-а-а!
— Партач...
— Штрафний... штрафний...
— Пригощайся «Казбеком», Казбек.
Ми сміємося. Запалюємо.
Білобрисий воротар пригнувся, нашорошився...
— Слухай, Казбек, цього разу мій Толька не прога

вить м’яча. Точно.
Казбек усміхається.
— Твій Толька поганий воротар, Старий... Так, Вов

ка, для розгону вистачить.
— Ось побачимо...
— Бачив уже...
Білобрисий воротар... Кепка повернута козирком на 

потилицю — він для більшої певності осмикує її до
низу ще раз...

— Ти впевнений, Казбек?
— Мій Вовка прекрасно б’є пенальті, Старий.
Вовка розганяється...
Мить — і...

® ------- ---------

ЗАЯВА БІЛОГО ДОМУ
ВАШІНГТОН, ЗО. (ТАРС). 

Білий дім заявив увечері 20 
жовтня, що у відповідь на 
просьбу виконуючого обов’язки 
генерального секретаря ООН У 
Тана Сполучені Штати тимча
сово припинять здійснення бло-

кади Куби па період його дво
денної поїздки па Кубу.

Представник міністерства обо
рони повідомив, що здійснення 
блокади буде припинено о 6 го
дині ранку за місцевим часом 
(о 14 годині за московським ча
сом) ЗС жовтня.

ПОПРАВКА
В номері газети за 27 жовт

ня в інформації на першій 
сторінці «Рапортують кукуруд- 
зоводп» в другому абзаці вкра
лася помилка. Перше речення 
слід читати в такій редакції:

Кінотеатр «Мир». «ПОМИЛ
КА ПРОФЕСОРА ХЕЧЕРА». 
Початок о 9 год. 50 хв. ранку, 
11 год. ЗО хв., і год. 10 хв., 
2 год. 50 хв. та 4 год. ЗО хв. дня, 
6 год. 10 хв., 7 год. 50 хв. та 
о 9 год. ЗО хв. вечора.

«Кукурудзоводн Добровелнчків- 
ського району повідомляють: на 
площі 5803 гектарц одержано 
по 60,5 центнера кукурудзи*« 
Далі за текстом.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Кінотеатр «Сивашець». Ху
дожній фільм «ОДЕРЖИМІ». 
Початок о 9 год. 45 хв. ранку, 
об II год. 30 хв. І год. 15 хв., 
З год. та 4 год. 45 хв. дня, б год. 
ЗО хв., 8 год. 15 хв. та о 10 год. 
вечора. На літньому майданчи
ку — «ЯК МОЛОДІ МИ БУ
ЛИ». Початок о 7 год. 30 хв. 
вечора.

Кінотеатр ГМені Дзсржннсько- 
го. «ВСІ ПО ДОМІВКАХ». По
чаток об і 1 год., І та 3 год. дня, 
5, 7 та 9 год. вечора. Для дітей 
«ХИТРИЙ ПЕТРО». Початок о 
9 год. 20 хв. ранку.

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

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