
Біографія комсомолмя 
Лариси Бондаренко, як і в 
більшості Ті ровесниць, ко
ротка. В ній немає якихось 
особливих віх. Школа. Внж- 
нецькс училище прикладно
го мистецтва. Рік трудово
го стажу — в килимному 
цеху Добровеличківської фі
лії Уманської фабрики ху
дожніх виробів їм. 30-річчя 
ВЛКСМ.

Працює зараз килимни
цею І змінним бригадиром 
цеху. Виконує щомісячні 
завдання на 130—140 процен
тів. Товариська, ділова, 
енергійна, вимоглива. За ці 
якості комсомольці цеху й 
обрали Ларису своїм ва
тажком.

На знімку: Лариса БОН
ДАРЕНКО.

Фото В. КОВПАКА«
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1. КОЛИ ПРОМОВЛЯЮТЬ 
СЕРЦЯ

Ті УВАЄ: від частого вжитку линяють слова, втрача- 
" ють і барви, і велич. Тоді ми їх соромливо уникає
мо, боячись видатись рицарем фрази, суєсловом. Та ось 
приходить щось по-справжньому грандіозне. І, говорячи 
про нього, вдихаєш великий зміст у слова, що раніше 
здавались гучними, примушуєш їх сяяти заново, хви
лювати, кликати.

На такі роздуми наводили гарячі промови учасників 
пленуму Кіровоградського обкому комсомолу, присвя
ченого обговоренню підсумків пленумів ЦК КПРС і 
ЦК КП України та нещодавнього пленуму ЦК ВЛКСМ 
й визначенню завдань обласної комсомольської орга-й визначенню завдань обласної 
нізації.

Завзяття, молодий ентузіазм і 
по-новому вчувалось у виступах 
цтва й комсомольських вожаків, що взяли участь в об
говоренні доповіді першого секретаря обкому КП Ук- 

‘ раїни Ф. Г. Мартинова.
На трибуні — секретар Новоархангельського райкому 

комсомолу Олег Сороковий.
— Рішення листопадового Пленуму ЦК КПРС, — 

говорить він, — для нас стали ясним дороговказом. Те
пер у нашій роботі буде більше ініціативи, видумки, 
романтики.

В словах — рішуча впевненість. Це тому, що за ни
ми — і трудовий подвиг комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади колгоспу «Зоря комунізму», що по- 
гіталовськи виростила 68-центнерний врожай качанис
тої на 650 гектарах, і успіх доярки колгоспу імені Ле
ніна Таїси Храпунової, що вже набагато перевикона
ла річне зобов’язання по надоях, і праця молодих ком
байнерів, що зібрали в нинішньому ропі по 250—300 
гектарів кукурудзи, і ще багатьох молодих трудівників.

Учасники пленуму обкому ЛКСМУ — це ті, хто влас
норучно здійснює накреслення партії у промисловому 
і сільськогосподарському виробництві, хто закладає фун
дамент комунізму — ного матеріально-технічну базу. 
І тому майже кожен з виступаючих міг сказати про 
свій особистий трудовий вклад або ж про вклад того 
колективу, який він представляє.

— Бригада комуністичної праці свиноферми радгоспу 
«Більшовик» Олександрійського району, яка складаєть
ся з 12 молодих трудівників, внесла велику частку у те, 
що'зараз у нас, в радгоспі, вироблено по 164 центнери 
м’яса на 100 гектарів сільгоспугідь. Я, як і мої подруги, 
виконала своє зобов’язання — відгодувати 1100 сви
ней. А тепер ми радимось, як нам працювати в майбут
ньому році, виходячи з завдань партії і, перш за все, 
беремо курс на механізацію, — говорить делегат XIV 
з’їзду ВЛКСМ свинарка Ніна Соловйова.

Гострий і цікавий виступ секретаря комсомольської 
організації Устинівського радгоспу «Сагайдак» Олексан
дра Крупки дуже схвально був зустрінутий залом. Ком
сомольці, очолюваної ним організації, закінчують сіль-- 
ськогосподарський рік, міцно тримаючи першість у пта- 
хЗ’рському радгоспі. Вони і кукурудзу виростили най-* 
кращу в радгоспі, і зобов’язання по вирощенню качол 
перевиконали — замість 110 тисяч виростили понад 
177 тисяч птахів. А головне — до всього підходять з 
вогником, творчо. Наприклад, в радгоспі привітали іні- 

> ціативу комсомольців-механізаторів, що запропонували 
У бригадний метод ремонту тракторів, який підвищить і 

якість ремонту, і пропускну спроможність колгоспної 
майстерні.

Великим завоюванням комсомолу буде, якщо члени 
його, молоді трудівники різних виробничих ділянок 
всі без виключення почнуть отак по-господарськи, твор
чо, з державним масштабом підходити до праці. Тому 
й відкривають рішення Пленуму ЦК КПРС перед ним 
широкий простір для ініціативи, сміливої, новаторської 
думки.

І в нашій області комсомольські організації ряду під
приємств стали ініціаторами корисних починань, ведуть 
велику роботу по впровадженню передового досвіду, 
досягнень науки й техніки, по вишукуванню й пуску 
додаткових виробничих резервів.

З ініціативи комсомолу на заводі «Червоііа зірка» 
створено 5 громадських конструкторських бюро, які у 
цьому році розробили 91 технічну тему, а раціоналіза-

прагнення працювати 
передовиків виробки-

тори заводу внесли за цей 
час 672 пропозиції з еко
номічним ефектом 62 тисячі 
карбованців.

Всього в області ми маємо 12 громадських конструк
торських бюро, 37 рад молодих спеціалістів, понад 300 
комсомольських контрольних постів, 100 ударних заго
нів «Комсомольського прожектора».

Але, як відзначив доповідач, комсомольська органі
зація підприємства не може не нести відповідальності 
за недоліки в його роботі. І якщо у нас 69 підприємств 
недовиконують річний державний план, то тут вина 
і первинних комсомольських організацій. Це, насампе
ред, стосується підприємств Олександрійського гірничо
рудного комбінату, Маловнсківського, Перегонівського, 
цукрозаводів, Кіровоградських заводів «Більшовик», 
імені Кірова.

Дуже гостро критикувалась за погану якість продук
ції Кіровоградська швейна фабрика. Адже на цьому, 
переважно молодіжному 
підприємстві, біля чверті 
продукції йде на переробку.

Занепокоєння викликають 
повільні темпи наших удар
них комсомольських будов 
— Долинського цукрокомбі- 
нату і Кіровоградського м’я
сокомбінату. В цьому — ве
лика прогалина роботи об
ласної комсомольської ор
ганізації, обкому ЛКСМУ.

Якщо нині ми з задоволенням відзначаємо зрослу 
кількість молодих учасників комуністичного змагання 
та руху за особистий вклад в побудову комунізму, то 
в найближчий час ми повинні домогтися, щоб поза ним 
не залишився жоден комсомолець.

Все краще, що було закладено в попередніх формах 
і методах комсомольського контролю, увібрав у себе 
«Комсомольський прожектор». Створити такі ударні за
гони Пленум ЦК ВЛКСМ зобов’язав кожну комсомоль
ську організацію.

«Комсомольські прожектори» покликані сприяти здій
сненню партійно-державного контролю, стати гострим 
знаряддям в боротьбі з бюрократизмом, волокитою, 
безгосподарністю.
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готувати двох причіплювачів до рівня механізаторів 
широкого профілю.

Нехай боротьба за механізаторські кадри пройде під 
лозунгом «один плюс один», тобто кожен молодий меха
нізатор готує ще одного. Ось таким чином ми і вирі
шимо наше першорядне завдання.

3. У НОВІ ФОРМИ
ВЕЛИКИМ ЗМІСТ

КОМУНІСТИЧНЕ будівництво йде у країні. І успіх 
його залежить від трудових зусиль мільйонів, від 

вмілого перетворення в "життя політики партії. На Пле
нумах ЦК КПРС і ЦК ВЛКСМ було відзначено, що 
старі організаційні форми * :я.....  :

з ПЛЕН УМ У
Кір овогр адсъкого 

ОБКОМУ ЛКСМУ

■■■
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побудови партійних і ком
сомольських організацій по 
територіальному принципу 
вже не дозволяють більш 
планомірно і конкретно зай
матися всіма галузями про
мисловості й сільського гос
подарства, перешкоджають 
правильній розстановці кад
рів, породжують компаній- 
щину в керівництві госпо
дарством.
нашій області передбачае-

2. ОДИН ПЛЮС ОДИН
(За підготовку 10 тисяч молодих 

механізаторів)

ДАЛЕКО за межі Кіровоградщини розійшлася слава 
про механізаторів нашої області, про їхні трудові 

подвиги. Прославлена бригада О. В. Гіталова вирости
ла й зібрала без затрат ручної праці по .60 центнерів 
зерна кукурудзи на площі 1080 гектарів. Радують нас 
і успіхи комсомольсько-молодіжних тракторних бригад. 
Бригада колгоспу імені Димитрова Вільшанського ра
йону, яку очолює делегат XIV з’їзду ВЛКСМ Володи
мир Яковлев, з року в рік добивається багатих' вро
жаїв. В цьому році вона зібрала по 59 центнерів куку
рудзи на площі 537 гектарів. Позбавлення ручної праці 
здешевило собівартість центнера зерна, довело його до 
73 копійок.

Все це говорить про те, що наші хлібороби навчи
лись вирощувати високі врожаї. Та практика цього 
року показала, що в області ще дуже і дуже не виста
чає механізаторських кадрів. Це стало причиною того, 
що в багатьох колгоспах навіть у найгарячішу пору 
жнив не було можливості організувати роботу в дві 
зміни. А тому строки збирання затягліїся, що призвело

- до втрат. . . ’
Підготувати 10 тисяч молодих механізаторів для ро- 

> боти в сільському господарстві — таке завдання стоїть 
• нині на черзі дня. Ось чому воно було в центрі уваги 
роботи пленуму Кіровоградського обкому ЛКСМУ, чо
му до нього раз по раз звертались виступаючі.

— Нестача механізаторів дає себе знати не лише в 1 
польових роботах, а й у тваринництві, — заявив у 
своєму виступі А. Ярушенко; комсорг по Долинському ( 
територіальному управлінню. — Так, в колгоспах До- ( 
линського району працюють лише три установки для , 
механічного доїння з тринадцяти наявних. Механізації 
потребують багато ферм.

Вирішення питання з кадрами не можна відкладати 
І на один день Розв’язати його повинна комсомоль
ська організація області. Учасники пленуму говорили 
про необхідність широкої сітки шкіл по підготовці ме
ханізаторів, і зокрема, про школи, створені на базі кол
госпів та тракторних бригад.

— Не менш важливо направляти в ці школи достой
них юнаків та дівчат, які розуміють важливість постав
леного завдання, з яких, напевне, вийдуть хороші ме
ханізатори, — говорить секретар комсомольської орга
нізації колгоспу імені Чапаева Кіровоградського райо
ну Віктор Барбанов. — А то ще нерідко у школи меха
нізації потрапляють і такі, що через тиждень—два ки
дають навчання. Тому комсомол повинен вести велику 
роз’яснювальну роботу. А ще нам потрібно побільше 
дівчат-механізаторів для роботи на легких тракторах. У 
нашому колгоспі першою подала заяву в. школу меха
нізації Світлана Самойленко.

Ланковий комсомольсько-молодіжної ланки колгоспу 
«Росія» Новоукраїнського району Віктор Мудрий так 
висловився з цього приводу:

— Не тільки школи мусять займатися підготовкою 
кадрів. Це повинно увійти в обов’язок кожного ком- 
сомольця-механізатора. Я особисто зобов’язуюсь під-

У відповідності з цим в 
ться слідуюча організаційна структура комсомольських 
органів.

Буде створено два обкоми комсомолу: по керівни
цтву промисловістю і по керівництву сільським госпо
дарством.

Керувати первинними організаціями підприємств, які 
знаходяться у містах і приміських зонах, будуть чоти
ри міськкоми комсомолу — Кіровоградський, Олександ
рійський, Знам’янський і Кремгесівський. Підприєм
ства, які знаходяться у сільській місцевості, підляга
тимуть двом зональним промислово-виробничим комі
тетам комсомолу — Гайворонському і Новомиргород-' 
ському.

Пленум ЦК ВЛКСМ підкреслив, що перебудова ■—• 
не формальне розділення комсомольських організацій 
по виробничому принципу, а насамперед — нові якості 
в роботі Ленінського комсомолу, йдеться про те, щоб 
поліпшувати керівництво комсомольськими організа
ціями, працювати більш конкретно, цілеспрямовано, 
всіляко поширювати громадські засади в комсомолі.

Учасники пленуму Кіровоградського обкому ЛКСМУ 
М. Шкурат, А. Гончар, А. Чалаван та інші у виступах 
своїх передали настрій комсомольців, розповідали, як мо
лодь, обговорюючи рішення Пленуму ЦК, вітає підка
зану партією нову структуру організації.

Це породжує світлі передбачення: 88-тисячна армія 
комсомолу Кіровоградщини, по-новому згрупувавши 
свої ряди, ринеться в бій за нові перемоги.

Саме про те, як вже зараз кувати ці перемоги, як 
сьогодні вести боротьбу за високі врожаї,' говорив у 
своєму виступі на пленумі перший секретар Кірово
градського обкому ЛКСМУ О. Ф. Мальований.

Особливо він наголошував на необхідності по-новому 
організувати соціалістичне змагання між молодими 
трудівниками колгоспів і підприємств, зробити його 
більш конкретним, тобто вести не в обласних масштач 
бах, а між колгоспами, бригадами, Окремими робітни-» 
ками.

* ♦ *
В роботі пленуму обкому, взяв участь заступник зан 

Бідуючого відділом ЦК ЛКСМУ С. 1. Гончаренко.

ХОРОША ШКОЛА
ПІОНЕРСЬКИХ ВОЖАКІВ

7Т АБИ О я мріяла про 
гЛ такий семінар. Ма

буть, чим більше людина 
працює піонсрвожатою, тим 
сильніше в неї прагнення 
повчитись у ініціаторів, по
слухати хороших порад, — 
так почала свій виступ на 
останньому, підсумковому 
занятті обласного семінару 
старших піонервожатих Оле
на Пославська, вожата По- 
мічнянської середньої шко
ли Л? 2. І наступні промовці 

' теж погодились з нею. Гово- 
' рили про те, що семінар 
' був цікавим, корисним, доб
ре підготовленим. Тільки 

' дехто зауважив, що зібра- 
, ли пізнувато. Адже набли- 
і жається до кінця перше пів- 
) річчя.
і Семінар проходив у дві 
і черги. Піонерські вожаки 
; заслухали лекції про роль 
І піонерської організації у ви- 
) хованні дітей, про творче 
) використання педагогічної

спадщини Н. К. Крупської, 
А. С. Макаренка, М. І. Ка- 
лініна, про дитячі демокра* 
тичні організації за кордон 
ном. Добре пройшла семі* 
нарські заняття, на яких 
вожаті ділилися досвідом, 
розповідали про свої мето* 
ди і форми роботи.

Побували вожаки піонер
ських дружин і в кращих 
школах обласного центру, 
на практиці повчилися орга
нізовувати роботу загонів. 
Для того, щоб користь від 
практичних занять була 
якнайбільшою, всі розбили* 
ся на кілька груп відповід
но до стажу роботи кожно
го. Сподобались і практичні 
заняття: розучування піо
нерських пісень, танців, ігор, 
виготовлення ігротеки.

Старші піонер вожаті 
роз'їхалися з новими заду
мами, збагачені цікавим, 
досвідам, хорошими почи
наннями.
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ПУЛЬС двадцятого віку багатогран

ний у всій своїй повноті. Справж
ньому літописцю нашої епохи потрібно 
сміливо ставити своє серце на пульс ві
ку, щоб кожна пісня не бриніла мікро
скопічним капіляром, а стала повнокров
ною артерією вічно молодого життя.

Молода кіровоградська поезія за ос
танній час перебуває в стані здорового 
«бродіння». Згуртований колектив моло
дих літераторів при обласному клубі 
поезії не намагається йти протореними, 
споглядальними шляхами своїх попе
редників, а творчо шукає власні поетич
ні орбіти.

Коли Микола Галиченко виступає з 
читанням своїх віршів серед людей, йо
го завжди нагороджують гучними оплес
ками. Справді, кожен вірш молодого 
поета западає в душу, веде в незнан
ие, вчить, кличе. Звідки ж береться 
творча наснага? Перш за все, автор ці
лого ряду цікавих поезій на повні груди 
дише спрагою життя, вміє в трудових 
буднях бачити красу і велич нашого су
часника. М. Галнченку притаманна лю
бов до викоханого повнозерня колоска, 
як і ненависть до брязкоту зброї. За 
його спиною — грозова юність Вітчиз
няної війни, гарячі літа відбудовчого 
періоду і широкий, як людська щедрота, 
цілинний степ Казахстану. Всі ці жит
тєві дороги навічно вкарбувалися в ро
бочі мозолі, навчили бачити світ глибо
ко і проникливо.

Нашим авторам досить часто не ви
стачає професіональної майстерності, 
повної зрілості митця. Що ж, на те во
ни й молоді. Це та юність, яка, разом з 
першими строфами пісні, видзвонює 
кельмою на будовах, стоїть біля верста
тів, просиджує ночами над складними 
кресленнями. І все ж їх перші заспі
ви — серйозна заявка на оригінальний 
талант.

Вірші муляра Валерія Гончаренка ві
домі не лише в межах області, його 
по-справжньому ліричні поезії все час
тіше стали з’являтися на сторінках рес
публіканських газет і журналів. Енер-» 
гійність молодості майже щодня народ
жує нові й нові рядки свіжих, хвилюю
чих творів.

Аналогічну думку можна повести ї 
про творчість електромеханіка Вадима’ 
Гребенюка, тесляра Вячеслава Сокурен- 
ка, студента Володимира Чабаненка, 
вчителя Юрія Френкеля та викладача 
художньої школи Володимира. Кононен- 
ка. Вони вперто йдуть до обріїв справж
ньої поезії, вони, певно, принесуть лю
дям гарну пісню.

Сьогодні даремно шукати такого лю
битель поезії, який би не читав в періо
диці щирих віршів Миколи Пирожен- 
ка, задушевних поезій Клавдії Башли- 
кової, філософських роздумів над жит
тям Віктора Погрібного. На превели
кий жаль, ці здібні хазяїни свого пое
тичного слова притихли... Немов рані
ше й не писали. Тут йдеться й про Ге
оргія Щербину з с. Рівного. Невже, лю
бі товариші, ви творчо догоріли? Важ
ко в це повірити!

На Україні з’явилася ціла кагорта 
здібних своєрідних за почерком моло
дих поетів, як Іван Драч, Микола Він- 
грановський, Віталій Коротич, Ва
силь Симоненко... їх глибинна думка, 
витонченість форм і майстерність впли
нути словом на мислячий розум люди
ни мають всі підстави вплинути і на 
кожного поета-початківця. І це законо
мірне, похвальне явище. Адже основний 
доробок згаданої молоді базується на 
фундаменті вітчизняної класики. Без
умовно, ріст кіровоградської поезії як
раз і «підживлений» дерзаннями свіжих 
голосів та гострими полеміками навко
ло них.

Прикро лише стає, коли помічаєш у 
декого з наших членів клубу поезії на
магання сліпого наслідування Вінгра- 
новського, Драча. Цей закид в першу 
чергу відноситься до Георгія Шевчен
ка, який в останній час абсолютно зра
див своїй задушевній Музі і став пи
сати «на манер столичних поетів». Але 
ж в останніх самобутня форма тісно 
переплітається з внутрішнім монологом 
глибокої думки, свіжим подихом віє від 
кожної поезії і Вінграновського, і Дра
ча, і Коротича. Про що аж ніяк не мож
на сказати про Георгія Шевченка. Він 
поки що уяснив собі, що варто наслі
дувати зовнішню форму віршів аван
гарду молодих, щоб примкнути до їх 
рядів.

Наслідувати поетів старшого і молод
шого покоління нікому не заборонено. 
Наслідувати не в прямому розумінні 
цього слова, а ґ творчо, по-своєму, вчи
тися в обраного поета глибини мислен
ня, а не позичати з його палітри фарб 
для своєї картини.

Пульс двадцятого віку багатогранний 
у всій своїй повноті. І скільки догікола 
сторін життя, нерв, яких ще не дзвенів 
голосом поетичної струни! Сміливіше 
вникати в трудові будні, майстерніше 
малювати образ нашого сучасника — 
ось головне завдання кожного молодо
го літератора.

Т^УСТИИ свинцевий туман 
застлав василівські, бе- 

реславські, новогомельські 
поля — володіння колгоспу 
імені Кірова. Такий густий, 
що хоч скибками його нарі
зай. І світло фар проїжджої 
автомашини справді ріже 
навпіл тьмяну імлу. Веселий 
гомін молодих голосів пере
криває рокіт мотора.

— А, курсанти прибу
ли! — чується біля примі
щення правління колгоспу. 
Тричі на тиждень доставляє 
машина з бригад на цент
ральну садибу тих, хто вия
вив бажання навчатись у 
колгоспній школі механіза
ції.

Школа механізації у Ва- 
силівці? Та ще й колгоспна?

Так, це новина. Зовсім 
недавно виникла в артілі 
школа по підготовці механі
заторських кадрів. Зумовле
но це колгоспними потреба
ми.

— Ви посудіть: щорічно 
четверо—п'ятеро хлопців з 
тракторної бригади призи
ваються в армію, а нато
мість лише один—два при
бувають з шкіл механізації. 
Ось через те ми постійно 
відчували нестачу в кад
рах, —міркує колгоспний ін
женер Дмитро Федорович 
Сендзюк, один з ініціаторів 
і керівник школи.

Дійсно, щоб обслужити 
всі трактори і сільгоспмаши
ни, що виконують роботи на 
шести тисячах колгоспних 
гектарів потрібно немало 
людей. А останнім часом і 
колгоспні ферми все більше 
на механізацію спираються: 
запроваджується електродо
їння, механізовано подріб
нення і роздачу кормів, водо
постачання. Через це бага
то тваринників забажали 
набути механізаторську про
фесію. Без неї тепер важко 
прожити на селі. Як тільки 
довідались про добру спра-

ву скотарі Василь Денисен
ко і Борис Рубаненко, фу
ражири Павло Пузанов, 
Олексій Зайцев, Іван К.оже- 
м'якін — відразу ж подали 
заяви.

Звичайно, не лишилися 
байдужими до такої звістки 
і ті, хто вже мав деяке від
ношення до техніки. Причіп
лювачі Павло Гайков, Іван 
Барінов, Олександр Горбен- 
ко не раз вже пробували сі-
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дати за кермо машини. Але 
щоб стати кваліфікованим 
механізатором, до набутих 
практичних навичок треба 
добавити теорію. Це й зроб
лять вони протягом зими, а 
по весні вже, безумовно, ви
ведуть на лани трактори.

Отже, за слухачами зу
пинки не було. В короткий 
строк їх список зріс до 23 
чоловік.

На чергу стали різні прак
тичні питання: приміщення, 
посібники, усе, що потрібно 
для занять. Розмістились у 
просторому агітпункті. За
раз він нагадує справжню 
студентську аудиторію. 
Дошка на стіні, таблиці, ря
ди столів, які зібрано по 
кімнатах колгоспного прав
ління і, взагалі, скрізь, де 
тільки можна. Та як би не 
було — зараз слухачі мають 
хороші робочі місця. А 
Дмитро Федорович все не 
заспокоюється — позичив у 
середній школі учбові пла
кати, замовив підручники у 
райцентрі. Зараз у нього

новий клопіт — хоче облад
нати ще стенд з виставкою 
деталей машин. Все для то
го, щоб знання були міцни
ми, грунтовними, щоб не 
робилась скидка на те, що 
школа, мовляв, всього лише 
колгоспна.

Вже три тижні як йдуть 
заняття. Кожного понеділка, 
середи й п’ятниці кімната 
заповнюється майбутніми 
механізаторами. Д. Ф. Сенд
зюк викладає їм основні 
дисципліни — «Трактори» і 
«Сільськогосподарські ма
шини». Колгоспний агроном 
Леонід Максименко читає 
основи агрономії, вчитель- 
історик М. Ю. Тригуб — по
літичну економію.

— Хороші у нас слухачі 
підібралися, до знань жадіб
ні. Хоч багато доводиться 
конспектувати, але ніхто не 
відстає, — хвалиться Дмит
ро Федорович і говорить, що 
незабаром поведе їх у трак
торний стан — на практику. 
Там вони допомагатимуть у 
ремонті техніки, власноруч
но розберуть і складуть ко
жен вузол. Теорія в поєд
нанні з практикою займе до 
трьох місяців. А потілі — 
практика безпосередньо на 
машинах і екзамени перед 
комісією, яка прибуде з ра
йонного відділення «Сіль
госптехніка». Той, хто ус
пішно складе екзамени, 
одержить посвідчення меха
нізатора третього класу.

Тракторні бригади колгос
пу приймуть нове поповнен
ня, яке відразу ж покладе 
край хронічній нестачі кад
рів. Навіть в резерві зали
шиться декілька чоловік. І 
це дуже добре — адже ма
шинно-тракторний парк ар
тілі з року в рік розростає
ться, поповнюється новими 
машинами.

Т. БОДНАР,
Бобринецький район.

1 І
ЗНАЙОМСТВО З ДРУЗЯМИ! ! і
►ЗВИЧАЙНО, коротка зустріч 
** у завкомі профспілки не 

змогла повністю задовольнити 
кубинських юнаків, хоч вони і 
з великою увагою вислухали 
розповідь головного інженера 
заводу Платона Костянтинови
ча Курзова про минуле і су
часне «Червоної зірки». Наші 
друзі, які прибули з далекого 
острова Свободи на навчання у 
Бобринецьке училище механі
зації сільського господарства, 
хотіли поближче познайомити
ся з підприємством, яке поста
чає посівні машини не тільки 
Радянському Союзу, а й бага
тьом зарубіжним країнам. Хо
тіли не тільки послухати, а, як 
кажуть, на все подивитися 
своїми очима, все пощупати 
своїми руками.

Чотири групи, по 25 чоловік 
□ кожній. йдуть на завод. 
Хлопці з світлим, коричневим 
і зовсім смаглявим кольором 
шкіри жестами перемовляються 
з кіровоградцями. І тут відбув
ся випадок, який розсмішив 
багатьох. Заступник секретаря 
завкому комсомолу Люба Бо
жа, йдучи поруч з юнаком-ку- 
бинцем, звернулася не до ньо
го, а до перекладача:

— Скажіть, чи багато встиг
ли в навчанні кубинські това
риші?

— А ви спитайте у нього, —« 
перекладач показав на супут
ника Люби.

— Так він же не розумів 
по-російському?

— Ні, я розумію, — хоч і не 
чисто, але по-російськи сказав 
юнак.

Люба сама сміялася від ду
ші. А потім, вже не звертаю
чись за допомогою до перекла
дача, вона дізналась, що на
вчатимуться вони протягом ро
ку, стануть трактористами, ком
байнерами...

Осі, група зупинилася на за
водському подвір’ї біля довго
го ряду посівних машин. Тут і 
кукурудзяні, і бурякові, і зер
нові, і тукові та інші. З усіх 
боків розглядають їх юнакп. 
Пояснення рідною кубинцям 
мовою дає колишній конструк
тор «Червоної зірки», нині ви
кладач Бобринсцького училища 
іхііііо Гранель.

Тепло зустрів гостей колек
тив інструментального цеху. 
Кубинців вразила точність ро
боти інструментальників, заці
кавив технологічний процес ви
сокочастотної термічної оброб
ки інструменту. На лекальній
УУТУУУУУУУТУуууу-п уууууууут
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дільниці відбулося ще одне > 
примітне знайомство. Комсо-> 
мольськнй групорг дільниці, $ 
ударник комуністичної праці > 
Віктор Іоань і староста групи,5 
член кубинської Спілки моло-і 
дих комуністів Франціско Мо- £ * 
ралес вирішили підтримувати 
між собою тісні зв’язки. Вони 
обмінялися адресами і па знак 
дружби міцно обнялися.

Близько трьох годин тривало 
знайомство гостей з заводом. 
У четвертому механоскладаль
ному цеху, вони з особливим 
захопленням зустріли повідом
лення про те, що тут виготов
ляються сівалки для револю
ційної Куби. т" ’ ’
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бітником — користі ніякої. 
В Іщенка напоготові завж
ди одна відповідь: «Нащо 
мені школа?». Не допомогло 
й те, що Миколу при мені 
викликав до себе директор 
підприємства т. Климов- 
ський.

За ним перестав відвіду
вати уроки і робітник бази

ДОПОМОЖІТЬ
’ІЦ’ИКОЛА Іщенко, кочегар 

заводу «Хімік», у свій 
час закінчив шостий клас і... 

__ ____ _____  __ г____ покинув школу. Як кажуть, 
ційної куби. Червонозорівці« «відсіявся». Можливо, на те 
пшіадаВ400ИмашннНа ЦЮ аДрЄСУ| були серйозні причини, спра-

А ввечері зустріч була пере-« ро 
несена у заводський Г__ 1,
культури. Прибулих вітав сек-і по и поступити ретар завкому комсомолу Ана-£ п?Радилн поступити 
толій Швець. ___ ___ ’”7"“
відповідає представник героїч-г дав заяву. Але в класі бачи- НОЇ молппі прпалшпімііл7 пас-> - ■'
публіки 
кувавши за надану можливість 
познайомитись з підприємством 
та ного людьми, він запевнив, 
що це знайомство піде на ко
ристь будівництва соціалізму 
на Кубі.

Вечір закінчився великим кон
цертом, в якому виступили гос
ті та учасники художньої са
модіяльності Палацу культури.

Р. МИХАЙЛОВ.

ва не в цьому. Йдеться про 
Палац | сьогодні. Влітку, коли йому 

Червонозорівцям | чірню школу, ВІН ОХОЧЄ ПО-

ної молоді революційної рес- 
Антоніо Рокке. Подя- ли його не часто. Кілька 

відвідувань у вересні, ще 
менше — у жовтні, і тепер 
зовсім Микола махнув ру
кою на заняття. Я повідомив 
про це на завод раз і вдру
ге, сам ходив до директора, 
зустрічався з молодим ро-

змогли вплинути на нього ні 
керуючий базою т. Суслен- 
ко, ні секретар парторгані- 
зації т. Попельницький.

Список учнів-прогульни- 
ків можна продовжити. Се
ред них тракторист заводу 
по переробці гібридного і 
сортового насіння кукурудзи 
Микола Бойко, робітниці 
будуправління № 10 «Укр- 
елеватормельбуду» Галина 
Яровенко і Марія Курочкі- 
на. Керівники цих органі-, 
зацій тільки на обіцянки 
метиковані, а справді допо-« 
могти школі ніяк не спро
можуться. Між іншим, Ма-

«Укроптм’ясорибторгу» Іван 
Данилов. Сам же прийшов 
перед початком навчально
го року, приніс заяву (дру-

ПОВЕРНУТИ
жина порадила, вона відмін
но вчиться у нас). А тепер, 
як рак, відступив назад. За
питав Ніну: «Чому твій чо
ловік не ходить?» Вона у 
відповідь! «Не хоче. Каже, 
часу не вистачає». Якось за
став самого Івана на роботі, 
підійшов поговорити і почув; 
«Ви сюди не ходіть, все рів
но не допоможе (?!)». Не

рія — депутат міської Ради 
депутатів трудящих, акти
вістка на будові, а вчитися 
далі не наважиться. Мов-

хто пропускає заняття, фі
гурували в стінгазетах, зом 
крема сатиричних. Дуже 
рідко про вечірню школу 
йде мова на комсомольських 
зборах. А результати бу
ли б! Ось кілька фактів. 
Коли поведінку шофера 
райсанстанції т. Погорело
ва обговорив колектив, він 
одразу став сумлінним учч 
нем. Так само вдалося по
вернути до школи санітарку 
обласної лікарні т. Воробйо- 
ву. А в інших організаціях 
обмежуються розмовами 
віч-на-віч. Якщо людина по
рушує трудову дисципліну, 
то всі дізнаються про це і 
на зборах, і через стінну 
пресу. Навчання ж у школі 
дехто в душі вважає 
бистою 
вмовляння 
правило так: 
тебе самого

бс- 
ко-

„ВІДСІЯНИХ“ 
ляв, діти у мене, їх треба 
вивчити.

Кожний з цих товаришів 
влітку подавав заяву до 
школи, обіцяв ходити. Ди
рекція пішла їм назустріч, 
створила спеціальний клас 
прискореного навчання, в 
якому за два з половиною 
роки можна одержати осві
ту за 5—8 класів і посту
пити в 9. Так ні ж, 
заяви подали, а відвідува
ти не хочуть. Робітники 
взуттєвої фабрики В. Шер- 
шнюк і агрегатного заводу 
С. Ксендзюк взагалі ні ра
зу не навідались до школи.

Педагоги і, зокрема, я, як 
класний керівник, не в силі 
вплинути на нерадивих уч
нів, розмови в директор
ських кабінетах не допома
гають. Що ж робити?

На мою думку, користі з 
наших вмовлянь буде мало 
доти, аж поки громадськість 
своїми силами не візьме
ться за справу. На жаль, 
не пригадую жодного ви
падку, щоб прізвища тих,

ОСО- 
справою. Навіть 

починають як 
«Це ж для 

потрібно». І 
зразу «від
січ»;
що 
вати час?.Я 

й так працюю непогано».
Іван Данилов з цього при

воду «філософствує»: «Під
рахунки зробить інженер. А 
мені тільки накаже — зроби 
отак. Я людина маленька».

Керівники підприємств, 
громадські організації, в 
першу чергу, комсомольські, 
несуть повну відповідаль
ність за те, щоб вчився 
кожний малоосвічений ро
бітник.

До кінця першого півріч
чя залишилися лічені дні. 
Педагоги Кіровоградської 
вечірньої школи № 8 про
сять допомогти їм. Не мож
на допустити, щоб через 
кількох несумлінних був за
критий клас, і ті, хто зараз 
щодня приходить до школи, 
втратили ще один рік. Тре
ба повернути на уроки всіх, 
хто вдруге в житті «відсі'- 
явся» від учбового закладу.

3. АДАС, 
вчитель.

«Наві- 
марну-



ШиШі'ТУПІЙ М'кОШЯАРА
«ОБІРВАНА П І С Н Я»
«...Комбайнер рвучко за

гальмував і здав 
Відчув, як 
хитнулась, 
щось м'яке, податливе.

Під лівим переднім коле
сом комбайна лежав роз
пластаний Сашко. Чорний 
чуб заплутався в бур’яні, 
пальці правої руки воруши
лися, загрібаючи землю...

По дорозі в лікарню Саш
ко помер.»

Про трагічну загибель по
мічника комбайнера Саіиі 
Воленка з колгоспу імені 
Жданова Рівнянського райо- аи и
ну розповідалось в «Моло- кому^КП^України^За дез
дому комунарі» (№ 140) контрольність з боку прив
ід 21 листопада цього ро- ління і партійної організа- 
КЦ’ г, „ _ 4“ колгоспу за дотриман

іїрокурор Новоукраїн- ням техніки безпека і добо-

назад.
машина різко 
наїхавши на

ського району т. Бакаев 
повідомив, що розслідуван
ня причин смерті Саиіі за
кінчено. Справа направлена 
в народний суд. До карної 
відповідальності притягу
ється бригадир тракторної 
бригади № 2 колгоспу ім. 
Жданова В. А. Данчул.

‘ЗГОДОМ Рівнянський рай
ком КП України повідо

мив редакції: «Кореспонден
ція «Обірвана пісня» обгово
рювалась на зборах партій
ної організації колгоспу іме
ні Жданова і на бюро рай- 

~ ~ і... За без-

ром кадрів механізаторів 
бюро райкому КП Україна 
наклало суворі партійні 
стягнення на голову колгос
пу О. Я. Бродового І сек
ретаря парторганізації М. П. 
Маїиинського. їх зобов’яза
но дотримуватись поло
жень Указу Президії Вер
ховної Ради СРСР про вста
новлення шестигодинного 
робочого дня для підлітків, 
заборонити комплектувати 
кадри для роботи на сіль
ськогосподарських машинах 
без рішення правління кої- 
госпу.

І. ПАТЕРИЛО, 
секретар Рівнянського 
РК КП України.

МОВЧАЛЬНИКАМ НЕ ІДМОВЧАТИСЯ
П ЕРЕД нами редакційна книга реє- 
* * страції листів і критичних корес
понденцій, надісланих на реагування у 
відповідні організації і установи. Тут 
досі пустує графа «Заходів вжито» на
проти помітки: «Надіслано в Устинів- 
ськнй райком ЛКСМУ».

Ще 10 травня на ім’я секретаря Усти- 
нівського райкому комсомолу т. Дивіна 
редакція переслала листа О. Іжаченка. 
Тричі нагадувалось працівникам райко
му, щоб вони розібралися зі скаргою. А 
вони, мов у рот води набрали. Дуже 
прикро, що т. Дивін, молодий керівник, 
а чомусь вважає, що займатися скарга
ми трудящих — не його справа, що 
можна інколи й змовчати: автор про 
лист забуде, а редакція не нагадає.

Надміру врівноважені і стоїчні пра
цівники в Гайворонському райздоров- 
відділі. 7 вересня редакція надіслала 
лист жительки с. Долинівки Марії Бон
дар в. о. заврайздороввідділом т. Коб- 
занцеву. йшлося про грубе ставлення 
лікаря-терапевта т. Шовкуненка до хво
рих. Хтозна, чим керувався т. Кобзан- 
цев, але відповіді до редакції не на
дійшло. Приступив до виконання обо
в’язків завідуючого Б. Гальперін. Часу 
для того, щоб розібратися по суті і да
ти відповідь редакції пройшло більш, 
ніж досить — чотири місяці — а райздо- 
роввідділ вперто мовчить. Ці факти свід
чать про те, що не перевелися керівни
ки, які ігнорують вказівки партії про 
реагування на виступи преси.

Саме подібні люди повинні знати, що 
в постанові, нещодавно прийнятій ЦК 
КПРС, наголошується на тому, що за
тискувачі критики, особи, які зверхньо 
ставляться до сигналів преси, повинні 
нести сувору партійну і адміністративну 
відповідальність.

У цьому зв’язку найсуворішого осуду 
заслуговує непартійне ставлення до ви
ступів преси працівників Новопразького 
райкому комсомолу. За останні чотири 
місяці редакція газети «Молодий кому
нар» тричі опублікувала критичні мате
ріали з Новопразького району. І що ж. 
Секретар райкому ЛКСМУ М. Заболот
на, бачте, не знайшла часу, щоб випра
вити ті упущення, на які наголошувала 
газета у своїх виступах і дати редакції 
аргументовану відповідь. Всі нагаду
вання (а їх редакція за цей час надісла
ла близько десяти) лежать мертвим 
кладом в столі секретаря райкому. 
Що ж, коментарі, як ка- 
Туть, зайві!

«ААовчальники», або якщо 
■'рямо говорити, витончені 
затискувачі критики, не пе
ревелися і в інших районах. 
Кажуть, що завідуючий 
Добровеличківським район
ним відділом культури т. 
Лалим непоганий працівник. 
Але гріш ціна тому керівни
кові, який власний «пре
стиж» становить вище інте
ресів справи. Інакше й не 
можна розцінювати той 
факт, що ось уже більше мі
сяця т. Лалим не відповідає 
редакції на рейдовий мате
ріал. «Нехай...» — гово-
рять безтурботні», (но* "

к

о

ВК О Р Е О 
ПОНДЕН-

ЦІЇ «Будівни
цтво 
ться, 
ють» («Молодий ] 
за 18 листопада 
йшлося про безгосподар
ність на будівництві Долин- 
ського цукрового заводу. Як 
повідомила адміністрація 
цього підприємства, факти, 
наведені в кореспонденції, 
«майже повністю мали міс
це». (Заради справедливості 
зауважимо: в надісланому 
документі не вказується, що 
ж не підтвердилося). Далі 
говориться, що «за невико-

затягує- 
перевитрати

ПОЛОВИНЧАТЕРЕАГУВАННЯ 
И А К Р И
зроста- 

комунар» 
і Ц. р.)

нання плану будівельно-мон
тажних робіт, перевитрату 
фонду заробітної плати і до
пущений брак в роботі» на
казом керуючого Кірово
градським трестом «Цукро- 
буд» начальника Долин- 
ського будівельного управ
ління т. Зайцева «знято з 
роботи і звільнено з систе
ми тресту».

Вартість демонтажу семи 
колон і дев’яти фундамен
тів віднесено на рахунок 
майстра-геодезиста П. П.

ЗАЛІКОВА СИСТЕМА 
ОДЕРЖУЄ ПУТІВКУ

БЕРЕЗНЯ ц. р. в на
шій газеті була на-

0.

мер за И листопада ц. р.). А матеріал 
«Перепона дозвіллю» В. Безп’ятого з се
ла Василівни? Він теж надсилався вам, 
т. Лалим, ще 2 листопада. 29 листопа
да ми нагадали вам, що на виступи га
зети необхідно реагувати своєчасно. Та 
ви знову по-чиновницькому відмахнули
ся. Тепер, мабуть, слово за обласним 
управлінням культури, адміністративне 
втручання якого допоможе пробудити у 
вас чуйність до скарг трудящих.

Хочеться нагадати ще про одне важ
ливе питания, підняте газетою. Напри
кінці жовтня в кореспонденції «Похваль
ний початок і безславний кінець» газе
та розповіла про випускників Новомир- 
городської школи № 4, які після закін
чення десятирічки всім класом пішли 
працювати на ферму. Минав час. 
Нестерпні умови роботи примусили дів
чат залишити ферму. Та про молодих 
тваринників-ентузіастів ніхто не хотів 
потурбуватися: ні правління артілі, ні 
первинна комсомольська організація, ні 
райком комсомолу. Ферма розпалась. 
Свою нейтральність і байдужість дл 
загубленого починання керівники артілі 
і секретар Новомиргородськпго райко
му ЛКСМУ Б. Капустянський виріши
ли прикритись «безапеляційним» рішен
ням, що доярки, мовляв, «переводяться» 
на іншу роботу, бо вони заочно вчаться. 
Колишнім же випускникам від цього бю
рократичного витвору не стало легше.

Яких же заходів вжито, щоб згурту
вати доярок?. Мабуть, ніяких, бо й досі 
керівники району не повідомили читачів, 
що зроблено після виступу газети. 
На що розраховують «мовчальники» 
взагалі? Розрахунок до наївності прос
тий: немає довго відповіді, значить чи
тач прийде до висновку, що виступ га
зети неправильний, або забуде про кри
тику в газеті.

Діловий, об’єктивний підхід до сигна
лів трудящих, широкий розвиток крити
ки і самокритики — закон життя нашої 
партії і народу.

«...Ми повинні, — говорив М. С. Хру
щов на листопадовому Пленумі ЦК 
КПРС, — тримати під найсильнішою 
лупою спостереження, під вогнем крити
ки все, що заважає нашому рухові впе
ред».

«Мовчальники» ж, ті, хто намагається 
відписатися, окозамилювачі — повинні 
нести сувору відповідальність перед 
громадськістю.

шій газеті була 
друкована стаття К. 
Лівшиця «Залікова систг- 
ма — справа творча». Спи
раючись на досвід багатьох 
викладачів Кіровоградщини, 
автор доводив переваги но
вого методу обліку знань 
для шкіл робітничої молоді. 
Незабаром на адресу редак
ції почали надходити листи, 
в яких вчителі, директори 
шкіл, учні висловлювали 
свої міркування з приводу 
порушених питань. Пере
важна більшість сходилася 
на тому, що заліковій си
стемі належить майбутнє. 
Найцікавіші листи були 
опубліковані в газеті за 6 
квітня в добірці під загаль
ним заголовком «Залікова 
система? Ми — за».

Рада обласного відділу 
народної освіти, врахову-О 
ючи досвід багатьох педаго- 
гів, а також результати 
піднятої газетою дискусії, 
рекомендувала вчи т е л я м 
шкіл робітничої і сільської 
молоді практикувати групо- 

та індивідуальні заліки.
Е

ві

НАМ 
ВІДПОВІДАЮТЬ

НбвОМИРГОРОДСЬКИИ 
виконком районної Ра

ди депутатів трудящих пові
домляє, що репліка «Ну й 
фантазер Ви, Харлампію 
Кузьмовичу», вміщена в га
зеті № 147 від 7 грудня 
1962 року, обговорена. Кри
тику визнано правильною.

Дано вказівку директору 
райпобуткомбінату т. Тка- 
ченку виплатити 50 процен
тів середньомісячної зар
плати працівникам райпо
буткомбінату, які брали 
участь у збиранні кукурудзи 
в колгоспах.

Звернуто увагу працівни
ків райвиконкому на те, щоб 
всі скарги трудящих, які 
надходять в райвиконком, ----------- Іперевірялись ретельно 
об'єктивно вирішувались.

Г. ГУЛІДА.
Голова виконкому рай« 

ради депутатів трудящих.

т и К У
Луцева. йому ж, П. П. Лу- 
цеву, «за недбале ставлення 
до складання виконавчих 
Схем ОГОЛОШеИО Сувору ДО" 
гану».

З обласної прокуратури 
повідомили редакцію, що 
розслідуванням деяких фак
тів, вказаних 
денції, зараз 
слідчі (ж 
прокуратури.

Отже, певних заходів 
вжито. Все ж дещо дивує. 
Колишній начальник Долин- 

»ського будівельного управ- 
I ління т. Зайцев та інші без- 
господарники покарані за 
розпорядженням керуючо
го трестом «Цукробуд». Але 

|чому про це повідомляють 
>з того ж таки будівельного 
’управління, а не з тресту, 
)куди кореспонденція була 
^надіслана на реагування? 
'Очевидно, «престиж» не доз
воляє керівникам тресту 
»особисто реагувати на ви- 
’ступи преси.
) '____ ф____
І
і ЗАХОДІВ вжито 
і

в кореспон- 
займаються 

органи Долинської

Недавно міністерство 
віти УРСР розіслало 
дичний лист «Про залікову »надіслана 
систему обліку знань учнів 
у вечірніх (змінних) загалі»- > 
ноосвітніх школах», в яко- | 
му нова система дістає офі
ційну путівку в життя. В 
листі,, крім прикладів з до
свіду роботи шкіл інших 
областей, наводяться й фак
ти з Кіровоградщини, циту
ються листи, опубліковані 
в «Молодому комунарі». За
лікова система таким чи
ном дістала остаточне офі
ційне визнання. Справа за 
тим, щоб педагоги, праців
ники народної освіти облас
ті взялися активно впровад
жувати її в життя, творчо 
застосовувати в рзботі.

ос- 
мето-

До нашої редакції надійшов
> сигнал про те, що о га- 
)строномі міста Кіровогра
да нерідко з'являється моло- 
I ко заниженої жирності. Праціз-
> ник «Молодого комунара» ра- 
) зом з дсржторгінспекгзлом 
І І. Міщснком, санітарним ліка- 
' рем Н. Соколовою перевірили 
к тут якість молока. Факти під- 
’твердилися.
і) Як повідомила нас директор
> гастроному № І А. Лбросимо- 
) па, цей випадок обговорювався 
’ на засіданні місцевкому проі>- 
) спілки. За підготовку двох бі-
> донів неякісного молока для по- 
} купців рознощиця Л. Зачепа 
»з ро'боти звільнена.

2 р о з т о в у 
л треба продовжити

О ЦІКАВІСТЮ Д хвилю- 
ванням прочитав я ви

ступ в «Молодому комуна- 
рі» голови обласної секції 

. з настільного теніса Б. Слі- 
паканПРОБЛЕМИ МАЛОЇ 
РАКЕТКИ». Справді, роз
мова про цей вид спорту 
розпочата вчасно і має бу
ти продовжена. Ще не все 
загублено: прихильників на
стільного теніса багато і в 
шахтарській Олександрії. 

Хороше завжди залиша
ється хорошим. Є в нас ко
лективи фізкультури, де бі
ла кулька стала повновлад
ним господарем поруч з ін
шими видами спорту. Та не 
про це зараз хочеться повес
ти мову. Турбує інше. На 
наших міських підприємст
вах ще зустрічаються і 
спортивні, і господарські ке
рівники, які недооцінюють 
малої ракетки.

Взяти б для прикладу ав
тобазу. Чимала організація. 
Тут працює більше тисячі 
чоловік різного віку.

— Давайте придбаємо те
нісний стіл, ракетки, — за
пропонувала якось молодь 
керівникам автобази. Але — 
безрезультатно. Пізніше 
юнаки і дівчата почали

і'

10!

ПОРАЗКА СПРОСТУВАЛЬНИКІВ
ДУЖЕ категоричну відповідь надіслали начальник 

Гайворонського паровозоремонтного заводу т. Ми
хайлов і секретар партійного комітету т. Капиченко на 
статтю «Скромність — не чиновницька сумирність», на
друковану у «Молодому комунарі» 24 жовтня 1962 роч 
ку Вони пишуть: «Партком заводу на своєму засідан- 

- ____ статтю і ппийшов ло виснов-

просити, вимагати, доводи
ти голові місцевого коміте
ту т. Морозу...

А той розпорядився купи
ти... більярдний стіл. П’ят

сот карбованців громадських 
грошей вбухали в інвентар, 
який мало що дає для роз
витку масового спорту. Як 
же бути любителям настіль
ного теніса? А їх тут нема- ■ 
ло.

Не кращі справи і в культт 
освітньому училищі. Прав
да, нещодавно тут грали в 
теніс близько ста спортсме
нів. Вони зсовували класні 
столи, закріплювали на них 
сітку і починалися трену
вання. Звичайно, умови при
мітивні, але все-таки — ви
хід із становища. Минув 
час і в училищі з’явився 
справжній тенісний стіл.

— Куди ж його приткну
ти? — бідкалися в дирек
ції.

Безпорадно здвигали пле
чима і самі спортсмени. А 
дирекція так і не знайшла 
притулку для столу.

Тернистий шлях перед на
стільним тенісом в Олек
сандрії. Щоб не бути голо
слівним. наведу ще один 
факт. На заводі підйомно- 
транспортного обладнання є 

’•тенісний стіл, є й спортсме
нки. Але ні тренування, ні 
•змагання тут не провадять-
• ся. Знову ж таки вся зако- 
" вика в приміщенні.
■ Закінчуючи свій короткий
• виступ, гадаю, що викладе
нні тут думки продовжать
• керівники спортивних орга-
• нізацій та підприємств міс- 
п та.
п П. КОНСТАНТИНОВ, 
” інструктор Олександрій- 
« ської міської ради ДСТ 
“ «Спартак». /
ІЗ

□ туугуїх ч ту зтч V тту ттп х ?
2 «МОЛОДИЙ КОМУНАР»
■ 23 грудня 1962 р., З стор.

тивно розглянув виступ газети. Ось що повідомив у 
листі, надісланому до редакції, Гайворонський райком 
партії:

«Партком заводу дійсно, обговорюючи статтю, не на
мітив конкретних заходів для покращення трудовлаш- 
тування Т. Майданюк та інших працівників, що закін
чують технікуми та інститути, за їх спеціальністю. Тут 
обмежились відпискою.

Райком партії виявив, іцо на заводі цілий ряд моло
дих спеціалістів працює не за спеціальностями і запро
понував адміністрації подбати про правильну розстанов
ку кадрів.

«• ку Вони пишуть: «партком Давиду но ишему осі^ідоп- 
ні 16 листопада обговорив статтю і прийшов до виснов
ку що у трудовлаштуванні молодого спеціаліста 
Т Майданюк немає вини з боку начальника відділу 
кадрів К Гладик і начальника планово-виробничого 
відділу М. Крилова». Оце, власне, і все, що було 
сказано з приводу порушеного газетою питання. В ці
лому ж багатослівна відповідь була не по суті справи.

До іншого висновку прийшов Гайворонський райком 
КП України, який на наше прохання втрутився і об’єк-

в 
■
* а
□

П. ФЕЩУК, 
секретар Гайворонського райкому КП України»,



І

<СТ ЙДУ розкислою 
' осінніх дощів дорогою. 
Настрій гнітючий. В тон 
погоді. З одного боку чор
ніє масна рілля, з друго
го — зеленіє озимина. Але 
й це не радує, хоч я зав
жди захоплювалась безмеж
ною, вільною широчінню 
степу.

Вітер повернувся і січе 
мілкими, дошкульними, як 
дріб, краплинами прямо в 
обличчя. Я нижче схиляю 
голову і йду. Потім не ви
тримую, прискорюю крок, 
потім ще і ще. Ловлю себе 
на тому, що швидко біжу, 
не помічаючи, що ноги до 
колін заляпані багнюкою.

Зупинившись, раптом від
чуваю, що дуже стомилась, 
що не можу більше йти, що 
ноги аж гудуть. Від розпа
чу хочеться плакати. Не 
знаю, може, по моїм об
личчі разом з краплинами 
води текли зрадницькі сльо
зинки, але я з останніх сил 
старалась стримати себе.

Скільки простояла неру
хомо серед поля, над до
рогою, де з одного боку 
чорніла рілля, а з другого 
зеленіла озимина, невідомо. 
Але раптом згадала, як ко
лись, років зо два чи три 
тому йшла цією самою до
рогою. Але 
Шуринкою.
кою.

Ми були, 
не уявляли 
ми самі не 
віть думки, що колись роз
лучимось...

ПГ ОДІ теж сікли в облич- 
* чя злі, різкі, холодні 

краплі осіннього дощу, було

ДО ВСЕСОЮЗ
НОЇ НАРАДИ 
МОЛОДИХ 
ПИСЬМЕННИ
КІВ
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холодно, навколо одна чор
на рілля, не зеленіли моло
ді сходи пшениці.

Нам було до сліз гірко, 
Шуринка мовчала, але я ба
чила, що їй важко, що вона 
вже дуже стомилася, що 
вона скоро зупиниться і не 
скаже, а лише тихенько, 
одним видихом, прошепоче: 
«Не можу!».

що я дійду, обов’язково 
дійду, навіть коли зовсім 
знесилюсь... Адже ти тут, 
біля мене...

Втомлено посміхнувшись, 
вона глянула на мене свої
ми великими сірими очима. 
І в них, в цих дитячих очах, 
світилась тоді рішучість 
впевненість дорослої, 
ледве стрималась, щоб 
розцілувати її, мою 
завжди таку тихеньку й 
помітну сестричку...

ОСЬ тепер, знову
1 цій дорозі, я йду, 

□же сама, без нікого, 
Шуринки. Але дивно,

і 
Я 

не 
милу, 

не-

не сама, а з 
Моєю подруж-

як сестри. Нас 
нарізно, та й 
припускали на-

Я гарячково обдумувала, 
як надати сил Шуринці. На
віть не відчувала втоми за 
цими роздумами.

— Шуринко, а пам’ятаєш, 
як ми з тобою літом люби
ли ходити по дощі? Лило, 
як з відра, а ми тільки ра
діли...

— Зараз не літо...
— Шуринко, а зараз теж 

іде дощ, і теж дуже гарно. 
Дивись, он там, далеко-да
леко, де небо сходиться з 
землею, видно...

— Таню, — перебила Шу
ра, — адже ти говориш, 
щоб тільки мене підбадьо
рити, щоб не мовчати. Я ж 
знаю. Танюшо, рідненька, 
ти завжди мені допомагала 
і зараз теж, якби не ти, я б 
давно вже сиділа на оцій 
ось бруднючій траві. В ме
не вже нема сил, але знай,

й на хвилину ще не заснула, 
Вона сина чека з дороги.

А надворі дощі осінні.
І чим дужче вони періщать
У шибки і оббиті стіни,
Тим болить в неї серце більше.

Осоружні вітри осінні 
Знов гасають всю ніч кругом хати. 
Дощ, збратавшись із лічозіром, 
В хату проситься ночувати,

Тарабанить в шибки сердито, 
Наганяє глибоку втому. 
Тільки мати не вірить вітру, 
Не відчинить вона нікому, 

Опріч того, хто в причілкове 
Обережно вікно постука, 
І вона не пита ні слова, 
Простягає старечі руки.

Обнімає, пізнавши енна, 
Тільки рипнуть сінешні двері... 
Кожний день внгляда, мо йтиме, 
Залишає йому вечерю.

От за північ уже потягнуло, 
Наганяють вітри тривогу.

в

Срібне місячне проміння, 
Світ дивуючи красою, 
П’є з гречок меди солодкі, 
Запиваючи росою.

То скупається у річці, 
Потягнувши хмар отари, 
То сріблиться на осиці, 
Осипає в ніжні чари.

Простеляє світлий килим 
На поля і на діброви, 
Грає барвами рясними 
Тільки місяць хмурить брови, 
Як веде серйозну мову 
Із туманами густими, 
Бо не може з трав шовкових 
Спить вологу невидиму..

Володимир КОНОНЕНКО, 
викладач Кіровоградської дитя
чої художньої школи.

Засідання клубу поезії при редакції «Моло
дим комунар».

Нові вірші читає Микола ГАЛИЧЕНКО,

Кремгес.

для учнів світла вог
ник.

Юрій ФРЕНКЕЛЬ,
вчитель.

на 
але 
без 

після 
згадки про подругу, я від
чула, що вона незримо йде 
зі мною і дивиться своїми 
великими сірими очима.

Мила, рідна Шуриночко, 
ти завжди допомагала мені, 
і навіть тепер, коли ти да
леко-далеко, за тисячі кіло
метрів, ти тут, біля мене, 
ідеш тихо, непомітно і ди-: 
вишся ніжними, великими: 
очима, в яких світиться рі-: 
шучість і впевненість.

Олена ЧОПЕНКО.
с. Петроострів 
Хмелівського району.

ГУМОРЕСКА

Димить намисто ліхтарів 
На лебединих шиях ву

лиць.
На тебе з зошитів, мов спів, 
Дитячі лиця посміхнулись. 
Завмерла тінь твоя на мить, 
Та ожила, як в морі човник, 
Бо завтра треба запалить 
Тобі

Зацвіла калина
Понад ставом..,
З казки
Чи з якоїсь давнини
Ти прийшла, 
Край ставу тихо стала, 
Мрійно задивилась 
На лани.
В коси,
Дорогі мені до болю, 
Колоски пшеничні 
Заплела,
Усміхнулась щиро, 
І над полем
Урожайна пісня 
Попливла.
Степовий вітрець 
Тебе овіяв, 
З вій омив 
Задумливості тінь 
И пісня та
Полинула, як мрія, 
Жайворонком 
В рідну далечінь.
...І мені до серця 
Докотилась.
Де ще бачив очі я оті? 
Ой, та це ж весна
У літнє вділась 
к в поля крокує золоті.

На травинці 
Сріблиться роса, 
В сяйві райдуги 
Краплі горять. 
Чарівна невимовна краса 
Та роса — 
Степова благодать.
Хай росинка 
На грунт упаде, 
Хай зволожить 
Частинку зерна. 
Значить, 
Марно життя не пройде. 
Значить, 
Людям послужить вона.

ОНИ познайомились на 
танцях. Був теплий су- 

V ботній вечір. Вісімнадцятн- 
" річна Люда Єгорова, біля- !ва, струнка дівчина, — 

контролер ковальсько-пре- 
Л сового цеху найбільшого в 
р нашому місті заводу. О"і 
І у Люди світло-карі. Коли 

дівчині дуже весело, грай
ливі бісики стрибають на 
одній ніжці, ходять на го
лові, перекидаються світли
ми зайчиками в її 
лукавих очах.

Саша Голиков... 
худорлявий юнак, 
цею кучерявого темно-каш
танового волосся. Він непо

гано танцює, вважає себе 
(■знавцем мистецтва. Його 
(тонке, нервове обличчя об- 
( рамовують полохливі пагін- 
5 ці експериментальної борід
ки. Саша працює в ремонт
но-механічному 
слюсар.
воді. А

Якби 
зітхань, 

разом, 
встановити рід занять Са- 
ші, то на їх подив профе
сій у нього виявилось би 
величезна кількість: моло- 
лДИй лікар, геолог, майстер 
(парашутного спорту, інже- 
( нер-металург, асистент відо- 

л мого психолога Вольфа

велнких,

Високий
З КОПИ

цеху. Він 
Але тільки на за

лоза йог.. межами... 
об’єкти Сашиних 
зібравшись колись 

зробили б спробу

Анатолій КУМАНСЬКИЙ, 
працівник олександрів- 
ської міжрайонної газе
ти «Вперед».

і мого психолога Вольфа 
|Мессінга, колишній радист 
І колишньої північної стан

ції і т. д. і т. п. Одного 
разу він ледве не назвався 
космонавтом, але своєчасно 
спохватився...

При знайомстві з Людою 
Саша відрекомендувався 
інженером - конструктором 
заводу «Прогрес». Весь ве
чір хлопець до самозабут
тя розповідав про специфі

чну своєї роботи, про склад- 
Чцість усякого роду кон-

величезний

ю к“
струкцій,
план («А ми його перевико
нуємо!»), про цікаві пер
спективи.

Люді дуже хотілось роз
повісти про себе, про своїх 
товаришів, але все якось 
не вдавалося. Потік Саши- 
ної балаканини 
мав...

■VКОВАЛЬСЬКО - пре- 
совому цеху Саша ні

коли не бував. Його на 
мить приголомшив гуркіт. 
Через деякий час встанови
ли маховик, залишилось 
одягти приводні паси. Рап
том за спиною пролунав 
знайомий голос:

— Здрастуй, Сашо!

На обличчі дівчини з’яви
лись червоні плями.

— Але вчора ти був Са
шею, — ніяковіючи заува
жила вона. — Як же так?

— Ви, власне, про якого 
Сашу? — оговтавшись, по
блажливо запитав хло
пець. — Того, що на «Про
гресі»?

Розгубленість пройшла. 
До нього поверталась зви
чайна самовпевненість.

— Так, на «Прогресі»,— 
ніяк не могла прийти до тя
ми Люда.

— Це ж мій браток! 
Близнюк! Нас всі плутають... 
Навіть мати... Ми інколи 
один одного не пізнаємо. 
Тобто, пізнаємо, звичайно, 
але не знаємо, хто з 
який...

— Он воно що, — 
сміхнулась Люда. — А 
мені про вас нічого не 
зав.

Саша відкрив, було, рота, 
щоб відповісти дівчині, але 
на свій жах 
го кличуть:

— Сашо!
кав, сидячи 
гадир. — 
Оглух, чи що?

«Інженер - конструктор» 
від несподіванки здригнув
ся і почав мовчки диви
тись крізь стіну цеху. На 
душі стало паскудно, тоск
но.

нас

ЛО
ВІЇ! 

ка-

У неділю вони разом від
відали пляж, ввечері диви
лись кінофільм, потім зай
шли в павільйон — їли 
морозиво. Одним словом, 
вихіднії день пройшов на- 
славу. А в понеділок... Не
дарма понеділок називаю'1 ь 
важким днем. Він став 
найчорнішм днем у без
хмарному двадцятидвохріч- 
ному житті Олександра. 
Тільки приступили до робо
ти, як до нього підійшов 
бригадир:

— Бери інструмент, піде
мо в ковальський. Новий 
прес прибув. Треба змонту
вати і запустити.

гуркоті пресів 
кранів бідний

Навіть в 
і дзвоні 
«інженер - конструктор» піз
нав цей голос. У нього спіт
ніли долоні. «Не може бу
ти! Звідки?» — промайнула 
блискавкою думка. Саша 
обернувся. Так, він не по
милився. Перед ним у ро
бочому халатику стояла 
Люда. «Що робити? Що 
робити?».

— Сашо, якими вітрами 
до нас? — здивувалась Лю
да.

— Я тут... той... Я не Са
ша, — хриплим голосом ви
палив він, і відкашлявшись, 
додав: — Я — Федя.

почув, що йо-

Сашко! — гу
ла пресі, бри- 
Санько, чоргі

Сашко мовчав. Мовчала 
і Люда, А захриплий бри
гадир ие вгамовувався:

— Са-а-а-ш-ко!
Тихенько 

до ліктя хлопця, Люда 
тично зауважила:

— Федя, здається 
кличуть.

У Саші кілька разів 
нулась ліва щока, і звело 
шкіру на голові.

— Ні, ви зрозумійте... Я 
не той... Не цей... Я бли
знюк... Нас навіть мама... 
У мене Федя на «Прогре
сі»...

Хлопець необережно під
вів голову і побачив її очі. 
Чого тільки не виробляли 
грайливі чортенятка в цих 
великих, лукавих очах! Во
ни стрибали на одній ніж
ці, ходили вверх ногами. 
Вона дзвінко розсміялась і 
подалася вглиб цеху.

— Ми навіть одни одного 
інколи... — белькотав їй 
услід новоявлений «близ
нюк».
'Т’ЕПЕР, коли вони зустрі- 
.* чаються на прохідній або 
в заводській їдальні, Саша 
робить вигляд, що з Лю
дою він ніколи не був зна
йомий. А добре вихована 
Люда завжди ввічливо го
ворить:

— Здрастуйте, Федю! | 
В. РОВИНСЬКИЙ, У, 

слюсар заводу «Чер
вона зірка».

м. Кіровоград. 

Са-а-а..! 
доторкнувшись 

так-

вас

сіп-
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