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« »

МОСКВА. (Телефоном). 
24 липня головною подією 
дня стало відкриття Клубу 
делегації СРСР, що роз
містився у приміщенні 
Центрального будинку Ра
дянської Армії. На уро. 
чистому мітингу з цієї на
годи виступив і вручив 
символічний ключ від Клу
бу голова Радянського

не 
й

Сьогодні у столиці нашої 
великої Батьківщини Ліоск- 
ві відкривається XII Все
світній фестиваль молоді і 
студентів. Вдруге проходи
тиме він там. Цього разу— 
під девізом «За антиімпе
ріалістичну солідарність, 
мир і дружбу!».

Фестиваль у Москві 
знаменна подія у житті 
дише його учасників, але
усіх молодих людей з різних 
країн, яким не байдужа до
ля планети. Адже москов- 
ський форум має послужити 

ф. дальшому згуртуванню на
родів Землі в боротьбі за 
мир, ядерне роззброєнії'/, 
проти підступних планів мі
літаристів.

Погляди Кіровоград ці в. як 
і всіх радянських людей, 
теж звернені нині до Моск
ви. Там, у червонозор'яній 
столиці нині наші помис
ли, — з нашими делегата
ми — тими» хто удостоївся 
права представляти комсо
молі») Кіровоградщини на 
молодіжному форумі; з. на
шими самодіяльними артис
тами й музикантами, які 
репрезентуватимуть у Моск
ві мистецтво нашого степо
вого краю; з кіровоградськи
ми туристами, передовика
ми виробництва, які стануть 
свідками грандіозного свя- 
тіАл»*'

Втім, фестиваль проходи
тиме не лише у Москві. Йо
го добрим продовженням і 
доповненням стануть і різ
номанітні цікаві заходи фес
тивального тижня на міс-1 
цих, і ударна праця юнаків 
і дівчат області, на честь 

фестивалю. XII Всесвітньому 
присвячується І СЬОГОДНІШ
НІЙ номер «Молодого кому
нара».

(Матеріали, присвячені під- 
Ж«риттю фестивалю в Москві, 

читайте на 1-й, 2-й і 3-й 
сторЛ-

і . я

Ійя

делегаці
підготовчого комітету, пер. 
ший секретар ЦК ВЛКС.М 
В. Мішшг. У дні фестива
лю Клуб делегації СРСР 
стане місцем зустрічей, 
політичних дискусій, захо
дів, присвячених 40-річчю 
Перемоги радянського на
роду у Великій Вітчизня
ній війні, 
рення ООН, 
підписання

40-річчю ство- 
десятнріччю 
Заключного

Не кожен з бажаючих по
їхав до Москви на форум 
молоді світу, але він зможе 
взяти безпосередню участь 
у Всесоюзному фестивалі 
молоді, що проходить нині в 
усіх республіках, областях і 
містах нашої країни.

У Кіровограді святнове 
відкриття фестивального 
тижня «Фестиваль у Моск
ві — фестиваль усюди!» від. 
булося вчора, 26 липня. О 18 
годині до пам’ятника комсо
мольським поколінням Кіро- 
воградщини зійшлася молодь 
міста, щоб висловити свою 
гарячу підтримну завданням

ПУЛЬС ФЕСТИВАЛЮ

ї СРСР
акту Наради з питань без- 
пеки_і співробітництва в 
Європі.

У Клубі розгорнулися 
тематичні виставки . «Ра. 
дянська молодь на XII Все
світньому фестивалі моло
ді і студентів», «Молодь 
на ударних будовах п’я
тирічки».

М. ЦУКАНОВ.

московського форуму, за
свідчити свою солідарність 
з боротьбою юності планети 
за справу миру, дружби і 
прогресу. А годиною пізніше 
всі бажаючі на літній пло
щадці парку імені 50-річчя 
Жовтня стали свідками 
курсу комсомольських 
тивістів, присвяченого фес
тивалю. Вожаки молоді 
демонстрували на конкурсі 
свою винахідливість, еру
дицію. дотепність.

Другий день фестивально
го тижня пройде під девізом: 
«Молодь і студенти за мир. 
за відвернення ядерної вій
ни». Цей день оголошений 
Днем пам’яті жертв фашиз
му. Біля обелісків та могил 
воїнів, які загинули в роки 
Великої Вітчизняної війни, 
відбудуться антивоєнні мі
тинги, маніфестації, покла
дання квітів

Двадцять дев’яте липня — 
День антиімперіалістичної 
солідарності. У програмі: мі. 
ський конкурс малюнків на 
асфальті «За щастя всіх ді
тей планети» у парку імені 
Леніна (10 годин ранку), 
нонцерти солідарності а 
вдень Кіровоградський мі
ськком комсомолу запрошує 
взяти участь у ярмарну со
лідарності. що відбудеться 
на площі імені Кірова о 17 
годині. Гроші від продажу 
іграшон та інших виробів 
будуть перераховані у фонд 
Всесвітнього.

Четвертий день фестиваль
ного тижня буде Днем бо
ротьби молоді світу за свої 
права. Всі бажаючі зможуть

кон- 
ак-

про-

стати учасниками й гляда
чами районних конкурсів 
політичної пісні — у парнах 
культури та відпочинку іме
ні Леніна та 50-річчя Жовтня 
(початок о 19 годині).

31 липня оргкомітет фес
тивалю оголосив Днем праці, 
він пройде під девізом «За 
економічне співробітництво, 
новий економічний поря
док». На підприємствах від
будуться мітинги та дискусії 
з економічних тем.

Девіз першого дня серп
ня — «Молодь і студенти за 
безпеку і співробітництво». 
У парку імені Леніна о 18 
годині з концертом-звітом 
виступлять трудові об’єднан
ня школярів та СБЗ, що 
працюють у місті.

Друге серпня — День 
СРСР. На всіх підприємствах 
та в організаціях обласного 
центру, як і по всій країні, 
пройде єдиний день політін- 
Формування «Країна Рад — 
прапороносець миру».

У програмі останнього дня 
фестивального ти ння в НІ» 
ровограді — спортивні зма
гання. ігри. Молодь чекати
ме і фестивальна спартакіа
да на стадіоні спортклубу 
«Червона зірна». Міськком 
комсомолу запрошує юна
ків та дівчат Кіровограда, 
гостей міста взяти активну 
участь у заходах фестиваль
ного тижня.

М. БІЛЯЦЬКА, 
інструктор Кіровоград
ського міськкому ком
сомолу.

У КОЛЕКТИВІ ДЕЛЕГАТА

з поля імені героя
Кореспондент «Молодого комунара» побував е гостях у земляків делегата 

XII Всесвітнього фестивалю молоді і студентів у Москві Юрія Піддубного, 
ланкового КЛІК кукурудзоводів колгоспу імені Калініна Новоархангельського 
району.

А Д КРАЮ 40-гектарно. 
го пшеничного поля, 

де працював того дня 
ІОрііі Дорош, давній на
парник і друг 10. Піддуб
ного, ГОДІ було ЙОГО й 
упізнати. Та комсомоль
ський секретар 10. Пітерів 
не сумнівався:

— Бачите, як впевнено 
веде агрегат? Так тільки 
він уміє — ні з ким не 
сплутаєш...

Справді, впевненості у 
роботі Дорошсві не позича. 
ти. Досить сказати, що за 
день до нашого приїзду він 
більше як утричі перекрив 
змінну норму на косови
ці — скосив пшеницю на 
32 гектарах поля. Працю
вав тоді на полі імені Ге- 
Р°я Радянського Союзу 
М. С. Лисова. який загинув 
визволяючи село від фа
шистів...

1 ось самохідна косилка 
Е-302 зупиняється біля 
нас. Юрій Дорош, усміхне
ний, у сорочці наопашки, 
зіскакує з підніжки.

— Цікавитеся роботою

лапки Піддубного? — ка 
же. — Ну що вам сказа
ти... Працюємо за себе і 
за Юрка. Звичайно, зараз 
не на кукурудзяному по
лі — там роботи по догля. 
ду вже давно закінчилися, 
ще до Юрієвого від'їзду 
на фестиваль. І кукуруд
за непогана вдалася. Чо 
тири рази міжрядний об
робіток проводили, під
живлювали. І все в корог. 
кі строки, чотирма агре 
татами... Нині ж інші ро 
боти на порі — збирання 
гороху, пшениці.

Поки ми розмовляли з 
Дорошем, на поле нагодив
ся голова нолгоспу Г. Г. 
Ніколасв.

— Закінчиш сьогодні? — 
не без лукавства запитав 
Юрйа.

— Сорок гектарів... — 
Дорош мить помовчав, ніби 
зважуючи свої можливості. 
І у тон словам голови до
дав: — Сьогодні не сьо
годні, а завтра до обіду 
зроблю. До речі, — це вже 
молодий механізатор звер
тався до нас, — ви писа-

тимете про нашу підготов
ну до фестивалю і про 
дружбу між народами, то 
не забудьте згадати й про 
те, що оця ось прекрасца 
високопродуктивна маши
на. — Юрій вказав рукою 
на носарку^ — виготовлена 
в Німецькій Демократичній 
Республіці. І що до її ство. 
рення причетні машинобу
дівники й інших країн 
РЕВ...

Ось нона, то одна не
розривна ниточка, яка 
зв’язує щоденні турботи 
українського хлібороба- 
степовпка із .гн.м, що від. 
бувається у Москві! Та й 
певно, не одного його — 
для багатьох кам’япечап 
слово «дружба» має отаке 
ось конкретне втілення 
(одразу спадає па думку 
поетове: «...воплотиться в 
пароходы, строчки п дру
гие долгие дела»), Ось і 
Юрій Дорош, працюючи на 
полі імені М. С. Лисова.— 
хіба не думав він про Ге
роя, який віддав життя за 
щасливе наше сьогодення?

Не міг не думати. І хіба 
він не знав при цьому, що 
кожна зернина, яка буде 
зібрана на цьому полі, 
стане маленькою часточ
кою могутності нашого 
народу, соціалістичної дер
жави? До речі, ще раніше, 
навесні, на цьому ж полі 
довелося попрацювати і 
10. Піддубному — він ВПО. 
спв добрива під урожай 
нинішнього року...

Вже третій день підряд, 
на момент тієї нашої зу
стрічі, червоний прапор на 
тракторному стані бригади 
було піднято на честь мо
лодого комуніста Ю. Доро 
ша Та не один він з лан
ки, а й Матвій Мульченко. 
й Анатолій Недоступ. і Ми
хайло Кравчук добре пра
цюють нині...
Т РЕТЯ бригада — най
* більша в господарстві 

за площею закріплених зе
мель. За віком працюючих 
— наймолодша. З огляду 
на останню обставину 
особливо промовистим ви- 
дається такий факт: за 
червень планова собівар 
тість гектара умовної 
оранки тут склала 2.85 
карбованця при плані 4,90 
Отже, й молоді уміють 
економно господарювати, 
бо з ранніх ще шкільних 
років прилучалися до хлі
боробської праці на ла
нах рідного колгоспу.

...Щоранку можна бачи
ти десятикласника Сергія 
Шиятого коло ставу куди 
він прибігає ще до шостої. 
Як правило на нього там 
вже ченає і Юрко Мотлох. 
Хлопці роблять гімнастич
ні вправи, купаються. А за 
янийсь час вони вже в

бригаді, де працюють трак
тористами... Юрко Григо- 
ренко та Володимир Сур- 
женно цього року вже за
кінчили десятирічну. І їм 
довірили в бригаді коліс
ного трактора, на якому 
ще недавно працював Юрій 
Гіідцубний Звичайно, пра
цюючи на техніці лауреата 
премії Ленінсьного комсо
молу, хлопці старалися. На 
косовиці гороху було, й по 
півтори норми виконува
ли...

Змістовне й багатогран
не життя у молоді Кам’я- 
нечого. І особливої глиби
ни тому змістові падає не. 
розривний духовний зв’я
зок комсомольців різних 
поколінь; щороку на полі 
імені Героя Радянського 
Союзу М. С. Лнсова пра
цюють кращі з кращих — 
право на це треба заслу. 
жити. Щороку до бригади 
приходять хлопці, які рів
няються на тих, хто за
служив це право. Так бу
ло. Так є. Так буде.

...Десь далеко від рідно
го дому, в святковій Москві 
зараз один із цієї славної 
хлібе-’ бської сім’ї — лау
реат премії Ленінського 
комсомолу Юрій Піддуб- 
ний. Певно він знає: на 
нього чекають («Трактор у 
порядну. — сказав жарто
ма напарнин Ю. Дорош, — 
так що хай тільки наби
рається у Москві побільше 
енергії...»), знає, що мо
лодший брат прийшов з 
армії у відпустну... І що на
родилася у нього. Юрія 
Піддубного. друга донька. 
Хлопці з ланни вже й ім’я 
для неї вибрали але три
мають поки що в секреті — 
вирішувати все-таки Любі 
з Юрієм — коли чоловій 
повернеться з Москви...

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
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ВІСВАС ПОРІМОЛ ЧАНД-

РА (БАНГЛАДЕШ): Мені

здасться, це закономірно, 
що XII Всесвітній фести
валь молоді планети про- 

• ходить саме у Моснаі. Ад
же вклад СРСР у боротьбу 
за мир завжди був ваго
мим, а нині особливо зріс. 
Це відчувається не лише в 
фактах політичного життя 
світу, але й буденному жит
ті радянського суспільства. 
Ось і я, живучи за тисячі 
кілометрів від своєї країни, 
постійно перебуваю у вас 
з атмосфері великої друж
би. За це вдячний своїм 
друзям із СРСР,* країн со
ціалістичної співдружності.

Тут, у Кіровограді, доля 
звела нас випадково, але. 
думається, не випадково ми 
саме на цій землі сповна 
зрозуміли, наскільки важ
ливе для всіх нас, для 
всього людстза наше взає
морозуміння. Адже мир — 
це прогрес, це бллгополуч. 
чя, це дитячі усмішки...

II II ТРЕБА казати, з 
* яким ентузіазмом па 
початку 1957 року зустрі
ла молодь Гайворонського 
паровозоремонтного заво
ду повідомлення про те, 
що до столиці Країни Рад 
завітає Всесвітній фести. 
валь молоді і студентів! 
Комсомольська організа
ція підприємства активно 
включилася у підготовку 
до свята. Спілчани і мо- 
лодь заводу заступили на 
трудову вахту з нагоди 
Всесвітнього. Більша час
тина виробничників зобо
в’язалася виконувати і ви
конувала виробничі зав
дання на 150—і 60 про
центів.

Значну увагу приділяли 
н організації та рекон
струкції місць активного 
відпочинку комсомольців і 
молоді райцентру. Так, 
протягом короткого часу 
було побудовано танцю
вальний майданчик, де 
традиційними стали вечо. 
рн відпочинку, кошти від 
яких перераховувалися до . 
фонду фестивалю.

До числа тих, кому в 
результаті соціалістично- 
ю змагання серед колек
тивів підприємства вішала 
висока честь представляти 
у Москві молодь району.

були машиніст паровозу 
локомотивного депо стан
ції Гайворон Л. Я. Гера
сименко, доярка колгоспу 
імені 60-річчя Жовтня 
К. Є. Захаренко, дизель- 
йик Заваллівського гра
фітного комбінату С. А. 
Новицький, доярка кол
госпу імені Чапаева її. А.

Трапилось так, що нашій 
делегації пощастило тіс
ніше спілкуватися з пред
ставниками молоді кра
їн Сходу. Коли я виявив. 
?я серед молоді делегації 
Індії, спочатку трохи роз
губився — не знав, як по
вестися. І треба ж стати
ся: скоро на мою руку

ди із різних куточків на
шої неосяжної Батьківщи
ни. Насиченою була, зви
чайно, і культурна програ
ма.

Вам, хто представляє 
область на XII Всесвітньо
му, хочу побажати не 
тільки хорошого настрою 
і яскравих вражень. Збс-

МИ — зл МИР’

г.

Рибак та секретар РК 
ЛКСМУ В. М. Яхнпця.

Гостинно зустріла нас 
столиця. Запам’ятався, у 
першу чергу, день 10 
серпня. Тоді ми брали 
участь у молодіжному 
карнавалі — він проходив 
у парку імені Горького, де 
зібралася молодь з, бага
тьох країн. На устах у 
кожного звучали росій
ською мовою слова «Мирі», 
«Дружба!», звідусіль ли
нули-знайомі такти «Під
московних вечорів».

лягла дружня рука однієї 
дівчини, і з помітним ак
центом, 
мовою, 
отих два слова — «Мир і 
дружба'.». Цього виявило, 
ся досить, щоб збагнуте 
всі почуття в душі нового 
друга.

Потім були зворушливі 
зустрічі із колегами біля 
Мавзолею В. І. Леніна, у 
трудових колективах. Ці
каво було послухати своїх 
ровесників, колег - заліз
ничників, які приїхали сю»

але російською 
вона вимовила

режіть також ваш тодіш. 
пін молодечий запал, щи
ре прагнення з’єднати ру
ки у міцному потиску со
лідарності. Доведіть, 
молодь — то сила'

«За антиімперіалістичну 
солідарність, мир і друж
бу» — такий девіз XII Все
світнього фестивалю мо
лоді і студентів у Москві. 
Такою ж спільною думкою 
об’єднані й анкетіі^|^го 
лосуіо за мир», щЯКза
повнили сотні гостей свята 

- газети «Молодий кому
нар».

«Зберегти мир на землі— 
наш святий обов'язок пе
ред. батьками й дідами, як^ 

■ заплатили кров’ю за иаїйє 
щасливе життя», — пише 
20-річна В. Медова. «Мін 
батько — інвалід Великої 

' Вітчизняної. Війна забрал:: 
ного двох братів, перед 
чаено від ран померли 
брат і батьки моєї мами,—

ЩО

М. КУЗНЕЦОВ, 
делегат VI Всесвітньо
го фестивалю молоді 
і студентів у Москві, 
колишній секретар ко
мітету комсомолу Гай- 
аоронського парово
зоремонтного заводу.

І

ҐВАМ НА ЕЛЕКТРИЧКУ?
Газета неодноразово розпозідала пре

РОЛАНДО Р10С ЛОФОР-

знімках: тільки-но до кіровоградсько
го перону фестивальний електропоїзд подали 
машиніст М. І. СКУЙБІДА (на знімну зліва вни
зу) та помічник машиніста Сергій АРТЕМОВ: 
о одному з вагонів.

Фото 8. ГРИБА.
АКСЕЛЬ ИЮНЕ (НІМЕЦЬ

КА ДЕМОКРАТИЧНА РЕС-

зборах вирішили створити таку фестивальну елек
тричку. Був період становлення, а на сьогодні поїзд 
обслуговують у свої зміни три екіпажі, у кожному з 
яннх — машиніст, його помічний та касир-провідниця.

Комсомольці м молодь (у КМК — 9 працюючих) ви
рішили-надати соціалістичному змаганню назустріч 

му. Почали з оформлення — у вагонах "з'явилися бар
висті малюнки й емблеми фестивальної тематики. 
Практичним внеском став рух за збереження електро
енергії — за перше півріччя цифра енономії енлала 
5 тисяч 783 ніловат-години. Добре попрацювали й під 
час дня ударної праці, а зароблені кошти перерахува
ли на потреби фестивалю.

Газета неодноразово розпозідала про молодих зна- 
м’янських залізничників. А сьогодні ми знайомимо .............. .......
тебе, читачу, з колективом експлуатаційників, котрі XII Всесзітньому справді святкового, піднесеного рит. 
працюють на міжміських маршрутах електропоїздів,— —- «--------- ------------------
із ИМИ поїзда № 337. Інша його назва — фестиваль
ний. Чотири маршрути (від Знам’янки до Кіровограда, 
Помічної. Цвіткового та станції імені Шевченка) на 
території Кіровоградської та сусідньої Черкаської об
ластей обслуговують хлопці.

На початку цього рону комсомольці депо на своїх

це

ТЕ (КУБА): Призіт учасни

кам фестивалю од молоді 
острова Свободи! Коли б 
мене запитали, що дала 
мені дружба з радянськи
ми друзями, з хлопцями та 
дівчатами з інших країн, 
яні навчаються в нашому 
інституті, я б чимало міг 
розповісти. За ті три роки, 
протягом яких навчаюся в 
Кіровограді, в країні вели
кого Леніна, я не лише 
здобув певні знання, але 
й — і це не менш важли
во — зустрів людей, кот
рих полюбив за їхні люд
ські якості, за їхню ідей
ність й інтернаціоналіст
ські переконання. Тут, в 
Радянському Союзі.яособ- 
ливо гостро відчув, що 
разом, об’єднані одним 
прагненням, ми, молодь 
планети, є великою силою. 
І я вірю з те. що фести
валь у Москві посприяє 
дальшому згуртуванню ря
дів глолоднх прихильників 
миру, що він буде ще од
нією засторогою паліям 
війни.

читаємо рядки майстра 
«Друкмашу» С Колесни
кова. — Я не хочу,

. це повторилося в жодній 

.сім’ї». Не хоче повторення- 

. жахів минулої ВІЙНІ! і вчи- 

. телька Ю. .Морозова; <Я 
не забуду відвідин Бухен
вальда і Равеисбркжа»... 
«У роки війн;’ я працюва
ла по 11 годин на добу— 
випускали міни для фрон
ту. Нехай ніколи не буде 
нічого подібного» (В.’Кри- 
впцька). Те ж саме пере
жив у роки воєнного ли
холіття і ветеран праці 
С. М. Бонфельд: <12 годин 
біля верстата, недоїдання, 
втрата близьких... Усім 
серцем хочу миру!», «Йе 
треба нам Хіросіми і Нага
сакі!^ О. Нікуліна, 20 ро
ків).

Пам’ятаючи про мину
ле, наші сучасники різного 
віку пильно вглядаються в 
сьогодення:

«Я хочу, — пише 13-рі'ї- 
на О. Соболь. — щоб аме
риканські мілітаристи при
пинили гонку озброєнь». 
Четвертокласниця 13-ї 
школи м. Кіровограда 
тяна Гавричкова знає і zpo иев 
викликане непомірними ви
тратами на воєнні цілі го
лодування дітей у країна:-: 
капіталу, безробіття: сХай 
усі працюють під мирним 
небом». А ось-анкета, під
писана групою учнів Кіро
воградського машинобу
дівного технікуму: 'Шодня 
по телебаченню ми бачи. 
мо, як ллєтеся-кров v роз
в'язання імперіалізмом 
конфліктах. І ,-.мп горді, що 
паша країна разом з усім 
прогресивним людством

ПУБЛІКА): І у нас в Німеч

чині, і на Україні побутує 
такий вислів: краще один 
раз побачити, ніж тисячу 
разів почути, І от коли я 
своїми очима побачив, як 
живуть радянські хлопці 
та дівчата, як вони став
ляться до своїх зарубіжних 
ровесників, і що ВОНИ роб
лять для зміцнення друж
би між народами, я зрозу
мів: у нас шлях у житті 
один. Це шлях до миру, до 
взаєморозуміння між на
родами, між молоддю всьо
го світу. Це тон шлях, яким 
ідуть нині учасники XI! 
Зсесвітяього фестивалю у 
Москві, і

Ця розмова з Валентиною Деркач, завучем Пав- 
лиської середньої школи імені В. О. Сухомлянського 
Онуфріїнського'району, молодим комуністом, членом 
ЦК ВЛКСМ відбулася напередодні ' її від’їзду до 
Москви на XII Всесвітній фестиваль молоді і студен
тів.

фестиваль молоді і студен

КОР.: Ну. ян настрій, Ва
лентино? Про що думає
ться у хвилину від’їзду?

8. Д.: Що відчуваю? 
Зрозуміло, насамперед 
гордість від того, що фес
тиваль відбувається в і а- 
шїй країні, в нашій доро
гій і прекрасній Москві. 
Почуваю себе щасливою, 
що іду на фестиваль. На 
таких великих форумах

що 
зу- 
ро-

за

мені ще бувати не дово
дилось.

КОР.: Я знаю танож, 
ви їздили за кордон, 
стрічалися зі своїми 
весниками...

В- Д.! Я двічі була
кордоном. В 1980 році у 
складі молодіжної деле
гації відвідала Софію, де 
спілкувалася з болгар
ськими юнаками та дівча
тами на зустрічі в моло-

НАДіЯ ПЛАНЕТИ!

послідовно виступає 
мир».

Дуже багато анкет 
нознено батьками, що 
тривожить майбутнє дітей, 
якщо воно проходитиме 
під загрозою ядерної 
смерти ^Недавно народи 
лась у мене дочка, і хочу, 
щоб у неї і всіх дітей було 
мпрне життя» (Т. Лима, 
рейко, контролер швейне: 
фабрики); «Мене звати 
Вікторія Бойченко, 20 ро
ків. Місяць тому в мене 
народився син Олег, і хай 
він під чис-
тям мярн^Ртебом».

Автори багатьох анкет 
повідомляють про конкрет 
ні внески своїх колективів ■ 
у бор5Ьн»У за мир. На
приклад, семнкласнн--. 6-і 
школи обласного центру 
збирає у фонд миру мета 
долом; студентки педінсти
туту Т. Бондар та І. Яб- 
донська влітку працюють 
у будзагонах комуністич
ної праці, перерахувала 84 
карбованці у Фонд миру 
й комсомольсько-молодіж
на бригада виробничого 
об'єднання «Друкмаш \

Робітники, учні, студен
ти', викладачі, вихователі, 
кооператори, військово
службовці.., Люді! різного 
віку і характеру. Із різних 
місць нашої країни. Але—’ 
судячи з того, що вони на. 
писали в анкеті з фести
вальною ромашкою, і авіа
тори С. Резник, В. З ух. 
О. Мелех, і слюсар О. Чуб- 
ко, і сім'я Остапчук і в,’ і 
вихователь дитсадка В. Ко 
рячко, і конструктор 
С. Трубів, і рядові Радян
ської Армії В. Безуглов, 
О. Ю. Янгель, В. За;і- 

і, ^будівельник В. Гон
чаров, і школярі А. Чебо- 
това, О. Слюсаренко, 
Н. Манзар, І. Бірюков, і 
всі, всі, всі одностайно ви. 
ступають за чисте небо над 
головою, за мирну працю, 
за соціальну справедли
вість, за рівність усіх на
родів. І всі, всі, всі готові 
докласти до збереження 
миру всіх зусиль. Бо, як 
написав у анкеті штурман 
Цивільної авіації В. Гусез, 
«мир — це наш дім>.

МИ — ЗА МИР!
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ДНІ ДОБРИХ СҐІСТДІВАЬ
діжному центрі імені Ге
оргія Димитроза.
через
шення молодіжної 
нізації ІМКА (штат 
сота) побувала в США. Ду
же різні враження зали
шились від цих поїздок. 
В Болгарії ми зустрічали
ся з друзями, з якими од
наково думаємо, мріємо, 
живемо. Американці теж

три роки на
А ще 

запро- 
орга- 

Мінне-

гостинні, однак мене вра
зило інше — юнаки й дів
чата із США зовсім чи 
майже зовсім нічого не 
знають про нашу країну, 
Навіть серед студентів 
університету дуже мало 
знайшлося людей, котрим 
бодай щось відомо про 
Радянський Союз. І я мрію, 
щоб фестиваль у Москві, 
на якому будуть присутні 
представники різних країн

і, континенте, посприяв 
зближенню молоді асьог© 
світу. Люди лозинні знат-.' 
правду про нашу краіНУ 
про те, що ми не хочемо 
ВІЙНИ, проклинаємо 9МГУ. 
Що ми прагнемо -8'ГУ 2
якому, як писав 
Кобзар, «-буде 
мати, і будуть 
землі».

КОР.: Пезно, 
У вашій школі 
до фестизалю?

^^НАШ ЛОЗУНГ — ЄДНІСТЬ!

В- Д-: Фестиваль — це 
езято не тільки для його 
Учасників, його з нетер
пінням чекали зс’. і наші 
вихованці та педагоги теж. 
А робота по підготовці до 
молодіжного форуму про. 
ходила лід дезізом: г.Се- 
•йот, фестиззль. . Учн’. 
Добре попрацювали в кол
госпному Саду ; передали 
з рахунок Лестизалю ти-

А

лн і скрізь.
готувалися

ФЕСТИВ АЛЬ в МОСКВІ
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істотну 
мир і друж- 

такни девіз XI і Все- 
вітнього фестивалю мо- 
юді і студентів у Москві, 
їдкою ж спільною думкою 
об єднані я анкеті го
лосую за мир», щ За
повнили сотні гостей’свята 
газети «Молодий кому
нар».

«Зберегти мир на землі— 
наш святий обов’язок пе
ред батьками й дідами, якй 
заплатили кров’ю за иаїкї? 

щасливе життя», — пише 
20-річна В. Медова. «Мій 
батько — інвалід Великої 
Вітчизняної. Війна забрала 
його двох братів, перед 
часно від ран померли 
браг і иа"--..- моєї мами.-— 

«Мир—
це
наш «

чіпаємо рядки майстра 
сДрукмашу» С. Колеснн- 

' кова. — Я не хочу,
. це повторилося в жодній 

£ .сім’ї». Не хоче повторення X ......

<00
І

жахів минулої вінки і вчи- 
. талька Ю. Морозова: «Я 
не забуду відзідші Бухен- 
вальда і Рааенсбркиса-»... 
«У роки війни я працюва
ла но 11 годин на добу— 
вяпускглі* міни для фрон
ту. Нехай ніколи не буде 
нічого подібного» (В. Кри
венька). Те ж саме пере
жив у роки ВОЄННОГО ЛИ
ХОЛІТТЯ і ветеран праці 
С. М. Бонфельд: «12 годин 
біля верстата, недоїдання, 
втрата близьких... Усім 
серцем хочу миру!», «Не 
треба нам ліросіми і Нага- 
сакі'»( О. Нікуліна, 20 ро
ків).

Пам’ятаючи про мину
ле, наші сучасники різного 
віку пильно вглядаються в 
сьогодення:

«Я хочу, — пише 13-річ- 
на О. Соболь, — щоб аме
риканські мілітаристи при
пинили гонку озброєнь». 
Четвертокласниця І^ї 
школи м. Кіровограда 
тяна Гавричкова знає і таро 
викликане непомірними ви. 
тратами на воєнні ціл[ го- 
дотування дітей у країнах 
капіталу, безробіття: «Хай 
усі працюють під мирним 
цебом». А ось анкета, під
писана групою учнів Кіро
воградського машинобу
дівного технікуму: «Щодня 
по телебаченню ми бачи
мо, як ллється кров у роз
в'язаних імперіалізмом 
конфліктах. І -ми горді, ще 
паша країна разом з усім 
прогресивним людством

-------------- . — ми — ЗА МИР!

ііослідовно виступає 
мир-'

Дуже багато анкет 
повнено батьками, що 
тривожить майбутнє дітей, 
якию воно проходитиме 
під загрозою ядерної 
смерті: «Недавно народи 
лась у мене дочка, і хочу, 
щоб у неї і всіх дітей було 
мирне життя» (Т. Лима
ренко. контролер швейної 
фабрнуки); «Мене звати 
Вікторія Бойченко, 20 ро
ків. Місяць тому в мене 
народився син Олег, і хай 
вік мк^ВЙЕжіїзе під чис
тим мирн^таебом».

Автори багатьох анкет 
повідомляють про конкрет
ні внески своїх колективів 
у борьбу за мир. На
приклад, семикласник 6-ї 
школи обласного центру 
збирає у фонд миру мета
лолом: студентки педінсти
туту Т. Бондар та 1. Яб- 
донська влітку працюють 
у будзагонах комуністич
ної праці, перерахувала 84 
карбованці у Фонд миру 
й комсомольсько-молодіж
на бригада виробничого 
об’єднання «Друкмаш».

Робітники, учні, студен
ти, викладачі, вихователі, 
кооператори, військово
службовці... Люди різного 
віку і характеру. Із різних 
місць нашої країни. Але—' 
судячи з того, що вони па. 
писали в анкеті з фести
вальною ромашкою, і авіа
тори С. Щезник, В. Зух, 
0. Мелех, і слюсар О. Чуб- 
«о, і сім’я Остапчуків, і 
вихователь дитсадка В. Ко 
рнчко, і конструктор 
С. Трубін, і рядові Радян
ської Армії В. Безуглов, 
0. Ю. Янгель, В. Зай
цев, будівельник В. Гон
чаров, і школярі А. Чебо- 
тоза, О. Слюсаренко, 
Н. Маязар, І. Бірюков, і 
всі, всі. всі одностайно в;.', 
ступають за чисте небо над 
головою, за мирну працю, 
за соціальну справедли
вість, за рівність усіх на
родів. І всі, всі, всі готозі 
докласти до збереження 
■':.ру всіх зусиль. Бо, як 
и.иінсаз у анкеті штурман 
Цивільної авіації В. Гусев, 
икр — це наш дім».
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ЇЛ АШ ордена Леніна колгосп імені XX 
з'їзду КПРС по праву можна назвати 

комсомольсько-молодіжним, адже тут ко
жен третій виробничник — віком до ЗО ро
ків. 8 колгоспі живе й працює 60 молодих 
механізаторів, 35 тзаринникіз, 32 спеціаліс
ти народного господарства...

Тільки за останній час у нашому Комишу- 
ватому збудовано будинок культури, тор
говельний комплекс, стадіон, тир, лікарню, 
прокладено асфальтовані дороги, тротуари, 
посаджено сквери й парк. І що дуже важ
ливо — зроблено все це при безпосеред
ній участі комсомольців і молоді.

Помітні зміни на нращг і а кількісному та 
якісному складі сільського комсомолу. Це 
вимагає від комсомольських активістів по
шуків нових ефективних форм роботи ПО 
активному ззлученню молоді до вирішення 
корінних проблем розвитну сільського гос
подарства, значного підвищення трудової 
антизності молоді. Однією з таких форм і 
стала участь в соціалістичному змаганні на
зустріч фестизалю. Торія на своїх зборах, 
ведучи мову про підготовну до фестизалю. 
спілчани наголошували на тому, що кращим 
дарунком на його честь буде ударна праця 
на своїх робочих місцях. А вже на наступ
них зборах вони вирішили перерахувати до 
фестивального фонду денний заробіток нож
ного. Характерно, що у цьому комсомольців 
підтримали всі комишуаатці, і годі серед 
них знайти хоча б одну молоду людину, кот-

ра б не зробила добровільного внеску у фонд 
XII Всесвітнього.

Звичайно, не секрет, що продуктивність 
праці залежить не від одного лише бажан
ня молодих, але й од інших факторів, — 
скажімо, забезпеченості тракторами та ма
шинами. І слід сказати, що в нашому гос
подарстві тільки за останні три роки авто
парк і тракторна, бригада поповнилися на . 

( 50 процентів новою сучасною технікою. Її,
як правило, одержує молодь, яка міцно 
закріплюється в господарстві. Тільки цього 
року (крім організованих раніше комсо
мольсько-молодіжних колективів трактор
ної бригади й автопарку) у нас створено 
чотири комсомольсько-молодіжні ланки, 
дві з яких вирощують зернову кукурудзу 
за індустріальною технологією, а дві — 
озиму пшеницю за інтенсивною техноло
гією. Вони щодень у трудовому суперництві 
з досвідченими колегами добиваються хо
роших результатів.

У передфестивальні дні спільною справою, 
яка ще тісніше згуртувала сільську комсо
молі« — і механізаторів, і тваринників, і 
школярів, і молодих спеціалістів (а їх в кол
госпі теж чимало), — стала підготовка до 
фестивального тижня. Кожен день роботи 
молодіжного форуму відзначатимемо цочО- 
рами-зустрічами з передовиками, конкурса
ми пісні, політичного плаката, іншими захо
дами. Якщо врахувати, що все комсо-

З:

Автобіографічна довід, 
ка: Катерина Шевченко, 
рік народження — 1964, 
член В'ЛКСМ, закінчила 
Одеське державне учи
лище імені М. Б. Греко
ва, місце робот» — СвІТ- 
ловодський керамічний 
завод, художник пер
шої категорії.

АТЯ з малих літ прк- 
аХ вчзяася бачити в на

вколишньому прекрасне: у 
польоті й праці бджоли, у 
неповторності й розмаїтті 
барз Полісся (гам про
майнули дитячі роки). Ми
лувалася весняним відрод- 

Яке
воно
диво?

женням природи... Хотіла 
все те перенести па папір', 

. залишити в своїй пам’яті.
Тож малювала із захоп
ленням, багато. Дещо спо. 
чатку подобалося, та з ча
сом, переглядаючі:, вно
сила нові штрихи. І малю
нок бувало, після того ніби 
оживав. Так появлялася 
звичка до напруженої ко
піткої роботи.

Нелегко було витримати 
конкурс під час вступу до 
училища. Однак " ' 
піст:, діачнмя 
Іспити склала

обдарова. 
помітили, 
успішно.

Зацікавилась порцеляною 
— благородним і вічним 
матеріалом.

— Але не замкнулася на 
цьому, — каже Катери
на. — У вільний час не 
менш охоче займаюся й 
графікою, щось на’зразок 
«суміжної» професії. На 
заводі про це ніхто 
знає. А ще одне моє 
хоплення — класична 
зика...

Батько у Каті теж 
дожник. Він і навчив 
багато чому. Георгій Ми. 
колайозич створив уже 
чимало витончених вазо
чок, подарункових чашок, 
численних наборів для 
чаю й казн.

Як везіння сприймає Ка
тя й те, що сьогодні тру
диться саме на керамічно- 
му заводі, на провідному 
в області й республіці під. 
прпємстві. (Завод за роки 
XI п’ятирічки 12 кварталів 
був переможцем у соціа
лістичному змаганні се
ред підприємств галузево
го міністерства).

— А який ваш вклад у 
зустріч XII Всесвітньо
го? — запитую.

— Скромний, — ледь 
знітившись, говорить Ка
тя, — Разом з батьком 
створили ряд, здається, 
непоганих форм і малюн
ків. Точніше, було так: 
його форма, мій малюнок. 
Ось гляньте, набір... А по
ряд — вазочка «Фести
вальна». У центрі її — 
голуб миру. Приємно, що 
Всесоюзна художня рада 
затвердила ці зразки, ре
комендувала для вироб
ництва.

Прощаючись, задаю ще 
кілька запитань.

ТВОРЧІСТЬ

працюєте— Над 
нині?

— Хочеться якнайкраще 
оздобити 
сервіз, 
кілька 
продовжую 
ж — порцеляна, 
тут поспішності бути 
може.

Дівчина бере до рук ма
лесенький келишок, під-

новий кавовий 
Вже розробила 
варіантів, але...

шукати. Це 
навіки, 

не

а- 
з- 
чи 
не 
'У- 
гів 
по 
УМ 
ЭО 
ю, 
ві, 
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І континент з, посприяв 
зближенню /лОТТОДІ всього 
світу. Люди лозинні знати 
празду про нашу країну 
яро те, що ми не хочемо 
зійии, І ш 
Що ми прагнемо сзіту, 
якому, як писав 
Кобзар «буде 
мати, ■ будуть 
землі».

КОР.: Пезно, 
У вашій шнол: 
до фестивалю?

пооклинзємо війну.
—З 

великий 
син і буде 
люди Иа

З, Д.: Фестиваль — це 
смто не тільки для його 
учасників. Його з нетер
пінням чекали всі, і наші 
вихованці та педагоги теж. 
А робота по підготовці до 
МОЛОДІЖНОГО форуму про
їзд.•лз під девізом: ::Са- 
л-о- фестиваль!». Учн! 
добре попрацювали з кол
госпному іа,ду ‘ передали 
з р^х'-иок фестивалю ти-

г-о- фестиваль?».

сячу карбованців. Крім 
того, провели ярмарку со
лідарності — продавали 
іграшки, виготовлені умі
лими руками школярів. 
Постійно з школі відбува
лись тематичні політінфор- 
мації. У нас в Онуфріїв- 
сьхому районі є дзз деле
гати попереднього моло
діжного фестизалю. З 
ОДНИМ із них — Любов’ю

ян > скрізь,
готузляися 

ш з рахунок озєстявшію

ФЕСТИВАЛЬ В МОСКВІ — ФЕСТИВАЛЬ ВСЮДИ!

Михайлівною Лимонченко, 
у минулому КОМСОМОЛЬ
СЬКИМ працівником, шко
лярі зустрілися. Любоз 
Михайлівна розповіла ба
гато цікавого про мину
лий фестиваль, про свої 
зустрічі, про друзів у різ
них куточках земної кулі. 
До р'ечі, коли нинішній 
фестиваль закінчиться, ми 
зустрінемося всі — деле
гати нинішнього і минуло
го московських Всесзітніх; 
так вирішили ще на тій 
зустрічі. А напередодні 
мого від’їзду бачилася з

нашими школярами в та
борі праці і зідпочинку.

КОР.: Заздрять вони вам?
В. Д.: Ще й як! По-хоро

шому заздрять, звичайно. 
Наказали привезти «по
більше вражень». Поста
раюсь. Для мене кожна 
поїздка в Москву — вра
ження незабутні. Між ін
шим, 14 травня відбувся 
Пленум ЦК ВЛКСМ, що 
розглянув питання підго
товки до фестивалю.

КОР.: Валю, а чого 
лк делегат, чекаєте 
фестизалю особисто 
себе?

В. Д.: Мої сподівання, я 
певна, невіддільні від спо-

Ви, 
від 

Для

мольці зуміли підготувати без шкоди 
основної роботи на полях та фермах госпо 
дарства, то стане зрозумілим, з яким Інтере. 
сом і бажанням кожен з них поставився до 
свого комсомольського доручення.

Звичайно, і з цьому, і в усьому іншому, 
ми постійно відчуваємо турботу партійної і 
комсомольської організацій господарства. 
Отож, аналізуючи і діяльність тракторної 
бригади, в якій я працюю, хочу відмітити, 
що ця допомога стала важливою умовою 
підвищення трудової й громадської актив
ності молодих механізаторів і а процесі 
ударної вахти на честь фестивалю. І ще 

один штрих: працювали ми під керівництвом 
нашого наставника, знатного хлібороба, 
двічі Героя Соціалістичної Праці О. В. Гі- 
талоза. Олександр Васильович не просто ці
кавився й цікавиться весь час нашими спра
вами — він був душею багатьох із них. Тож 
чи доводиться дивуватися, що, рівняючись 
на свого славного наставника, й наші хлоп
ці та дівчата не жаліють сил ні з труді, ні 
в громадській роботі?

С. ЦЬОМ А, 
механізатор колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Ноіоукраїнського району.

X

На
ФЕСТИВАЛЬНИХ

кілометрах

носить до сонця — він аж 
просвічується наскрізь,

— Бачите? Подобається? 
Мені сподобалося. Ду

же. Сподіваюся, що сподо. 
баються роботи К. Шев. 
ченко її гостям фестивалю!

Д. ВОЛОЩУК.
м. Сзітловодськ.

На знімку: худож
ник першої категорії кера
мічного заводу Катерина 
ШЕВЧЕНКО.

Фото 
Ю. ДЕРУЖИНСЬКОГО.

дізань інших наших деле
гатів. Хоча, скажу по сек
рету, мрію зблизька гля
нути на Діва Ріда, почути 
його сліз. Ця людина — 
не просто мій улюблений 
співак. Для мене він є вті
лення/^ справжнього бор
ця, переконаного інтерна
ціоналіста, який всі 
своєї душі, всього 
аіддає людям. І це 
бажання 
же Дін 
учасників

сили 
себе 
моє 
ад-здійсниться, 

Рід теж серед 
фестизалю.

Вела розмову 
3. ЛЕ8ОЧК0.

Спеціальний приз і диплом від іме
ні підготовчого комітету XII Всесвіт
нього фестивалю молоді і студентів 
буде вручено кращому бігунові Кіро- 
воградщини, який за дні фестивалю 
матиме на своєму рахунку найбільше 
здоланих кілометрів. Отже, на стар
ти треба виходити кожного дня.

Завідуюча організаційним відділом 
облспорткомітету К. Ф. Скворцоза по
відомила нашому кореспонденту:

— На фестивальні кілометри ви
йдуть практично представники всіх 
колективів фізкультури. Комсомоль
ські і фізкультурні активісти реєстру
ватимуть показники кожного спорт
смена. Передусім братимуться до 
уваги не результати на швидкість, а 
на максимальну відстань. Після за
криття фестивалю в обласний спорт- 
комітет, міські і районні спорткоміте- 
ти, райради спортивних товариств ма
ють подати відомості про кращих 
стайєрів.

Який орієнтир мають вибрати бігу
ни? Наприклад, робітник виробничого 
об’єднання по сівалках «Червона зір
ка» Микола Колісниченко протягом 
тижня пробігав по 500 кілометрів. А 
у дні фестивалю він збирається пере
крити цей показник на 100—150 кіло
метрів,

Голова Світловодського міського 
спорткомітету Г. М. Манойлоз пові
домив, що найбільш масовими будуть 
старти на фестивальних кілометрах, в 
яких візьмуть участь члени клубу лю
бителів бігу заводу чистих металів, 
колективу фізкультури «Чайка». Забі
ги проводитимуться вранці і ввечері.

А члени клубу любителів бігу Го- 
бузького нікелезого заводу (Голова- 
нізський район) а перший день фес
тивалю вирішили пробігти від свого 
селища до села Красногірки і поклас
ти квіти на могилу загиблих героїе- 
підпільників «Спартака».

У недільний день Новоукраїнка зу
стрічатиме багатоборців ГПО, Тут 
стартуватимуть спортсмени із сту
дентських будівельних загонів, серед 
яких будуть і юнаки та дівчата із за
рубіжних країн, що набувають знань 
і професійної майстерності в навчаль
них закладах Кірозоградщини.*
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КУРСОМ МИРУ І ТВОРЕННЯ ДО НОВИХ ПЕРЕМОГ ІДЕМО!

Нзш кор.
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Миру—мир
Владимир ШУРАПСВ

Фотоетюд М. САВЕНКА.

22. Анклав.

15. Вигук.

Мы собрались все вместе —. 
Силы мира растут.
11а планете чудесной 
Песни мира поют.
Нас в строю миллионы 
Дружных, разноплеменных. 
К миру воля у нас едина 
На века.

Миру—мир! Счастье, свобода! 
Миру —мир! Братство пародов! 
Миру—мир! Надежду народов 
Мир мы сохраним!
Нам грозят снова войною. 
Дружно мы станем стеною. 
Счастье наше, землю нашу 
Защитим!

Мы идем по планете, 
Все уверенней шаг. 
Солнце яркое светит, 
Реет алый наш флаг. 
Нас в строю миллионы 
Сильных и непреклонных. 
Вера в счастье у всех едина 
На века.

Отведем мы с тобою 
Тучи грозной войны.

сердцами прикроем 
Человечества сны. 
Нас в строю миллионы 
Гордых, непокоренных. 
Наша дружба всегда едина 
На века.

ГРАНІ МОРАЛІ 0

машини 
подруги 
посмію-

того су- 
простя- 

До 
і

ІХТО не йняв віри:
** ди, що із цікавості си
діли в залі суду, з іроніч
ними посмішками перегля
дались, а суддя однома
нітним голосом ставив за
питання то йому, то їй. До 
неї: .

— Які причини змусили 
Ьвас подати на розлучення?

— Мій чоловік не може

— Миколо, не можу без 
тебе, а тато забороняє з 
тобою зустрічатись.

— Чому, Вірусю?!
— Каже, що він безпер

спективний, твій жених, в 
нього немає машини і не 
буде, бо в нього немає 
«хватки» та й робота низь- 
кооплачувана.

— Вірусю, то таки прав-

Миру —мир! Счастье, свобода! 
Миру—мир! Братство народов! 
Миру—мир! Надежду народов 
Мир мы сохраним!
Нам грозят снова войною. 
Дружно мы станем стеною. 
Счастье наше, землю нашу 
Защитим!

Ж?ж ии1 \ї V . -> - 'Як
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Майбутні балерини.

В1ДПОВІДІ 
НА КРОСВОРД, 
ВМІЩЕНИЙ
У «МОЛОДОМУ 
КОМУНАРІ» 
ЗА 14 ТРАВНЯ

О ГОРИЗОНТАЛІ:
Чекалін. 8. Еверест. 

10. «Косарі». 11. Бакара.
Мавра. 13. Поділ.12.

15. «Ванда». 16. Дендро
логія. 19. Гейша. 21. Ка
вун. 23. Гасло. 25. «Нава
ла». 26. Бокшай. 27. На
варка. 28. Марафон.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Фе
доров. 2. Татамчі. 3. Мі
лілі. 4. Зваба. 5. Кроква. 
6. Естрада. 9. Невагомість. 
14. Ланка.
17. Мегават. 18. Туманов.
20. Шпагат.
23. Галка. 24. Образ.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

БІЛА «ЛАДА»

ти-

матеріально забезпечити 
сім’ю!

— Правду говорить ва
ша дружина? — звертає
ться суддя до чоловіка.

— Правду.
Зал сколихнувся, і

хий шепіт пройшов по ря
дах: «Мабуть, п’є».

— Ще які причини у 
для розлучення? (до неї).

— Невихований, слухає 
батька, матір, а мене—ні.

— Що ви скажете, Біло- 
гір, на таке звинувачення?

— Правду каже. Слу
хаю батька, матір і дру
жину.
...Перед очима весна буя

ла вишневим цвітом. Ми
кола відчував його духмя
ний аромат і бачив свою 
Вірусю під смарагдоєим 
крилом клена.

Кіндрат

вас

і «дипломат»
Щоб буть соліднішим, 

Кіндрат
Купив в крамниці 

«дипломат».
Та не прибавилося 
Розуму в Кіндрата, 
Дарма, що ходить він 
Щодня із «дипломатом».

Віктор ЧОРНОГОР.
с. Нова Прага, 
Олександрійський район.

КРОСВОРД «к
Всі слова у ньому почи

наються і закінчуються лі
терою «К».

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 
3. Поселення в Середній 
Азії. 4. Житлове приміщен
ня на судні. 8. Австралій
ська письменниця, автор 
антифашистського роману 
«Жарке літо в Берліні». 
9. Представник народності, 
що живе в Дагестанській 
АРСР. 12. Стрімке корот
ке пересування. 13. Чесь
кий скрипаль і композитор, 
відомий як інтерпретатор і 
віртуозний виконавець тво
рів Н. ПаганінІ. 14. Скуп
чення риб у період нерес
ту. 17. Відомий радянський 
графік і живописець, ілю
стратор творів М. В. Гого

БК 01220.

да: машини в мене немає 
і грошей поки що на неї 
нема, але я люблю тебе, 
малих діток, роботу.

— І я теж...
Одружилися. Появилася 

донечка. Микола купав 
свою первісточку, носив, 
колихав ночами, — все, 
все допомагав молодій 
дружині. Згодом вони пе
реїхали в місто. Миколині 
батьки підсобляли моло
дим чим могли. Вірині — 
навпаки, чомусь намагали
ся підкреслити невміння 
зятя «жити», відсутність у 
нього діловитості. Тесть 
час від часу хмурнішав і 
при 
ком

ті батькові «напуття» і по
дала на розлучення:

— Миколко, вибач, зро
зумій мене, я не можу жи
ти в таких умовах: кварти
ри досі немає, 
теж, а он мої 
їздять «Ладами» і 
ються з мене.

Ще довго після 
ду Микола уві сні
гував стомлену руку 
уявного дитячого ліжка 
колихав простір. Нема Ві
русі, нема Оленки, а він, 
Микола, аліментщик...

Віра вийшла заміж удру
ге, їздить білою «Ладою», 

але чомусь сумно на серці. 
Та й Оленка така стала 
примхлива: ну ніяк не хо
че із новим татком їздити 
на прогулянки. І таткові 
все якось немає часу по
гладити русяву голівку до
нечки. Все частіше гримає 
на дівчинку, щоб не зава
жала йому 
машину.

— Миколо, 
відчуваєш, як
кою важко без тебе? — 
ці думки хіба що в сум
ному погляді Віри. А щоб 
сказати —ні! Сором. Адже 
досягла, того хотіла — є 
де жити, є на чому їзди
ти, чоловік «із хваткою». 
Тільки у душі порожньо.

ремонтувати

невже ти не 
нам з Олен-

нагоді ніби ненаро- 
говорив важкі слова: 
Тепер такі чоловіки 
моді.не в

Віра нарешті сприйняла

і

ля, Р. Роллана.
датний загальновизнаний 
діяч науки, мистецтва чи 
літератури. 21. Рідина, 
шкідлива для здоров’я. 
23. Льотчик - космонавт 
СРСР. 26. Давньогрецька 
посудина для пиття. 27. Ук
раїнський радянський ма
тематик, академік. 28. Сіль
ськогосподарське знаряд
дя для ущільнення грунту. 
31. Комаха. 32. Друг, при
ятель у кавказьких горців. 
33, Ударний музичний ін
струмент. 34. Головний 
убор.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Вид 
столярного клею. 2. Неве
ликий болотяний птах. 
3. Креслярський інстру
мент. 5. Скелет. 6. Амери-

І
О. ЧОРНА.

Маловисківський район.

НАКЛЕПНИК
По всіх уск дах Клим писав
Одне і те ж: «мовляв...», «мовляв...'» 
Мовляв, сусідка уві млі 
Завжди літає на мітлі.
Сусід, що зліва, той, мовляв, 
Скубе на продаж вбитих гав. 
А той, що справа, слюсар Тит, 
Жене із моркви чистий спирт. 
Писав про хліб, писав про сіль... 
Добрячий виробився стиль. 
Однак письменником не став, 
Та, видно, цього й не бажав, 
Бо заховався дядько Клим 
За чудернацький псевдонім.

ЦІКАВИНКИ

ТАЄМНИЧИЙ 
ЛІС

Той, хто йде на Нрвоми- 
колаївський пляж від зу
пинки «Лісопаркова», обо
в’язково звертає увагу на 
неприродну форму дерев 
(головним чином' канад
ських кленів), що ростуть 
поблизу піонерського табо
ру «Червоні вітрила». Ці 
дерева зігнуті майже в од
ному напрямі ''настільки, 
що їхні стовбури ростуть 
поденуди паралельно зем
лі, трапляється, навіть, що 
верхівка торнається по
верхні грунту. Подібне яви
ще спостерігається і в зе
леному масиві біля фор
течних валів.

Можна чути різні гіпо
тези щодо походження цьо
го феномену: наприклад, 
що деревам тут дуже тіс
но, темно, вони тягнуться 
до сонця і... Ні-ні, не те. А 
як же ліси корабельної сос
ни, де дерева майже тор
каються одне одного, про
те всі ростуть строго вер
тикально вгору, рівні, 
мов щогли? Неправильне 
також і припущення, що 
дерева погнулися від віт
рів, які тут постійно дмуть 
в одному напрямі. Якби це 
було так, то всі б дерева в 
цьому районі лежали, тим 
часом як уже за якусь сот
ню метрів вони нормальні. 
Не постраждали нлеци й 
від якоїсь стихії на зразок 
смерчу — тоді обов’язково 
були б вирвані з коренем і 
поламані екземпляри. От
же, таємниця природи?

Не таємниця, але все од. 
но цікаво. Неприродна фор
ма дерев зумовлюється ру
хом грунтових вод і пере
міщенням у зв’язну з цим 
грунту, його зсуву. Дерево 
росте, а земля в букваль
ному розумінні тікає з-під 
його ніг. Оскільни це про
цес не стрімкий, а упо
вільнений, то шкоди веге
тації це не завдає, і дере
во наливається' соками й 
зеленіє. >

Якщо зсув грунту упро
довж багатьох років прохо
дить в одному напрямі, то 
й дерева зігнуті в один 
бік — як на Новоминолаїв. 
ці. А коли земля й вода 
переміщуються довільно, 
дерева, що ростуть поруч, 
можуть хилитися врізнобіч 
і викривлятися при зміні 
напряму зсуву — це по
мітніше на валах. Для ви

значення цього явища існує 
спеціальний термін — «п’я
ний ліс».

Н. ГРИГОР’ЄБА.
м. Кіровоград.

АФОРИЗААИ

Віктор ВЛАСЮК.

Прізвище — найсісромві- 
ша спадщина.

Сльоза — найвагоміший 
аргумент жінки в супереч, 
ках з чоловіком.

Терапевт — лікар, який 
вислуховує сердечні роз
мови.

Шептуни — закохані.
Експромт — поспішне 

весілля.
Ювілей — турнір хва

лебних тостів.
Ябеда — скаржник - по

чатківець.

Юрій РИБНИКОВ.
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ханський прозаїк, автор 
популярного роману «Па 
дорозі». 7. Зачинатель ал
тайської радянської літе
ратури. 10. Суцвіття со
няшника. 11. Юний учас
ник партизанського руху 
на Україні, Герой Радян
ського Союзу. 15. Райцентр 
У Краснодарському краї. 
16. Річка в Донецькій об
ласті. 19. Амплуа актора. 
20. Приз у спортивних зма
ганнях. 22. Ліва притока 
ріки Случ. 23. Еластична 
речовина. 24. Хижий птах. 
25. Повісті. А. Рибакова. 
29. Молодцюватий, став
ний парубок. ЗО. Ковзанка.
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