
У Центральному Комітеті ВЛКСМ

На безкраїх цілинних просторах 
Казахстану достигає багатий уро
жай. Швидко, без втрат зібрати 
його, більше дати любимій Бать
ківщині хліба — цими думами 
сьогодні живуть трудівники сіль
ського господарства республіки. В 
ці дні комсомольські комітеіи ба
гатьох заводів, фабрик, колгоспів і 
радгоспів України, Кубані, Дону 
одержують листи від своїх послан
ців, від механізаторів підшефних 
радгоспів, в яких вони запрошу
ють приїхати на цілину, допомогти 
їм зібрати багаті хліба. І звідусіль 
у Казахстан надходять радісні віс
ті — їдемо, ждіть, допоможемо!

Цілинний край дорогий і близь
кий усій молоді. Адже сотні тисяч 
комсомольців і комсомолок на за
клик партії, за велінням своїх 
сердець 6 років тому приїхали в 
східні райони країни, допомогли 
зорати мільйон гектарів ковилових 
степів, збудувати на голому місці 
нові селища, сотні фабрик зерна. 
Ось чому молоді патріоти і тепер 
готові прийти на допомогу своїм 
далеким друзям у Казахстан, зро
бити все для того, щоб з полів зі
брати кожний пуд зерна.

Цими днями Центральний Ко
мітет ВЛКСМ прийняв постанову 
«Про участь комсомольських орга
нізацій у доборі і направленні ме
ханізаторів сільського господар
ства та інших робітників у райони 
цілинних і перелогових земель 
Казахської РСР для подання допо
моги в проведенні збирання вро
жаю в 1960 році».

По комсомольських путівках у 
Казахстан поїде великий загін мо
лодих трактористів, комбайнерів, 
помічників комбайнерів, машиніс
тів жаток та інших робітників.

Посланці комсомолу своєю пра
цею допоможуть трудівникам ці
лини в стислі строки без втрат 
провести збиральні роботи.

Комсомольські комітети разом з 
управліннями професійно-техніч
ної освіти посилатимуть на на
вчально-виробничу практику в ці
линні області Казахської РСР най
більш гідних учнів училищ меха
нізації сільського господарства, 
які добре зарекомендували себе 
в навчанні і праці.

ЦК ВЛКСМ рекомендує комі-

тетам комсомолу, як і в попередні 
роки, створити ударні молодіжні 
загони і бригади, затвердити керів
никами цих загонів і бригад до
свідчених комсомольських праців
ників і активістів.

ЦК ВЛКСМ доручив комсомоль
ським організаціям подбати про 
те, щоб молодь була забезпечена 
робочим одягом і взуттям, побуто
вими речами, щоб вона мала кни
ги, музичні інструменти, культур
ний, спортивний інвентар.

Найважливіший обов’язок ком
сомольських організацій Казахста
ну разом з місцевими радянськими 
і господарськими органами забез
печити організовану зустріч і роз
міщення механізаторів і молодих 
робітників, які прибули на збиран
ня врожаю, створити всі необхідні 
умови для успішної роботи і добро
го відпочинку.

ЦК ВЛКСМ звернув особливу 
увагу комітетів комсомолу на 
необхідність якнайсуворішого кон
тролю за додержанням правил тех
ніки безпеки в період збиральних 
робіт. Комсомольським організа
ціям радгоспів, колгоспів, РТС ре
комендовано проводити рейди по 
перевірці правил техніки безпеки.

Організувати серед механізато
рів, усієї молоді, зайнятих на зби
ранні врожаю, соціалістичне зма
гання, розробити умови і заходи 
заохочення переможців цього зма
гання.

Для заохочення республікан
ських, крайових і обласних комсо
мольських організацій, загони 
яких відзначились на збиранні 
врожаю, встановлено три па
м’ятних Червоних прапори ЦК 
ВЛКСМ.

Рішенням уряду керівникам 
підприємств, організацій і установ 
запропоновано безперешкодно від
пускати комсомольців і молодь, 
які виявили бажання поїхати на 
збирання врожаю в Казахську 
РСР.

Центральний Комітет ВЛКСМ 
висловлює впевненість, що комсо
мольські організації республік, 
країв і областей країни вважати
муть подання допомоги трудівни
кам цілини в збиранні багатого 
врожаю цього року своїм бойо
вим, патріотичним обов'язком.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

МОЛОЖИ
КОИУґіДР

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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20 липня в Талліні від
булась ювілейна сесія Вер
ховної Ради Естонської 
РСР, присвячена 20-річчю 
відновлення Радянської 
влади в Естонії.

З доповіддю виступив 
перший секретар ЦК Ком
партії Естонії І. Г. Кебін. 
Він навів дані, які характе
ризують успіхи народного 
господарства республіки.

11а сесії, зустрінутий 
бурхливими оплесками, з 
промовою виступив член 
Президії ЦК КПРС, секре
тар ЦК КПРС тов. 0. В. Куу- 
сінен. Він відзначив видат
ні досягнення, естонських 
трудящих, здобуті з допомо
гою російського народу та 
інших народів Радянської 
країни.

Наприкінці 0. В. Куусі- 
нен під бурхливі оплески 
присутніх оголосив те-кст 
привітання ЦК КПРС, Пре
зидії Верховної Ради СРСР 
і Ради Міністрів СРСР Цен
тральному Комітетові Ко
муністичної партії Естонії, 
Президії Верховної Ради 
Естонської РСР, Раді Міні
стрів Естонської РСР.

З трибуни ювілейної се
сії трудящих Естонської 
РСР палко вітали представ
ники делегацій братніх рес
публік.

З величезним піднесен
ням сесія прийняла приві
тання ЦК КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР і Ра
ді Міністрів СРСР.

(ТАРС).
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працює бсгоиницею сімнадип пі
на кіровоградському бетонному 

вогник мрій у примружених очах

Зсього вісім .місяців 
річна Валентина Сокур 
заводі. Тепла усмішка, 
говорять про велике дівоче щастя. Вона ні в роботі, ні в 
спорті ие відстає від своїх товаришів.

На знімку: Валентина СОКУР.
Фото Ф. ПЛАХТІЯ.
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Жнива—наш передній край
Хлібний потік

Підкотила вантажна ма- 
иіина. Водій Григорій Ку- 
ценко підрулює під бункер, 
і в кузов полилося зерно. 
Через кілька хвилин ком
байн поплив д,алі. А меткі 
дівчатка розправляють на 
чашині ячмінь. Підходимо 
до них, знайомимось. Це 
сестри Євенко, учениці 
Першобірчанської середньої 
школи. Хоч і канікули в 
них, та вдома не садиться. 
І вирішили Валя та Ліда 
допомогти рідному колгос
пу.

— Ми тут не одні, 
яснює Ліда.

то десятикласників, працює 
на жнивах. Галя Федорен- 
ко, Ліда Марченко, Ніна 
Пилипенко возять зерно, 
Федя Андерс працює біля 
комбайна.

МАШИНА вибігає на кур- 
,п ний шлях, набирає 
швидкості і прямо з степу 
мчить на елеватор. Право
руч пропливає чорний ма
сив, на якому гуде трак
тор — іде оранка під ози
мі, трохи далі згрібають 
волокушами солому.

З наближенням до стан
ції потік автомашин зрос
тає, а біля Фундукліївсько-

^ДАЄТЬСЯ, кінця-краю 
не видно рівним стежкам 

валків. Блискучими рядка
ми тягнуться вони ген у'да
лечінь, і зникають десь за 
межею сільгоспартілі імені 
Крупської. Степовий вітер 
полоще зріле колосся. А 
коли він вщухне, то тут, то 
там чути легеньке «трісь- 
трісь». Незвичному вуху ці 
звуки нічого не говорять. 
А механізатор ніби вчуває 
в них: «Збирай, збирай».

...Із-за пагорку виринає 
«ДТ-54». Тракторист Сер
гій Ситник, кремезний, за
горілий здоров'як, раз-у-раз 
кидає погляд на підбирач.
Стрімко йдуть валки в барабан. Рап
том мотор комбайна зачмихав — збіль
шилось навантаження. Сильна, муску
листа рука владно лягає на важіль — 
швидкість збавлена. І знову рівний хід.
ГіОДІП степового корабля «РСМ-8» 

& Савелій Кравченко, примруживши 
ліве око, напружено вслухається в гул 
двигуна. Сергій Ситник веде агрегат 
так, щоб жодна стеблинка, жоден коло
сок не залишився в полі. Рівною ців
кою біжить добірне зерно в бункер. На 
мить Савелій повертається до свого по
мічника Михайла Федоренка, і, вити
раючи спітніле чоло, запитує:

— Ну, як сьогодні працюється?^ 
‘— В нормі, — посміхається той.
— Ні, друже, вверх норми повинно 

бути. Вчора більше 18 гектарів ячменю 
підібрали замість 15. Сьогодні пару гек
тарів треба додати.

— Додамо, — запевняє Михайло.

по-
— Тепер бага-

ЗАПАМ’ЯТАЙ,

МЕХАНІЗАТОРЕ
ЯКЩО НА КОЖНО

МУ КВАДРАТНОМУ 
МЕТРІ БУДЕ ЗАЛИ
ШЕНИЙ хоч ---------
КОЛОСОК, ТО ВТРА
ТИ ЗЕРНА СКЛАДУТЬ 
7—8 КІЛОГРАМІВ НА 
ГЕКТАРІ, АБО 7-8 
ЦЕНТНЕРІВ НА СТА 
ГЕКТАРАХ.

ЧИ ОБЛАДНАНИЙ 
ТВІЙ АГРЕГАТ ГРАБ
ЛЯМИ ДЛЯ ПІДБИ
РАННЯ’ КОЛОСКІВ?

один

| РЕПОРТАЖ ї

го хлібоприймального пунк
ту їх ціла шеренга. Гаряча 
пора нині в лаборантів. 
Надя Нікітіна, учениця 
Новоосотянської восьмиріч
ки, теж не всиділа дома, пі
шла працювати на пункт. 
Тут вона пізнала таємницю 
звичайного зерна, ще біль
ше стала шанувати працю 
людську. До того ж Надя 
вправно виконує свої обо
в'язки. Ось і зараз швидко 
занурює в зерно трубку 
пневматичного пробовідбір
ника. За хвилину—другу 
аналіз готовий.

Г)АГАР пункту «Заготзерно» комсо- 
А-А молець Василь Юрченко прагне як
найшвидше провести вагові операції, 
оформити документи. Якнайменше про
стоїв — цим девізом керується він за
раз. Машина Г. Куценка не затримуєть
ся тут і хвилини.

А ось і склад № 9. На полотні гідрав
лічного автопідйомника машина «пере
кидається» — її кузов опускається все 
нижче і нижче. Через відкритий задній 
борт зерно сиплеться в приймальний 
ківш і по стрічці транспортера рухаєть
ся у складське приміщення.

7‘ДЕ хліб нового врожаю! Йому да
ють «зелену вулицю». Цією «вули

цею» пройшло і 600 центнерів ячменю, 
х вивезених протягом дня з колгоспу іме

ні Крупської.
що здали за 
сандрівського

Це третя частина того, 
добу всі колгоспи Олек- 
району.
В. МАЛИНОВСЬКИЙ.
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Усім відомо, що без фізкультури, без спорту — 
немислимий здоровий відпочинок.

— Яка в селі фізкультура?.. Де ті умови?.. — заяв
ляють деякі нитики.

Глибоко помиляються ці люди! У селах Кірово- 
градшини е досить багато любителів фізкультури, є 
й умови для створення необхідних спортивних баз. 
Районні добровільні спортивні товариства лише по
винні взятися за діло з вогником, енергійно, не про-' 
кидатися від хронічної сплячки від випадку до ви
падку, а стати правофланговим заспівувачем фіз
культурно-масового руху серед низових колективів 
області. Це, перш за все, стосується ДСТ «Колгосп
ник» Рівнянського, Устимівського, Ново-Архангель
ського, Знам’янського га інших районів. Тут майже 
зовсім відсутні спортивні бази. Адже такий вид 
спорту, як легка атлетика, зовсім не потребує склад
них спортивних споруд! А гімнастика?..

В цьому відношенні комсомольці і молодь Бобри- 
нецького району вже розпочали великі діла. Тут у 
кожній артілі створено фізкультурні колективи, яки
ми керують ентузіасти. Районна рада ДСТ «Кол
госпник» (голова В. Костюк) докладає багато зу
силь, щоб колективи невпинно поповнювалися моло
дими силами.

Так, наприклад, зональну першість району з во- 
лейбола було проведено в артілі імені Суворова. По
дібні змагання проходять і в радгоспі імені Розм 
Люксембург.

Основним стимулом дальшого піднесення фізкуль
турно-масової роботи в низових колективах є ство
рення спортивних баз V колгоспах. Цьому наболіло
му на сьогоднішній день питанню і повинні приділя
ти належну увагу райкоми ЛКСМУ в тісному кон
такті з ДСТ «Колгоспник».

Роботу шкіл, громадських інструкторів, яка на 
сьогоднішній день зведена нанівець, слід підняти на 
високий рівень. Базою для навчання громадських 
інструкторів мусять стати середні школи. Райкомам 
ЛКСМУ треба потурбуватися, щоб V кожній пер
винній комсомольській організації були відібрані 
кадри для цієї відповідальної справи, А ДСТ «Кол
госпник» повинні проінсіруктуватн вчителів фізично
го виховання на спеціальному семінарі. Тількр роз
в’язавши цю проблему, ми зможемо підготувати 
справжню армію сільських спортсменів.

Слід відійти від своїх неправильних позицій і прав
лінням деяких колгоспів. Адже трапляються непо
одинокі факти, коли голови колгоспів не підтриму
ють хороші починання молоді. Наприклад, у колгос
пі імені 20-річчя Жовтня (Бобринецький район) 
правління колгоспу заглушило цінну ініціативу ком
сомольців у будівництві стадіону.

Спорт у кожній комсомольській організації, в кож- 
' ній сім’ї повинен стати життєвою необхідністю, щоб 
і молодь не нудьгувала за віялом карт, а вчилася 
і швидко бігати і красиво ходити, тренувати свої м я- 
I зи на перекладині і бігових доріжках стадіонів.
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Кожному молодому робітникові-
В цій анкеті — три основ

них запитання: яка освіта, 
де вчився, де думаєш вчи
тися. Понад 80 тисячам мо
лодих робітників Києва 
треба буде відповісти на 
них. Зараз на фабриках, 
заводах та будовах столиці 
України наближається до 
кінця огляд загальноос
вітніх і культурно-технічних 
знань молоді, його прово-

а
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Заготівля кормів для громадського тва- л 
ринництва — бойове завдання комсомоле- 0 
ських організацій області. Наш рубіж в 0 
другому році семирічки — заготовити не мен- \ 
ше 2900 тисяч тонн силосу. Днями бюро об- А 
кому ЛКСМУ ухвалило постанову про орга- (> 
нізацію соціалістичного змагання серед ком- () 
сомольців і молоді області за створення пів- ч 
тора—дворічного запасу кормів. ї

Для районної комсомольської організації, л 
яка вийде переможцем у змаганні, встановле- () 
но перехідний Червоний прапор обкому () 
ЛКСМУ і премію — мотоцикл «М-72». у

Підсумки підводитимуться обкомом комсо- \ 
молу щодекадно по матеріалах райкомів @ 
комсомолу. Остаточні підсумки соціалістич
ного змагання будуть підведені в жовтні 
1960 року.

Переможцем у соціалістичному змаганні 
вважатиметься та районна комсомольська 
організація, яка забезпечить активну участь 
всієї молоді в силосуванні, створить най
більше комсомольсько-молодіжних бригад, 
заготовить не менше як по 28 тонн силосу на 
корову і по 6 тонн консервованих качанів на 
свиноматку.

У Ново-Георгіївському районі однією з перших 
наслідувала приклад Я. Чижа молода свинарка 
Ганна Осика, яка працює в колгоспі імені Куйби- 
іпева. За цей рік вона зобов'язалася відгодувати 
і здати державі 500 голів свиней. За перше пів
річчя це зобов'язання виконане більше, як напо
ловину.

На знімку: Гайна ОСИКА.

Завітайте
«■■■Зввозаакапа*савоаапав0«ввеЕ

Фото Г. ЧОБІТКА.

За селом — літній табір 
тваринницької ферми кол
госпу «Росія», Ульяновсько
го району. Сюди ми при
йшли, коли дівчата, задав
ши тваринам корм, готува
лися до обіднього доїння.

Ферма жила своїм буден
ним життям. А в такому 
житті радість із прикрістю 
поруч. Підбили підсумки за 
півріччя — по 1.243 літри 
від корови одержали. Це 
стурбувало дівчат. Для них, 
молодих і працьовитих, за-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
^2 липня 1960 р. 2 стор.

СЕРЕДНЮ ОСВІТУ
дить міськком комсомолу і 
Київський раднаргосп ра
зом з профспілковими орга
нізаціями міста і відділами 
народної освіти.

Огляд знайшов палкий 
відгук серед молоді. На 
Дарницькому м’ясокомбіна
ті кожний з 72 робітників— 

И Й Д Е

у

мало. Адже вони свого часу 
вирішили боротися за пра
во зватися фермою кому
ністичної праці.

—Ми вам допоможемо,— 
не скупилися тоді на обі
цянки члени комітету ком
сомолу артілі.

У перші дні в комітеті 
складали плани, намічали 
заходи. Незабаром було 
створено навіть комсомоль
ську групу. А далі все це 
віддали забуттю.

— В цьому році повз фер
му проходив якось секретар 
комітету Василь Білоконь,— 
каже Христина Харкава. — 
Думаємо, зайде, поцікавить-

учнів вечірніх шкіл взяв 
зобов’язання в новому на
вчальному році підготувати 
для вступу в школу ще од
ного свого товариша. 50 ро
бітників цього підприєм
ства вже звернулися в ко
мітет комсомолу з просьбою 
направити їх на навчання. 
На інших фабриках і заво
дах Києва також надходять 
заяви від бажаючих діста
ти середню освіту.

На пленумі міського ко
мітету комсомолу мова 
йшла про хід огляду за
гальноосвітніх і культурно- 
технічних знань молоді та 
завдання комсомольських 
організацій у зв’язку з рі
шеннями липневого Плену
му ЦК КПРС. Комсомоль
ський актив міста вирішив 
добитись, щоб кожний ро
бітник дістав середню осві
ту. Для цього треба залучи
ти до навчання близько ЗО 
тисяч молодих виробнични
ків.

Пленум міськкому 
ЛКСМУ не закінчив своєї 
роботи, його учасники по
ділилися на 9 бригад і ви
рушили в райони міста. 
Разом з комсомольськими 
активістами вони підуть на 
фабрики, заводи, комбінати, 
в гуртожитки, поговорять з 
молоддю, виявлять причи
ни, які заважають робітни
кам учитись.

Через два тижні відбу
деться друге засідання пле
нуму міськкому комсомолу. 
На нього буде запрошено 
також директорів шкіл, ке
рівників підприємств, вихо
вателів гуртожитків. Чле
ни пленуму доповідатимуть 
про проведену роботу.

Мине короткий час, і в 
Києві не буде жодного мо
лодого виробничника, який 
би не вчився в школі робіт
ничої молоді.

(РАТАУ). 
-0-

У КОЛГОСП
НЄ В ГОСТІ ХОДИМО

Наша виробнича бригада 
складається з учнів дев’ято
го і десятого класів. Літній 
відпочинок поєднуємо із> 
суспільно-корисною працею. 
Щодня побачиш когось із 
бригади то в полі, то в са
ду, то на колгоспних лева
дах.

Останнім часом ми пропо
лоли близько 20 гектарів 
кукурудзи, 15 гектарів ко
ріандру, зібрали 20 центне
рів вишень.

Л. ТЕРНАВСЬКА, 
учениця .9-го класу Пер- 
возьанівської середньої 
школи, Кіровоградсько- 
ю району.

ся наш вожак, як працюємо, 
що заважає в роботі. Мож
ливо, і пожурить, бо таки е 
за віщо. Та де там!

Не заявляються сюди й 
інші члени комітету, не вид
но й агітаторів. Правда, дві
чі збиралися комсомольці на 
збори. Але погомоніли про 
роботу, та й тільки.

З кожним днем ферма по
повнюється молодими кад
рами. Ось і недавно сюди 
прийшли Тіна Зубко, Ніна 
Білоконь, Марфа Яковенко. 
Дівчата молоді, до роботи 
беручкі. Та ні члени коміте
ту, ні секретар не цікавлять
ся, якими мріями і праг
неннями живуть вони.

Майже рік тому на 
комсомольських зборах при
йняли в члени ВЛКСМ мо
лоду доярку Марію Сав- 
ранчук. Та вона н досі не 
одержала комсомольського 
квитка.

— А хіба так тільки з ро
ботою? І відпочинок у нас 
не цікавий, — відверто зі
знається групорг Гіна Хар
кава.

Тож завітайте на ферму, 
члени комітету! Конкретним 
ділом, щирою порадою, теп
лим словом допоможіть дів
чатам у праці і відпочинку. 
М. ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ.

І м
пІ с ж
— В ПРАЦІ Й ЖИТТІ

Не так давно в Доброве- 
личківці тільки й мови бу
ло скрізь, що про учасни
ків художньої самодіяль
ності марківської сільгосп
артілі імені Пархоменка.

— Чули, як співав хор 
доярок із ферми комуніс
тичної праці?

Нове вогнище і 
ІІУЛЬТУРЩ

На центральній садибі} 
радгоспі/ «П’ятихатський»,^ 
Петрівського району, виріс £ 
красивий Будинок культу-} 
ри. Зараз тут закінчуються) 
оздоблювальні роботи. $

Багато попрацювали мо-\ 
лоді будівельники. Під ке-} 
рівництвом виконроба-ком- > 
сомольця Івана Кухаренка} 
вони постійно перевикону-} 
ють виробничі завдання. 
під час недільників, у яких} 
брали участь всі молоді ро-} 
бітники радгоспу, впорядко-} 
вано будівельну площадку 
прибрано двір. ?

Незабаром новий Буди-} 
нок культури, який матиме} 
зал на 420 місць, бібліоте-1 
ку, читальню, кімнати для} 
гурткової роботи, гостинно} 
прийме відвідувачів. $

І. КОПІЙКА, 
механік радгоспу. <

ДЕ БАЙДУЖІСТЬ,
Літо. Чудова пора! Де

сятки тисяч юнаків і дів
чат відправляються у від
пустку. Одні з рюкзаками 
за плечима підіймаються 
на Ай-Петрі, пливуть на 
човні по озеру Ріца або 
Байкалу. Інші вирушать у 
подорож навколо Європи, 
треті — їдуть до будинків 
відпочинку і санаторіїв.

А як проводять своє до
звілля ті, хто зараз працює? 
Адже їм теж хочеться побу
вати на якійсь екскурсії, 
зробити «вилазку» в ліс.

Можна з впевненістю ска
зати, що там, де добре дба
ють про відпочинок комсо
мольські і профспілкові ор
ганізації, молодь не нудь
гує. їй, власне, і ніколи 
нудьгувати. Спитайте моло
дих робітників заводу «Чер- 
вон-е зірка», і ви перекопає
тесь, що це саме так.

Добре проводять свій 
відпочинок машинобудівни
ки.

«Свій недільний день юна
ки і дівчата підприємства 
вирішили провести за міс
том, —-пише в листі до 
редакції заступник секрета
ря комітету комсомолу за
воду «Червона зірка» 
М. Влох. — У суботу, після 
трудового тижня молодь 
двома групами виїхала на 

' відпочинок».
Надовго запам’ятають 

той вихідний день червоно- 
■зорівці. П’ятдесят чоловік 
відправились на екскурсію 
до м. Кам’янки. Там вони 
ознайомилися з пам’ятними 
місцями, де жили О. С. Пуш
кін, П. І. Чайковський. По 
дорозі додому юнаки і дів
чата зустрілись у Федвар- 
ському лісі з учасниками 
партизанських боїв на Кіро- 
воградщині. А любителі 
рибної ловлі відпочивали на 
березі Дніпра в Онуфріїв- 
ському районі.

Веселі, збуджені поверну
лись молоді робітники до

—. А бачили ви молдав
ський «Аркан» і україн
ський «Гопак» у їхньому 
виконанні?

Звичайно, приємно відчу^ 
вати, кбли про вас хорошої 
думки. Тільки ось не розу
міють марківські самодіяль
ні артисти, чому в інших 
колгоспах не зроблять так, 
як у них.

А починали й вони, мож
на сказати, «з нуля». Зібра
лися якось хлопці та дівча
та і повели розмову.

— За роботу всі пас хва
лять. А відпочивати ще не 
навчилися. Тільки й розваг, 
що танці на вулиці — поль- 

ка «на два боки» та кро- 
ков'як.

— Ех, був би клуб! А 
так... Ну, де ми ті репети
ції провадитимемо?

— А чого впадати у роз
пач? Адже клуб будують. 
От і давайте підготуємося 
по-справжньому до його 
відкриття.

— І хто ж керуватиме?..
Багато виникло тоді різ

них «де», «як», «коли»,
«хто». І все ж вирішили ор
ганізувати хоровий, танцю
вальний і драматичний ко
лективи. Допомогти молоді 
погодився вчитель співів 
місцевої десятирічки Іван 
Федорович Макарчук. Іноді 
репетиції проходили тут 
же, в школі, але частіше 
траплялося й так: збе
руться увечері після роботи 
всі біля сільради, постав
лять гасову лампу на вікні 
приміщення і просто надво
рі починають розучувати 
пісні, танці.

. Чудовий подарунок одер
жали гуртківці торік на 
Жовтневі свята — в селі 
було відкрито колгоспний 
клуб. Не пошкодували енер
гії, часу, вміння і учасники 
художньої самодіяльності. 
Готувалися до цього дня з 
особливим піднесенням. Ні-

ТАМ НУДЬГА"
міста. Назавтра вони з но
вими силами стали до робо
ти.

А через тиждень група 
комсомольців заводу виру
шила у п’ятиденний турист
ський похід по рідному 
краю.

Проте, як видно з листів 
до редакції, не скрізь ком
сомольські і профспілкові 
організації приділяють на
лежну увагу цій важливій 
справі.

«Закінчився семигодинний 
робочий день,—пише елект
рослюсар Байдаківської 
брикетної фабрики В. Шпак. 
—■ Можна й відпочити. Але 
де? Як? Ці питання постій
но турбують молодих тру
дівників нашого підприєм
ства».

Сигнал тривожний! Про
йшла половина літа, а ком
сомольська організація 
(секретар В. Костяптинов) 
не спромоглася провести 
жодної екскурсії чи просто 
виїзду кудись на Дніпро або 
в інші мальовничі місця. 
Юнаки і дівчата забули про 
молодіжні вечори, культпо
ходи, які б так прикрасили 
їх ВІДПОЧИНОК.

Дуже погано допомага
ють комсомольським орга
нізаціям працівники окре
мих районних Будинків 
культури. Замість того, щоб 
взяти на себе організацію 
змістовного дозвілля, вони 
все зводять до танців.

«У Ко.мпаніївському Бу
динку культури, — повідом
ляє юнкор М. Ярко, — май
же не працюють гуртки ху
дожньої самодіяльності. 
Рідким явищем стали кон
церти місцевих аматорів».

Тому і не дивно, що мо
лоді у Компапіївці нікуди 
подітися. Всі шляхи ведуть 
п у парк, де кожного вечо

хто не звертав уваги н. 
втому. Починали заняття з 
десятої — одинадцятої го. 
дини вечора, коли всі вже 
були в зборі. Чимало доне, 
лося потрудитися і заві
дуючому клубом Леоніду 
Миколайовичу Савицькому. 
Концерт підготували хоро-' 
ший.

Часто тепер дають кон
церти гуртківці — Тракто
ристи, причіплювачі, дояр
ки, шофери і свинарки. Во
ни завоювали неабиякий ав- 
горитет у односельчан. Зав
жди можна побачити трак
тористів Григорія Утулу, 
Петра Завертанла, водіїв 
Віктора Утулу, Олександра 
Парубочого та Володимира 
Щербаня на репетиціях у

танцювальному і хоровому 
гуртках. Визнаними уміль
цями вважають на селі Вік
тора і Станіслава Литвино- 
вих — незмінних керівників 
танцювального колективу. 
А дівчата з ферми, якій 
торік восени присвоєно 
звання колективу кому
ністичної праці, Люда Ко
вальчук, Зоя Чабаненко, 
Галя Чернншенко, Віра Ко- 
новаленко, Надя Бондарень 
ко так полюбили самодіяль
не мистецтво, що вирішили 
організувати хор доярок. 
Різні пісні в їхньому ре
пертуарі. Але особливим 
успіхом користується «Піс
ня про марківських доярок». 
Слова і мелодію до неї 
склали самі.

їздять марківці зі своїми 
концертами у сусідні кол
госпи. Останнім часом по
бували в селах Покровці, 
Надлаку, Шляховій, Ново- 
Архангельського району. 
Скрізь їх радо і тепло 
зустрічали.

Отож і недарма сільські 
артисти з артілі імені Пар
хоменка завжди займають 
перше місце на районних
оглядах.

інструктор 
ківського

Т. ХЛІБНА, 
Добровелич- 

РК ЛКСМУ.

ра — лише танці під гар» 
мошку або баян.

Не кращі справи і в .м. Но- 
во-Миргороді.

«Уявіть собі таку карти- . 
ну, — пише Л. Васильєва.— 
Неділя. Дев’ять годин вечо
ра. Молодь прийшла до Бу
динку культури, але на две
рях — замок.. Працівники 
вихідні! Взагалі в цьому 
культурно-освітньому за
кладі майже ніяка робота 
не проводиться».

Про погану організацію 
відпочинку молоді і ніку
дишню діяльність районних 
Будинків культури ПОВІДОМ-' 
ляють також тт. Демченко і 
Орлов (м. Мала Виска) і 
Кононенко (м. Ново-Укра- 
їпка), Ковальов (с. Семи- 
настово, Рівнянського райо
ну), Ємець (м.Олександрія) 
та багато інших.

Все це свідчить про те, 
що організація відпочинку 
і культурного дозвілля мо
лоді ще не стала в центрі 
уваги керівників комсо
мольських організацій. Го
ловним чином, їх цікавить 
тільки те, як юнаки і дівча
та працюють, а куди вони 
йдуть після роботи, чим за
повнюють свій вільний час, 
нікого не хвилює.

Ніде правди діти, інколи 
саме нудьга приводить де
кого з юнаків, залишених 
напризволяще, до пияцтва і 
хуліганства. Звичайно, такі 
випадки поодинокі. Але від
повідальність за них несуть 
насамперед комсомольські 
організації.

Попереду багато теплих 
літніх днів. Місцевкоми, 
райкоми ЛКСМУ і віДД*лИ 
культури повинні зроби
ти все можливе для того, 
щоб молодь весело і ЗМІС
ТОВНО відпочивала.



ЛІДА ніби аж засороми
лась: опустила додолу 

ч погляд блакитних очей, на
хилила вкриту золотавими 
хвильками голову. Ніяко
во... За що їй так гаряче 
аплодують, так приязно 
всміхаються сімнадцятиріч
ні юнаки й дівчата, що за
повнили зал?

Промови тут і кращі ви
голошувались, а вона ж 
просто розповіла на район-

район знає Ліду, як керів
ника ~ комсомольсько-моло
діжної свиноферми в кол
госпі імені Суворова. Таку 
свиноферму, як у них, на
вряд чи знайдеш у районі.

Не шкодують невтомних 
рук четверо дівчат-свина- 
рок. Півтори тисячі центне
рів свинини дали слово ви
робити в цьому році. Близь
ко 500 центнерів уже здано, 
а решта—900 підсвинків, які 
вигулюються зараз

йому зльоті випускників 
шкіл про те, як після закін
чення десятирічки шукала 
свою долю, як не в дальніх 
краях, не за морями-дола- 
мн, а тут, в своєму колгос
пі, зустрілася з нею.

Де тільки не побувала 
протягом року Ліда Ліснн- 
ча — і на будові, і в рай- 
промкомбінаті, і в артілі 
обліковцем працювала. 
Якось пішла на ферму сест
рі Надійці допомогти, та 
так і залишилась, захопив
шись її роботою.

Два роки тому це було. 
А тепер весь Рівнянський

ньому таборі і щодоби на
бирають у вазі по 600—700 
грамів кожний. А згодом їх 
змінять нові, яким ще тіль
ки по два місяці; їх дів
чата доглядають окремо.

Рано розпочинається тру
довий день у молодих сви
нарок. До схід сонця ви
пускають тварин на пасо
висько. Майже до полудня 
розкошують свині в степу, 

«хрумтять, ласуючи сокови
тою люцерною. А сонечко 
припече — на спочинок, в 
затінений деревами майдан
чик.

Та дівчатам і тоді робо-

НАШ ЗЕМЛЯК *

И^ВІЖИй вітер з поля 
вривається в сад, тріпо

че листям тополь і яблунь.
Назустріч вітру йде дів

чина. 1 вклоняється їй мо
гутнє гілля дерев, щедріше 
ллються сонячні промені...

Ще зовсім недавно Марія 
Чеголя, учениця дев’ятого 
класу, складала екзамен з 
російської літератури, писа
ла твір про Вітчизняну вій
ну 1812 року за романом 
Льва Толстого «Війна і 
мир». Згадала в ньому су
ворі грозові роки війни з 
фашистською навалою. 1 в 
кінці твердою рукою, виве
ла слова, що йшли від 
серця: «Ми — молоді кому
нари. Є в нас мати—партія. 
Ми любимо Вітчизну Ра
дянську. В труді будемо 
славити її, щоб міцніла во
на, виростала могутня в 
силі і щасті».

То були слова клятви, а 
сьогодні вона, молода кому
нарів, разом з усіма вибо
рює рясні врожаї...

Значить — уже 
класниця? Як же 
вітрам і красному . 
зустріч!

ОСІ у Панчівській серед- 
ній школі знають Марію 

Чеголю. Струнка, золотоко
са, з голубими мрійними 
очима. Але люблять її не 
тільки за вроду: вчиться 
добре, допомагає товари
шам. Є ще одна риса, шо
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ти вистачає. Бо хоч Ліда 
переконала правління, щоб 
і в літньому таборі встано 
вити самогодівниці та щоб 
заповнити їх на цілу добу, 
все ж і своїх рук докласти 
треба. Потім ще й води 
навозити. На фермі є водо
провід. А тут треба запря
гати «Куклу» і їхати аж у 
вибалок, до річки.

Хороше працюється, коли 
попереду — мета, а по
руч — друзі. Міцна, справ
жня дружба пов’язала Лі
ду і Надію Лісничих, Ніну 
Миненко, 
Та воно й не могло бути 
інакше, бо 
ють поряд 
водять разом, 
вуть поряд - 
пагорку.

В артілі від усіх шана 
дівчатам.

— Із свинарочками наши
ми не знайомі? — питають 
тут приїжджого. — Тоді 
обов'язково завітайте до 
них — чудові дівчата.

Т. БОДНАР.
На знімку (зліва направо): 

молоді свинарки з колгоспу іме
ні Суворова, Рівнянського ра
йону, Ліда ЛІСНИМ А, Галя 
БОВШИК. Ніна МИНЕНКО, 
Надія ЛІСНИЧА.

Фото В. КОВПАКА.

Галю Бовшик.

дівчата працю- 
і дозвілля про- 

Навіть жи- 
он там, на

десяти- 
не 
літу

йти 
на-

я

пояси 
око 

груш, 
немає

У ремонтно-механічному 
цеху заводу «Червона зір
ка», мабуть, і досі пам’ята
ють високого худорлявого 
хлопчину з густою шевелю- 

3 рою та іскристими вогника
ми в очах.

Комсомолець Анатолій 
Бурко прийшов сюди зра
зу ж після закінчення се
редньої школи. І хоч на 
все життя полюбив радіо
техніку, його не покидали 
мрії освоїти ще кілька про
фесій — стати токарем і 
стругальником.

Минув рік. Майстер цеху 
Микола Марченко і товари
ші допомогли Анатолію 
здійснити заповітне бажан
ня: юнак став хорошим ви
робничником. На заводі йо
му присвоїли розряд, а в 
обласному радіоклубі, де 
одночасно навчався Анато
лій, викладач Леонід Іва
нович Бумберов поздоро
вив хлопця з другим розря
дом спортсмеиа-радіолюби- 
теля.

І як стало в пригоді йо
му все це пізніше! Коли 
Анатолій пішов до Радян
ської Армії і ного запитали, 
яку спеціальність він бажає 
освоїти, той, не роздумую
чи, відповів:

—Хочу працювати в ефі
рі- ч

Було це майже три роки 
тому. Рядовий Анатолій 
Бурко тоді і не думав, що 
згодом йому в складі 
команди доведеться бра
ти участь у республікан
ських змаганнях радіолюби
телів.

— На 
тається 
говорив 
нувшнсь 
же на них я виконав норму 
першого спортивного роз
ряду...

Він не 
спортсмен. З чуйністю ста
виться до 
магає 
радіолюбителям, 
фотографія красується

все життя запам’я- 
день змагань, — 
Анатолій, повер- 
у частину. — Ад-

тільки хороший

яваазі

Щасливі вони
Комсомолець Микола Ко- 

дацький після військової 
служби повернувся туди, де 
почав своє трудове життя—, 
влаштувався працювати по
мічником машиніста на 
станції Знам’янці. Трудився 
старанно, брав активну 
участь у громадському 
житті.

В ніч під Новий, 1960 
рік у клубі був організова
ний бал-маскарад. Юнаки і 
дівчата кружляли навколо 
ялинки, співали пісень, ве
селилися. Кожному надов
го запам’ятався той свят
ковий вечір. Миколі ж не 

> забути ного на все життя... 
Тоді н познайомився він з 
Валентиною, старшою піо- 
нервожатою середньої шко
ли.

Після того не раз бачили 
їх удвох. До молодих лю
дей прийшло справжнє, ве
лике почуття...

товаришів, допо- 
ділом і порадами 

Його 
ч на 

Дошці пошани частини. Ми, 
воїни-кіровоградці, горди
мося нашим земляком.

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ, 
секретар комсомольської 
організації Н-ської час
тини.

.. .........................&

А через деякий час у за
лізничному клубі влашту
вали комсомольське весіл
ля. Миколу і Валентину 
тепло поздоровляли друзі, 
щиро бажали їм щастя, 
злагоди в сім'ї, піднесли 
цінні подарунки.

Микола і Валентина 
одна з багатьох молодих 
сімей, які є у м. Знам явці. 
Обоє і зараз беруть актив
ну участь у громадській 
роботі. Живуть дружно, "Ді
ляться один з одним своїми 
успіхами і невдачами в ро
боті. А там, де є любов до 
своєї професії, де сімейний 
лад, там і справжнє щастя.

В. ПРАВЕЦЬКИЙ, 
помічник машиніста па
ровозного депо.
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— Мабуть, понад усе 
любить хлопець мед, — 
подумає дехто, коли ді
знається, що всі в Бог
данівні називають вось
микласника Миколу Че
редниченка юним пасіч
ником. Мед, звичайно, 
хороша річ, але бджіль
ництвом захопився хло
пець не тільки через це.

Ще позаторік під час 
літніх канікулів зайшов 
Микола на колгоспну 
пасіку. Там якраз готу
валися до медозбору. 
Довго спостерігав хло
пець, як ретельно пере
віряє пасічник 
знищує трутнів. А потім ♦ 
підійшов і несміливо за- | 
пропонував:

— Хотів би допомог
ти... Дозвольте?

З того часу колгосп
ники часто бачили хлоп
ця біля вуликів. Спосте
режливий, допитливийі 
старанніш, він сподобав
ся всім у сільгоспартілі. 
З охотою розповідали 
пасічники школяреві про 
життя бджіл та догляд 
за ними.

Зараз Микола нарівні 
з дорослими допомагає 
бджолярам качати мед. 
А своїм товаришам ду
же часто розповідає ба
гато цікавого про життя 
бджіл, цих 
невсипущих 
ків».

Він уже 
шив, що після закінчен
ня школи неодмінно ста
не пасічником.

С. САДОВА.
Знам’янський
район.

маленьких і
«трудівни-

зараз вирі-

прикрашає дівчину. Для неї 
труд, як пісня. З дитячих 
років подружила з працею, 
ще піонеркою часто ходила 
на тваринницькі ферми. Бу
ли там у неї підшефні те
лята й поросята, такі галас
ливі, неспокійні. В полі до
помагала колгоспникам зби
рати кукурудзу, полоти бу
ряки.

Батька в неї нема — по
мер. Мати працює дояркою. 
Взимку якось матері лист 
із Москви від родичів на
дійшов. Кликали в гості.

— Як же його поїхати? 
На кого лишити свою гру
пу? — бідкалась мати.

— Л'Іамо! Давайте
спробую. Можна? — несмі
ливо попросила Марія.

— Ой, що ти, дошо! Важ
ко буде — вчитись і біля 
корів.

— Впораюсь, мамо, їдьте 
в Москву!

ДОВОДИЛОСЬ о п’ятій 
ранку вставати, лягати 

майже опівночі. Та не ска
зала Марія жодного разу 
вчителям: «Я не виконала 
домашнього завдання».

Корови були чисті, на
поєні, нагодовані, в дійни- 
цях молока не зменшува
лось. Повернулася мати з 
Москви. Марія, радісна, 
збуджена, прибігла з школи 
і щоденник розкрила:

— Розпишіться, мамо!
А в щоденнику—одні «п’я

тірки»! Згодом ще одна ра
дість наповнили серце дів
чини: прийняли в комсомол.

ОІДШУМ1В травень, ми- 
нув червень. Позаду на

вчальний рік. А учнівська 
виробнича бригада трудить
ся на повну силу. Бореться 
вона за високі врожаї куку
рудзи, картоплі, соняшника

Десятикласники працюють 
У саду.

У смарагдове вбрання 
одягліїся поля. На північ і 
південь, на захід і схід пе
рерізають їх зелені 
лісосмуг. Радують 
стрункі ряди яблунь, 
черешень. Здається,

в світі кращого, як бути са
дівником. Марія у захоплен
ні від чудової книги Мічу- 
ріна. Часто, йдучи алеями, 
думає про життя, про май
бутні дні. Мале ще садів на 
землі. Отам, у комуністич
ному завтра, земля цвісти
ме розкішними 
треба сьгодні 
них, ростити.

садами! Так, 
думати про

любить працьовитих,
Та хіба ж не такі вони, 

Марія і її друзі! Пройдіться 
рядами — і не знайдете ні
де усохлого дерева Все зе
леніє, красується. Всі разом 
збирали гусінь, зрізували 
сухе гілля, формували кро
ну. І як радісно билось 
серце, коли цвів сад. Сорок 
гектарів квітучих дерев — 
білого шумовиння черешень 
і груш, червоного цвіту ру
м’яної «комсомолки»!

Ні, не шкода праці для 
кучерявих, гіллястих друзів! 
Вдосталь напоїмо вас во
дою, не дамо рости бур’янам 
у міжряддях.

Неспокійні серця, золоті 
руки у панчівських школя
рів. У кожного хвилююча 
думка: силу свою, працю 
свою віддавати матері-Віт- 
чизні, 
вона 
садом.

щоб завжди квітла 
весняним розкішним

Микола СТОЯН.
Ново-Миргородський 
район.

рами, і

РЯДОК В ГАЗЕТІ
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Вірна стежка
На будівництво Кремен

чуцької ГЕС я прийшов у 
солдатській шинелі. Ні спе
ціальності, ні виробничого 
досвіду. Та був певен: то
вариші допоможуть.

Тепло дякую товаришам 
і, зокрема, Петру Кручині- 
ну. Охоче, по-батьківсько
му він передавав мені свій 
багаторічний досвід авто- 
генника.

Як і багато моїх товари
шів. я теж навчався в шко
лі робітничої молоді. Нещо
давно 
лості.
ти до

одержав атестат зрі- 
Мрію згодом вступи- 
інституту.

Ю. БЄЛАШ.

ПІВТОРИ, А ДВІ!НЕ
Навесні Раїса Глоба, Ні

на Богач та Віра Білоус 
доглядали нетелів. У друго
му кварталі почався розтел, 
і молоді доярки дали слово 
надоїти від кожної первіст
ки по 1.500 літрів молока.

Тепер вони переглянули 
зобов’язання, бо тільки за 
другий квартал викопали 
його наполовину.

— Одержимо від кожної 
первістки по дві тисячі літ
рів молока, — заявляють 
молоді доярки.

О. КОНДРАТЕНКО.
Колгосп «Дружба»,
Олекса ндрівського райо

ну.

паспбі, що зу
пинили, — дя
кувала Тамара 

шоферові. — Думала, не 
дійду. Спека, а тут ще че
модани, вузли...

— Таку красуню хто не 
візьме, — висунувшись із ві
конця кабіни, гукнув шо
фер. — Гарненькі дівчата в 
нас довго не «голосують».

— Зупините ж біля Кул- 
гаиців, — попросила- дівчи
на.

Клубок сизого диму ви
порснув з-під машини і ніби 
застиг у нерухомому повіт
рі. Мотор все голосніше за
вивав свою пісню, «газон» 
покотився під 
личчя Тамари 
жий вітерець.

Через якісь 
кажеться рідний хутір, 
там тепер? Чи змінилося 
щось? Мабуть, гарнішим 
став він. Адже недарма ма
ма так благально кликаТіа її 
додому. А що скажуть 
ці, дівчата? — Коли 
важко — виїхала, а 
повернулась. Але ж 
гулянці була. Треба 
допомогти матері, < 
яка вчилася в місті. Тому 
пішла на виробництво.

Та ось і Кулганці...

гору. В 
дмухнув

півгодини

об- 
сві-

по-
Як

>хлоп- 
було 

тепер 
не на

і було 
сестрі,

Й,

алеко
шеній на силос 
кукурудзі роз

брелися телиці. А біля шля
ху на моріжку під лісосму
гою сидить дівчина.Гострий

погляд очей зосереджений 
на вишивці.

— Замість бузкового—тут 
абрикосовий буде ніжні
шим,—сама до себе тихень
ко говорить вона, і з тов
стого барвистого пасма, шо 
звисає з плечей, висмикує 
потрібну нитку.

Уже півроку разом з трьо
ма подругами доглядає Та
мара майбутніх корів. Та й 
красунь же випестували! 
Зимою порозтелюються — 
передадуть їх дояркам. 
Шкода й розлучатися буде.

Якось зібрались подру
ги і завели розмову:

— А що, коли попросити 
Петра Аврамовича, щоб пас 
доярками призначив? Не
вже не справимось?

Незабаром, коли голова 
колгоспу Петро Аврамович 
Ворончук повернувся з 
Кулганців, у правлінні ви
рішили: закріпити групи
первісток за Тамарою Ге
расимчук, Бронею Подоль- 
ською, Ларисою і Тосею 
Смереиькими.

На перших порах не обій
шлося без прикрощів. Прав
ди нікуди подіти: Тамара 
не вміла доїти корів. Допо
магала мати. Але дівчина 
розуміла: цього замало.
В душі плекала надію ста
ти кращою дояркою, такою, 
як Людмила Бершадська, 
Віра Балан із сусідньої ар-/ 
тілі.

Засіла за книжки. Як дя
кувала вона тоді Марії Сав- 
ченко за щирі поради. Наче 
тут вона, поряд з тобою, 
стоїть і розповідає. А коли 
вже довелося їхати в кол
госп «Росія», з яким зма
гаються орджоиікідзівці, — 
червоніти не довелося. 
Правда, повчитися і в Лю
ди Бершадської, у Галі 
Шинкарук та Віри Балан 
було чому, але тепер Тама
ра могла говорити з ними 
про все зі знанням справи.

Нарис

пасо- 
корів 
Люся

Смерецька. 
взялася за

ьогодні з 
енська 
пригнала

Тамара саме 
масаж вимені,

коли на ферму зайшов сек
ретар колгоспної парторга- 
нізації Семен Якович Глин- 
ський.

— Читали газету? — при
вітавшись, поцікавився він.

— А що, там про нас хі
ба пишуть? — перепитала 
Лариса.

— Про вас ні, а от про 
Тамару є один рядочок.

Дівчата висипали на про- 
•хід.

— І тільки один рядочок, 
ну, де ж хоч вій? — пе вга
мовувалась Лариса.

— Ось тут, шостий звер
ху.

І дівчата під заголовком 
«Кращі доярки району», у 
шостому рядку прочитали:

«Тамара Герасимчук — за 
шість місяців — 1.820 кіло
грамів молока на корову».

— Ну й молодець, Тама
ро! — поздоровляли подру
гу дівчата.

— Уже й від Бершадської 
недалеко — через чотири 
рядки.

На цей раз молода дояр
ка почервоніла.

Чому?
Хтозна. Мабуть тому, що 

такі не знають, як червоніти 
від сорому.

Д. ДРОЗДЕНКО.
Колгосп імені Орджоні- 
кідзе, Ульяновського ра
йону.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
22 липня 1960 р. З сюр.



неспокій...
ІСоли в серці

Людмила Скосар ви
йшла на доріжку ста

діону. Пробігла кілька кро
ків і зупинилася, повернув
ши голову до центральної 
трибуни. Звідти поспішала 
її подружка Валентина Ва- 
річенко.

— Скоріше, Валю, скорі
ше...

Якусь мить дівчата стоя
ли мовчки, спостерігаючи за 
тренуванням 
Ось біля 
дівчина в

— Хто 
Людмилі.

— Н іна

футболістів. 
промайнуланих

білій майці.
це? — запитала

Шитря, краща 
бігунка області.

— Як здорово!
— Так, хороше біжить, — 

погодився Борис Лапирьов, 
підійшовши до дівчат. — 
Скоро і ви будете такі 
прудкі. .4 зараз — два кола 
в повільному темпі.

Тренер стежив за кожним 
рухом молодих легкоатле
тів, щось занотовував до 
своєї записної книжки.

— Ранкову зарядку ро
біть обов’язково на свіжо
му повітрі.

— А коли буде дощ?
— Хай хоч і каміння з 

неба падає...
— А можна брати участь 

у волейбольній секції?
— Звичайно... Щоб ста

ти хорошим легкоатлетом, 
потрібно займатися всіма 
видами спорту: і волейбо
лом, і гімнастикою, і пла
ванням.

— І шахами? — запитала 
Людмила.

— Так, і шахами... Да
вайте тільки збільшувати 
фізкультурний колектив на
шої фабрики.

— Візьмемось і за цю 
справу, — впевнено сказа
ла Валентина Варіченко.

— А тобі, Людмило, як 
члену фабричного коміте
ту слід продумати, кого 
оберемо громадськими ін
структорами...

КУЛЬГА Гуцалюк вимкну- 
ла світло і лягла в 

• ліжко. Крізь синювате скло 
шибок заглядав повновидий 
місяць, наспівував колиско
ву вітер. Та сон залишив

кімнату, став весь далеко- 
далеко за плином неспокій
них думок. А їх було бага
то. Ось і зараз перед очима 
сперечаються її друзі, а по
тім їх поглинає наплив ве
летенської цифри «300». 
Велетенська... Насправді ж 
вона майже нічого не вар
та. На фізкультурно-масо
ву роботу — 300 карбован
ців! А друзі докоряють:

— Ех, ти, секретар... Не 
можеш нічого придумати.

.4 що тут придумаєш, ко
ли обласна рада профспілок 
виділила фабриці на фіз
культурні заходи лише 300 
карбованців?

Вранці не йшла, а летіла 
на роботу.

Перед дверима директо
ра фабрики відчула, як не
спокійно на серці.

— Добре, що зайшла, — 
зрадів Леонід Прохоро- 
вич, — допоможемо. І фор
му купило, і для тренера з 
чогось гроші викроїмо...

— Спасибі... Тільки за 
тренера не турбуйтеся. По
мічник майстра в'язального 
цеху Борис Лапирьов вже 
тренує легкоатлетів.

— Як?.. Безкоштовно? — 
здивувався Леонід Прохд- 
рович.

— Саме так.
— Молодці! Коли в чо

мусь потрібна буде допомо
га, завжди заходь...

Почалися 
тренування, 
пирьов, забувши про вто
му, показував дівчатам, як 
правильно брати старт, як 
пасувати м'ячем. .4 одного 
разу, коли він збирався йти 
з фабрики додому, до нього 
несміливо підійшла Ніно 
Касьян.

-Ф-

МІЖ ІНШИМ
В природі налічується 

приблизно 110 тисяч найріз
номанітніших запахів — 
простих і складних.

Нюх людини — досить 
тонкий і складний процес. 
Людина може розбиратися 
в десятках тисяч як прос
тих, так і складних запахів.

Дуже добре розвинутий 
нюх у тварин. Нюх, напри
клад, у собаки в десять ти
сяч разів сильніший, ніж у 
людини. Зрозуміло, чому 
мисливські собаки знахо
дять дичину на віддалі 
800—1.000 метрів.

» * *
Одного разу трапилася 

така історія...
В 1856 році у Британській 

Гвіані з помилки гравера 
одна з поштових марок бу
ла випущена в єдиному 
екземплярі.

Через 17 років її випад
ково виявив філателіст. Не 
знаючи про те, шо це уні
кальна марка, він продав її 
за шість шилінгів. Коли в 
1885 році стало відомо, що 
це досить цінна марка, її 
купив англійський торго
вець за велику на той час 
суму — 25 фунтів стерлін
гів. Потім вона потрапила 
до знаменитого філателіста 
Феррарі, після смерті 'якого 
в 1922 році була куплена 
на аукціоні одним амери
канським міліонером за 70 
тисяч карбованців золотом. 
Зараз її вартість прирівню
ється до ста тисяч карбо
ванців. На марці ж стоїть 
її ціна — один цент.

»

о

перші масові 
Борис Ла-

— А мені мож
на записатися в 
легкоатлет и ч н у 
секцію?

Борис здивова
но зміряв погля
дом дівчину. Ніна 
Касьян — фізкуль

турниця? Адже вона на
віть під час виробничої 
гімнастики виконує вправи 
досить мляво, неохоче.

— Так можна?
— Добре, заняття завтра 
шостій.
А наступного дня з'яви

лася на тренування. / не 
сама, а з Валентиною Те- 
редньовою, яка теж раніше 
недолюблювала спорт.

0.4 ТИ ХА ЮТ Ь кегельні
машини. Встають із-за 

своїх місць робітниці. Дів
чина в червоній хустині 
стає на стілець і подає 
команду:

— На місці, кроком руш! 
‘ П’ять хвилин проводить 
виробничу гімнастику Люд
мила Скосар. А як щиро 
вдячні їй робітниці цеху. 
Адже після оцих цілющих 
п’яти хвилин і млявість, і 
втому як рукою знімає. 
Тож не дарма в цеху (і вза
галі в усіх цехах панчіиі- 
но-шкарпетної фабрики) 
немає такої робітниці, яка 
б не перевиконувала норми 
виробітку, 
фабричні 
зайняли 
спартакіаді 
міста,

Досягнення 
але ніхто не 
пинятися на півдорозі.

— Думаємо побудувати 
спортивний майданчик, — 
ділиться своїми планами 
Ольга Гуцалюк.

— А на серпень наміти
ли туристський похід, — 
додає иікарпетниця в’язаль
ного цеху Діна Куряченко.

Слухаєш, і хочеться від 
щирого серця побажати 
молодим ентузіастам щас
ливої спортивної путі.

Ю. ВАСИЛЬКО.

ГП РИРОДА сяє тут пиш- 
■■ нотами апельсинових 
гаїв, кокосових пальм,хліб
них дерев. Тут росте паль- 
ма-равенала, дерево манд
рівників. Над його стов
буром велетенським віялом 
звисає широке довге листя- 
Воно злегка колишеться, 
наче запрошує стомлену лю
дину відпочити.

Цей приваблюючий опис 
мальовничої природи Мада
гаскару знаходимо у творі 
«Горячеє селение 
нитело» польського 
пика Аркадія Фід- 
лера.

Книга написана 
близько 
тому, 
жить 
ного 
жанру. Твір 
буває 
значення у 
ку з 
червня 
ві Мад а г а с к а р 
проголошено не
залежну Маль- 
гашську республіку, 
ну вільну африканську дер
жаву в ряді таких, як Того, 
Камерун, Конго, Сомалі, 
Малі.

У 1937 році А. Фідлер 
оселився на острові з намі
ром дослідити 
польського 
Беньовського, 
гій половині XVIII століття 
намагався створити на Ма
дагаскарі незалежну держа
ву. Людина прогресивних 
поглядів, Беньовський став 
виразником вільнолюбних 
прагнень мальгашських пле- 
мен^широ співчував їм і 
допомагав в їх боротьбі. 
А. Фідлер знайшов для сво
го твору новий, сучасний 
зміст, підказаний йому бо
ротьбою мальгашського на
роду проти французьких ім
періалістів.

І автор досяг цього, вда
ло поєднавши в творі доку-

А.мбина- 
мандрів-

25 років 
Вона нале- 
до улюбле- 
молоддю 

на-
особливого 

зв’яз- 
тим, шо 26 

на остро-

ї

ще од-

діяльність 
мандрівника 
який у дру-

«Молодой коммунар» — орган Кнроноградского > 
областного комитета ЛКСМУ, г. Кнровоград. ?

Свій стадіон
У Бобрпнці, недалеко від 

сільськогосподарського тех
нікуму, був пустир. За ос
танні роки він став імену
ватися стадіоном, хоч змін 
було тут мало.

І ось працівники 
них організацій, 
учбових закладів і 
змінити обличчя 
власними силами 
дом народної будови.

Незабаром закипіла ро
бота: ставилися лавки для 
болільників. фарбувалися 
футбольні ворота, ладнали
ся бігові доріжки...

Радіють любителі спорту. 
Та й як 
зримо 
зусиль.

і раііон- 
установ, 

вирішили 
стадіону 
— мето

ле радіти, коли 
бачиш плоди своїх

В. ПРОЦЕНКО.

»«..... •...............................Т,

А нещодавно 
фізкультурники 

перше місце на 
підприємств

незаперечні, 
схильний зу-

II О Р А З К II
могло не бути 

/
Закінчилася особисто- 

командна першість УРСР з 
шахів серед юнаків і дів
чат, яка проходила в 
м. Харкові.

Вдало 
Іванченко 
да. Вона 
місце серед 
воювавши 
чемпіонки 
1960 рік.

Зовсім 
наші юнаки, із-за чого Кі
ровоградська команда посі
ла шістнадцяте місце.

Основною причиною тако
го результату є перш за 
все неуважне ставлення об
ласного відділу народної 
освіти 
біркових шахових 
серед юнаків.

Обласна рада 
спортивних товариств і ор
ганізацій повинна після та
кого невдалого виступу 
зробити певні висновки.

С. ШИНКАРЕЕСЬКИЙ, 
голова обласної шахо
вої секції.

виступила Алла 
з Кіровогра- 

зайняла перше 
шахісток, за- 

почесне звання 
республіки на

невдало зіграли

і

відділу
до проведення від- 

змагань

союзу

СЕРЕД КНИГ

ментальну точність з висо
кохудожньою колоритніс
тю образів, з майстерністю 
побудови сюжету.

Зав’язкою книги стає не
певність становиша пись
менника і його супутника в 
невеликому селищі на бере
зі гірської річки. Поява 
двох білих людей спочатку 
викликала у мальгашів три
вогу і ворожість. Адже міс
цеві жителі досі знали тіль-

ки таких білих, як фран
цузький купець Тинер, що 
вважав мальгашів «найгір
шими покидьками», як ін
дійський купець Амод, яко
му жителі острова здавали
ся найбільшими ледарями в 
світі.

Молодий учитель Рамасо 
радить авторові покинути 
селише, щоб «не зазнати 
неприємностей». Адже на 
острові вистачить отруйних 
рослин, від яких людина 
або дуже швидко помирає, 
або хворіє все життя і зали
шається нездатною до пра
ці...

Чим загрожує двом білим 
людям ця одвічна воро
жість мальгашів до понево
лювачів? Чи можлива 
дружба між білими і маль
гашами?

А. Фідлер в майстерних 
образах зображує початок і 
зміцнення цієї дружби.

Спочатку селище оголо
сило прибулим тиху, але 
вперту війну. Не допомо- 
гали ні частування солод
ким чаєм з сухарями, ні щи
рі розмови з мальгашами. 
Перший лід недовір’я був 
зрушений тоді, коли маль- 
гаш Джінарівело захопився 
красою і 
побачивши 
альбомі 
людей.

канадських
і їх у 

Фідлера. У 
таких ніби 
і далеких, 
тор і 
знайшлася, спільна 
риса — захоп
лення красою 
природи. Після 
цього Джінаріве
ло -через своїх 
онук Беначихіну і 
Вельмоді надсилає 
авторові перші да
рунки дружби — 
кращі плоди. Цей 
епізод сповнений 
привабливості.

Остаточно переконуються 
мальгаші у щирості автора, 
коли він на їхньому боці 
бере участь у зіткненні з 
французьким військовим за
гоном. . Письменник стає 
другом' молодого вчителя 
Рамасо, в якого є багато 
товаришів по спільних пере
конаннях. Автор бачить у 
Рамасо твори Маркса, Ен
гельса, Леніна. Рамасо роз
питує «чужинця» про жит
тя в Радянському Союзі, 
вважає, шо визволення 
мальгашського народу мож
ливе лише на шляху, який 
відкрила Жовтнева револю
ція.

Всім своїм твором А. Фід
лер образно розкриває ідею 
про людське право мальга
шів на волю і щастя. Тепер 
вони стоять на його порозі...

С. ГОНЧАРОВ, 
викладач літератури 
Олександрійського пе
дагогічного училища.

НА ПОРОЗІ
ЩАСТЯ

1

ялин, 
фото- 
двох 

різних 
як ав- 

мальгаш,

КИЇВ. В експериментальній майстерні художньої ке
раміки науково-дослідного інституту архітектури споруд 
Академії будівництва І архітектури УРСР виготовляються 
декоративні майолікові панно для пілонів підземного 
вестибюлю станції «Хрещатик> Київського метро.

На фото: художннк-керамик Оксана Грудзинська 
складає декоративне майолікове панно.

Фото М. БЕРМАНА. (Фотохроніка РАТАУ). 
................А...................................................................................................«•-£МІЖНАРОДНЕ

ЖИТІЯ
СРСР — щирий захисним 

пригноблених народів

«Геть руки від Куби!», 
«Геть з Конго!». Немає в 
наші дні такої країни, де б 
усе голосніше не лунали ці 
вимоги народів, адресовані 
імперіалістам, в першу чер
гу американським. їх спро
би задушити в лабетах еко
номічної блокади і шляхом 
воєнних авантюр револю
цію в Кубі і відновити ко- 
ллііальне рабство в моло
дій африканській державі 
Конго викликають гнів і 
обурення в усьому світі. В 
той же час справжні друзі 
миру і свободи з задово
ленням зустріли заяву гла
ви Радянського уряду 
М. С. Хрущова про те, шо 
наша країна готова подати 
кубинському і конголезько
му народам необхідну під
тримку і допомогу в їх бо
ротьбі за незалежність.

«Радянський Союз,— під
креслює болгарська газета 
«Труд», — справжній вір
ний захисник пригноблених 
народів і всіх тих, хто здо
був свою незалежність».

Серйозну загрозу справі 
загального ’ миру таїть у 
собі вторгнення бельгій
ських військ у Республіку 
Конго. Бельгійські колоні
затори, яким покровитель- 
ствують правлячі кола

США, Англії і Франції, ні
як не хочуть примиритися 
з думкою про те, що настав 
край їх вісімдесятирічному 
пануванню в Конго. Нама
гаючись відновити своє ко
лоніальне панування в цій 
країні, імперіалісти обру- 
шили на конголезців кри
вавий терор і ігнорують 
рішення Ради Безпеки 
ООН, яке закликає уряд 
Бельгії вивести свої вій
ська з території Конг& 
’ В цих умовах Радян
ський Союз поставив вимо
гу про негайне скликання 
Ради Безпеки ООН, шоб 
обговорити, як виконуєть
ся резолюція Ради від 13 
липня. Якщо ця резолюція 
не приборкає колонізаторів 
і вони продовжуватимуть 
агресію проти Конго, то 
Радянський Союз, як заяв
ляє М. С. Хрущов у теле
грамі прем’єр-міністрові 
Конго, «не спиниться пе
ред рішучими заходами по 
припиненню агресії».

Виступи Радянського
Союзу на захист Куби і 
Конго пройняті глибоким 
піклуванням про забезпе
чення національної неза
лежності цих країн, про 
зміцнення загального миру*/ 
на землі.

Молодь у боротьбі за мир

В Англії учасники моло
діжної кампанії за мир на
діслали прем’єр-міністрові 
Макміллану і американ
ському послу в Лондоні 
листи, в яких вимагають 
ліквідувати воєнні бази 
США на англійській землі.

Представники молоді 
прибалтійських країн, а та
кож Норвегії та Ісландії, 
що перебувають у міжна
родному молодіжному та
борі на території НДР, на
діслали королю Бельгії і в 
Організацію Об'єднаних 
Націй телеграми, в яких 
висловлюють гострий про
тест проти збройної інтер
венції, розпочатої бельгій
ськими колонізаторами про
ти молодої Республіки 
Конго.

У столиці Уругваю Мон
тевідео відбулась масова

демонстрація та мітинг мо
лоді і трудящих на захист 
Куби. Представник Кому
ністичної спілки молоді 
Уругваю Вальтер Сансев'є- 
ро заявив: «Часи ганебної 
агресії проти Гватемали 
більше не повторяться, то
му, що народ Куби тісно 
об’єднався з своїм урядом, 
тому, то з героїчним ку
бинським народом солідар^ 
ні всі народи Латинської 
Америки, тому, що разом з 
героїчним кубинським на
родом — народи Мексіки, 
Єгипту, Індонезії, Китаю, 
Радянського Сцюзу, народи 
всіх країн, які заявили ім
періалізмові: «Панове, ваш 
час закінчився».

(ТАРС).
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