
Від душі працює п Кі
ровоградському автобусному 
парку слюсар-інструмсн- 
тальннк комсомолець Ми
кола Виповський. Ставши 
на трудову вахту на честь 
45-х роковин Великого Жовт-

ІІЯ, вій виконує свої вироб 
ничІ завдання на 120 про 
центів.

На знімку: Микола ВИ 
ПОВСЬКИЙ.

Фото М. САВКУНОВЛ

ОЕШ ВЕДЕ САВЧЕНКО
р'/ ОЛИ минула перша десятиденка 

других жнив, то для кукурудзово- 
дів колгоспу «Пам’ять Леніна» Вільшан- 
ського району нічого втішного вона не 
принесла. •

— З такими темпами і до нового ро
ку не впораємося з качанистою, — з 
занепокоєнням говорили колгоспники.

Боліла хліборобська душа. На площі 
826 гектарів вирощено дорідний вро
жай качанистої. Скільки праці вкладено! 
1 ось частині цього врожаю загрожує 
небезпека. Хоч би ще один комбайн 
на плантацію. І такий комбайн був у 
колгоспі. Новенький «Херсонець», який 
кілька, днів тому одержали, стояв у та
борі тракторної бригади. Нікого було 
посадити на нього. Дорогоцінні дні збі
гали, а комбайнера не знаходили.

Тоді заступник секретаря комсомоль
ської організації, тракторист артілі 
Олекса Савченко сказав своєму брига
дирові Миколі Волошанюку:

— Мені, правда, не доводилося пра
цювати на комбайні. Але якщо вже так 
склалися обставини, то давайте я спро
бую повести новий «Херсонець».

— Ай справді, — зрадів брига
дир. — Не святі ж горшки ліплять. 
Значить, так. Дамо тобі «ДТ-54», на

ГВАРДІЄЦЬ 
ЗБИРАННЯ

• ••

IIІ
ГЇ ОЗАТОРІК повернувся 
" Микола Гладковський з 
рядів Радянської Армії в 
колгосп імені XXII з’їзду 
КПРС Добровеличківського 
району. З того часу і пра
цює тут механізатором — 
взимку на фермі, з почат
ком польових робіт — у 
полі.

Як тільки розпочалися 
другі жнива, правління ар
тілі вирішило послати мо
лодого комуніста на зби
рання кукурудзи. Доручи
ли йому комбайн «Херсо- 
нець-3».

З перших днів збираль
них робіт Микола Гладков
ський змагається зі старим 
досвідченим механізатором 
комуністом Андрієм Не- 
вельським. Обидва комбай
нери зобов’язалися до 45-х 
роковин Великого Жовтня 
зібрати по 250 гектарів ку
курудзи. Перед у змаганні 
веде Микола Гладковський, 
який щоденно перевиконує 
норму виробітку, доводячи 
її до 8—11 гектарів. На йо
го комбайні вже сяє три 
зірки переможця, його ім’я 
занесене на Дошку пошани 
міжрайонної газети «.Сіль
ське життя». За перевико
нання норм на збиранні 
кукурудзи Миколу Гладков- 
ського нагороджено Почес
ною грамотою райкому 
партії.

П. ШЕИКО.

о-

якому працює Микола Чигринський. 
Думаю, що ви спрацюєтесь.

Не гаючи часу, Олекса на наступний 
же день вивів агрегат на кукурудзяну 
плантацію.

...У чистому повітрі кружляють білі 
нитки павутиння. В степ прийшло баби
не літо. Павутиння ледь-ледь тремтить. 
Певно, від гуркоту моторів, що доно
ситься з-за стеблистої качанистої. Ось 
на повороті в загінці показався спер
шу «ДТ-54», а за ним і «Херсонець».

— Це агрегат Олекси Савченка, — 
каже Микола Волошанюк. — Справно 
працюють хлопці.

На комбайні майорить червоний пра
порець. На рахунку агрегате вже по
над 150 гектарів зібраної кукурудзи. 
Коротенька зупинка, щоб замінити при
чеп, наповнений качанами. В цей час 
бригадир повідомляє хлопцям, що їх 
агрегат вже‘ вийшов в кращу десятку 
агрегатів по району.

Хлопці розходяться по своїх місцях. 
Треба поспішати. Адже головне — 
якнайшвидше зібрати качанисту.■

І. КОТОВСЬКИЙ, 
наш позаштатний кореспондент.

Вільшанський район.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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и А стіні однієї з споруд комсомоль- 
ської новобудови — Кіровоградсь

кого м'ясокомбінату красується щит, на
пис на якому закликає: «Товариші! За
кінчимо будівельну частину м'ясожиро- 
вого і ковбасного цехів до 12 серпня 
1962 року». А тим часом на об’єкті ще 
сьогодні пораються муляри, вивершую
чи останній поверх.

Всередині приміщення господарюють 
штукатури. Ось гурт дівчат в робочих 
спецівках про щось радиться.

— О, з’явився 
один,— раптом вигук
нула штукатурниця 
Галина Буйлук.

— Едік, давай до 
нас, робота є! — 
звернулася бригадир 
штукатурів Люба Яв- 
тушенко до того, що «з'явився».

Едік махнув рукою: мовляв, заче
каєте.

— Ну й робота, — бідкаюті^я дівча
та. — То того немає, то те не так.

На цей раз треба було перенести 
козли. Едуард Колягін виправдовується:

— Чого ви сердитеся, дівчата? Адже 
знаєте, що нас всього два теслярі на 
три бригади штукатурів. Не можемо ж 
ми розірватися...

Перед цим в конторі будови штука
турниця Катерина Нетребенко з брига
ди Валентини Редько зі слізьми на очах 
розповідала:

— Скоро й обід, а ми майже нічого 
не зробили. Зранку сказав майстер Пен
тюхов: «Отут штукатурте». А сам зник. 
Чим же штукатурити, коли розчину не 
було? Лише півгодини тому підвезли 
суміш. Накидали ми в баддю розчин, а 
крановщик подав його не нам, а му
лярам на четвертий поверх. Зараз кран 
зайнятий іншим. Розгардіяш один — і 
більше нічого.

— Багато робиться у нас непродума
но, — говорить арматурник Володимир 
Балануца. — Організація праці ніку
дишня. Можеш байдикувати день— 
два — і ніхто тебе не спитає, чому не 
працюєш. У бригаді нас п'ятеро. Сьо
годні, приміром, з повним навантажен
ням працюю я і ось він, Олександр Ки
рилов. Для інших немає роботи, бо не 
ту арматуру подали. Могли б же ті, хто 
не зайнятий на арматурі, виконувати
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інші роботи, скажімо, бетон вкладати, 
проводити електрозварку, врешті-решт, 
траншеї копати. Та спробуй добитися 
тут чогось. Як в тому прислів'ї: «Іван 
киває на Петра».

Це — лише кілька фактів. Фактів 
лише з однієї, третьої будівельної пло
щадки. Молодь на будові запитує: де 
«Комсомольський прожектор»? Чому 
не діє комсомольський штаб?

Штаб розпався три місяці тому. Це 
також факт. А інструктор Кіровоград

ського міс ь к к о м у 
комсомолу Віктор 
Квашневський, сидя
чи у себе в кабіне
ті, дивується:

— Як так розпав
ся, коли я є заступ
ником начальника 
штабу?

У протоколі звітно-виборних комсо
мольських зборів м’ясокомбінату, що 
відбулися півтора місяця тому, записа
но: створити новий штаб.4 Віктор про 
це не знає, хоч і закріплений від міськ
кому комсомолу за будовою. А звідки 
йому знати, коли він навіть і не був 
на цих зборах?

Конче потрібна будові допомога 
міськкому комсомолу. Потрібна, але п 
немає. Відвернулися працівники міськ
кому від об'єкту. Важко встановити, 
хто 1 коли з них там бував. Другий 
секретар міськкому Н. Івахненко, напри
клад, вважає, що м’ясокомбінат її не 
стосується.

— За роботу комсомольської органі
зації цього об’єкту відповідає інструк
тор Квашневський. До нього й звертай
теся, — говорить Івахненко.

— У мене понад п’ятдесят організа
цій. Не можу ж я увесь час сидіти на 
м’ясокомбінаті, — заявляє Віктор Кваш
невський.

За його словами, десь у квітні на бю
ро міськкому розглядалося питання про 
стан справ на будові. Та не зміг Вік
тор показати рішення цього бюро.

— І де воно поділося, — розпачливо 
говорить він, закривши папки, в яких 
щойно рився. — Знаєте, зараз я не маю 
часу, поспішаю на заняття. Приходьте 
завтра, може знайдемо...

І. СЕМЕНОВ.
м. Кіровоград.
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ОАВІТЬ соромно признаватися, що 

не знаємо, які маємо на сьогодні 
результати праці. Та не в своїй безпо
радності розписуємося. Кожна з нас до
глядає по 45—50 свиноматок. Отож і 
немає нічого дивного, що втратили лік 
поросятам, яких передали на відгоді- 
вельний майданчик.

Запитали ми днями про це у зоотех
ніка Катерини Іванової. А вона каже:

— Не знаю. Всі дані в конторі кол
госпу.

В бухгалтерії нам кажуть:
— Питайте у зоотехніка.
Отак «цікавляться» нашою працею в 

колгоспі. Та коли б то біда тільки □ 
цьому. На фермі почався падіж поро
сят. Останнім часом щоденно їх гине по 
одному-двоє. А що ми можемо вдіяти, 
коли приміщення пронизують протяги, 
невистачає кормів. На 25 свиноматок 
одержуємо лише по два відра . куку
рудзи. Пропустимо її через «ДКУ», роз
ведемо пійло — майже сама вода. Сд- 
нак і цієї -рідини вдосталь не можуть 
одержувати свиноматки, бо побиті, по- 
обгризані корита. Вже й намагаємось 
по частинах розливати пійло в корита. 
Всеріоно вихлюпується. Обрат завози
ться на ферму нерегулярно — 1—2 ра
зи на тиждень. То що ж їстимуть поро
сята! Поки маленьке, живе материним

молоком, а як переходить на оті випад
кові горе-корми, — починає хиріти.

Недавно в групі Марії Михайлишиної 
паралізувало одній свиноматці задні 
ноги. Свиноматку забрали, а дев’ять 
маленьких поросяток залишилося. Про
сила Марія у завфермою І. П. Короля, 
щоб сходив у контору і виписав для 
них молока. Начебто десь і ходив зав
фермою, але нічого не зробив.

— Відмовили, — каже.
Лише обіцянками відбулася і зоотех

нік К. Іванова. А тим часом троє поро
сят вже загинуло. На чиїй все це совіс
ті, хто, нарешті, відповідатиме за падіж!

Ферма не підготовлена до зими. Вік
на побиті, дах місцями протікає, підлога 
нікудишня, двох дверей зовсім немає, 
потребують ремонту клітки.

Говорили ми про ці недоліки недавно 
на звітно-виборних комсомольських збо
рах, писали про них у «Блискавці», в 
«Комсомольському прожекторі». А ко
ристі від того ніякої, наче свиноферма, 
крім нас, свинарок, більше нікого не 
стосується. Завфермою І. П. Король 
відмахується, мовляв, зараз другі жни
ва, ніколи, почекайте, скоро все влад
нається. Доки ж чекати!

М. СЕМЕНЮК, К. АВРАХОВА, 
М. МИХ АЙЛИШИН А, Н. КОВА
ЛЬОВА — свинарки колгоспу іме
ні Карла Маркса |с. Пролетар
ське) Олександрійського району.

2—
Г7РИЄМНЕ враження 
* •* справляють типові при
міщення молочно-товарної 
ферми колгоспу імені Чка
лова Голованівського ра
йону. Все тут відремонтова
не: і підлога, і вікна, і двері, 
і кормушки. Діють автопоїл
ки. На фермі чистота і по
рядок. Недавно доярки гур
том побілили приміщення.

Якби ж то скрізь було 
так на фермах артілі. Ось 
взяти телятник. Коротко про 
нього можна сказати так: 
це приміщення аварійне. 
Однак до ремонту його ще 
не приступали. П’ятий рік 
не проводиться ремонт у 
вівчарнику. Тут навіть стіни 
діряві. Можна зрозуміти 
хвилювання чабанів. Вівці 
бояться сирості. А куди ж 
від неї подінешся, коли дах. 
як решето. У вівчарнику не
вистачає кормушок.

— А наш завфермою 
Дацько за чаркою нічого 
цього не бачить, — говорить 
чабан Семен Чернюк. — І Скільки просили його вліт

ку, щоб відремонтувати ко- і 
шару. Так він і про це не і 
потурбувався. і

Справді, складається ера- / 
ження, що правління артілі і 
(голова Я. Т. Савчук) кло
почеться лише про молочно- , 
товарну ферму, а інші галу
зі тваринництва його не 
хвилюють.
* На свинофермі от-от ма
ють розпочатися турові опо- 
роси свиноматок. Коли за
ходить про це мова, заві
дуючий фермою Сергій По
ліщук з занепокоєнням го
ворить:

— Бачите, яка тіснота. Ми 
вже зараз не маємо де роз
містити 120 підсвинків 
трьохмісячного віку. А що 
буде, коли почнуться опо- 
роси, куди діватимемо по
росят? Не уявляю...

Скаржаться на нестачу 
приміщень і чабани. Сімсот 
голів овець скупчено у вів
чарнику площею в 250 квад
ратних метрів. Не вирішено 
в артілі, де ж зимуватимуть 
90 телят: Для них поки що 
немає приміщень.

Всі ці недоліки були вка
зані в матеріалах колгосп

ної рейдової бригади, яка 
перевіряла готовність тва
ринництва до зими. Про 
результати рейду знають 
керівники колгоспу. І не 
тільки знають, а й обіцяли 
найближчим часом вжити 
заходів.

— Однак, минають дні за 
днями, — каже ветлікар 
Г. А. Бердо, — а нічого не 
робиться.

Хочеться сказати ще й 
про таке. В артілі не так 
вже й багато кормів для 
худоби. Але й ті, що є, по
гано зберігаються. Скирти 
соломи не вивершені, бага
то куп соломи й полови у 
полі не зібрані. Скільки-то 
корму загине, зогниє, якщо 
його не спроможуться в 
найближчі дні звезти. Вар
то б подумати, як краще 
використати бурякову гич
ку, соняшникові шапки, які 
тоннами лежать у полі. Ад
же це важливий резерв для 
забезпечення достатки кор
мів.

Л. ПОЛІЩУК, 
наш позаштатний ко
респондент.

- Голованівськнй район.



ЕОЛИ я звернувся ДО КІЛЬКОХ КОМСО
МОЛЬЦІВ з третьої бригади колгоспу 

імені Орджонікідзе з запитанням, як і 
чим живе їх комсомольська група, від
повідь одержав не відразу. Нарешті 
групкомсорг Анатолій Середенко, від
повів, зітхнувши:

— Живе кожен, як захоче... Нам ні
хто нічого не говорить і ми...

Тут він чомусь запнувся. Мабуть, не 
дуже хотілося говорити про тихе 
життя.

Анатолія Середенка вибрали групкомс- 
оргом майже рік тому. До речі, обира
ли не комсомольці. Секретар колгоспної 
комсомольської організації підізвала 
його і мовила:

— Будеш комсоргом в третій бригаді.,
— Та я ж не знаю, що і як... Думаю 

поступати в Інгульське училище меха
нізації...

Та це не зупинило секретаря.
— Будеш. Допоможемо і робити

меш.

V

с. 
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колекціонувати репродукції 
з картин видатних художни
ків. Коли після демобіліза
ції приїхав в Олександрію, у 
мене вже налічувалось до 
300 репродукцій.

Та незабаром відчув, що 
зже не дістаю такого, як ра

ЗАВОДСЬКА „ТРЕТЯКОВКА“ 
іур ОБІДНЮ перерву робітники юрмились біля нової,

барвисто оформленої вітрини. На ній — заголовок: 
«В світі прекрасного». Трохи нижче — підзаголовок: 
«Бюлетень мистецтва». >

— Що за новина? — запитує хтось.
Коваль Віктор Прокоф’єв, який стояв ближче до стен

ду, вголос прочитав: «Шановні читачі! Можливо, цей 
«Бюлетень мистецтва» для декого — явище не зовсім 
звичайне, але настав час, коли знання мистецтва є та
кою ж духовною потребою для кожної людини, як і 
необхідність читати книжки, газети, дивитись кіно...».

— Цікаво, — почулись голоси. — Читай далі.
...«Про значення мистецтва в житті людини і розпо- • 

вість вам «Бюлетень». Він ставить своєю метою позна
йомити читача з мистецтвом взагалі і з живописом в 
першу чергу».

— Непогано придумано, — зауважив слюсар механо
складального цеху Микола : Висельов, коли Прокоф’єв 
закінчив читати. — Дивлюсь зараз -на «Последний день 
Помпеи» і наче вперше її побачив. '

— Мало бути зрячим. Красиве** слід душею відчува
ти, — говорить Віктор Прокоф’єв якомусь немолодому 
робітникові.

Слухаю уривки розмов і пригадую той день, коли сам 
боязко ступнув в цей новий і чарівний світ — світ пре
красного. Звичайно, я й раніше бачив прекрасне: за
хоплювався сходом сонця, народженням дня. Мені по
добалось, лежачи на м’якій теплій траві, роздивляти 
безхмарне, бездонне небо. Але в тих випадках особли
вість* бачення прекрасного полягала в тому, що мені 
просто було приємно все це спостерігати і слухати, та 
у внутрішню суть явищ я й не прагнув вникати.

Зовсім інші почуття оволоділи мною, коли я пересту
пив поріг Державної Третяковської галереї. В той день 
я відчув, що розуміння прекрасного — це не тільки 
приємне відчуття, а гармонійне і всебічне сприйняття 
всього баченого людиною, коли радість змінюється 
смутком, а байдужість — глибокою участю або навіть 
стражданням. ‘ . . ' • .

Важко передати всі враження від відвідування' 
всТретяковки». Повні світла і мудрого спокою полотна 
«співака лісів і долин» І. Шишкіна, життєвою правдивіс- • 
тю дихають портрети І. Крамського, насичені сумом і 
чаруючим звучанням повітря скромні картини І. Леві- 
тана...

Купивши в кіоску набір художніх листівок, я вирішив
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На завод «Червона зірка» Віктор Приходько прийшов 
у 1958 році після закінчення Кіровоградського технікуму 
сільськогосподарського машинобудування. Тепер він 
працює старшим нормувальником в Інструментально
му цеху. Віктор — раціоналізатор. На його рахунку 
10 раціїропознцій, економічний ефект яких становить 
сотні карбованців.

Свою працю Віктор поєднує з навчанням на вечір-« 
ньому відділенні Харківського політехнічного інституту«

На знімку: ВІкторГ ПРИХОДЬКО.
Фото В. КОВПАКА.
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 2 листопада 1962 р., 2 стор.

КОМСОМОЛЬСЬКА ГРУПА?
Дні йшли за днями. Анатолій посту

пив в училище механізації. Правда, до
дому приїздив щодня (до Інгульсько- 
го — шість кілометрів).

Одного вечора зібрав молодь в клубі.
— Що ж будемо робити? — запитав.
Здвигнули плечима юнаки й дівчата, 

не перестаючи лузати насіння.
Тракторист Микола Зима сказав, що 

йому до трактора вранці. Поговорили, 
нудьгуючи про те, про се і вирішили... 
потанцювати. Далі щовечора тільки і 
бували танці, коли кіно немає.

— Не знали про що говорити, — 
виправдовується Анатолій. — А згори 
не було вказівок.

Комсомольці групи (а їх всього шість,

на 
чо- 
Не

крім молоді, яка не в комсомолі) 
ферму не заглядали, не ц,кав"?’“£’ 
му ферма пасе задніх в районі, 
спромоглися регулярно підбивати під- 
сумки соціалістичного змагання, пропа бувати передовий досвід випускати ре
гулярно стінну газету, «бойові листки .

Коли почали збирати кукурудзу, на 
дорогах немало валялося качанів, іа 
«Комсомольських прожекторів» тут 
ие думали організовувати.

Широкого розмаху набрав всюди ко
муністичний рух. Та в цій бригаді не
мов і не чули про нього: жоден юнак 
чи дівчина не стали членом бригади чи 
ударником комуністичної праці. А є 
ж молодь, яка добре трудиться. Для 
прикладу, взяти хоча б тракториста 
Тараса Журавля. Він щодня викону
вав і перевиконував норми виробітку 
на перевезенні качанів від комбайна 
на тік.

В жовтні розпочалися заняття в сітці 
комсомольської політосвіти. Комсомоль
ці і молодь бригади теж прийшли до 
клубу. Але не на заняття політгуртка, 
а на танці.

— Ми не знаємо, який гурток у нас

& - - -

від моєї улюбленої спра-ніш, естетичного задоволення
ви. Все частіше і частіше якийсь внутрішній голос підка
зував мені: «Ти повинен поділитися з товаришами тим, 

• що маєш». Врешті-решт я прийшов до думки: треба на 
заводі створити щось, - подібне до гуртка любителів 
мистецтва.

Поділився своїм задумом з комсомольцями. Дехто 
скептично поставився до цього. Більшість мене підтри
мала. Так, з серпня минулого року редколегія стінної 
комсомольської газети почала випускати ілюстрований 
«Бюлетень мистецтва». В кожному номері дається ко
роткий нарис про життя і творчість того чи іншого 
художника, а також вміщуються репродукції його най
більш цікавих, картин. За рік наш «Бюлетень» познайо
мив робітник;в з творчістю видатних російських худож
ників К. Брюлова, В. Тропініна, О. Венец-анова, П. Федо
това, І. Айвазовського, І. Шишкіна, В. Сурикова і В. По
ленова.

З самого початку комсомольці і молодь проявили ве
ликий інтерес до «Бюлетня мистецтва». В комітет ком
сомолу стали надходити пропозиції розповісти про того 
або іншого майстра пензлю. Активну участь у випуску 
«Бюлетня» беруть контролер відділу технічного контро
лю Валентина Дученко і Людмила Давченко. Людмила— 
великий любитель живопису — запропонувала багато 
репродукцій з власної колекції.

Сьогодні ми можемо з впевненістю сказати: світ пре
красного прийшов до нас на завод. В шум верстатів, в 
гуркіт ковальських молотів — в цю сталеву симфонію 
робочого дня, що володіє слухом і зором, зараз вли
лась нова мелодія прекрасного, яка полонить душу 
людини.

В. ПИЛИПЕНКО, 
секретар комітету комсомолу Олександрійського 
заводу підйомно-транспортного обладнання.

9

О СЕЛІ Івангороді Олександрівського району живе ко- 
*—* лишній командир Другого Московського полку Федір 
Георгійович Соколов, член КПРС з 1918 року. Йому по
щастило кілька разів бачити В. 1. Леніна, тричі слухати 
його. Федір Георгійович часто виступає перед школяра
ми, молоддю зі своїми спогадами про буремні часи ре
волюції, про Ілліча. Зараз Ф. Г. Соколов працює над 
книжкою спогадіз, яка має назву «Прості люди».

ііро себе Ф. Г. Соколов розповідає:
— 1 дід мій, і батько були робітниками. Та й я сам з 

одинадцяти років почав працювати. Кінчив сільську прн- 
ходську школу і на завод пішов. Учитися хотілося, та 
не було за що. Тож 11 годин на заводі відроблю, а по- ’ 
тім у народний дім біжу — вчитися. Так п'ять років...

Учитися хотілося далі. І мені пощастило: незабаром
після призову в армію я потрапив у військове училище. 
То були роки першої світової війни. Закінчивши учили
ще, став офіцером. Але кому повинен був служити по- 
томственний робітник? Не капіталістам і поміщикам 
звичайно. Війна розкрила мені очі. Ні, не царя треба 
захищати, та н не ту «батьківщину» обороняти, про яку 
нам в училищі говорили. Добру політичну академію 
пройшов на війні. Щоправда, військову академію я за
кінчив пізніше, вже в радянський час.

Залп «Аврори» сколихнув далекі горн Румунії, де 
стояла тоді частіша, в якій служив Ф. Г. Соколов. Війна 
стала ненависною солдатам, прозрівали офіцери.

Про відгомін революції серед солдат царської армії 
розповідається в уривку з книжки Федора Георгійовича, 
який ми друкуємо нижче.
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Т> УМУНСЬКИЙ фронт найдовше від усіх інших був ві- 
А дірваннй від подій, що відбувалися в Росії. Штаб ру
мунської армії з його генералітетом вживав всіляких 
заходів проти проникнення в армію повідомлень про 
події в країні, особливо ретельно відгороджував армію 
від проникнення більшовицьких ідей і лозунгів більшо
вицької агітації. Але ідеї невагомі, і ніякі кордони та 
перешкоди не стримають їх.

Більшовицька газета «Окопная правда» була рідкою 
гостею на румунському фронті. Але коли вона вже 
потрапляла в руки солдат, то зачитувалась буквально 
до дірок. Після липневого наступу 1917 року розкол 
в армії був не тільки серед солдат, але й серед офі
церів.

... Полк йшов на відпочинок, в резерв. Попереду 
безперервно грає духовий оркестр. Розтягнувся полк. 
Але це був незвичайний перехід.

Біжить вдалину дорога. Попереду, далеко від голо
ви колони, на гнідому «дончаку» їде полковник — 
командир полку. Але не радує сьогодні старого вояку 
його улюбленець «Буцефал».

Сумні думки сьогодні у командира. В котрий вже 
раз перечитує послання із штабу армії. Генерал пише 
просто, відверто, так, як думає. Тимчасовий уряд пова
лено — більшість заарештовано. Керенський втік

Матроси та інші темні особи безчинствують — вби
вають своїх офіцерів. Ленін запропонував німцям мно 
Союзники невдоволенї, вимагають продовження війни 

і, взагалі, чи він буде, — говорять ді», 
мата»

Головне те, то в цій групі робота не 
планується, а тому збори не збираю, 
ТЬСЯ. Комсомольці вже ПО 3-—4 МІСЯЦІ 
не сплачують членських внесків.

; Не знає групкомсорг, за що братися. 
А роботи — хоч відбавляй. На примів 

' щення клубу соромно глянути. Стінн 
не обмазані, дах світиться. Не працює 
жоден гурток художньої самодіяльнос
ті. Не пам’ятають колгоспники, коли в 
клубі була лекція чи бесіда.

В бригаді відсутня будь-яка наочна 
І агітація. Лише на стовпі біля магазину 

висить старий, подертий лозунг: «Зу. 
стрінемо весну у всеозброєнні». А ком
сомольці не знають, що робити.

Дивно. Чим же тоді займається ко
мітет комсомолу колгоспу? Чому члени 
комітету, його секретар не керують 
групами, не допомагають в організації 
роботи? Невже члени комітету не ро< 
зуміють, що вся діяльність комсомоле 
ської організації залежить від того, як 
буде поставлена робота в групах, 

І / бригадах?
А працівники ірайкому 

Чи відомо їм, як живе ця 
ська група, про 

' звітно-виборних

Колгосп імені
Устинівського

комсомолу? 
комсомоль

ців вона звітуватиме на 
зборах?

Л. ЛИПА,

Орджонікідзе. 
району.

т^ОМСОМОЛЬЦІ Долин- 
П- ських середніх шкіл 
№№ 1 і 2 запропонували 
створити клуб старшоклас
ників. їх ініціатива була 
схвалена. Створення клубу 
відбулося в районному Бу
динку культури. Всі висту
паючі висловились за цю 
хорошу ідею.

— Гуртки любителів лі
тератури, музики, кіно, ту
ризму завжди збиратимуть 
чимало учнів, — заявила 
секретар комсомольської ор- дянська поезія», 
ганізації другої школи Ада 
Ребенок. — Безумовно, тре
ба як слід організувати їх 
роботу. За це повинні взя
тись наші ентузіасти.

Комсомольський
шкіл створив раду клубу. 
Головою обрано одного з 
кращих учнів першої шко
ли поета-початківця Генна- 
дія Полівцова.

Клуб випускатиме свій 
літературний журнал «Ма
як», редактором якого обра
ли десятикласницю Євгенію 
Копилову. Гурток кіно люби
телів очолив Алім

Протягом навчального 
року рада клубу старшо
класників організує роботу 
університету культури, ство
рить спортивні секції, про
водитиме вечори відпо
чинку.

Хороші плани в організа
торів клубу. Старшокласни
ки прослухають бесіди «Про 
форми і жанри музичного 
мистецтва», «Про хорошу і 
погану музику», «Як ство
рюється кінофільм?», «Ра-

актив

Копилов.

У дні зимових і весняних 
канікул члени клубу Прово
дитимуть спортивні змаган
ня на кубок клубу, вечори- 
зустрічі з майстрами і роз
рядниками спорту.

Хорошу справу схвалили 
в -райвно, її підтримали ди
ректори шкіл. Правда, серед 
педагогів зустрілись і такі, 
що захвилювались, вислови
ли сумніви в доцільності клу
бу. Та життя розвіє ці сум
ніви.

Г. МЇРОШНИК, 
секретар Долмнського 
райкому комсомолу.

кінця. На Україні, в Києві Скоропад- 
’------ гайдамаків.

до переможного кінця. На Україні, в Києві Скоропад
ський збирає свої війська — гайдамаків.

«Необхідно, — пише генерал, — відгородити полк 
від проникнення більшовицької зарази, не допускати з 
підрозділи більшовиків і нещадно виганяти всіх біль- 
шовицьки настроєних солдат і офіцерів. Батьківщина і 
престол вимагають від нас жертв — не шкодуючи 
життя свого виконати присягу російського офіцера. І 
наш монарх сторицею відплатить за труд наш».

Не міг зрозуміти полковник головного. Чому генерал 
армії пише листа, а не наказ? Полковник, не вірячи 
очам своїм, ще раз прочитав все, вимовляючи вголос 
розділові знаки. Перегорнув аркуш, але наказу не було« 

амислився полковник. Відчував, що становище вер
ховного командування похитнулось. Бравий полковник 
згорбився і постарів за один перехід.
Л1І ч' л Сонце підбилось на полудень, дорога

парує. Пісня втратила бадьорість — обліпилась. 
Солдатська свіжість ранку зів’яла. В одній групці 
чується розмова.

А що, Петре, пишуть в газетах, ти читав на 
привалі.

Читав. Га не дюже зрозумів. Пишуть про прими- 
чбпмсігЛ НІМЦЯМИ> а закликають країну боронити зі

Р в руках. Створені загони Червоної гвардії з 
пітерських робітників, які ведуть бої. Теж з німцями. 
А потім ще борються з мішочниками-спекулянтамн. І 
ще з якимось, сабо... саботажем. А що воно таке — 
я не знаю.
чии?’?В^аЛИ’ ПопРавнли на ходу речові Мішки за пле- 
шма. І знову всі глянули на Петр

А ще, — продовжував він,
1 ади з робітничих, селянських і
І вся влада у них в руках.

— А Ленін як?
— Це ж і пише сам Ленін.
:— Гак він же головний?
~ Ну, він...
— А як же вся влада у Радах?

новни^агДї)МІН ~.зав- зброє.ю полку, військовий чи- 
В гупт’і тЛа иОЛКОВОГО комітету, більшовик, влився 

Р д в ю йде в загальній колоні, прислухаючись

а.
всюди створені 

солдатських депутатів.І



ВИМПЕЛ - П'ЯТИКЛАСНИКАМ
НЕЗАБУТНЯ ЗУСТРІЧ

1/ ЧНІ Олександрійської середньої школи № 16 запро- 
V сили до себе в гості молодих кубинців, які прохо

дять виробничу практику в м. Олександрії. Школярі і 
запрошені зібралися в святково прикрашеному кіно
театрі імені Ю. Гагаріна. Кубинців привітали секретар 
парторганізацн школи Г. А. Дрозд, учні Тамара Кібик і 
Наташа Іщенко. Зарубіжні друзі гаряче подякували за 
гостинність. Школярі прийняли їх в почесні піонери, по
дарували великий альбом картин «Жовтню — 45 років». 

Після урочистої частини відбувся концерт. Кубинці 
виконали кілька національних пісень, потім виступали 
школярі. Зустріч закінчилася танцями і масовими іграми.

„ _ В. ЖУ РАБСЬКИЙ,
с. Пантаївка.________ учитель.

Клас майбутніх вожатих 
а завклубами

ЩІЛЬНИМ кільцем ото
чили учні Панчівської 

восьмирічної школи велику 
купу неочищених качанів 
на току.

— Скільки тут, дядьку 
Михайле? — запитали во
ни бригадира Михайла Ма- 
тяха. Той посміхається:

— Десь до трьохсот 
центнерів.

— Ого! Та нічого, до ве
чора обов’язково впорає
мось.

Восьмикласники запро
понували змагатися: хто 
більше. Всі погодились, 
взялися до роботи.

Надвечір великої купи 
ніби й не було, розгалузи-і 
лась вона на п’ять менших, 
золотих. Вже збиралися;

йти додому, коли під’їхав 
трактор з причепом, напов
неним неочищеними кача
нами.

— Приймай добавку! — 
гукнув тракторист Микола 
Брагат.

Учні тут же вирішують 
продовжити роботу. А че
рез якісь півгодини на то
ку не залишається жодно
го неочищеного качана. Ра-

да доужини на чолі з 
старшою піонервожатою 
Раїсою Мицул підрахува
ла, що всі п’ять 
очистили за день
350 ’ центнерів, з них біль
ше 100 — на рахунку п’я
тикласників. їм і 
ється перехідний 
вимпел.

...Другого дня 
прапорець майорів біля піо-

загонів 
більше

присуджу- 
Червоний

маленький

нерів п’ятого класу. А во
ни надзвичайно горді від 
цього, ще вправніше захо
дилися біля неочнщених 
качанів. Вони домовилися 
між собою нікому не посту
патися першістю.

І. П. БАНГИШ, 
директор Панчівської' 
восьмирічної ‘школи.

Новомнргородський 
район.

ВАджамськІй середній школі 
в цьому навчальному році 

вперше створено спеціальний 
клас — дев’ятий, в якому вча
ться майбутні старші піонер- 
вожаті і завідуючі клубами. 
До цього колективу підібрано 
учнів з різних шкіл Кірово
градського району, тих, хто 
виявив бажання після одинад
цятого класу працювати на ни
ві піонерської і клубної робо
ти. Викладають тут кращі вчи
телі школи. Класним керівни
ком призначена викладач ро
сійської літератури Тамара Лі- 
вашнікова. 
Анатолій 
фію — 
культури 
і клубну 
лейко.

Будинок культури надає■Ці в 
розпорядження спецкласу авто
машину. Влітку учні часто ви
їжджали з концертами у від
далені села району, там же 
проводили і усні журнали «Хо
чу все знати». Зараз клас го
тує нову концертну програму 
до 45-річчя Великого Жовтня.

Т. СИДОРЕНКО, 
вчитель.

Кіровоградський район.
------------------------- ®
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На Гайворонському мас
лозаводі добра слава йде 
про комсомольського секре
таря Юлію Дзнговську.

Молода комуністка є од
нією з кращих виробнич
ниць на підприємстві, хоро
шою. матір’ю своїх двох 
малюків і бойовим ватаж
ком комсомольців.

На знімку Юлія ДЗИ- 
ГОВСЬКА.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

Музику викладає 
Грозаи, хореогра- 

працівник Будинку 
Андрій Шустер, співи 
справу — Василь Коз-

—0—

КОРОТКО
ЦУДОВИП подарунок 

• редодні спита В
с напе- 

г__ _ .. Великого
Жовтня одержали студенти Кі
ровоградського кооперативного 
технікуму. Привітно розчини
лись двері нової їдальні. Де
шеві і смачні обіди та снідан
ки тепер одержують учні що
дня.

ШЕРСТЮК, СОЙКО, 
ГОРБАТЮК, студенти 
технікуму.

|ЛХИМІЮ Іванівну Моска- 
лейко поважають в артілі 

імені Боженка Кіровоградсько
го району. Багато років пра
цює вона листоношею. Завдя
ки Ю. І. Москаленко більшість 
колгоспників передплатила на 
1963 рік по два, три і більше 
періодичних видань.

П. ШПАЧЕНКО, 
юнкор.

щовечора черговий вн- 
« Новин тижня».

кликом допомогти хліборобам 
своєчасно впоратись із збиран
ням кукурудзи. На їх заклик 
сотні літніх людей вийшло на 
колгоспні токи для очищення 
і перебирання качанів.

З цікавістю чекають колгосп
ники 
пуск

В. ПРОЦЕНКО.

------------Я

ЩОДЕННА РАД1ОГ ДЗЕТА
ЩОВЕЧОРА

родки і
жителі Новго 

навколишніх сіл 
слухають спеціальні випуски 
районної радіогазети «Новини 
тижня».

Раніше газета виходила ли
ше один раз на тиждень. Ко
ли ж почалися другі жнива, 
виникла потреба щоденно ін
формувати колгоспників про 
хід збиральних робіт. Ось тоді 
актив редколегії і почав ви
пускати позачергові передачі.

В радіогазеті запроваджено 
Дошку пошани, на яку кож
ного дня заносяться прізвища у 
героїв других жнив. З неї тру- { 
дящі і 
чудові 
ннків» Петра Мірошниченка ІІАи исрсмилииіи лінцл. о.—.п — —----
Василя ісаєва з колгоспу’' захопили б капіталісти, а робітникам і селянам зали- 
«Іскра», Степана Г.діті г - - *
вершииокам’янської артілі іме
ні Леніна, Бориса Литвина з 
колгоспу імені Каліиіиа, Сер
гія Шепеленка з артілі імені 
Мічуріна.

Через «Новини тижня» пе
редові комбайнери діляться до- 
свідом своєї роботи. Група ве- л міні Тількн нЄВІДОМО, ДЄ СЯДЄТЄ? 
теранів колгоспної праці звер
нулась через радіогазету з за-

району довідались прор совий уряд вимагав від народу і солдатів вести 
Петра Мірошниченка і до переможного кінця. А після війни . всі баї

І війну 
багатства

І ПЕРЕ
колгоспу’ захопили б капіталісти, а робітникам і селянам зали- р 

ііугіпі^мє3 І шили б руки, щоб ними на багатіїв працювали. А те- <1 
івтіл* < пер в росц Радянська влада. ф

0 ППІ\ ------ - -------------------------------- .

,. (> слухаючись до слів Перміна. <
і- (| — Хороше співаєте, пане військовий чиновник Пер- ’’

І пер в Росії Радянська влада. і
д ПІ.р на початку цієї бесіди до групи під’їхав верш- і 

ник — офіцер. Він тримався збоку, трохи позаду, при-і

1Е ЗГАСНЕ СЛАВА ТИХ РОКІВ

ІЕВДАВППІЇ

|1‘ Пермін не зупиняючись, повернув голову, побачив 
<[ прапорщика Сабу. і
в — А, пан херсонський поміщик! Що, підслухувати р 

під’їхали? Даремно. Не допоможе. Пісенька ваша про- р 
співана. Я ось тут по дорозі розповідаю солдатам, що р 
таке Радянська влада

— Це я чув. Але й 
винні знати...

і що вона дає народу, 
закони воєнного часу ви б по-,

$ .

д О З В
ПО Н А 
ІЛЛЮ

до розмов. Він добре розуміє важкувате становище 
свого вихованця Петра, але чекає і хоче знати, як же 
молодий більшовик Петухов відповість. Петро подумав 
і каже:

— Ну, так, Ленін головний. Він над Радами голов
ний, він головний більшовик.

— А ти говориш вся влада у Рад, а як же Ленін?
— Ну що Ленін? Я ж тобі кажу: Ленін головний 

над Радами.
— Ні, Петухов. Сердюк тебе правильно запитує, 

хоче твердо знати: що таке 
будується.

Пермін свідомо говорив 
його обступали.

— Вигадувати не треба.

Радянська

голосно, і

— --------, в;н
влада і як вона

солдати тісніше

___  ..х. _____  _______НІ І без тебе за
надто багато охочих зводити наклеп на Леніна і біль
шовиків. Он есерівська куркульська газета та кадет
ська — фабрикантів і капіталістів тільки тим і зай
маються, що брешуть на Леніна. І що його німці в 
запломбованому вагоні привезли, і гроші йому дали, 
Щоб він російську армію розклав і допомагав німцю. 
Та н інші брехні і небилиці вигадують лише для того, 
Щоб солдати не розуміли, що Ленін бореться з капі
талістами за право людей праці самостійно будувати 

дсвоє життя, без капіталістів.
А Ленін справді повернувся в Росію і проїхав через 

Німеччину. В квітні 1917 року він прибув у Петро
град Тільки він вийшов з поїзда, проголосив: «Хан 
живе соціалістична революція!», «Вся влада Радам!». 
Народ землі російської через вибраних депутатів в 
Радах керуватиме всією країною, а вона велика і 
багатонаціональна.
ЗАМОВК Пермін. Лише човгання ніг чується. Рівно 

йде сіра солдатська маса.
—• А Ленін, Петре, не головний над Радами. Він сам 

Депутат Ради і є Головою Ради Народних Комісарів 
і керує роботою Рад через партію більшовиків, яка 
створена його трудом. А в партії — найпередовіїш 
люди, які борються за хороше життя бідних. А між 
Царською владою і радянською був так званий Тим
часовий уряд. Уряд цей — буржуазний: з капіталіс
ти. фабрикантів, торговців, куркулів... Ось цей Тимча-

Вистачить!

0
МОВЧАЛИ солдати. Лцше поглядами перекинулись, я 

співчутливо глянули на Перміна. 0
— Закони ці, — говорив він, — я добре знаю. Але 0 

сумніваюсь, чи знаєте ви з вашим університетським Р 
значком на кітелі закони суспільного історичного роз- Р 
витку. ]

Ферапонт на кулеметній тачанці довго їхав мовчки, < 
слухаючи Перміна. Коли-під’їхав Сабу, він спробував < 
знаками звернути увагу Перміна на його присутність. < 
Але це йому не вдалося. Але коли вій почув загрозу \ 
Перміну, не витримав:

— А як ви, дружочки, послухайте моє соображеніє?
Всі повернули голови в бік Ферапонта. Богатир пра- р 

вив парою вороних. Ситі красавці з розчесаними гри- р 
вами йшли повагом, ніби милуючись собою. Він пере- р 
кинув віжки в ліву руку і показуючи розчепіреною І 
п’ятірнею в бік Сабу, гукнув: І

— Треба цього пузана зняти з коня, а завтра на | 
стоянці вибрати ротним кашоваром. Хай вчиться. Це £ 
буде закон воєнного часу. і

— Ур-ра-а! г
Свист, крик. т
— Тягни його... . х
Все змішалось в одну мить. Кінь, на якому сидів к 

офіцер, злякався, метнувся вбік. А Сабу, схоплений \ 
кількома руками, як чучало гепнув мішком на землю. \ 
Солдати накинулись на нього. 1

Порядок руху було порушено. Колона ззаду насу- і 
валась. Утворився натовп. Гриша Пермін вискочив на а 
тачанку. Від галасу жеребці почали рватися. X

— Держи коней! — тримаючись за плечі Ферапон- а 
та, Гриша гукнув: — Струнко-о-о!.. 4

І враз запанувала тиша. Серед солдат — на цілу і 
голову вище, з відірваними погонами і гудзиками, блі- 
дий, безпомічний, жалюгідний стояв Сабу.

Пермін наказав:
— Товариші солдати! Я — голова полкового 

тету. Наказую стати в стрій і не затримувати 
колони. По мі-і-сцях!

І колона плавною 
На узбіччі шляху 

рожий.

Виїхав з села 
Усачов, який 

був завклубом, 
мольці зібралися порадити
ся — кому доручити цю ро
боту. Та радились хлопці і 
дівчата не довго: помічник 
бригадира другої рільничої 
бригади М. Переходько ви
рішив по-своєму. Захопив 
ключі від приміщення і ка
тегорично заявив:

— На посаду цю нікого 
не допущу. 1 так людей не- 
вистачає на різних роботах. 
Ще й завклубом когось 
призначити, байдики тут 
бити!..

З того часу клуб на зам
ку, хоч і взяв т. Переходь
ко на себе обов’язки заві
дуючого. Відкриває тільки 
в ті дні, коли кіно демон
струється. А то немає в 
клубі господаря.

Настали довгі осінні ве
чори. Молодь вирішила 
організувати гуртки худож
ньої самодіяльності, підго
тувати хороший концерт до 
свята. Звичайно, репети-

Віктор 
раніше 

І комсо-

цію провести треба. Та клуб 
на замку, а коли підійшли . 
до завідуючого,
зав:

— Немає гасу 
світити.

В той вечір не 
движок, якраз ремонтува
ли. Гуртківці запевнили — 
гас буде, нехай відкривав 
приміщення. Та М. Пере- 
ходько і слухати не захотів:

— Мені за те завідуван
ня трудоднів не нарахову
ють. 1 не чіпайте мене — 
коли схочу, тоді і відкрию.

Думається, відпочинок 
молоді — справа юнаків і 
дівчат села. Чому ж М. Пе- 
реходько поводить себе так, 
ніби клуб — його власний 
будинок.

У молоді села немає змо
ги цікаво, весело відпочити 
тільки через отакі «дії» 
М. Переходька.

В. БЕЗП’ЯТИЙІ
с. Василівна
Добровеличківського 
району.

тон ска-

лампу за

працював

КОМі- 
руху

рікою потекла по дорозі, 
стояв Сабу. Одинокий, чужий, во-

/ 1 ОНЦЕ ховалось за гори. По долині потягнуло си- 
рим холодом. Полк підтягнувся, прийняв порядок 

похідної колони. На дорозі появились квартир’єри, че
каючи на свої підрозділи. Люди прибули на місце ре
зерву — відпочинку. Оркестр, пропускаючи полк, грав 
бадьорий марш.

6
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Культармійці радяться
У КІРОВОГРАДІ відбув

ся дводенний семінар 
кращих завідуючих сіль
ськими клубами і бібліоте
ками області. На семінарі 
йшла мова про те, як культ
армійці пропагують лист 
Н. Г. Заглади, які впровад
жуються нові'форми роботи 
в період збирання качанис
тої, як залучається громад
ськість до культурно-освіт
ньої роботи, яке місце по
винен зайняти культармієць 
в цій загальнонародній бо
ротьбі.

Перед присутніми висту
пив учасник республікан
ського семінару працівників 
сільських закладів культури, 
завідуючий Володимирів- 
ським сільським клубом Кі
ровоградського району 
М. Житній. Він розповів про 
те нове, що впроваджується 
зараз культармійцями рес
публіки.

Всі- учасники семінару 
прийшли до висновку, що 
необхідно ще. наполегливі
ше працювати, поліпшувати 
зміст культурно-освітньої 
роботи на селі і прийняли 
звернення до всіх завідую
чих сільськими клубами і 
бібліотеками області.

Учасники семінару прове
ли диспут на тему «Погово
римо про совість, честь і. 
місце культурно-освітнього 
працівника в загальнонарод
ній боротьбі за побудову 
комунізму». Диспут про
йшов 
ньому

жваво і цікаво. На 
виступило 11 чоловік.
Б. ІПКОЛАЄНКО, 
методист обласного 

Будинку народної твор
чості.

ст.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
2 листопада 1962 р., З стор.



КВІТИ, ЖИВІ КВІТИ
і/ ОЖНОГО року, за добрий десяток кілометрів, наві- 

дую я цей пагорок. Вже порохнявими стали то
ненькі шалівки, що були колись обеліском і заодно 
постаментом. Та й землі давньої тут ні щіпка. Процідже
на густими дощами, вона розвіялася дрібними пилинка
ми і виросла над курним шляхом темнорожевим мако
вим цвітом.

Лагідно нагортаю в пригорщу крихку землю; разом 
з насінинками квітів, змученими і зморщеними зимою, 
висіваю на виморожений пагорок. Щоб по весні, коли 
площі і вулиці заполонять яскравочервоні знамена, а 
люди зі строгими обличчями вшановуватимуть пам’ят
ники і обеліски паперовими квітами, на забутій степо
вій могилі запалахкотіли живі темнорожеві маки.

То могила мого незапам’ятного батька. Я, немов 
сьогодні, бачу цей день. То було напровесні тисяча 
дев’ятсот сорок четвертого. Я пам’ятаю цей день, коли 
на потріскані руки матері лягло сповіщення про смерть 
її чоловіка, мого батька. Мені було ледве шість років. 
Мати не плакала.

Вона взяла мене за руку і повела за добрий десяток 
кілометрів від села. До свіжонасипаного пагорка. Вона 
сказала, що батько мій покоїться в цій землі. На узбіч
чі шляху вирвала темнорожеві маки і поклала на паго
рок. Відтоді кожного року я навідую його, цей священ
ний клаптик землі. На узбіччі шляху збираю маки і 
прикрашаю пагорок. А щосвята, коли на площах і ву
лицях запалахкотять яскравочервоні знамена, іду в за
тишний сільський сквер. Ніжний пучечок живих темно- 
рожевнх маків лягає на могилу моїх батьків-воїнів.

Потім знову і знову навідуюсь сюди. І маки, живі 
темнорожеві квіти, маленький пучечок маків лягає на 
сіру гранітну плиту надмогилля, по сусідству з пожовк
лими паперовими вінками.

Та звідки вони, ці неживі шелесткі витвори! Хто їх 
вигадав в дарунок для живих; хто дав право живим 
вшановувати пам’ять загиблих мертвими підфарбовани
ми пелюстками — весною, восени і влітку, коли довко
ла — квіти, квіти, квіти...

Могили... Скільки їх, невіданих і загублених по світу. 
Скільки їх з надмогильними плитами і суворими пам’ят- 
никами-споминами. Голованівські ліси.- Сизі береги Си
нюхи... Радість визволення 1944-го. І могили — у Віль
шанці, у Добрянці, у Дорожинці... Пересічений куле
метною чергою, наприкінці березня сорок четвертого, 
помирав підполковник Зайковський. Він лежав серед 
юних пролісків — ніжних весняних провісників. Моло
дий, зовсім ще молодий. Потім село визволив полк, 
яким він командував. Потім, за сотню метрів від Дсб- 
рянської сільської Ради, виросла могила з бюстом Ге
роя Радянського Союзу. Першими квітами — проліска
ми — уквітчали пам’ять свого командира бійці його 
полку.

То було вісімнадцять років тому. Немає тепер на мо
гилі, що причаїлась в мовчазному сквері, ні пролісків, 
ні темнорожевих маків, ні троянд... Одні паперові кві
ти, шелесткі паперові витвори... Простують люди повз 
пам’ятник і не помічають ні гіркого полину, ні самот
нього солдатського пагорка. Тільки перед великими свя
тами зникають бур’яни з братських могил, щоб посту
питись місцем паперовим вінкам.

Паперові вінки, лобода і гіркий полин. Вони на брат-

у ВСІХ 
завод-

секції кульової 
стрільби, волейбольна, баскет
больна, легкоатлетична, плаван
ня, шахів... Жінкн-волсйболіст- 
кн складають майже всю збір
ну ДСТ «Спартак». В цьому 
році вони стали чемпіонками 
міста. Чоловіки теж виступають 
добре... Беремо участь 
змаганнях, проводили 
ську спартакіаду...

Хроніка кл
любителів П0Є8ІЇ

IIА ЧЕРГОВОМУ засідай- я 
** ні обласного Клубу лю- р 
бнтелів поезії обговорюва
лися нові вірші Георгія 
Шевченка. Виступаючі 
В. Гончаренко, В. Погріб
ний, голова обласного лі
тературного об’єднання 
В. Ярош, В. Юр’єв відзна
чили, що молодий автор 
зробив значний крок вперед 
у своїй творчості. Було 
вказано Георгію і на ряд 
недоліків у його поезіях: де
яку поверховість у розкрит-]! 
ті тем, надуманість окре- > 
мих образів.

Цього ж вечора відбувся > 
турнір молодих літераторів.? 
Пам’ятний томик «Кобза-\ 
ря» одержав кіровоградецьі 
Микола Галиченко за пое-р 
зію «Монолог бессмертного (І 
младенца». (І

На черговому літератур-(І 
йому вечорі 14 листопадні* 
обговорюватимуться нові по-і* 
езії Валерія Гончаренка. і*

--------Ф-------  1
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ІСЯ І

„Ноева ковчега11
ТТДГАТО юнаків і дівчат «про- 
" писано» на Кіровоградсько
му «Динаміку». Дивишся на їх 
вправні рухи біля верстатів і ми
моволі думаєш: ось де спорт 
розгорнуто! Сили ж які!

— Ет, який гам спорт!.. Ко
лись, ще в 1959 році був... А за- 

, раз, — Луїза Гречковська, кра
ща волейболістка підприємства, 
різко махнула рукою.

4 В чому ж справа?
4 Дівчина зам'ялася. Звичайно,
4 Луїзі важко відповісти на це за-
4 питання. І я сам себе запитую:
і чому?
а Та спершу надамо слово го-
Т лові колективу фізкультури
9 В. Грановському. А він відпові

дає повагом:

ВІДПОВІДЬ НА ЧАЙНВОРД, 
вміщений в газеті за 17 

жовтня ц. р.
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: панно, 

ритуал, алое, префікс, ожеледь, 
рис, Острог, нетто, Оріон,' 
скетч, Дусіма, імбир.

ПО ВЕРТИКАЛІ: «Прапоро
носці». Олесь Гончар.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!\
■ т 'ИВАЄ передплата на обласну молодіж- ї 

ну газету. Ви зможете оформити її в усіх З 
поштових відділеннях та в громадських уповнова- ■ 
жених.

Передплатна ціна «Молодого комунара»: 
на 3 місяці — 72 копійки;
на 6 місяців — 1 крб. 44 копійки;
иг 12а ™СпЯ.ЦЙ. ~ 2 Крб- 88 КОПІЙОК. -

плЛ™3і!?ЖТЕ СТАТИ ПЕРЕДПЛАТНИКОМ «М0- ■ 
ЛОДОГО КОМУНАРА» НА 1963 РІК! ї

■

ській могилі в селі Йосипівці Вільшанського району, на 
могилі сімнадцятирічного односельчанина комсомольця 
Миколи Арнаути і його ровесників-воїнів. На могилі, 
що за два метри від порога сільради. З кабінету голо
ви сільської Ради С. Д. Рябенького, через широке рік- 
но, можна розпізнати епітафію героям і не побачити 
полину та лободи. З кабінету директора Піщанобрід- 
ської школи-інтернату Новоукраїнського району Якова 
Лазаревича Андрійчука можна вгледіти підлітка, який 
нишком викурює сигарету, і не помітити густого бур’я
ну на братській могилі. А вона — на подвір’ї школи.

Братська могила в Піщаному Броді. До недавнього 
часу з ініціативи селищної Ради щотижня приходив сю
ди хтось з односельчан і дбайливо прибирав могилу. 
Був тоді час приділяти увагу похованим бійцям і голові 
селищної Ради П. Г. Квітці. Невже тепер у вас, шанов
ний Павло Гнатовичу, не болить серце, коли ви прохо
дите повз занедбану могилу воїнів! Адже в першу чер
гу оте безладдя, що панує на братській могилі, лежить 
на вашій совісті.

Є на світі професії і посади. Сотні різних професій і 
посад. Люди, які проходять повз строгі гранітні обеліс
ки, повз суворі пам’ятники-спомини, люди, які дивлять
ся зі свого робочого місця через широкі прямокутни
ки вікон на братські могили, ви теж за щось відпові
даєте. Та найбільше у відповіді, щодня і щоночі, вдома 
і на своїй роботі, найбільше ви у відповіді, у непідкуп
ному боргу перед батьками і синами, перед їхніми мо
гилами. Ви у боргу перед своєю совістю.

...Кожного року, за добрий десяток кілометрів від 
села, навідую я пагорок. Лагідно нагортаю □ пригорщу 
крихку землю; разом з насінинками квітів висіваю її на 
вимороженому пагорку. Щоб по весні, коли люди вша
новуватимуть пам’ятники і обеліски живими квітами, 
залопотіли вони на могилі мого незапам’ятного батька 
ніжними пелюстками темнорожевих маків.

Олександр ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

Тан роблять радянські людиВИПАДОК НА ОХОТСЬКОМУ МОРІ
Л’О пасажирського суд

на «Хризолит», яке 
стояло біля узбережжя 

Охотського моря, ви
йшов морський човен з 
пасажирами. Раптом на 
крутій хвилі його пере
вернуло. Люди опини
лись у крижаній воді. До 
місця аварії поспішив 
«Хризолит». Потопаючим 
було кинуто рятувальні 
круги, а на допомогу 
жінці з трирічною дити
ною кинувся в розбурха
не море комсомолець

Михайло Кузін. Він вря
тував матір і дитину.

Всіх потерпілих моря
ки пароплава підняли на 
борт судна.

ДОБРОВІЛЬНІ 
РЕМОНТНІ ДРУЖИНИ

О ЯРОСЛАВЛІ при 
домоуправліннях оп- 

ганізовано добровільні 
ремонтні дружини — 
теслярів, столярів, шту
катурів, водопровідників. 
Вони на громадських за
садах безоплатно вико
нують ремонтні роботи 
в квартирах інвалідів, 
людей похилого віку і 
багатодітних сімей.

Сотні подяк дістають 
від жильців майстри доб
ровільних дружин за 
свою корисну працю.

«сердитися». Пресу- 
Д. Накопюка, на- 

директор заводу не 
на змагання навіть 

голови міської 
това-

починає 
вальника 
приклад, 
відпустив 
після умовлянь 
ради Союзу спортивних 
риств і організацій.

— А мене двічі на семінари 
громадських тренерів не підпус
тив, — говорить Луїза Гречков- 
ська...— І ще. просто боляче 
стає, коли адміністрація заводу 
ніякої уваги

І претензій 
«Спартаку» 
залу не іс-

Ех, думаю, його б устами та 
мед пити! Виходить на «Дина
міку» фізкультурно-масова ро
бота на рівні. Розбираюсь далі. 
Виявляється, що спортивну 
честь заводу відстоюють одні 
й ті ж спортсмени, секції пра
цюють не в повну силу.

Тоді В. Грановський міняє 
тактику:

— Влітку ще сяк-так тренує
мося, а взимку — все затихає. 
У нас немає бодай примітивного 
спортивного залу, 
заявити нікому: в 
свого справжнього 
нує, а адміністрація про аренду 
і слухати не хоче — фонд від
сутній.

І це дійсно так. Навіть стіл 
для тенісу довелося віддати 
клубу імені Калініна, бо не бу
ло де його приютвти.

— А як же з виконанням пла
ну підготовки розрядників?

1 трапилась, як кажуть мис
ливці, осічка. Виявляється, об
ласна рада ДСТ «Спартак» не 
спромоглася надіслати колекти
ву фізкультури планових зав
дань. А як же В. Грановському 
діяти без вказівки згори?

На запитання: чи відомо ад
міністрації заводу про таке ста
новище, чи звертався спортив
ний комітет до місцевкому проф
спілки відповідь була безра
дісною.

— Грошей немає...
Але це ще півбіди. Гірше тс, 

1ЦО коли потрібно звільняти 
спортсменів для участі в зма
ганнях, керівництво заводу

не звертає ня наші 
вдачі і невдачі 
на міських та об
ласних змаган
нях.

Справді, спорт
смени заводу 
не відчувають 
справжньої під
тримки. Для ди
ректора Л. Ф. 
головне — план.Шамовського

Отже роблю висновок: для ке
рівників заводу виробничий плац 
став своєрідним «ноєвим ковче
гом», за корму якого можна 
сховатися і відмахнутися від 
інших турбот.

Безумовно — план основне. 
Але ж не можна відсторонюва
ти фізкультуру і спорт. Сильні, 
загартовані спортсмени і біля 
верстата працюють краще, і ви
робничі показники у них високі.

Коло пошуків отого злополуч
ного «чому» замкнулося в това
ристві «Спартак». Не зарадив 
мене відповіддю заступник го
лови ради товариства т. Ста- 
сюк, зіславшись на промахи в 
роботі інструктора т. Стешснка. 
Винуватців занепаду фізкуль
турно-масової роботи на «Ди
наміку» так і не виявилося. 
Кожен має сг-ій оригінальний 
«ковчег Ноя», за корму якого 
ховає недопустиму безтурбот
ність.

І все це робиться з олімпій
ським спокоєм: голова колек
тиву фізкультури спочиває на 
лаврах деяких досягнень, а ке- 
рівннкн ДСТ «Спартак» задово
лені тим. що послали на завод 
методиста т. Дячкову. Само
заспокоєння може привести до 
того, що, за висловом самих 
робітників, у команді «Динамі
ка» залишиться сам методист.

Федьио КРОПИВА.

4 Хороший подарунок підготували будівельники до свята і 
; Великого Жовтня. На околиці Кіровограда почав фуик- » 
і ціонувати новий автовокзал. |

Автомат відповідає 
на запитання

4НАШ
земляк-художник

НЕЩОДАВНО в Московському 
політехнічному музеї почав 

експонуватись автомат, який 
відповідає на запитання.

Інформаційний автомат здат
ний відповідати поки що на на
перед передбачені 500 запитань.

Створений для демонстрацій
них цілей, автомат трохи вищий 
людського зросту. Його срібно- 
блакитне «туловищс» спираєть
ся на три ноги і увінчане чи
мось, що нагадує шлем космо
навта з двома золотистими ріж
ками—антенами. Варто відвіду
вачу попасти в зону чутливості 
ємкості датчика (антен, що зна
ходяться на «голові» автомата), 
як під забралом шлема засвіти
ться екран з зображенням бага
тьох знаків запитання і роз
дасться низький голос: «Я ін
формаційний автомат. Я можу 
відповісти на 500 запитань, вмі
щених в картотеці. Для цього 
необхідно лише набрати на но
меронабирачеві відповідний но
мер».

Лев ЕЛЬГЕ. 
(АПН).

Нечиста сила
Вздрів Павло свою куму 
Та й почав журитись:’ 
Завтра свято, а йому 
Нїчим поголотись.
— Бритву вкрали, е ж 

така
Ще нечиста сила! — 
й мов на лихо, язика 
Теща прикусила.

9

♦

І
9

І

і» Потрібен 
| перекладач! 
(*Г|1АК-ТАК, перекладач по- 
*1 трібен! Не звичайний, а 

І звуко-кіноперекладач, який 
І зі мів би перекладати на 

людську мову хрипо-свисто- 
мугикання кінокартин, що 
демонструються в Сухо- 
дольському клубі.

Отож через тебе, Федь- 
по допомо- 
і райвідділ 

культури: розшукайте нам 
такого перекладача!

В. КОВАЛЕНКО, 
М. СОПКО, 

В. СОПКО 
та інші.

f ку, звертаємось г
Р гу в Долинський 
(> культури: розшуі

ЩЕ в дитинстві Володя 
Семчук почав ма- 

І лювати. Зошити і блок- 
9 ноти хлопця відображали 
9 буйну його фантазію: 
І’ рясніли деревами, хата

ми, «портретами». А піз
ніше, ко/іи закінчив 
Дружелюбівську серед
ню школу, вступив у Ко- 
сівське художнє училище 

* прикладного мистецтва. 
Студентське життя захо
пило юнака, але дове
лось прощатися з друзя-,, 
ми і викладачами. Воло-<> 
димира призвали до лав " 
Радянської Армії. Він" 
стає відмінником боно- 
вої і політичної підготов-,, 
ки. Вільний час єфрей-,, 
тор В. Семчук присвячує о 
улюбленій справі — пи-" 

. ше лозунги, оформляє " 
І художні стенди, надси-'ї 

лає свої малюнки в га- <( 
зети. о

В музей перетворився о 
дім батьків. Карпатські " 
пейзажі, портрети гуцу-" 
лів в барвистому одязі, ” 

І рідних, друзів, картинки (| 
І солдатського дозвілля—,, 
І ось далеко не повний <і 
I перелік робіт МОЛОДОГО" 

9 художника.
І Наближається до кінця о 
і строк служби Володими-О 
І ра в Радянській Армії." 
Т Трохи сумно залишати" 
Ф товаришів. Але попереду " 
Ту НЬОГО художнє учили- ‘ї 
Т ще, нові враження, на-,, 
ф тхненна праця і, без сум- <> 
4 ніву, успіхи. "
? Б. ВОЛОДІН. "
І с. Дружелюбівка ,,
ф Добровеличківського о 
4 району. "

-о -• -• -• -я •

Відповідь Івана 
астронома-профана

Петро Іванові сказав: 
— Ти, друже, астрономом

став, 
Скажи: для чого день 

при дні 
Нам Сонце сяє в вишині? 
— Та це, — угору глянув 

той, — мабуть, 
Щоб як подивишся, то 

чхнуть.
Вячеслав 

СОКУРЕНКО, 
робітник Кіровоград
ської мебльової фаб
рики імені Калініна.

Редактор П. МАРЧЕНКО,

■ МІСТА
Кінотеатр «Мир». «ПОМИЛ

КА ПРОФЕСОРА ХЕГЕРА»! 
Початок о 4 год. дня, 6, 8 та 
І0 год. вечора.

Кінотеатр імені Дзержин- 
ського. «ВСІ ПО ДОМІВКАХ». 
Початок об II год., 1 та 3 год. 
дня, 5, 7 та 9 год. вечора. Для 
дітей «ХИТРІІИ ПЕТРО». По
чаток о 9 год. 20 хв. ранку.

Кінотеатр «Снвашсць». «ГУ
САРСЬКА БАЛАДА». Початок 
о 10 год. ранку, 12, 2 та 4 год. 
дня, 6, 8 та 10 год. вечора.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
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