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Декада політичної літератури 
присвячена 100-річчю з дня народження В. І. Леніна по
чалась 10 жовтня в містах Таджикистану, повідомляє ко
респондент ТЛРС з Душанбе. На вулицях І площах міса 
Душанбе. Лснінабада, Куляба. Курган-Тюбе, Курска —• 
під старими платанами і серед іце пишних розаріїв -ч 
розмістилися сотні книжкових кіосків. На столах — ее- 
ликнй вибір політичної літератури, матеріали міжнарод
ної Наради комуністичних і робітничих партій. Централь
не місце займають твори В. І. Леніна таджицькою і 
узбецькою мовами . спогад» про вождя.

...У 1924 році з Бухари в Душанбе прийшов караван 
верблюдів з цінним вантажем. Він доставив сюди першу 
друкарську машину і шрифт. І першими книгами, які ви
йшли и свіг у молодій Радянській республіці, були робо
ти В. і. Леніна. З того часу Твори вождя видавались у 
республіці 180 раз загальним тиражем у півтора мільйона 
пріїмірннків.

В. С. КЛЮЙ, 

начальник обласного управління 
сільського господарства.

Завтра—
День 

працівників 

сільського 

господарства

• ВІДПОВІДЬ НОВО АРХАНГЕЛЫДЯМ

Коли ми визначили, іцо в 
шостому полі «безосто'і-1» зі
брано по 46 центнерів з гек
тара. то збуджено поздоровля
ли одна одного. Високого вро
жаю чекали, знали, що не 
менш як по 38—39 центнерів 
одержимо. Бо своєчасно роби
ли псе — сіяли, боронували, 
затримували сніг, підживлю
вали озимину. Вчасно і зіб
рали урожай — за 10 робочих 
днів. Та все ж шосте поле ще 
раз підтвердило, що земля 
наша щедріша, навіть, аніж 
ми думаємо.

Ужинок цього року вияпив-

ся чималий. Нині возимо бу
ряки на цукрозавод. По 260 
центнерів накопуємо з гекта-» 
ра. Кукурудза на силос дала 
по 253 центнери, зернова обі
цяє по 43. В тому, що колгосп 
домігся високих урожаїв, не
абияка заслуга механізаторів, 
нашої тракторної бригади« 
Адже від сівби і до жнив У 
полі працюють машини. А 
серед старих механізаторі» | 
ми. ті, що прийшли в бригаду, 
лише кілька років тому. Тут« 
у процесі роботи. А утворив 
лась наша комсомольсько? 
молодіжна група.

На нас уже не дивляться.
-------------------------як на новачків. Адже Сашко, 

та Микола Оношенкн. працю?
ючи на оранці, щозміни вико
нували завданвя на 120—125.

Э ОЛОТА ОСІНЬ 
крокує неозо

рими нивами ор
деноносної Кіро- 
воградщини, ра
дуючи хліборобів, тваринників, механіза
торів щедрими плодами їх невтомної 
праці. Завтра наше свято — День пра
цівника сільського господарства. І всім 
трудівникам полів, тваринницьких ферм, 
тракторних бригад ми скажемо: «Уклін 
вам, добрі люди, і щире спасибії».

Сільське господарство нашої області 
зробило за останні роки помітний крок 
уперед. Значно зросла оснащеність кол
госпів і радгоспів різноманітною техні
кою. Колись В. І. Ленін мріяв про 100 
тисяч тракторів для Країни Рад, а зараз 
лише на Кіровоградщині є 23,6 тисячі 
тракторів (в 15-сильному обчисленні), 
3065 зернозбиральних, 1136 силосозби
ральних, 1599 кукурудзозбиральних і 
1749 бурякозбиральних комбайнів. Як
що на початок 1963 року тракторів, сіль
ськогосподарських машин і механізова
них транспортних засобів в нас було на 
на суму 45,8 мільйона карбованців, то на 
початок 1969 року — на 80,5 мільйона 
карбованців. Сучасний рівень оснаще
ності сільськогосподарською технікою 
дозволяє всім колгоспам і радгоспам 
вирощувати зернові колосові культури 
без затрат ручної праці, а кукурудзу, 
соняшники й цукрові буряки — з міні
мальними затратами ручної праці і 
одержувати високі врожаї навіть за не
сприятливих погодних умов.

А саме цього року погода завдала 
хліборобам багато клопоту. Проте ні
яких коректив у наміри працівників ла
нів вона не змогла внести. Корективи 
були внесені самими хліборобами. Так, 
на .початку року працівники сільського 
господарства області взяли зобов’язання 
зібрати по 26,1 центнера зернових з 
гектара, в тому числі озимої пшениці 
по 25,7 центнера і продати державі 
762 тисячі тонн зерна. Прагнучи озна- 
ААенувати 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна високими трудовими дарун
ками, хлібороби області зібрали зерно
вих в середньому по 27,4 центнера з 
гектара (станом на 7 жовтня), а озимої 
пшениці — 28,6 центнера. До 5 жовтня 
господарства області продали державі 
941 тисячу тонн зерна, що складає 123,4 
процента до плану. Продаж зерна дер
жаві триває. Хлібороби з честю вико
нали і перевиконали свої зобов’язання. 
її-ІГ А ВСІХ ЕТАПАХ боротьби за врожай 

перед’ювілейного ленінського ро
ку поряд з комуністами, з досвідченими 
хліборобами були комсомольці і мо
лодь. У жнивах взяли участь 14 тисяч 
мол<?дих хліборобів. Імена багатьох з 
них з повагою називають у колгоспах 
і радгоспах. Наприклад, механізатори 
комсомольсько-молодіжної тракторної 
бригади Василя Моторного з колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоархангельського 
району в короткий строк, за 9 днів, про
вели жнива. На кожному гектарі ьони 
зібрали по 42,5 центнера пшениці і 40,4 
центнера ячменю. Молодий комбайнер 
з колгоспу «Росія» Маловисківського 
району Володимир Граждан на 249 гек
тарах зібрав 8947 центнерів зерна.

В дуже несприятливих погодних умо
вах провели хлібороби сівбу кукуруд
зи, цукрових буряків та інших культур. 
Стихії вони протиставили високу органі
зованість і майстерність. Вісті, що нині 
надходять з полів, свідчать, що праця 
людей увінчалася успіхом. Вже зараз в 
середньому по області ми збираємо по 
35 центнерів зерна кукурудзи і 241 
центнер цукрових буряків з гектара 
(при зобов’язанні відповідно 35 і 231 
центнер). До закінчення осінніх польо
вих робіт ці показники неодмінно

зростуть. Всі зобо
в’язання по вироб
ництву продуктів 
рослинництва бу
дуть перевиконані.

ГЇИСОКІ РУБЕЖІ б змаганні на гідну 
зустріч Ленінського ювілею намітили 

й тваринники області. Вони дали слово 
вибороти по 62,5 центнера м’яса на 
100 гектарів угідь, надоїти по 2250 кі
лограмів молока від кожної корови. Ці 
зобов’язання успішно виконуються. 
План дев’яти місяців по заготівлі м’яса 
виконаний на 100,9 процента, а річний 
план по заготівлі молока — на 85,6 про
цента. Середній надій на корову за де
в’ять місяців становив 1927 кілограмів
— на 116 кілограмів більше, ніж за цей 
же період минулого року. На правому 
фланзі соціалістичного змагання тва
ринників — такі люди як доярка кол
госпу імені Леніна Новгородкіеського 
району, кавалер ордена Леніна, в не
давньому активна комсомолка, а зараз
— член партії Тетяна Іванівна Мару- 
щак. Торік, вона надоїла по 5052 кіло
грами молока від кожної корови. Не 
менший рубіж подолає вона і цього ро
ку. На досвідчених тваринників рівня
ються молоді працівники ферм. Дояр
ки комсомольсько-молодіжної ферми 
колгоспу «Мир» Гайворонського району 
виступили ініціаторами змагання за гід
ну зустріч 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. їх почин підхопили молоді 
доярки в усіх районах. Приємно відзна
чити, що переможцем республікансь
кого конкурсу майстрів машинного до
їння корів стала комсомолка Людмила 
Криворучко з колгоспу імені Дзержин- 
ського Знам’янського району.

За останні роки на наших фермах 
завдяки механізації значне зросла 
культура виробництва. Це особливо 
добре видно на прикладі спеціалізова
них господарств Знам’янського району. 
Впровадження комплексної механіза
ції і передової технології дало можли
вість майже повністю ліквідувати ручну 
працю, удосконалити організацію робіт. 
Різко збільшився валовий надій молока, 
виробництво яєць і м’яса.

Зараз спеціалізація господарств 
здійснюється в усіх районах. Область 
матиме 27 колгоспів, у яких будуть ме
ханізовані птахоферми. Виробництво 
свинини зосередиться в 38 колгоспах і 
12 радгоспах. Створюються спеціалізова
ні господарства (зараз їх є 28) по доро
щуванню і відгодівлі великої рогатої 
худоби. Решта колгоспів спеціалізується 
на виробництві зерна, цукрових буряків 
і молока.

В зв’язку із здійсненням спеціаліза
ції зростає роль комсомольських орга
нізацій, які повинні посилати на вирі
шальні ділянки виробництва кращих 
юнаків і дівчат.

Трудове селянство нашої країни готу
ється зараз до III Всесоюзного з’їзду 
колгоспників. У селах області відбули
ся збори, на яких обговорено проект 
нового Статуту сільськогосподарської 
артілі. Зараз проходять районні збори 
представників колгоспників. Серед їх 
делегатів чимало молоді. ■

Нещодавно прийняте рішення про на
городження переможців змагання на 
честь 100-річчя з дня народження Іллі
ча Почесною Ленінською Ювілейною 
Грамотою і Ленінською Ювілейною Ме
даллю ще сильніше розпалило вогонь 
трудового змагання. Молоді хлібороби, 
механізатори, тваринники не шкодують 
сил і енергії, щоб ще вище піднести 
трудову славу Кіровоградщини. А це 
запорука того, що виробництво продук
ції сільського господарства в області з. 
року в рік буде невпинно зростати.

процентів. Майже дві трети? 
ни зеленої маси кукурудзи 
зібрав Іван Верховний, груп«, 
комсорг нашої групи. Добре 
працюють Віктор Руденко, 
Леонід Опошенко. За відмінну 
роботу правління колгоспу, 
преміювало І. Верховного та 
М, Оношенка безкоштовними 
путівками в санаторій.

Хоч не наступив ще фініш 
цьогорічним справам, та вже 
постають нові турботи — ггра. 
врожай майбутнього року. Ми 
вирішили виростити пшениці 
Не менш як по 36 центнерів 
па кожному гектарі. Під озк- 
мину внесли по 12 тонн пере« 
гною, вчасно посіяли, забори» 
кували площі. Весною піджи
вимо комбінованими добрива
ми, які вже заготовлені.

Глибоку оранку на зяб про
вели з одночасним внесениям 
мінеральних добрив. На май
бутній рік плануємо одержати 
по 250 центнерів цукрових бу». 
ряків та по 45 цей і перів куку
рудзи. Саме під весняні куль
тури зараз трактористи готу? 
юіь поле. Звичайно, успіху 
будемо добиватись усією бри- 
гадою. дотримуючись правил 
агротехніки. А це залежить 
від злагодженої роботи всьо
го колективу. От і вирішили 
ми на зборах і надалі вважа
ти високу трудову дисципліну 
нормою життя в бригаді. Ко
жен має своє особисте зобо
в'язання на честь Юб-річчп з 
дня народження Б. І. Леніна« 
А, крім цього, всі ми. молоді 
механі іатори, змагаємося між 
собою за перехідний мандат, 
кращого по професії.

Контроль поста «Комсомоль? 
ського прожектора» за стапоц 
техніки теж дав добрі наслід
ки. Зекономлено по 3(Ю кіло
грамів пального па тракторе 
«Прожектористи» також стеч 
жать за посівами, роботою ав
тотранспорту.

Урожай майбутнього року 
залежить від старанності са
мих хліборобів. Сьогодні, на», 
передодні свята працівників 
сільського господарства ми, 
комсомольці, запевняємо: н 
боротьбі за врожай Ленінсько
го ювілейного року будемо 
тільки попереду.

М. ОЛ ЕФІ РЕЙКО, 
тракторист, член комі
тету комсомолу артілі 

«Іскра».
Ол ек с з: и о і вє ьк и 11 у а іі он.

Зібрати урожай цукристих і вивезти їх з поля до кінця жовтня — гака 
мета у буряководів артілі імені Кар.та Маркса Кіровоградського району. 
Справитися з цим завданням допоможе їм і механізатор Андрій ЛІСОВЕН- 
КО, який працює на буряконавантажувачі.

«ото в. КОВПАКА.



СТОр, ІІо.юднП комунар“ її жовтня 1 JM5® року

РУКИ МОЛОДІ-РУКИ ХЛІБОРОБА
«ПоЛИЙ’Н® 
джерельної! “

Михайло зупинив свого Т-38 і ска
зав напарникові Григорію Грабово
му:

— Дивись, Грицю, щоб ні просто
їв, ні браку не було. На випадок не
справності, піднімай мене по триво
зі...

— А навіщо пересторога? Я ж 
і без цього розумію...

...Рухається полем трактор, а за 
ним буряковий комбайн. І щоразу 
обліковець виведе крейдою цифри: 
120—130. Це стільки процентів сво
го виробничого завдання виконує 

і агрегат комсомольця Михайла Ше- 
пети на збиранні цукрових буряків. 
Для інших така цифра давала б під
стави заспокоюватись, але Михай
ло неспокійної вдачі людина. 
Здасть зміну напарнику, навідаєть
ся додому, а сам думами вже зно
ву на бурякових плантаціях. Дбає, 
щоб жодного кореня не втратити, 
бо ж сам і вирощував ті цукристі. 
З весни і до осені агрегат Михайла 
Шепети на бурякових плантаціях 
мав повне завантаження. Мотижи- 

Іли, підживлювали корені, щоб рос
ли яскристі, ваговиті. А коли збира
ли зернові, трактор Михайла Шепе

ти використовувався або на лущен
ні стерні, або на скиртуванні. Скрізь 
зроблено більше, ніж передбача
лось завданням, і якнайкраще.

Тракторист колгоспу «Іскра» Ми
хайло Шепета вже біля десяти мі
сяців утримує перехідний мандат 
райкому комсомолу. Машину зай
вий раз огляне, перевірить справ
ність, ніби кожним своїм нервом 
прив’язаний до неї.

Поле полем, а приємно скинути 
ж комбінезона, зняти майку і по
просити дружину:

— А полий-но, Одарко, джерель- 
ноїі

Краплини, ніби виконані з срібла. Зда
ється цілющою та вода, що зганяє втому 
з засмаглого тіла. Витирає, рушником 
тугі м’язи, одягає чистий одяг, сідає до 
столу. Треба ж і газету прочитати. Не 
тільки ж світа, що у вікні. Жиги інте
ресами своєї бригади — добре. Ллє хіба 
тільки ними? Уважний погляд прикутий 
то до однієї статті, то до іншої. А серед 
книг найбільше поважає про ратини по
двиг радянських воїнів. Служив сам в 
армії’, звик до дисципліни і товариства. 
Все це стало невід’ємною рисою його 
характеру. Друзі у Михайла скрізь: у 
бригаді, майстерні, в усьому селі Бан.ду- 
ровому. Бо ж з одним на зборах зустрі
чається. а з іншими в полі. Доводиться 
і самому допомагати. І просити допомо
ги в інших. Було ж так; зіпсувався 
трактор, стих иа хвилину мотор. Тоді 
Михайло швидко виявляє причину і 
усуває негайно. А буває ж часом, що 
не під силу одразу уникнути нсполадків: 
потрібен верстат. Тоді на мотоцикла, і 
до майстерні. Полагодить машину і на
казує: «Відпрацюй!» Ніби кінь сталевий 
розуміє мову хазяїна.

В осінньому степу змінились фар
би. Он бринить на вітрі невисока 
озимина, що сягає аж ген попід лі
сосмугою. Далі — килимом розсте
лились розкішні цукрові буряки. 
Щоразу стає вужчою зелена смуга, 
щоразу більше машин, вантажених 
солодкими коренями залишають 
поле і прямують на цукрозавод. Он 
туди, де височить над великими бу
дівлями цегляна труба.

Невисокий, рухливий, зібраний в 
усьому молодий тракторист вже 
иіість років дружить з технікою, 
своєчасно її ремонтує, уміло екс
плуатує. А це продовжує її строк 
служби, забезпечує добру віддачу.

Недарма ж Михайла преміювали, 
нагороджували грамотами, посила
ли у Будинок відпочинку. Заслужив 
того своєю працею.

З поля йде, наказ дає напарнику 
Григорію Грабовому:

— Дивись, Грицю...
Той кивне схвально головою, на

тисне на важелі. А Михайло ще де
який час подивиться услід, у думці 
про себе відзначить: з таким това
ришем працювати можна...

А дома хоч і стомлений, та ска
же по-хліборобському:

— Полий-но на руки джерель
ної!..

М. СІВАК. 
працівник райгазети «Вогні ко
мунізму».
Гайворонськиїї район.

ПЕРЕДСВрТ

ДЕНЬ
У СТЕПУ

фВІ ЗДОБУТКИ

внко- 
гожий

Високопродуктивно 
ристовують кожний пої
дені. на збиранні цукрових 
буряків трудівники артілі 
імені Леніна Вільшанського 
району. Воші вже впоралися 
па 219 гектарах. ІЦс 4—5 
днів — і врожай буде зіб
рано, На бурякоприйма.зь- 
ний пункт вже вивезено 70 
тисяч центнерів коренів. Це 
наслідок сумлінної праці 
членів ланок Ганни Мапзіок, 
Лідії Ольшановської, Оле
ни Любченко та Лідії Лоза* 
нової. Воші щодня доочи
щають по 20—25 центнерів 
коренів при нормі 17. доро
жать кожною хвилиною. 
Щоб за погоди впоратись із 
збиранням.

Героями бурякових жнив 
у Дорожннці по праву на
зивають мехаиізаторів-ком- 
сомольців. На буряконаван
тажувачі працює Олек
сандр Смирний. Він щозмі
ни вантажить па автомаши

ни по 2000—2100 центнерів 
буряків при нормі 1000 цент
нерів. На його машині чер
воний вимпел.

По-господарськн
ЮТЬ МОЛОДІ І-,,’’

__ і працю- 
___ ___ події Михайло 
ІІроценко, Микола Красота, 
Василь Довгаленко, які що
зміни роблять по 9—10 рей
сів на віддалі 13—14 кіло
метрів, Працюють механіза
тори у дві зміни. Кожен ав
томобіль курсує не менше 
як 20—22 години на добу і 
вивозить до 50 тонн буряків. 
9 колгоспних автомобілів та 
З трактори з причепами ад<е 
вивезли з поля 70 тисяч 
центнерів буряків. А ще — 
2 тисячі центнерів соняш
нику. Тепер на черзі — ку
курудза.

За кермом машин, за за_ 
же лями тракторів 
комсомольці. Вони 
бажанням зробити 
кращий трудовий 
Ленінському ювілею 
Всесоюзному .з’їздові кол
госпників. У ЛИХ, ЯК 1 ЛНЧИТІ. 
комсомольцям, слова не роз
ходяться .1 ділом.

І. котовський.

сидить 
горять 
якпай- 

даруиок 
і ІН

^4*

Скарби мільйонерів
ф У ЦЬОМУ РОЦІ від

значили піввіковий ювілей 
радгоспи нашої країни. Те
пер у нас 13,4 тисячі рад
госпів — великих держав
них фабрик зерна, м’яса, 
молока та іншої продукції. 
У середньому зерновий рад
госп має більш як 24 тисячі 
гектарів орної землі. Кожне 
таке підприємство дає краї
ні стільки хліба, що його 
на рік вистачить населенню 
оелгкого міста.

У КРАЇНІ близько 36 
тисяч колгоспів. Вони дають 
добру половину всієї вироб
люваної у нас сільськогос
подарської продукції. Сьо- 
юдиішній середній колгосп
не 420 дворів, більш . як 
шість тисяч гектарів угідь, 
понад одну тисячу голів ве
ликої рогатої худоби, 45 
тракторів, 15 вантажних ав
томашин і багато іншої тех
ніки. Вартість основних ви
робничих фондів середньої 
сільгоспартілі наближається 
до одного мільйона карбо
ванців.

£> СЕРЕДНЬОРІЧНА ва
лова продукція сільського 
господарства оцінюється за 
останні три роки майже у 
80 мільярдів карбованців, 
що на 22 проценти вище се
редньорічного рівня за 
1961—1965 роки.

(ТАРС).

По 50 центнерів кукурудзи нині зонрають на кожному гектарі колгоспники артілі 
імені Кірова Компаніївського району.

На знімку: в загінні — агрегат молодого комбайнера В. МИХАЙЛОВСЬКОГО.
Фото В. КОВПАКА.

нам вручали атестати 
зрілості. Були вітання. 
Була розмова про вибір 
професії. Тоді, на ви
пускному вечорі, а шко
лу завітали 
колгоспу, 
роби села, 
батькам, 
там і 
наших 
явила, 
нити 
м’ю...

Отак щороку.
Тепер у нашій ком

сомольській організації 
понад 50 членів Спілки, 
Найбільше механізаторів 
— 14. Та ще 8 тваринни
ків, 6 спеціалістів сіль
ського господарства, 
решта — водії автома
шин, члени ланок куку- 
рудзоводіа та буряково- 
діз. І коли нещодавно 
на колгоспних зборах 
повідомили, що хліборо
би села нинішніх жнив 
зібрали на 1500 гектарах 
по 33,6 центнера ранніх 
зернових, ми, наймолод
ші колгоспники, теж бу
ли раді. Адже в цьому 
чимала заслуга юнакіз і 
дівчат. Наприклад, Гри
горій Голобородько на 
135 гектарах зібрав 5 ти
сяч центнерів пшениці, 
а Георгій Нетреба ско
сив ранні зернові на 384 
гектарах, потім ще встиг

керівники 
кращі хлібо- 

I ім, своїм 
старшим бра- 

сестрам, більшість 
випускників за- 

що хоче попов- 
хліборобську сі-

підібрати на 100 гекта
рах валки. А комсо
мольці першої трактор
ної бригади чимало по
працювали, доглядаючи 
посіви кукурудзи та цук
рових буряків. І тепер 
на гектарі вони мають 
понад 50 центнерів ка
чанистої та по 290—310 
центнерів коренів.

Ми розуміємо, що ав
торитет комсомольської 
організації перш за все 
залежить від того, як зу
міємо показати себе з 
праці, навчанні. Тож са
ме на цо звертаємо ува
гу. І нам вірять, на нас 
надіються. Колгосп по
стійно посилає молодих 
колгоспників учитися. 
Тепер до Одеси в ме
дичний інститут поїхала 
Валентина Балан, а Лео
нід Мальований вчиться 
в будівельному техніку
мі, інші хлопці здобува
ють професію механіза
тора в профтехучили-
щах.

Так, ми маємо право 
на хліб. Бо ми його ви
рощуємо, бо ми робимо 
щедрішою землю.

М. ЛЯШЕНКО, 
секретар комсо
мольської органі
зації колгоспу 
«Пам’ять Леніна» 
Маловисківсько'го 

району

ЯКЩО ВИВЧАТИ 
ТРИГОНОМЕТРІЮ
ЩЕ ОДНА ФУНКЦІЯ ШТАБУ «КП»

Молодий робітник приходить на 
завод. З чого починається його 
життя, чи вливається він в колек
тив, стає часткою робітничого мо
ноліту, чи живе сам по собі, свої, 
ми дрібними інтересами? Як пі
дійти до нього, щоб відчув він 
себе членом великої сім’ї, госпо
дарем всього, що є па заводі?

Про це ми неодноразово ь'ели 
мову на засіданнях комсомоль
ського комітету, радились з пар
тійною організацією, адміністра
цією заводу.

Звичайно, одним з перевірених 
методів залишається комсомоль
ське доручення. Це прилучає юна
ка чи дівчину до спільної справи, 
народжує відповідальність за ок
рему дільницю комсомольської 
роботи.

Але її доручення бувають різни
ми, і по-різному ставляться до 
них комсомольці.

Все це ми враховували, коли 
організовувався наш «КП», Фор. 
мувальииця Муза Бука рос, слю
сар Віктор Сндяк, токарі Олек
сандр Главничеико, Микола Мі- 
чьошкіп. їх товариші-«прожек-

горястк» багато зробили і роб
лять для зберігання матеріалів і 
електроенергії на заводі. Лише 
останнім часом «прожекториста
ми» проведено шість рейдів. Про 
суму зекономлених коштів 
рити зараз важко, але 
редніми підрахунками 
сить значна.

Участь комсомольців 
дарському житті заводу 
сить свої плоди. Візьмемо один 
з моментів — підготовку до ро-

Ознайомивіпнсь з 
робітник повипси

гово- 
за Попо

вой а до-

у госпо- 
г прино-

бочої зміни, 
завданнями, 
зразу відшукані потрібні габа
ритні матеріали. Якщо ж це ро
бити в процесі робочого дня, обо
в’язково виникає перевитрата ме
талу, Внаслідок проведення рей
ду «прожектористів», економія 
його становила значну суму.

Це приносить користь заводу, 
але «прожектористи» враховують 
й інше, ь •

Мова йде поки що про одне з 
комсомольських доручень — 
участь в «Комсомольському про
жекторі», — а тому мені хотіло
ся б виділити ще кілька моментів

у роботі першого помічника комі
тету комсомолу і підкреслити ви
ключну роль його у вихованні мо
лодих робітників, як гарних ви
робничників, освічених, інтелекту
альних членів заводської сім’ї.

Отже, рейд по вечірній школі. 
Ніхто не буде заперечувати, що 
робітник, який вивчив геометрію, 
тригонометрію. справиться з 
складним завданням і швидше, і 
якісніше. «Прожектористи» слід
кують "за відвідуванням і успіш
ністю заводчан, кращі учні зано
сяться на Дошку пошани.

Незабаром така дошка буде 
встановлена на території заводу, 
та честі потрапити на неї удо
стоюються не лише гарні учні, 
вони мусять бути і добрими ви
робничниками. До речі, за реко
мендацією «прожектористів» ко
мітет поставив перед дирекцією і 
партійною організацією заводу 
питання про присвоєння виробни
чого розряду в залежності від ос
вітнього рівня.

Важко переоцінити роль «про
жектористів» в житті комсомоль
ської організації. Хочеться під
креслити,’ що функції їх не лише 
контролюючі. Члени «КП» допо
магають в організації соціалістич
ного змагання серед молоді.

А. ТА РАСО В, 
секретар комітету комсомо
лу рудоремонтного заводу.

м. Олександрія.

Бути всім до кіпця року в шерензі трьохтисячний 
гаку мету поставили перед собою молоді доярки ком
сомольсько-молодіжної молочно-товарної ферми колгос
пу Імені Леніна Новгородкіпського району, І ще одне 
накреслення — постійно дбати про зниження собівар
тості продукції. ’

»іЛЧ

Минуло дев'ять місяців року. I ось завідуюча мо
лочно-товарною фермою Герой Соціалістичної Праці 
і\. II. Дміїтровська разом зі своїми молодшими по
другами рапортує:
—Центнер молока обходиться 9,3 карбованця Це - 

на 5,7 карбованця меншо планової собівартості.
І ялина Лелнця розповідає:
— На корову маю 3100 кілограмів молока

"Ка
— в мене по 2800.

^Найвищий надій у групи корів Тетяни Марущак - 

ХХЙк"“

ТВЗртшики'' пптгіп-т! з'їзду К0ЛГЗСПІ111КЇВ,
да корів ПРаГ">ТЬ Що ПІА1,,,и’ит" продуктивність сга-

На знімку: Г. ЛЕЛИЦЯ та Г. ГРАБОВА

ІО. СТОРЧАК. 
Фото автора.

теж ді-



„Молодий комунар

відомо над чим... 
не зрозуміло па- 
3-за сусіднього з

шкільно- 
п’птн, 
здава-

11 жовтня 1069 рову

над усе

ШІКТЬ

Ангола продовжує
Токіо.

в «Саломе», 
«апетитного» 
непоодинокий

державну 
такої ж

__ _  до цього в
Санта Фе у дітей 
симптоми

Ангола продовжує збройну ооротьбу проти португальських колонізаторів 
На фото; готується план пової операції. Фото АПН.

Лист колишнього американського військовослужбовця
Останнім часом американські власті все частіше зустрічаються з випад

ками відмови молоді від служби в армії. Агресивність зовнішньої політики 
(рІІІА примушує американських юнаків задуматися, чи мають вони право 
брати на себе відповідальність за злочини, вчинені у В’єтнамі.

Пропонуємо увазі читачів скорочений переклад листа колишнього аме
риканського військовослужбовця Томаса Сийкевича, опублікованого в га
зеті «Денлі уорлд».

Ще до призову я багато думав над тим, 
що мене чекає, Я боявся служби, боявся, 
що з мене старанно будуть робити вбивцю. 
Думки плутались. Але тоді у мене не виста
чило сил порвати свою призовну картку. І 
чітко я знав тільки одне: я повинен звести 
до мінімуму свою участь у військовій служ
бі, що дозволить мені уникнути співучасті 
у злочинах. Отже, служба почалась.

Я почав так здалеку ось чому. Чим далі 
я служив, тим ясніше розумів, що не мож
на займати половинчасту позицію. Чим 
більше я втягався —в антивоєнний рух, 
тим очевидніше ставало мені, що про
тест проти призову до армії для кожно
го молодого американця повинен ста
ти частиною боротьби за мир. Адже саме 
поповнення армії молоддю, яку одурманю
ють у перші ж місяці служби, дозволяє 
США зберігати за собою титул «світового 
жандарма», підтримувати деспотичні ре
жими в слаборозвинених і колоніальних 
країнах.

Коли її вперше потрапив у В'єтнам, там 
було відносно небагато американських сол
датів. Зараз їх більше півмільйона. За цей 
час — тисячі і тисячі вбитих з обох сто
рін. А військова промисловість переживає 
період розквіту, одержуючи щорічно міль
ярди доларів доходу. Наше життя — в 
руках військової ієрархії і підтримуючого 
її уряду. Конгрес уже майже не має права 
голосу. В ім’я демократії нас примушують 
пости винищувальну війну проти в’єтнамсь
кого народу.
_ Нас примушують стріляти, підпалювати, 
бомбити.. Але рано чн пізно у багатьох ви
никне запитання: хто має право вирішувати, 
кому жити, кому вмирати?

У багатьох прозріння наступає пізно, ко
ли руки вже закривавлені, адже не можна 
спочатку вбивати, а потім запитувати. Ус
відомлення того, наскільки я безпорадний 
в намаганні довести що-небудь проти цієї 
безумної системи, яку я вважаю амораль-

орода
газеті

болгарських
комсомольців

СОФІЯ, 9 жовтня. (ТАРС). «Народна младежо — 
газета болгарських комсомольців — нагороджена 
орденом Георгія Димитрова. В Указі Президії На
родних Зборів про нагородження говориться, що 
газета удостоєна високої нагороди за великий вклад 
У будівництво соціалістичного суспільства в країні, 
за успіхи в згуртуванні й комуністичному вихованні 
болгарської молоді.

Я» АЯОН СІНДЗІОКУ п Токіо треба дивитися 
•* вночі. Саме сюди після настання темряви 
переміщується з безлюдних ділових кварта
лів Гіндзи серце гігантського міста. Тут тези 
панує бізнес, тільки це бізнес іншого роду — 
кричущий і яскравий, набридливий, бізнес 
розваг, що веде до отупіння.

На вузьких вулицях майже немає автомо
білів. Щільний натовп людей, від стіни до 
стіни, заповнює Сіндзюку. Різнокольорові ві ї 
нестерпного, майже денного сяяння реклам, 
обличчя звернені до вивісок. Тут сотні барів, 

_ ” . " . . „_____дискотек, залів, де
. гримить безглузда лотерея ігрових автоматів 
1 «патінко», національних японських І китайсь

ких ресторанчиків, крихітних кінотеатрів, в 
| яких шаленіє розгнузданий кіносекс. Обличчя. 
' звичайно, найрізноманітніші, і все-таки щось 
І невловимо об'єднує ці людські маси. Збуд

ження? Чи передчуття його? Що саме 
зрозумів, коли разом з кореспондентом

Їии.ІИЧЧИ звернеш ДО ВНВІСС 
клубів, кабаре, дансингів, 
гримить безглузда лотере

«Комсомольской правды» Женею Русаковнм 
побуїав у невеликому клубі, де збирається 

4» молодь, Коли ми вийшли з клубу ОПІВНОЧІ, 
повз нас так само текла людська ріка. І при- 

і йшло на думку те, що цілий вечір не давало 
І споко о: повз нас Ішов натовп самотніх людей.

Клуб, у якому мн побували, не залишив у 
цьому ніяких сумнівів.

— Зайдемо сюди? Подивишся — це цікаво, 
— запропонував мені мій супутник, кивнувши 
па чорний провал дверей під яскравою вивіс
кою.

Ми заплатили якісь дрібні монети і одер
жали два синеньких квитки. Моторний моло
дий чоловік запер в шафу наше взуття, і 
вузькими гвинтовими сходами ми спустилися 
вниз у гуркітливу темряву.

Надривався стереофонічний магнітофоп, В 
круглій кімнаті завширшки метрів з шість 
уздовж стін за круглими ж столиками сиді
ло чоловік двадцять. Скупо тліли свічки, гро
тескно освітлюючи молоді обличчя. М’яким, 
незвичної товщини, килимом мн пройшли до 
вілнього столика І замовили пиво. Я обдивив
ся.

Перше, що кинулося у вічі, — за столиками 
СИДІЛИ не по двоє, по по троє, а по одному. 
Дівчата 1 юнаки, більше юнаки, — перед 
кожним аоо банка з пипом, або пляшка кока- 
коли з соломинкою в ній. Коли магнітофон 
переставав надриватися на кілька секунд, пе
реходячи до іншої мелодії, тиша різала слух. 
Тут всі мовчали.

Раптом на стіні засвітився яскравий білий 
іі^аадрат. Включився автоматичний проекцій- 

,->ій ліхтар, що висів під стелею, І почали 
одна за другою мінятися, з інтервалами в 
десять секунд, картинки того світу, від якого 
тут, під землею, шукали схованки ці молоді 
японці. Атомний гриб,,. Ангельська мати над 
Трупом дитини.Американський президент,,. 
Якесь хунвснбіїїівське торжество в Пекіні...

V.-------------- _

Просто жінка, яка плаче не 
Великим планом чиїсь очі. 
віть — чоловічі чи жіночі... _ ___________
нами столика піднялась фігура. Хлопчина ро- 
ків п’ятнадцяти вийшов на середину кімнати, 
став танцювати. Для себе. сдм. Трохи згодом 
— я ледве було не сказав: до нього приєдна
лась, але иі — просто вийшла на вільний 
простір одна, сама но собі, дівчина, і теж 
стала танцювати. Вони навіть не дивилися 
одне на одного. Хлопчина повернувся було на 
місце, але знову вийшов, зробив два—три па 
шейку, якось задумливо і незграбно, ніби ро
зучував їх. постояв, схилив голову, дивлячись 
на килим, знову повторив рухи — і тепер уже 
зовсім повернувся до свого столика. Дівчина 
продовжувала танцювати.

...Проектор перегрівся, включили другий — 
І знову калейдоскопом пішли картини всьо
го пайтривожнішого і тяжкого в нашому сві
ті. Хтось Іще виходив на килим. 1 все поодин

ці. Це не був навіть клуб поба
чень, ніхто не знайомився однії 
з одним, навіть не розмовля
ли. Молоді люди від 
го віку до двадцяти 
двадцяти шести років, 
лось, упивалися своєю відокрем* 
левістю. Про що вопи дума
ли. Треба, очевидно, бути од

ним із них, щоб відповісти на це питання. Але 
про дещо можна було здогадатися.

Післявоєнний бум у Японії призвів до того, 
що країна за рівнем валової продукції зай
няла друге місце п капіталістичному світі. 1 
зараз приходить відносна ситість, особливо 
для молодих, тих, що не мають сімей, си
тість, яка настає, однак, лише після виснаж
ливої праці, яка не залишає ні часу, пі сил, 
ні бажання для Інтелектуального росту. Си
тість і вміло підтриманий сильними світу цьо
го страх, що її можна позбутися. Будь-який 
протест — крамола. Духовний пошук — кра
мола. Навіть нормальні людські стосунки, на
прочуд точно відрегульована машина вироб
ництва визнає небажаними, якщо вони мо
жуть перешкодити молодій людині — придат
ку машини — бути максимально ефективним 
робітником. Компанії схильні контролювати 
навіть шлюби своїх молодих робітників; май
стри на заводах дають молодим сім’ям «авто
ритетні поради» щодо планування дітонарод
ження і т. ін. Не послухати, звичайно, мож
на, але роботи позбудешся в ту ж мить, У 
студентів — свої проблеми, зв’язані з трудно
щами, і, взагалі, з безплідністю навчання, з 
питаннями розподілу, необхідністю заробляти 
на життя в жорстокій конкуренції зі своїми 
товаришами за «місце під сонцем». Б цих 
умовах особистість розвивається не як осере
док суспільства, розкритий зовні, а як замк
нута в собі відокремлена одиниця. Звідси і 
цей, у крайньому разі чудний, відпочинок. ЦІ 
сумні танці, поодинці, безглузде стояння біля 
гримлячих автоматів для грн в «патінко», не
бачений ріст числа самої убств.

Дівчина все танцювала, коли ми залишали 
зал. І єдині очі, які подивилися нам вслід, 
очі* янгольської матері зі стіни...

Є. КУБИЧЕВ.

СТАТТЯ,

ІНФОРМАЦІЯ

КОМЕНТАР я

ГРОШІ не пахнуть», — ска
зав один великий римля

нин і, увівши додаткові по
датки, 
казну, 
думки,

СТАНЬТЕ ЗНОВУ ЛЮДЬМИ

пою, примусило мене спочатку відмовитися 
від військової служби у В'єтнамі.

Після повернення її США разом з тисяча
ми інших резервістів я був направлений на 
навчання в спеціальні підрозділи «по боро
тьбі з безпорядками», в основному в місь
ких гетто, Я думав звільнитися від участі 
в брудних справах, а потрапив в самий роз
садник расизму і антидемократизму. В 
спецшколі нам викладали теорію «краул 
контрол» — контролю за юрбою; навчали 
застосовувати це «мистецтво» на практиці 
Говорилося, що в залежності від ступеня 
«серйозності порушення» в Дію можуть бу
ти пущені різні засоби — аж до пожежних 
брандспойтів, водяних гармат, сльозоточи
вих газів і навіть багнетів. До речі, про цс 
в Америці тепер знають на власній практи
ці і ті. хто не навчався в школах по збе
реженню порядку. Але були і новини, про 
які я взнав на заняттях Поки що ці засоби 
зберігаються в таємниці. Мова йде про мит- 
тєводіїочпй безіменний газ, який повинен за
стосовуватися тільки в «надзвичайних ви
падках» і тільки «за командою згори». В Ін
струкції. доданій до газу, говориться. що 
він «очищає нутрощі» і позбавляє людину 
можливості діяти активно. В тій же інст
рукції. правда самокритично, відмічається, 
що в даного газу є і одна взда: він діє на 
людину всього протягом п’яти днів. Правда, 
ці п’ять днів треба ще пережити. При ви
пробуваннях були випадки самовбивства се
ред «оброблених» цим газом.’ За окремими 
зауваженнями інструкторів мені вдалося 
зрозуміти, що він уже застосовувався на 
практиці, але вони не сказали де.

День від дня я псе частіше розумів, що 
не повинен, незважаючи пі на які погрози 
і можливість жорстокого покарання, залиша
тися одним із гвинтиків військової машини, 
ставати співучасником злочинів. СЧме через 
Це я відмовився від військової служби і за
кликаю моїх ровесників: «Прозрійте, стань
те знову людьми!*'

(АПН).

УГОРСЬКА МОЛОДЬ
ДО ЮВІЛЕЮ

поповнив
Очевидно,

...... , але дещо в Іншому ра
курсі, притримуються фабри
канти і торговці продовольчи
ми товарами в далекій Арген- 
тіні. Але якщо перший все-та
ки турбувався про державу і 
не ставив під загрозу життя 
людей, то другі зацікавлені 
лише в особистій кишені і з 
легким серцем можуть від
правити на той світ не лише 
дорослих, але й дітей.

Справа в тому, що останній 
часом у цій країні набуло 
загрозливих розмірів підмі
шування до продуктів харчу
вання хімічних препаратів без 
їх належного 
слідження 
шкідливі 
людей ЧИ 
нікого не 
тоган — 
ділки ПО ... ^
товарів. І ніякого їм діла 
людей, до їх здоров’я. Голов
не — одержати максимальні 
прибутки, заробити на недоб
роякісних продуктах додатко
ві бариші.

Одні це роблять з метою 
збільшення строків збережен
ня товарів, інші хочуть зро
бити їх більш привабливими 
на вигляд. Але так чи інакше

медичного до- 
I перевірки —• 

вони для здоров’я 
ні. Ллє це. по суті, 
турбує. Бізнес, чис- 
ось чим керуються 
продажу харчових 

до

Угорська молодь готується гідно відзначити 25-у річ
ницю визволення своєї країни і-ІОО-'річчп з дня народ
ження Леніна. Святкування цих знаменних дат, .сказав 
секретар ЦК Угорської Комуністичної Спілки Молоді 
Шандор Карпаті на прес-конференції, що відбулася тут 
9 жовтня, ч для угорських юнаків і дівчат органічним 
продовженням святкування-50-річннх ювілеїв Угорської 
Радянської Республіки, УСРП і УКСМ.

Розроблена програма проведення цих торжеств. її ос
новний напрямок, відмітив Ш. Карпаті, — показати 
широким колам молоді політичне, економічне і куль
турне досягнення країни за 25 років, роль Радянсько
го Союзу у визволенні Угорщини, його допомогу в спра
ві соціалістичного будівництва.

В програмі святкування — збір історичних матеріалів 
і документів, що стосуються ювілейних дат, організація 
виставок та інших заходів, які покажуть здійснення 
ідей Леніна, продемонструють плодотворність угорсь
ко-радянських зв’язків.

. . У зв’язку з 100-річчям з дня народження В. І. Лені
на у всіх комсомольських організаціях планується про
ведення «Ленінських днів». Особливо розширеною, від
мітив Ш. Карпаті, буде ювілейна програма на підпри
ємствах, і у виробничих кооперативах, що носять 
ім’я вождя.

Шандор Карпаті підкреслив, що комсомол Угорщини 
візьме активну участь у програмі, розробленій Цент
ральним Комітетом ВЛКСА1. 300 угорських комсомоль
ців. що відзпачнлис.і в підготовці до Ленінського юві
лею, весною майбутнього року поїдуть спеціальним по
їздом у Радянський Союз. Вони здійснять подорож по 
Ленінських місцях.

— результат один. Після та* 
ких маніпуляцій з продуктами 
харчування багато аргентїи- 
Ців і особливо дітей потрапля
ють до лікарень.

Як повідомила нещодавно 
газета «Расон». сотні людей 
отруїлися популярною в Ар- 
гентіні ковбасою «Саломе». 
Після вживання цієї ковбаси 
їх шкіра набула синюватого 
відтінку. Медики встановили 
діагноз: ціаноз. Як виявилося, 
причиною отруєння стала ве
лика кількість у ковбасі ніт
рату натрію, котрий промис
ловці додають 
щоб надати їй 
кольору, і ие 
випадок.

Кілька місяців 
провінції 
з’явилися симптоми шлунко
во-кишкових захворювань. Ви
явилося, що батьки цих ді
тей, не маючи коштів придба
ти інші види дитячого харчу
вання, давали їм щодсппо ли
ше молоко. Аналізи, проведені 
спеціальною медичною комісі
єю. показали. що торговці, 
щоб приховати низьку якість 
цьою продукту харчування, 
добавляли в нього не що ін
ше. як формалін.

Безконтрольність з боку 
властей, гонитва за надпри
бутками, призводять до того, 
Що па деяких фабриках хар
чових товарів відсутні еле
ментарні санітарні умови. 
БРУд. тіснота. скупченість 
верстатів і обладнання — при
чина забруднення продуктів 
харчування. Так. на одній фа
бриці молочних продуктів у 
банки з сухим молоком по
трапила металева стружка. 
На щастя, вона була випад
ково виявлена і спеціальний 
дитячий продукт з етикеткою 
«екстра» не встиг потрапити 
на прилавок магазину.

Громадськість країни вима
гає від уряду вжити терміно
вих заходів по посиленню кон
тролю за харчовою промисло
вістю і торгівлею їстівними 
припасами, а на сторінках 
аргентінських газет все часті
ше з’являються статті, які 
розкривають злочинні махіна
ції з продовольчими товара-

Н. УРТМИНЦЕВ. 
(ТАРО.
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Вони

Пісня отчого дому
1.

Червоні маки роиили пелюстки на су
ху піскувату землю; Штефан — невисо
кий, круглолиций, у синьому костюмі і 
в зеленому з пір’їною капелюсі — йшов 
полем. Дорога вела до Ельби, що неда
леко за дамбою котила свої голубі ла
гідні хвнлі.Там у нього клапоть трави, 
мабуть, час її косити.

І враз він завмер, зупинився. До нього 
долинула пісня, спочатку — як легень
кий дотик вітру, а потім вів почув повні 
суму слова:

Повій, вітре, па Вкраїну.
Де покинув я дівчину. 
Де покинув карі очі...

То була його пісня, та пісня, що врі
залась у серце на все життя...

Перед ним постала інша земля, заго
лубіла Інша річка. Село, під горою — 
ряд хаток під солом’яними стріхами. 
Сходить сонце і сріблить кучеряві дими, 
що в’ються з димарів.

Тоді він був не Штефаном, а чорнявим 
І дужим Степаном. Наймитом, хлопцем 
без кола і двора. Але він вважав, що 
мав найбільше багатство у світі — лю
бов такої ж, як і гін. наймички Варки 
Коваленко...

Не славилася дівчина вродою — біля
ва, непомітна, схожа на степову пере
пілочку. Та серця такого пошукай у сві
тах — і не знайдеш. Та ще любила піс
ню — з нею й сміялась, і плакала. і 
знала пісень так багато, і виспівувала 
їх справді, як пташка.

Та одного дня розлучились вони: його, 
Степана, погнали захищати «веру, ца
ря и отечество»...

Він не встиг і попрощатись із Варкою. 
Вона бігла житами, але не змогла на
здогнати. Староста-жмиирут гнав зами
лених коней, мчав, мов на пожежу.

Варка в біленькій кофтині і чорній 
спідниці вибігла па високу могилу і з 
плачем застигла на ній... Тоді він разом 
з друзямн-новобранцямн заспівав:

Не плач, не плач, дівчинонько,
Не плач, не журися...

Варка. Доля його, надія. їх муштру
вали, гнали, мов худобу, примушували 
ковтати пилюку важких незнайомих до
ріг. В першім бою він упав закривавле
ний із важкою раною в грудях. Полк 
відступив, і над ним із блискучим багне
том нахилився прусак. А потім чужина 
й чужина, госпіталі і теплушки, і. на
решті, за голубою Ельбою у маленькому 
селі — праця в бауера.

Старий Отто, трохи згорблений, з ви- 
цвілнми сірими очима, з гострим орли
ним носом, здавався злим. Він довго ди
вився на полонених і ткнув ціпком у 
Степана, — мовляв, візьму його. Степан 
з острахом думав про долю, що чекає 
його... Біля невеличкого буднику па 
краю вулиці зупинились. На ганок ви
скочила дівчина і з цікавістю розглядала 
бороданя з Росії... Вона підбігла до під
води. щось заговорила, запитала батька, 
а той усміхнувся, відповів, і вона побіг
ла в дім.

Мовчазний і суворий Отто, коли вони 
залишились наодинці, трохи змінився.

2.
О шли роки. Німець ділив зі Степаном, 

який став тепер Штефаном, навпіл і 
хліб, і сіль, він ненавидів війну і не раз 
проклинав і кайзера, і царя, і всіх тих, 
хто грів руки в чужій крові.

Не всі таємниці відкрилися відразу. 
Степан поволі вивчав чужу мову, пово
лі пізнавав сім’ю Отто, Брат Отто, ро
бітник із міста Деслау, приїздив у село, 
розповідав про білий світ, про Росію... 
Батьківщина все частіше виринала в уя
ві Степана за лісами та пагорбками, по
ставала білява Варка...

А життя брало своє. Степан і сам не 
знає, як трапилось, що зупиняв свій по
гляд на Ельзі, дочці старого бауера. 
Дівчина пережила трагедію. Восени по
трапила в крижану воду ріки, надовго 
захворіла. І від неї відвернувся її наре
чений, одружився. В ті важкі дні й ночі 
поруч були батько та Степан. Ельза по
кохала його. Батько благословив їх 
шлюб і сказав Степанові:

— Невеличке в мене господарство, але 
воно буде твоє.

Коли ж Ельза народила йому сипа н 
дочку, Степан збагнув — тепер всі до
роги па батьківщину відрізані... Лиши
лася лиш туга, сни та згадки, а в них 
Варка і її пісні.

...Повій, вітре, опівночі...
Пішов пшеницею назустріч пісні, гну

лися стебла і осипалися червоні маки. 
Зупинився на межі, побачив рядок дів
чат, що сапали картоплю. Здогадався: 
полонянки зі Сходу. Проклятий фюрер 
тисячами жене й жене їх у неволю. 
Це ж і поміщиця Мері Майєр набрала 
їх. Не дасть і шматочка хліба, годува
тиме гнилою брюквою, моритиме голо
дом. Згинуть ці — набере інших...

Чужі діти нагадали йому рідних. Доч
ка десь на фабриці у Берліні, а син на 
Сході.,, Важке то було прощання. Син 
знав, звідки його батько.

Схований за пагорбком Штефан стояв, 
аж поки дівчата наблизилися. 1 враз 
йому стало страшно. Він так хотів з 
ними поговорити, розпитати, з якого во
ни краю.

Ось вони н поруч — худі, бліді, руки 
тонкі, як держаки сап. Не виходячи із 
пшениці, озвався:

— Гутен таг!
Вони підвелися, та погляди злі й ко

лючі. повні ненависті, спинились на пьо- 
му. Він розумів їх. Напевне, вони дума
ли. що він такий же скажений вовк, як 
і фашисти... Вони мовчали.

А йому знову світ колихнувся, волосся 
дибки стало. Ще мить, і він задихнеть
ся, Перед ним стояла Варка, Невисока, 
білява. Тільки обличчя змарніле. По
давсь, пальцем показав:

— Ти, ти... Варка?
— Ні. я не Варка, — відсахнулась від 

нього дівчина.
— Коваленко?
— Я не Коваленко.
Творилося щось незрозуміле. Він трем

тів розгублений, безпорадний з сльоза
ми на очах.

І тоді в розмову втрутилась одна дів
чина.

— Чекай, Марійко, адже твою матір 
звуть Варкою?

Штефан з надією, з сльозами в очах 
знову звернувся до дівчат:

— Ви з дорф Мар'їшовкн бай Єлиса- 
ветград?

— Так. ми з Мар’янівкн — з-під Кіро
вограда.,.

І тоді Штефан поспіхом заговорив бі
льше німецькою, лиш інколи вставляю
чи українські слова. Хай мовчать про цю 
зустріч, Майєр змія. Він ненавидить і бо
їться гестапо. Він буде приходити і на

межі лишатиме їм брот і масло. Ті. 
кн ж хай мовчать про цю зустріч. Вони 
ж, мабуть, чули про концентраційні та
бори... Лише одне проситиме їх — хай 
співають пісні рідного краю,..

Іншого дня па цьому ж місці вони зна
йшли хліб, великий шматок м’яса 1 шс 
паруючу картоплю. Зголоднілі поділили 
між собою, їли по черзі, щоб часом не 
помітила змія. А потім Марійиа заспіва
ла, а за »сю й інші дівчата,

...Як упала зима біла на бідну голі
воньку вдови, і як вився хміль по тичині, 

1 як їхав козак на війионьку...
У пшениці, за пагорбком стояв і пла

кав Штефан, Степан,..

3.
Два роки спливло. Він І його Ельза 

допомагали полонянкам. Коли вперше 
розповів дружині про зустріч. Ельза 
теж згадала гестапо. А потім Ельза по
їхала у Берлін до дочки. Звідти привез
ла звістку про сина. Він живий, здався 
у полон до росіян.

Війна, як чорне прокляття, минала. У 
село ввійшли американці. Того ж вечора 
до Штефана прибігла Марійка:

— Дядьку Степане! Фрау Майєр влаш
тувала для офіцерів-амернкапців бал. 
А нас... нас хочуть завтра ж відправи
ти в табір... Офіцер сміється і каже, що 
нас повезуть в Америку... Дядьку Сте
пане. За Ельбою — росіяни. Нам до 
них, додому...

— Найіі, найн, Америка, — замахала 
руками Ельза.

— Я, я. Марійка! — схвильовано заго
ворив і Штефан. — Аллее, аллее. До ме
не!

...Над землею розгорнула крила ніч. 
На темному небі блищали зорі. Штсфаи 
тихо відштовхнув великого човна, і вони 
поплнвіп весняною мовчазною Ельбою. 
Пливли так тихо, що чулося шепотіння 
хвиль... Ось і другий берег. Дівчата, не
мов не вірячи своєму щастю, зіскакували 
з човна в холодну воду, дякували, а в*н 
бажав їм доброї путі. Штефан скерував 
човен назад, туди, де його чекала Ель
за... Дівчата ще раз посилали йому 
останнє прощам. Здалеку линула рідна 
мелодія, а в ній не було вже туги, а жи
ла надія.

«Новій, вітре, на Вкраїну...»

КЯВТВЯ99
Керівник клубу — 

кандидат у майстри спорту 
Г. ДУБІВКА.

ТІЇ ДОВОДИТЬСЯ НерІДКО ЗЯІ^'м 
нювати фігуру або пішака про« 
тишпика па якс-нсбудь поле, 
щоб потім вести проти неї ага. 
ну. Цей тактичний прийом на
зивається «заманюванням». Він 
дуже часто зустрічається п 
ігровій практиці, а також в 
етюдній композиції. Заманюван
ня фігури чи пішака завжди 
проводиться з метою поставити 
мат королю, подвійного удару, 
вічного шаху або пату.

Подивіться красивий при
клад заманювання:

4.
В селі над Ельбою зупинився ту

ристський автобус. Пасажир)! веселою 
юрбою висипали на вулицю. Серед них 
і немолода жінка, яка все оглядала нав
коло, немой щось пізнавала. Вона піді
йшла до иімців, які оточили автобус і 
запитала, чи не знають вони старого 
Штефана. їй показал)] будиночок, що 
зараз же за околицею.

Жінка не пішла, а побігла вулицею. 
На її голос оглянувся старий, що стояв 
па ниві,

— Дядьку Стспаис! Дядьку Степане!
— Хто ви? — здивувався він.
— А пам’ятаєте дівчат поміщиці Ман

ер. тих, що ви врятували?
Старий хитнувся:
— Ах, медхеиі
— Ми, ми. Подорожуємо. Туристи. Ви

рішили відвідати пам’ятні місця! А там 
в автобусі, вам подарунки.

— Я єсть... спасибі! Я єсть великий 
глюк, Майи зони живий. Аллее гут, зер 
гут!

— 1 в нас все добре...
— А Варка... Варка Коваленко?
— Нема вже.
Шуміла пшениця і червоні маки оси

пали пелюстки на землю.
Жінки в автобусі, переглянувшись, ти

хо заспівали. Вони просили вітра, щоб 
повіяв на Вкраїну...

Старим посивілий Степан дивився па 
них і шепотів:

— То єсть моя лібер. Моя найкраща 
пісня... Пісня фатерланд.

...Пісня отчого дому.
м. Кіровоград.

Якби ви сказали восьмикласниці Розсохуватської шко
ли .Марії Рибалко, що вона лікар, дівчина здивувалася б. 
Бо и сама,.того не знає, скількох людей вилікувала. 
Спочатку зопранчя лікарських рослин для дівчини було 
просто приємним захопленням. Але коли тяжко захворіли 
батько и мати і лікарі їм приписали ніщо інше, а шип
шину, спориш і кукурудзяні рильця, Марія переконалась 
у важливості свого заняття.

Тепер її важко після уроків знайти вдома: п лісі й лі
сосмугах, у полі і в лузі вишукує цілющі трави Навіть 
матір свою «завербувала» до цієї справи. Тільки в цьо
му році в Лозуватське споживче товариство здали понад 
півтора центнера сушених ірав і ягід.

А як же з навчанням у дівчини? Д»'же добре. Вона 
одна з кращих учениць, активна комсомолка учасниця 
художньої самодіяльності

С. МУРЖЛК- 
Фото А. ШЕВЧЕНКА.

Маловисківськин район.

СПОРТ

СТАРТИ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ
11—12 ЖОВТНЯ. Стадіон спортклубу «Зірка». Першість міста 

з легкої атлетики серед школярів. Початок змагань о 10.00.
11—12 ЖОВТНЯ. Спортзал спортклубу «Авіатор». Товариська 

зустріч з волейбола між спартаківцями Кіровограда та Черкас. 
Початок 11.Х — о 18.00, 12.Х — об 11.00.

11-12 ЖОВТНЯ. СВІТЛОВОДСЬК. Обласна рада ДСТ 
«Авангард». Першість області но спортивній риболовлі,

10—19 ЖОВТНЯ. Спортзал Агрегатного заводу. Першість об
ласті з шашок серед збірних команд обкомів профспілок. По
чаток о 10.00.

10—19 ЖОВТНЯ. ОЛЕКСАНДРІЯ. Спортзал ДСТ «Авангард». 
Першість області з волейбола серед збірних команд обкомів 
профспілок. Фінал. Початок об 11,00.

Конкурс-вікторииа
ВІДПОВІДІ

НА ЗАВДАННЯ № З
1. Основоположник вітчизня

ної шахової ніколи — Чнгорін 
Михайло Іванович, видатний 
теоретик і організатор шахово
го руху в Росії, однії з основ
них претендентів на шахову ко
рону кінця XIX століття.

М. І. Чнгорін народився 
31 жовтня 1850 року в Гатчині. 
Він дуже рано залишився круг
лим сиротою. Брат його — Пет
ро Чнгорін — влаштував Михай
ла в Гатчинський сирітський 
інститут. В 1868 році сімнадця
тирічного Михайла було виклю
чено з інституту за участь у 
бунті вихованців.

Декілька років Чнгорін слу
жив дрібним чиновником, а з 
187(1 року повністю віддав себе 
громадській І журналістській 
діяльності в галузі шахів і прак
тичній грі.

Великий вплив на гру Чнгорі
на зробило його знайомство з 
иайсильнішим шахістом Росії 
того часу Е, Шифферсом, «Я 
дуже любив шахи, і перша моя 
перемога над иайсильнішим 
гравцем Росії принесла мені 
велику радість і визначила мою 
долю», — згадував пізніше Чи
горін.

В кіпці XIX століття Чигорін 
став одним з найсильиіших ша
хістів Росії, а перемога в мат
чі по телеграфу Петербург — 
Лондон (1S87 рік) відкрила йому 
шлях До боротьби за шахову 
корону.

В 18S9 році в Гавані відбувся 
матч на першість світу між Чи- 
горіним і Стсйніцем, Останній 
одержав перемогу з рахунком 
10,5:6,5.

Незважаючи на поразку п 
матчі, Чигорін в наступні роки 
добивається великих успіхів У 
багатьох міжнародних турнірах 
(Нью-Йорк. 1889 р. 1-2 місце; 
Гастінгс, 1895 р. 2 місце).

В останні роки життя, через 
тяжку хворобу і матеріальні 
труднощі, Чигорін все менше і 
менше бере участь у турнірах.

25 січня 1908 року Чнгоріна не 
стало.

Велике значення Чнгоріна в 
розвитку шахів у Росії. Не 
маючи ніякої матеріальної під
тримки з боку царського уря
ду, Чнгорін у 1876 році доби
вається відкриття шахового 
журналу «Шахматный листок». 
(Журнал в 1881 році припинив 
своє існування з-за браку кош
тів). Під час гастрольних поїз
док Чнгоріна но Росії згуртува
лися шахові організації в При
балтиці, Харкові, Києві, Вели
кий внесок Чнгоріна в теорію 
шахової гри. Його дослідження 
й ідеї в багатьох дебютах, 
особливо в Іспанській партії, не 
втратили свого значення і в па
ші дні.

2. При проведенні тактичних 
операцій під час шахової пар-

На перший погляд, чорт 
ним нічого не загрожує. Не 
можна грати 1. Ке7+?? з-за 
1. ...Т:е7 2. Ф:е7 Ф:е-Н~
3. Ф:е4 С:с44- і чорні з зай
вим слоном повинні виграти.

Але білі грають І. Ф[8-Н! 
з метою заманити короля на 
поле £8 і поставити мата 
1. ...Кр:і8 2. ТЬ8Х. Якщо 
1. ...Т:£8 то 2. Ке7Х.

Тактичний прийом па відвеїщ. 
ненця проводиться в тих випад
ках. коли треба відвернути одну 
з діючих фігур з важливої ді
лянки подій. В результаті від
вернення порушується захист, 
що негайно приводить до мате
ріальних втрат або мату.

Ось приклад:

Щоб провести пішака в 
ферзі, білі відвертають сло
ва: 1. Сс4—(13!

Чорні здалися, бо не про
ходить 1. ...Кр(6 з-за 2. С:£5.

3. Етюд Л. Куббеля роз
в’язується так: 1. КеЗ-£=^ 
КрС-3. (До мату вейс
1. ...КрІі2 2. Ф(2+ і т. Д.).
2. Ф£т44- Крі*2 3. Ф£4-И 
Кре2 (або 3. ...Креї, але не
3. ...Креї '4; Ф£1+ і мат на
ступним ходом). 4. Ф£І“И 
КрЦ2. (Неможливо брати 
коня з-за втрати ферзя)« 
5. Ф(11+ КрсЗ 6. Фс24~. 
КрЬ4. (До програшу ферзя 
веде 6. ...Кр(14 7. К£5-|-). 
7. Ф])2-г К1)3. (Інакше мат 
за два ходи). 8. ФаЗ+И 
(Заманювання чорного ко
роля, чорні змушені пршг 
нити жертву). 8. ...Кр:аЗ 
9. Кс2Х-

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 12 жовтня. Перша 

програма. 9.00 — Ранкова гім
настика. (М). 9.15 — Новини.
(М). 9.30 — «Будильник», (ЛІ). 
10.00 — «Музичний кіоск». (ЛІ).
10.30 — «Здоров’я». (ЛІ). 11.00
— «Лауреати Ленінської пре
мії». (М). 11.30 — «Шукач».
(ЛІ). 12.30 — Наша афіша. (К). 
12.35 — Для дітей. Телефільм. 
(К). 13.00 — Для воїнів Радян
ської Армії і Флоту. (Сочі).
13.30 — «У світі мистецтв». 
(НДР). 14.00 - Сьогодні - 
Всесоюзний День працівників 
сільського господарства. (ЛІ).
15.30 — «Читаючи ваші листи». 
(К). 16.15 — До 25-річчя визво
лення України від німецько-фа
шистських загарбників. (К).
17.30 — Добрий вечір, хліборо
бе. (К). 18.30 — «Камертон доб
рого настрою». (Дніпропет

ровськ). 19.00 — «Клуб кіномап- 
дрівників». (ЛІ), 20.30 — «Сім 
днів». (М). 21.15 - «Тихий
Дон». НІ серія. (М). 23.15 -* 
Спортивний тиждень. (Лі). 23.30
— Новини, (М).

ПОНЕДІЛОК, 13 жовтня. Пер
ша програма. 15.15 — Кінолсні- 
ніаіга. «Серце матері». (Кірово
град). 17.15 — До 25-річчя визво
лення України від фашистських 
загарбників. «Битва за Дніпро». 
«Визволення України». (К). 17.40
— Телсвісті. (К). 18.00 — Доку
ментальний фільм «Сергій 
ній». (Кіровоград). 19.00 — ін
формаційна програма «Час». 
(М). 19.30 — Передача, присвя
чена 25-річчю визволення Украї
ни від фашистських загарбників. 
(К). 19.50 — Програма кольоро
вого телебачення. Чемпіонат 
СРСР з хокея. «Спартак» (ЛІ) 
♦Динамо» (ЛІ). В перерві •— тс- 
левісті. (К). 21.45 - До 100-річчя 
з дня народження Леніна. Iе’ 
лсфестиваль. (Кіровоград).

Друга програма. 18.00 — Мульт
фільм. (К). 18.15 — «Місто
моє». (Херсон). 18.30 — «Лени 
ніана у творчості львівський 
письменників» (Львів) 21.45 — 
Спектакль Київського тептрУ 
імені Ів. Франка (К> 2?.15 
Тслевісгі. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

jj«) Наша адреса і телефони «МОЛОДОЛ КОММУНАР* — оргап Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря —- 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів —- 2-45-36.
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Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м, Кіровоград, вул. Глінки, 2,

Індекс № 61197, Зам. № 4438,

Обласне управління кінофікації

ДО 25 ЖОВТНЯ Ц. Р.
ПРОВОДИТЬ ДОДАТКОВИЙ НАБІР 

юнаків та дівчат віком більше 15-ти років з ос
вітою не нижче 7 класів в Одеську республіка^' 
ську школу кіномеханіків.

За довідками звертатися в управління кінофі
кації, дирекції районних кіномереж, кіпооб’едпа11' 
ня та кінотеатри.
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