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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Середа, 10 серпня 1960 р

Турбота про корми-
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' 'ТРУДІВНИКИ сільського господарства Кірово- 
“ градщини докладають усіх зусиль до того, щоб 

у найближчі роки наздогнати США по виробництву 
м’яса, молока і масла на душу населення. Кожному 

: з нас, друзі, зрозуміло, що завдання це не з легких.
, Та радянські людн, комсомольці, наша молодь ніко

ли не ухилялися від труднощів, завжди знаходили 
:: сили і шляхи для їх подолання.

Патріотичний почин свинаря колгоспу імені Лені- 
' на, Олександрійського району, Леонтія Лукашев- 
■ ського — розгорнути змагання за гідну зустріч 43-х 

роковин Великого Жовтня знайшов гарячий відгук 
,, серед молодих працівників колгоспних і радгоспних 
І свиноферм. З кожним днем шириться соціалістичне 
- змагання молодих тваринників за право участі в об

ласному святі Дня тваринника.
Але різке підвищення продуктивності громадсько

го тваринництва не мислиме без наявності міцної 
кормової бази. Заготовити по 12 тонн силосу на 
умовну голову худоби, або 25—ЗО тонн на корову і 
по 5 тонн консервованих качанів на свиноматку — 
таке першочергове завдання трудівників села.

В умовах нинішнього року створення півтора-дво- 
річного запасу кормів вирішуватиме кукурудза. Пи
тома вага її в загальній площі зернових становить 
68 процентів. Всього по області потрібно зібрати ку
курудзу на площі 720 тисяч гектарів. Обсяг робіт 
майже вдвоє більший, ніж торік.

КОМСОМОЛЬЦІ І МОЛОДЬ ОБЛАСТІ зобо- :: ------------------- —....... .............. А
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В’ЯЗАЛИСЯ ЗАКЛАСТИ СВОЇМИ СИЛАМИ 2 
МІЛЬЙОНИ 900 ТИСЯЧ ТОНН СИЛОСУ, взяти 
АКТИВНУ УЧАСТЬ У СКИРТУВАННІ СОЛОМИ, 
ПОЛОВИ й СІНА. Зараз у колгоспах і радгоспах 
наступили другі великі жнива — розпочалося зби
рання кукурудзи в стадії молочно-воскової стиглості. 
Настав вирішальний період боротьби за створення 
міцної кормової бази, здійснення взятих зобов’язань. 

~ ------ > підготувалися і успішно ведуть силосу-
комсомольці і молодь Новгородківського, Но- 

І во-УкраїнсьКого, Онуфріївського, Маловисківського, 
і Хмелівського районів. Тут в кожному колгоспі і 
<. радгоспі створено по 2—3 комсомольсько-молодіжні
4 
4
4
♦

4

І
І
ІІ
І т
* Старанно 
; вання комсі

4

бригади. Очолюють їх секретарі первинних і бригад
них колгоспних організацій, члени комітетів. Райко
ми комсомолу розробили умови соціалістичного зма
гання молоді, створили штаб по керівництву змаган
ням. Більшість первинних комсомольських організа
цій взялася засилосувати своїми силами 80 — 90 
процентів силосу від загального плану колгоспів і 
радгоспів. Це — високі зобов’язання.

Працівники райкомів ЛКСМУ, секретарі первин
них комсомольських організацій повинні пам’ятати, 
що успіх на силосуванні качанистої вирішують ком
байнери і особливо водії автомашин. Тому потрібно 
провести з ними велику роботу, організувати дійове 
соціалістичне змагання, щоб не допустити наймен
шого простою автомашин, збиральних агрегатів. Ко
мітети комсомолу повинні організувати контрольні 
комсомольські пости, подбати про механізоване роз
вантаження силосної маси з автомашин.

Заслуговує на увагу патріотичний почин комсомоль- 
ців-тваринників колгоспу імені Куйбишева, Ново- 
Георгіївського району, про який розповідається сьо
годні в нашій газеті. Прагнучи внести якнайбільший 
вклад у створення достатку кормів, вони взялися за 
силосування вночі. Немає сумніву, що їх цінна іні
ціатива знайде багато своїх послідовників.

БЮРО ОБКОМУ ЛКСМУ ОГОЛОСИЛО СОЦІА
ЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ РАЙОННИХ КОМСО
МОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ЗАГОТІВЛІ 
КОРМІВ, ЗАТВЕРДИЛО УМОВИ ЗМАГАННЯ. 
Підсумки будуть підбиватися щодекади.

Хто ж вийде переможцем? Це питання хвилює 
багатьох. Успіх забезпечать копітка організатор
ська робота комітетів комсомолу, особистий приклад 
комсомольських керівників і активістів.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА! ПАМ’ЯТАЙТЕ: ТУРБОТА 
ПРО КОРМИ - СПРАВА НАША, КОМСОМОЛИ- | 
СЬКА. ЗРОБИМО ВСЕ, ЩОБ СТВОРИТИ ПІВТО- І 
РА-ДВОРІЧНИЙ ЗАПАС КОРМІВ І ВИЙТИ ПЕ- І 
РЕМОЖЦЕМ У ЗМАГАННІ З КОМСОМОЛЬЦЯ- І 
МИ ОДЕЩИНИ! |
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ЗА ДАЛЬШЕ ПОЛІПШЕННЯ 
РАДЯНСЬКОЇ ТОРГІВЛІ

• •

Центральний Комітет КПРС і Ра
да Міністрів СРСР розглянули пи
тання про заходи по дальшому по- 

„ліпшенню торгівлі. В прийнятій пос
танові відзначається, що в сучасних 
умовах, коли запити населення різко 
зросли і характер попиту на товари 
Істотно змінився, рівень розвитку 
державної та кооперативної торгів
лі, а також якість обслуговування 
населення відстають від вимог, які 
ставляться. В багатьох містах, робіт
ничих селищах і в селах кількість

магазинів, крамниць, складів та ін
ших торговельних підприємств недо
статня. Торгуючі організації погано 
вивчають попит населення і не роб
лять належного впливу на промис
ловість.

Центральний Комітет КПРС і Ра
да Міністрів СРСР вважають, що те
пер є всі необхідні умови для того, 
щоб державна і кооперативна торгів
ля повніше й краще задовольняла 
зрослий попит населення на товари 
народного споживання, і що всемір-

Комсомольці
і молодь!

Ціна 20 коп.

Силосування кукурудзи —* 
ДРУГІ ВЕЛИКІ ЖНИВА.

Наслідуйте славний почин мо
лодих ново-георгіївських тва
ринників, які заготовляють кор
ми вдень і вночі!
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ПОЗМАГАЄМОСЬ, 
друзі-комбайнери

Торік комбайном «С-6» у 
колгоспі «40 років Жовтня», 
Новопразького району, я 
скосив 250 гектарів колосо
вих і намолотив 6.024 цент
нери зерна. Працюючи на 
збиранні кукурудзи ь 
байном «КУ-2», я довів 
робіток до 112 гектарів, 
жен з яких видав по 
центнерів зеленої маси 
35,3 центнера зерна.

Погодні умови нинішньої 
весни видалися несприятли
вими для озимини. Частину 
її довелося пересіяти куку
рудзою, і тому фронт зби
ральних робіт розширився. 
Виходячи з цього, я пере
глянув взяте раніше зобо
в’язання і вирішив скосити 
комбайном «КУ-2» куку
рудзу на площі 120 гекта
рів за 25 днів і видати по 
350 центнерів зеленої маси 
та по 40 центнерів зерна 
з кожного гектара.

Та взяти зобов’язання— 
це лише поча
ток справи.

Щоб дотримати 
слова, я заздале
гідь підготував 
комбайн, ознайо
мився з полями, 
де збиратиму ка
чанисту.

Відремонтували 
свої машини й ін
ші комбайнери 
нашого колгоспу. 
Силосні споруди 
готові до прий
мання врожаю. 
Отже, успіх зале
жатиме від нас, 
комбайнерів.

Королева по
лів вродила доб
ра. Хто ж, як не 
ми, молоді 
ханізатори, 
рішуватиме 
лю нашого 
сомольського зо
бов’язання: за
класти 2 міль
йони 900 тисяч 
тонн силосу?

Через газету я 
звертаюсь до вас, 
друзі - комбайне
ри: давайте по
змагаємося з а 
вчасне і безвтрат
не проведення 
збирання куку
рудзи, за гідну 
зустріч 43-х ро-

ковин Великого Жовтня! 
Я особисто викликаю на 
змагання комбайнера Ми
колу Набока з колгоспу 
імені Калініна, Рівнянсько
го району. Хто з нас швид
ше і більше скосить стеб- 
листої-качанистої, покаже 
майбутнє. Чекаю твого сло
ва, друже!

М. ДЗЯДЗІК, 
комбайнер колгоспу «40 
років Жовтня», Ново- 
празького району.

ме- 
ви- 
до- 

ком-

ний розвиток радянської торгівлі в 
країні є одним з найважливіших 
державних завдань.

У прийнятій постанові Централь
ний Комітет КПРС і Рада Міністрів 
СРСР затвердили на 1961 — 1965 
роки завдання союзним республікам 
по будівництву 105 тис. магазинів з 
330 тис. робочих місць, загальното- 
варних складів складською площею 
9 мли. кв. метрів і овочо-картопле- 
сховищ місткістю 3,5 мли. тонн.

Радам Міністрів союзних респуб
лік запропоновано розробити заходи 
по забезпеченню виконання вказано
го завдання по розвитку торговельної 
сітки.

Постановою передбачається, що всі 
торговельні підприємства, які заво- 
во відкриваються, повинні забезпе
чуватися сучасним економічним і 
зручним устаткуванням, торгівля в 
цих підприємствах повинна здійсню
ватися з застосуванням прогресивних 
методів продажу товарів і обслуго
вування покупців (самообслугову
вання, відкрита викладка товарів, 
продаж їх за зразками, прийом по
передніх замовлень, доставка това
рів додому).

Радам Міністрів союзних респуб
лік запропоновано вжити заходів до 
широкого розгортання нових форм 
торгівлі, які дають змогу поліпшити 
обслуговування населення.

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР 
зобов’язали місцеві партійні і радян
ські органи вжити заходів до поліп
шення справи добору і підготовки 
кадрів торговельних працівників, за
безпечити широку участь робітників, 
службовців, колгоспників і домогос
подарок у -'здійсненні повсякденного 
контролю за роботою підприємств 
торгівлі.

Центральний Комітет КПРС і Ра-. 
да Міністрів СРСР вважають, що 
якнайшвидше піднесення радянської 
торгівлі і забезпечення повного задо
волення зрослих потреб трудящих 
міста і села в товарах народного 
споживання є невідкладними зав
даннями партійних, радянських, 
профспілкових, комсомольських ор
ганів, і вимагають від них повсякден
но приділяти увагу торгуючим орга
нізаціям і постійно подавати їм прак
тичну допомогу в роботі.

(ТАРС).

Кожен п артілі імені Орджонікідзе. Рівнянського району, 
скаже добре слово про свинарку-комсомолку Катерину Луго
ву. Знають цю дівчину і за межами колгоспу.

Не лише вродою славиться Катя, але й працьовитими 
руками. 20 свиноматок доглядає дівчина І від кожної зобо
в’язалась одержати по 25 поросят. Хороше йдуть справи у 
молодої свинарки: зобов’язання наполовину вже виконане.

На знімку: Катерина ЛУГОВА. Фото В. Ковпака.

Відкритий ЛИСТ 
комсомольців і молоді колгоспу імені Куйбишева, 
Ново-Георгіївського району, до всіх комсомольців 

і молоді, піонерів і школярів області.

• ДОРОГІ ДРУЗІ!
Зараз настає найвідповідальніший період для ство-
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0 рення міцної кормової бази громадському тваринни

цтву. Від цього залежатиме успіх виконання ком
сомольського зобов'язання по виробництву м’яса, мо
лока і масла.

Ми вирішили створити цього року півтора-дво- 
річний запас кормів. Для роботи на силосуванні 1 Р'1 ...

, мобілізована вся молодь села: колгоспники, інтелі- 
генція, школярі. Створено три спеціальні бригади по 
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20 чоловік у кожній. Одна з них складається з доя
рок та свинарок і працює в нічну зміну. За кожною 
бригадою закріплено трактор, силосний комбайн і 
5 автомашин.

Комсомольська організація подбала про конкретну 
наочну агітацію, створила штаб по контролю за 
якістю силосування та раціональним використанням 
кормів. Через кожні три дні штаб підводить підсум
ки змагання бригад. Той, хто виходить переможцем 
змагання за декаду, відзначається грошовою пре
мією з коштів, виділених правлінням колгоспу. На 
сьогодні ми вже заготовили сім тисяч тонн силосу.

Юні друзі! Комсомольці і молодь області!
Силосування — сьогодні наш передній край. До

кладемо ж усіх зусиль, щоб успішно виконати наше 
зобов'язання: закласти в траншеї 2 мільйони 900 
тисяч тонн силосу!

За дорученням відкритих комсомольських зборів 
колгоспу імені Куйбишева, Ново-Георгіївського ра
йону, лист підписали:

Н. ВЕЛИЧКО — секретар комсомольської 
організації, Г. ВОЛОВИК — завідуюча мо
лочно-товарною фермою, П. ПОЛІЩУК — 
шофер, Г. ОСИКА — свинарка, Г. КОМА
РОВА — завідуюча Овраховським сіль
ським клубом.ь
ЗА НІЧ—40 ТОНН

робіт,
і під

і недільни-

Якось у червні комсомоль
ці колгоспу імені Свердло
ва зібрались на збори, щоб 
визначити місце кожного на 
заготівлі силосу. Підраху
вали свої можливості і ви
рішили: закладемо тисячу 
тонн силосу! Тут же й до
мовилися: щоб не відривати 
молодь від інших і 
виконати це завдання 
час суботників 
ків.

Настав час 
і ми вирішили 
курудзу в молочно-восковій 
стиглості за два—три тижні.

Одних суботників і не
дільників не вистачить, щоб 

І виконати своє зобов’язання.

Та вихід і тут знайшли — 
силосували у нічний час. 
Добре, з вогником попра
цювали всі комсомольці. Та 
все ж і тут виявилися най
більш кращі, завзятіші. 
Це — Олена Величина, Єв- 
докія Підлісна, Аня Бакун. 
Лише за одну ніч заклали у 
траншею 40 тонн соняшни- 

відпочити, 
неослабною 
ЗМІГ ГРУДИ- 

_ посту.
І. КОЛОКОЛОВ, 

секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Свердло
ва, Маловисківського 
району.

ка. Встигли і 
щоб на ранок з 
енергією кожен 
тись на своємусилосування, 

зібрати ку-



ДНЮ ТВАРИННИКА - ГІДНУ ЗУСТРІЧНАША МЕТА: ПОБУВАТИ
■ НА СВЯТІ

З РАДІСТЮ сприйняли 
доярки нашої комсо

мольсько-молодіжної фер
ми повідомлення про вста
новлення облесного свята 
Дня тваринника. Хороша це 
справа. Раніше ми довіду
вались про успіхи наших 
подруг по праці з газет і 
радіопередач, а тепер кращі 
з нас зможуть зустрітись 
на святі, обмінятися досві
дом, передовими прийома
ми праці.

Ознайомившись з умова
ми соціалістичного змаган
ня працівників тваринни
цтва за право участі в свя
ті Дня тваринника в 1960 
році, ми вирішили боротись 
за це право. ІІа своєму ра
хунку маємо вже по 1.750— 
1.900 літрів молока па кож
ну корову.

В нашому колгоспі, як’і в

інших господарствах райо
ну, з весни, правда, певи- 
стачало зеленої маси. Але 
доярки ще в'травні органі
зували випасання корів не
великими групами по обо
чинах шляхів, перелісках і 
лісосмугах. А пізніше поча
ла надходити зелена маса 
з посівів прифермського 
конвейєра. Це й забезпечи
ло високі надої. В середньо
му на кожну корову по на
шій фермі надоєно більше 
1.600 літрів молока. Поста
раємось, щоб у третьому 
кварталі від кожної корови 
одержати не менше 900 кі
лограмів молока. Одночас
но ще більше знизимо собі
вартість продукції.

Шановні подруги! Наслі
дуйте наш приклад, ставай
те в ряди учасників зма
гання за право участі в об
ласному святі тваринника!

Галина Піддубник — 
доярка комсомольсько-моло
діжної ферми артілі «По 
шляху Леніна», Голованів- 
ського району. Добре пра
цює дівчина: за сім місяців 
вона надоїла по 1.С75 літрів 
молока від кожної фуражної 
корови.

На знімку: Г. ПІДДУБ
НИК.

Фото В. ЮР’ЄВА.

Олександра НЕЛЮБ, 
Марія НЕЛЮБ, Зіна- 
їда ШИЛО — доярки 
сільгоспартілі імені 
12-річчя Жовтня, 
Ново - Миргородсько

го району.

Слово про наболіле
Працюємо ми на будівни

цтві Долинського цукроком- 
бінату. Трудимося на со
вість, як і належить ком
сомольцям.

Звичайно, як і в кожній 
великій справі, не буває без 
труднощів. Але, на нашу 
думку, деяких з них можна 
легко уникнути.

Уже місяць, як обіцяють 
провести нам в палатки 
електроосвітлення. Ми ро
зуміємо, що є більш термі
нові ділянки, які треба 
електрифікувати. Та невже 
не можна все ж викроїти 
час і встановити у кожній 
палатці лампочки? Це не

така складна проблема, 
Не все гаразд і з харчу-, 

ваниям. ЗО липня, наприк
лад, працівники їдальні не 
приготували сніданку, а у 
вихідні дні їдальня взагалі 
не працює. Це вже не труд
нощі, а просто-таки неува
га до людини з боку пра
цівників громадського хар
чування.

Чому ж адміністрація 
будови затуляє очі на ці 
неподобства? Дбати перш 
за все про людину — це ж 
її кровна справа.

М. БОНДАР, Л. ГЛОБА, 
А. ПРОКОПЕНКО - 
робітники.

І ЛИСТИ до редакції 1
□ □

Коли добудують 

літній кінотеатр!

Молоді свинарі підтримують
почин Лукашевського

, Механізатори тракторної 
X бригади П. Мельииченка з 
* колгоспу «Заповіт Леніна», 
- -- - - > розво-

„___ ____ Ініціатором
цієї справи став причіплю
вач комсомолець Олександр 

здав

Пропозиція одна:
ПРИЙНЯТИ!

— Прошу прийняти мене 
в ряди Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді. Всі 
обов’язки буду виконувати 
чесно й добросовісно. Раї- 
са ІОвшіїна, — зачитує зая
ву головуючий.

— Хто бажає вислови
тись?

Один за одним піднімаю
ться товариші, подруги по 
праці.

Чесна, працьовита дівчи
на. Не побоялась після де
сятирічки піти на ферму, 
стати дояркою. Така гід
на бути комсомолкою—ось 
одностайна думка всіх при
сутніх на зборах.

Так доярка Рая Ювшина 
стала комсомолкою. Та не 
одна вона переживала в 
цей день велику радість. 
Членами ВЛКСМ стали її 
подруги — доярки, телят
ниці, свинарки.

Росте, міцніє комсомоль
ська сім’я колгоспу імені 
Жданова, Ново-А'іиргород- 
ського району. Лише в 
червні організація зросла 
на 11 чоловік. До комсомо
лу прийнято телятниць Ок
сану Пузир і Лізу Підопри- 
гору, доярку Катерину Ли- 
сенко, колгоспників Миколу 
Назарова, Миколу Кетри- 
ченка, Миколу Гривцова, 
Антоніпу Кот, Володимира 
Куликова.

д. кизіль,
Інструктор ІІово-Мирго- 
родського райкому ком
сомолу.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
.10 серпня 1960 р. 2 стор.

У нашій газеті від 31 
липня цього року було опуб
ліковано виступ Леонтія 
Лукашевського — молодого 
свинаря колгоспу імені Ле
ніна, Олександрійського ра
йону. Він викликав молодих 
послідовників Я. Чижа на 
змагання і зобов’язався до 
43-х роковин Великого 
Жовтня здати 850 центне
рів м’яса.

Ми зв’язалися по телефо
ну з районом.

— Як молоді свинарі ра
йону зустріли виклик Леон
тія Лукашевського? — за
питали у Ганни МАЛІМОН, 
працівника Ульяновського 
райкому ЛКСМУ.

— Наші молоді послідов
ники Ярослава Чижа, — 
відповіла вона, — підтри
мали почин Л. Лукаїиев-

ського і теж включились у 
соціалістичне змагання на 
честь 43-х роковин Велико
го Жовтня. Свинарка кол
госпу «Росія» комсомолка 
Галина Гаврилюк дала сло
во до знаменної дати зняти 
з відгодівлі 800 голів при 
річному зобов’язанні 900. 
Зараз на відгодівлі в її 
групі перебуває 600 свиней.

Євгенія Коробренко, сви
нарка колгоспу імені Фрун- 
зе, приймаючи виклик знат
ного свинаря області, зобо
в’язалася усі 350 свиней, 
яких зараз доглядає, здати 
до Жовтневих свят, довівши 
живу вагу кожної до 80—90 
кілограмів. Дівчина дотри
має слова, бо добовий при
ріст кожної тварини її гру
пи становить 750—800 гра
мів.

* Хмелівського району, 
$ дять кролів. Іній 
X ’:
1І.

Слуцький. Вій уже 
державі 125 кролів.

На знімку: 
О. СЛУЦЬКИЙ.

Фото В. КОВПАКА.

її ОСЕЛЯ — над самі-
■ сіньким берегом ставка. 

Спустишся вниз, і біля ніг 
твоїх приємно хлюпоче во
да, лагідно шепоче очерет, 
привітно шумлять верби.

Неля скинула білу хусти
ну, поправила темнорусі ко
си, замислено задивилася 
вдалину.

НЕЛЯ

Ще в минулому році в 
Єлисавеградківці здано в 
експлуатацію кінотеатр. 
Дякували жителі села за 
подарунок. Тільки непокої
ло їх те, що стіни залиши
лись нештукатуреними. До 
того ж будівельники не по
фарбували лавки для си
діння, не утрамбували під
логу.

— Нічого, — втішали ке
рівники Олександрійського 
районного відділу культу
ри і райкому комсомолу. — 
Все буде гаразд. Якщо вже 
знайшли 70 тисяч карбо
ванців для будівництва, то 
якісь 10 тисяч знайдемо.

Хороша річ — обіцянка! 
Та нею ситим не будеш. 
Минає літо, але для закін
чення будівництва нічого не 
робиться.

В якому ж році нареш
ті добудують наш кіно
театр? Може на це питан
ня дадуть відповідь заві
дуючий районним відділом 
культури т. Бондаренко і

секретар райкому ЛКСМУ 
т. Кириченко?

І. КНЯЖАНСЬКИИ.

□ □

Декадник
пройшов успішно

На протязі десяти днів у 
містах і селах нашої облас
ті проходила декада книги. 
Включившись в декадник, 
працівники відділу «Союз- 
друку» м. Знам’янки активі
зували свою роботу і наба
гато перевиконали доведене 
завдання по розповсюджен
ню літератури і періодичних 
видань. Так, кіоскер-ком- 
сомолка Ніна Боровик за 
час декадника продала різ
ної літератури на 4 тисячі 
карбованців. За підсумками 
роботи першого півріччя 
т. Боровик присвоєно зван
ня ударника комуністичної 
праці. Цього ж почесного 
звання удостоєна комсомол
ка т. Груй.

В. НУЖНЕНКО, 
начальник відділу 
«Союздруку» Зна- 
м’янської районної 
контори зв’язку.

ГОСПОДАРІ ФЕРМ
Нове поповнення прийшло 
цьому році на тваринни- 

Устимівського
в 
цькі ферми 
району — 220 юнаків і дів
чат. Вони вже здобули пер
ші трудові перемоги.

Людмила Торгало і Світ
лана Жук з колгоспу імені 
Карла Маркса, доглядаючи 
650 овець,, одержали по 
2 кілограми вовни на вів
цю при річному зобов’язан
ні 2,5 кілограма.

На рахунку Ліди Моги- 
ленко з колгоспу «Більшо
вик» вже близько 300 цент
нерів зданої державі сви
нини.

Понад півтори тисячі літ
рів молока надоїла на 
ву доярка з колгоспу 
Фрунзе, комсомолка 
лана Білоус.

Є в районі і молоді по
слідовники Я. Чижа. 1.400 
голів відгодовує свинар рад
госпу «Устимівський» Олек
сандр Наумич.

М. ДЕМА, 
секретар Устимівсько- 
го РК ЛКСМУ.

коро- 
імені 
Світ-

Ці дівчатка ще не дояр
ки. Але десятикласниці Люба 
Волошина і Віра Жабо- 
крицька після закінчення 

школи дуже хочуть стати 
доярками. Тому зараз, у дні 
канікул, завжди зустрінете 
їх на фермі колгоспу імені 
Кірова, Кіровоградського ра
йону.

— Хороші доярочки зрос
тають, — говорять про них 
па фермі.

На знімку: учениці Люба 
........... .............. і Віра ЖА- 

у польовому 
початком до-

ВОЛОШИНА 
БОКІ’ИЦЬКА 
таборі перед 
їння.

Фото А. СКВОРЦОВА.»•*•««•****»«««•**•»»* ф ::

Сталося так, що сьогодні 
вона не вийшла на роботу— 
розболілась ліва рука, дове
лося взяти бюлетень на два 
дні.

— Ще такої мороки не 
було, — бідкалася дівчина.

Хоч 1 підмінила її кол
госпниця Галина Балан, ко
лишня доярка, а все ж на 
душі неспокійно. Знає, що 
первісточки звикли до неї. 
Добре вивчила вона їх по
вадки. «Красотка», 
ром, любить ласку, 
тівка» — навпаки, прудка 
дуже, брикається, 
щоб покрикували 
Отак 
кожної свій норов,свої звич
ки.

Та то байдуже, найголов
ніше, щоб надій не впав. Не 
добрати молока — найлег
ше, а спробуй, надолуж то
ді прогаяне. З власного до
свіду знає, дарма, що лише 
перший рік працює.

Показники в Нелі Галуш
ко непогані — по 1.607 кіло
грамів молока на корову за 
півріччя має. А зобов'яза
лася вона по 2.250 кілогра
мів надоїти (первістки ж у 
неї). Дві з них, правда, ще 
не розтелилися, зате від 
одинадцяти одержала по 
здоровому теляті, зберегла 
їх. Тепер вже впевнено мож
на сказати, що зобов'язання 
своє Неля виконає до кінця 
жовтня. Недарма ж на її 
грудях червоніє комсомоль
ський значок.

примі- 
а «Лас-

звикла, 
на неї, 

всі тринадцять — у

'Т'ОРІК дівчина закінчила 
* Комишуватську серед

ню школу. Разом з атеста
том зрілості одержала і сві
доцтво тваринника. Трохи 
було не помилилася у вибо
рі (аж самій зараз смішно), 
хотіла вступити до культ
освітнього технікуму. Та

вчасно отямилась, зрозумі
ла, що не там її справжнє 
покликання. Адже змалку 
до корів тягнуло. Та ще й 
у школі, коли вчилась у ви-

знайшла
робничому класі, профіль 
тваринника вибрала. Прак
тику проходила на фермах 
сусіднього колгоспу. Керів
ник виробничого навчання 
Любов Федорівна Бодюм не 
могла нахвалитись учени
цею: і скромна, і ввічлива, і 
роботяща. Корів доїти — 
Неля найперша, телят до

ки з польовими роботами 
загаялись. Потрібно було 
терміново допомогти буря- 
ководам: рослини стіка
ли. Першою відгукнулась 
досвідчена доярка-кому- 
ністка Валентина Андріїв
на Діденко:

— Управляйтесь, дівчатка, 
скоріше, та беріть сапки— 
в поле підем! — звернулась 
вона до доярок.

— ІЦе чого невистачало! І 
так втомишся біля корів, а 
тут ще в степ іти, — запере
чила котрась.

Дівчата завагались. А Не
ля підійшла до Валентини 
Андріївни і, трохи ніяковію
чи, сказала:

— Я теж з вами....

СВОЮ СТЕЖКУ
глядатн — І тут діло спо
риться.
Та одна справа—тимчасова 

практика, а інша — постій
на праця. Після деяких ва
гань пішла на ферму рідної 
артілі. Важко було спершу. 
Вставати треба вдосвіта. Та 
згодом призвичаїлась.
уЗИМКУ навіть при скуд- 
17 ній годівлі по 10 літрів 
на добу надоювала. А вечо
рами клубу не минала: і спі
вала, і танцювала, і в інтер
медіях виступала. Не один 
юнак став задивлятися на
веселу працьовиту дівчи
ну. Га вона все зводить на 
жарт...
рОЗТАНУЛИ сніги, при- 
м йшла весна прохолод- 
нувата, затяжна. Колгоспни-

— Молодець, Нелю, хва
лю за рішучість.

А через кілька хвилин на 
фермі, крім чергової, нікого 
не залишилось, всі подалися 
в поле.

* • *
Неля помила ноги. Одяг* 

ла хустину, пішла до хати. 
Сіла за книжки. Є в неї мрія 
заповітна: зоотехніком ста
ти. Отож треба все повто
рити, щоб успішно екзамени 
скласти. Д

Вірну стежку у житті об
рала Неля. Попереду в неї 
широкий шлях до знань, до 
трудової слави.

г. позняк.
Колгосп «Україна»,
Ново-Українського 
району.



ЧИТАЧІ ПРОДОВЖУЮТЬ
РОЗМОВУ ПРО СМАКИ

Це не другорядне
ТАК, про смаки треба 

сперечатися. Правильно 
зробила редакція газети, 
порушивши таке важливе і 
потрібне питання. Явища, 
про які розповідається у 
кореспонденції, спостері
гаються нерідко і в нашому 
районі. Але хотілось би по
говорити і про інше. Адже 
смаки виявляються і в то
му, як людина прикрасить 
свою кімнату, як одягнеть
ся, як розуміє літературу, 
музику, образотворче мис
тецтво тощо.

...В Грушківську сільську 
бібліотеку зайшли учні.

— Григорію Петровичу,— 
звернулися вони до заві
дуючого т. Чаповського. — 
Дайте нам таку книгу, щоб 
за живе взяла.

— Будь ласка, — задо
волено відповів бібліоте
кар. — Що вам? Прозу, 
поезії? Ось у мене є нові 
твори В. Сосюри. Можу 
запропонувати і поему 
М. Нагнибіди «Ляля Убнй- 
вовк». Дуже хороша річ! 
Хвилююча!

Книг, які пропонував 
Григорій Петрович, дев’я
тикласниці не взяли. Во
ни відверто сказали, що 
ці твори їм не до смаку. А 
через деякий час на сторін
ках альбома однієї з цих 
дівчат я випадково побачив 
кілька пісеньок-пародій. 
Були й «поезії». В одній з 
них розповідалося про роз
бите серце, а закінчувався 
цей «вірш» такими словами: 

«Тебе стихи я написал, 
В них немало и тепла... 
Хочу, чтоб тм, милок, 

бмла
От всех милей...»
Подібне я побачив і в ін

ших альбомах. Навіть не 
віриться, щоб учні могли 
таке написати. Мабуть, їм 
більше до вподоби отакі 
«поезії», ніж високохудожні 
твори письменників. А все 
це тому, що в нас мало 
проводиться літературних 
диспутів, читацьких конфе
ренцій, дискусій. Недостат
ньо працюють з учнями і 

> вчителі.
А ось ще один приклад. 

Володимир М. чекав при
їзду своєї коханої дівчини. 
Він стояв на пероні і уяв
ляв, як Катя вийде з ваго
на. Струнка, в білому плат
ті, з двома довгими каш
тановими косами. Але як 
стало прикро юнакові, ко
ли Катя з’явилась перед 
ним підстрижена, наче хло
пець. На ній була яскрава 
кофта і вузька спідниця з 
прорізом внизу.

ХТОСЬ кинувся у палаю
чий будинок, щоб вря

тувати дитину, хтось плиг
нув у крижану воду, щоб 
допомогти потопаючому, 
інший добровільно пішов на 
складну операцію заради 
допомоги потерпілому...

Ці лаконічні повідомлен
ня в наш час не виклика
ють подиву. Тисячі, сотні 
тисяч тих, що розгортають 
свіжу газету, зробили б так 
само. Хіба можна інакше?

Та, виявляється, подекуди 
ей такі, що обійдуть далеко 
стороною найменшу небез
пеку, яка загрожує їх бла
гополуччю, побояться прос
тягти в скрутну хвилину 
РУку допомоги товаришеві.
...В Зелену Балку покликав 

нас схвильований лист сіль
ського комсомольця Петра 
Барсукова. З глибоким обу
ренням писав хлопець про 
те, що трапилось: наглою, 
образливо безглуздою смер
тю загинув двадцятитрьох- 
річний колгоспний шофер 
Петро Беседа.

Кажуть, що про покійних 
прийнято говорити тільки 
хороше. Та про цього хлоп
ця й за його недовге жит
тя не було поганого слова 
сказано. Спокійного, роз
судливого русявого юнака 
Знав кожен у колгоспі,

«Губи — фарба^
Нігті — лак.
Жовта кофта. Очі п’яні...» 
Володимирові здавалося, 

що це саме про неї, про 
Катю, писав Степан Олій
ник у своєму вірші.

До Віри С. зайшли по- 
Други. їх зацікавило, як 
прибрана кімната. Видно, 
довго прикрашала її Віра. 
На стінах не було порож
нього місця. В очі кидався 
килим (з паперу) з двома 
білими лебедями. Над ліж
ком висіло безліч фотогра
фій, низькопробні листівки. 
І це Вірі було до смаку.

Дехто скаже: дрібниці. 
Ні! Завжди необхідно па
м'ятати слова А. П. Цехова 
про те, що в людини все 
повинно бути прекрасне — 
і душа, і обличчя, і одяг, і 
думки!

М. ШЕВЧУК.
с. Грушка, 
Ульяновського району.

-0-

РЯДКИ 
з листів

Я ЮДИНА повинна бути не 
тільки красивою своєю 

зовнішністю, а й своєю ду
шею, чистотою серця... На 
мою думку, красою людини 
є чесність І працьовитість.

А. КРАВЧУК, 
учениця 9-го класу.

м. Олександрія.
* * *

С7/\ БОЛЯЧЕ і соромно 
дивитися на людину, ко

ли вона в сліпій гонитві за 
модою спотворює себе. Я 
вважаю, що краса людини 
розкривається в її праці, в 
її ставленні до товаришів. 
Ще В. Шекспір писав, що 
зовнішня краса ще дорого
цінніша, коли прикриває 
внутрішню. І це вірно! 
Внутрішній, духовний світ 
людини, її вчинки, її став
лення до оточуючих, голов
не — праця — становлять 
красу людини.

Л. ЧЕРНЯВСЬКА.
с. Куколівка, 
Олександрійського 
району.

* ♦ *
ТАКА приказка: «По 
одягу зустрічають, по 

розуму проводжають». По 
зовнішності людини можна 
мати певне уявлення про її

Старанний, привітний, у 
будень він завжди із своєю 
машиною, а в неділю заки
не, бувало, рушницю за 
спину і піде до лісу — кра
щого мисливця не було У 
всій окрузі. Щоправда, в 
останній час у вихідні дні 
частіше поспішав він не в 
ліс, а в село Вербівку, де 
жила чорнобрива дівчина 
Галя.

В ту злополучну неділю, 
16 липня, настрій у Петра 
був радісний, збуджений. 
Була цьому й причина: по
годилась Галя стати йому 
дружиною, увечері й сва
тання мало відбутись. А 
щоб скоротати довгий літ
ній день, вирішив Петро 
поїхати з друзями з с. Про
летарського, де він жив, у 
Зелену Балку скупатися у 
ставку. Ми кажемо «з дру
зями», бо Петро тоді не 
знав, що вони — механік 
Пилип Радченко, бригадир 
тракторної бригади Павло 
Радченко і бригадир дру
гої рільничої бригади Ана
толій Компанієць, не гідні 
того, щоб назвати їх цим 
хорошим словом.

У спеку що може бути 
приємнішим за прохолоду 
води! Отож купалися дов
го. Потім П. Беседа, 
А, Компанієць і Пилип Рад-

смаки, внутрішню культуру. 
Але привабливим перш за 
все вважають того, хто в 
розмові виявляє силу розу
му, просто і привітно ста
виться до оточуючих.

...Якось довелося зустріти 
давню знайому Валю Ч. Я 
ледве впізнала її: підведені 
брови і вії, нафарбовані гу
би, вузенька спідниця з над
різами, криклива зачіска. 
Вона привертала загальну 
увагу незвичайним вигля
дом. Невже цій дівчині не 
зрозуміло, що вона сама се
бе спотворює?

Т. ЧУМАЧЕНКО, 
бібліотекар.

* * *
ІҐ ОЖНОМУ хочеться бути 

красивим, але це не 
означає, що треба обов’яз
ково мати блакитні очі, дов
гі вії, «золоте» волосся. Ні, 
періи за все красивим по

ченко перепливли на проти
лежний берег. Відпочивши, 
повертались назад. Та тіль
ки Петро щось трохи заба
рився і плив позаду.

ПЕРШИМ помітив лихо 
Павло Радченко, який 

був на березі.
— Тоне!.. Петро тоне!..— 

закричав він.
Плавці оглянулись. Ана

толій Компанієць, який чу
дово плавав, повернувся, 
було, назад, до Беседи. Та 
з берега донеслось розпач
ливе:

— Потонеш! Він і тебе 
за собою потягне!

Це волав, очманівши з 
переляку, Павло Радченко.

І Компанієць — молодий, 
дужий хлопець, розгубився, 
загаявся саме в ту мить, 
коли потрібні були рішу
чість і сміливість.

Потопаючий декілька раз 
виринав на поверхню, та 
поряд не було нікого, хто б 
допоміг. За якусь мить на 
місці події не було вже чу

ти криків і сплесків води, 
а Радченко й Компанієць, 
широко вимахуючи руками, 
підпливали до берега.

Замість того, щоб негайно 
впірнути, розшукати і вря
тувати Петра, поки ще не 
пізно, ці малодушні люди 
сіли в машину й помчали 
по допомогу аж у село. Хай 
прийдуть інші, хай інші 
рятують, а їм боязко, їх від 
страшного місця гнав слі
пий, нестримний жах, 

винно бути твоє моральне 
обличчя.

Дехто намагається при
красити себе з допомогою 
одягу. Я не проти того, 
щоб одягатися зі смаком, 
але неприємно, коли люди
на потрапляє в полон мод, 
коли переступає всі межі 
смаку і своєю зовнішністю 
стає схожою на кольорову 
рекламу.

Краса людини пізнається 
в її повсякденному житті: 
в труді, відпочинку, побуті. 
Своєю працею людина при
крашає життя, а праця при
крашає людину.

Хочеться, щоб кожна лю
дина була такою ж світлою 
і прекрасною, як наша ра
дянська дійсність.

О. ГЕОРГІЦА, 
медична сестра 1-ої 
міської лікарні.

м. Кіровоград.

Звичайно, інші прийшли, 
та дорогоцінний час було 
безповоротно втрачено — в 
холодне тіло неможливо 
вже було повернути життя. 
Невимовно дорого кошту
вали хвилини замішання й 
розгубленості цих трьох 
боягузів.

РОЗДІЛИТИ горе бать
ків і близьких загибло

го зійшлися люди з усього 
колгоспу. Не було лише 
Радченків і Компанійця — 
вони соромливо сховались 
від сотень докірливих по
глядів.

— Як же це?! Та що во
ни за люди такі? — гомо
нять тепер у селі.

Хорошим комсомольцем 
вважали Анатолія Компа
нійця — активіста, члена 
комітету. Не раз було, коли 
виступає з промовою — 
заслухаєшся. Та видно різ
ні це речі — виголошувати 
красиві слова про муж
ність, геройство і бути са
мому таким.

Що ж до Павла Трохи- 
мовича Радченка, то впа
дає у вічі його надто вже 
палка пристрасть до влас
ного господарства. За кло
потами по своїй господі 
частенько й про артільні 
справи забуває.

А Пилип Радченко, ме
ханік, якщо й вболіває, то 
лише за свою бригаду. По
трібна деталь яка. чи тех
нічна допомога механізато-

ОГЛЯД СТІННОЇ ПРЕСИ

Мимохідь ПРО ГОЛОВНЕ
— Про що ж писати на 

цей раз у передовій?—лама
ла голову над черговим но
мером стінгазети «Комсо
молець» Алла Пампуха. — 
Зупинимося, мабуть, на 
силосуванні.

Вона вмокнула перо і ви
вела першу фразу. «Ні, 
якось інакше треба почати. 
Але як?» Закреслила напи
сане, дістала «Блокнот агі
татора». Тепер справа піш
ла веселіше. Слова переко
човували на лікований у 
клітку папір. Про свій кол
госп ні слова.

А в артілі імені Свердло
ва, Маловисківського райо
ну, взято зобов’язання за
готовити на корову по 25 
тонн силосу на кожну ко
рову. Комсомольська ор
ганізація створила три мо
лодіжні ланки по силосу
ванню кукурудзи. На своїх 
зборах хлопці і дівчата ви
рішили тільки під час не
дільників закласти не мен
ше 1.000 тонн зеленої маси. 
Чому Алла не навела цих 
фактів?

Газета невелика, і треба 
найдоцільніше використо
вувати її площу. Але у 
кожному номері, на жаль, 
дуже багато місця займа
ють написані загальними 
фразами передові. А живих 
прикладів з життя комсо
мольської організації май
же немає. У газеті не бу
ває більше трьох заміток. 
Та й не дивно! Адже часті-

Відважні
Це сталося у Ворошилов- 

ську на металургійному за
воді імені Вороиіилова, Лу
ганської області. На одній з 
великовантажних доменних 
печей після випуску чавуну 
зненацька різко знизився 
тиск газу. Про це тривожно 
сигналізували контрольно- 
вимірювальні прилади. Спе
ціалісти встановили, що ви
йшов з ладу конус. Від ви
сокої температури утвори
лися продуви, через які газ 
з величезною силою ринув 
угору, виносячи з собою 
частки шихти і коксу.

Виникла загроза зупин
ки домни, втрати великої 
кількості чавуну.

Команда газорятувальни- 
ків, що прибула до місця 
аварії, швидко визначила 
розміри продувів. Треба бу
ло підвести щити, закрити 
ними отвори в конусі і за

рам іншої бригади — не до
просишся у нього.

— Мене це не обходить! 
— заявить він.

Такі огидні, не властиві 
пашим людям почуття, як 
байдужість, турбота, тіль
ки про власну персону, і 
зробили свою ганебну спра
ву в цьому випадку. На 
очах трьох дужих, міцних 
чолов’яг — трьох боягузів 
загинув хороший молодий 
хлопець.

І НЕХАЙ вони не обу
рюються, читаючи пре

зирство в очах односель
чан, нехай не дивуються, 
коли почують гіркі слова 
про те, що на їх совісті ле
жить передчасна смерть 
Петра Беседи.

Звичайно, вони не вбивці. 
Вони тільки були осто
ронь, коли гинула люди
на. А за це, на жаль, у нас 
не притягують до відпові
дальності. І все ж їх зви
нувачує кожен, хто, будучи 
на їх місці, поступив би 
по-іншому.

Яку зневагу і навіть оги
ду повинні викликати такі 
люди у тих, хто життям 
пожертвував заради спасін
ня товаришів, заради вели
кої справи. Ми маємо на ува

.і . • 
ше стіннівку випускає сама 
Алла, комсомольці рідко по
дають дописи.

В окремих номерах, прав
да, вміщувались цікаві роз
повіді про молодих трудів
ників. Газета тепло розпові
дала про недільники по 
озелененню села. 1 як при
ємно було доярці Тетяні 
Руденко, механізаторам 
Анатолію Ковальову і Лео
ніду Голованову прочитати 
про свої успіхи в роботі. 
Та іноді редколегія лише 
наводить прізвища передо
виків та відстаючих. Безу
мовно, користі від цього 
мало. Треба з любов’ю 
розповідати про свого това
риша, його ставлення до 
праці, повідомляти про 
славні діла молоді.

В стіннівці є сатиричний 
відділ. Гостро критикували, 
наприклад, свинарку Любу 
Осипчук за те, що вона за
лишає свиней голодними, 
погано доглядає тварин. 
Якщо вірити секретареві, 
Люба після того виправи
лась. Але чому газета не 
повідомила своїх читачів 
про це?

Коли перечитуєш номери 
стінгазети, то не складаєть
ся повного уявлення про те, 
яку роль в житті колгоспу 
відіграє комсомольська ор
ганізація, як трудиться мо
лодь, чим вона живе. Мало 
говориться про відпочинок 
юнаків і дівчат, про освіту. 
А шкода!

варити продуви. І все це —» 
всередині агрегату, де ви
сока температура і величез
на концентрація газу.

Знайшлися добровольці: 
зварювальники ремонтно-ко
тельного цеху комсомолець 
Петро Иікуленко, молоді ро
бітники Микола Лимар І 
Микола Гриіиин. Одягти на 
себе запобіжні костюми, во
ни забралися через монтаж
ний люк у міжконусний про
стір і почали зварювання. 
Працювали в цих важких 
умовах по 5—10 хвилин, 
змінюючи один одного. Про
тягом шести годин продуви 
били заварені, аварія лікві
дована.

Доменщики палко дяку
вали відважним зварюваль- 
никам, а дирекція заводу 
відзначила їх премією.

(РАТАУ),

зі тих,хто спрямовував на 
ворогів палаючий літак, не 
думаючи про рятівне кільце 
парашута, хто кидався на 
амбразуру дзота, щоб, 
кров'ю захлинувшись, за
мовк ворожий кулемет, 
хто й слова не сказав на 
цопитах-тортурах.

Вони б не простили тако
го. Тільки підла філософія 
виправдовує цей вчинок, 

1 Байдужість — зручна мас
ка, під нею часто ховають
ся боягузи.

Коли людина пройде спо
кійно повз вчинений хулі
ганами бешкет, не зупинить 
нахабу, що ображає дівчи
ну, бо то, мовляв, не його 
справа, знайте: це боягуз. 
Він буде в стороні й тоді, 
коли поруч гинутиме лю
дина.

Ненадійні, небезпечні ті 
люди, серця яких отруїла 
байдужість. В цьому ще 
раз переконує сумний ви
падок, що трапився у Зеле
ній Балці, Олександрійсько
го району.

Т. БОДНАР. 
Спецкор. «Молодого 
комунара».

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
10 серпня 1960 р. З стор.
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РУБЕЖІ

Кіровоградці, які були 
присутні на матчі другого 
туру першості України з 
волейбола серед команд 
другої групи — місцевого 
«Буревісника» і миколаїв
ського «Авангарду», — ціл
ком справедливо обурилися 
незлагодженою грою наших 
волейболісток. Вони про
грали зустріч з рахунком 
3:1. Прикладом їх слабкої 
технічної підготовки може 
бути четверта партія, де 

-0-

поразка кіровоградок була 
зафіксована з рахунком 
15:0.

Зустріч чоловіків прохо
дила дещо краще, але й тут 
перевага гостей була оче
видною. Миколаївці грали 
дружно і в нападі, і в за
хисті. Вони й перемогли з 
рахунком 3:1.

Кіровоградська жіноча І 
чоловіча команди «Буревіс
ник», зазнавши по дві по
разки від миколаївського 
«Авангарду», вибули з бо
ротьби на першість Украї-

Закінчилися обласні зма-. 
гання з стеидссзої стрільби. 
За першість боролося 23 
кращих спортсмени.

Добре виступили М. Ма- 
ковєєв, І. Вільний та В. Ча- 
баиний.

В. ГАНЕНКО.

Хороше після 
ти у байдарку 
назустріч вітру...

На знімку: 
Кірзмішторгу Валентина Не- 
пом'яща на черговому тре
нуванні.

роботи СІС- 
і помчати

робітниця

Настає недовга грибна пора. У господарок добави
ться турбот. Любителі обов’язково побажають заго
товити па зиму і гриби.

Як краще зберігати гриби? Як правильно солити і 
маринувати їх? — з таким запитанням звернулась до 
редакції молода вчителька восьмирічної школи № 1 
О. Ткаченко (м. Кіровоград).

Нижче друкується відповідь.

і;
Солити гриби можна дво

ма способами — холодним 
і гарячим. При холодному 
способі гриби на 
двох—трьох днів 
відмочують в хо
лодній, трішки 
підсоленій воді.

Воду треба час
то міняти. Відмо
чування усуває 
властиву багатьом грибам.

Знищити гіркоту в грибах 
можна і гарячим способом. 
Для цього гриби облива
ють окропом або короткий 
час варять і потім прохо
лоджують.

Після вимочування або 
кип’ятіння гриби перекла
дають на решето і добре 
промивають холодною во
дою .Коли вода стече і гри
би прохолонуть, приступа
ють до соління. Гриби кла
дуть у чистий глиняний або 
емальований посуд чи діж
ку шапками вниз, шарами 
в 5—7 сантиметрів. Кожний 
шар пересипають сіллю. На 
1 кілограм грибів треба 
покласти 50 грамів солі. 
Шпб надати засоленим гри
бам аромату, добавляють 
лавровий лист, душистий 
перець, гвоздику, смороди-

протязі

Як солити гриби
гіркоту, щоб на один кілограм пріг 

ходилось півстакана 
ловину розведеного 
шестипроцентного 
кладуть півтори 
ложки солі і кип’ятять, по
ступово знімаючи піну, щоб 
маринад був світлим і про
зорим.

Після цього в нього до
бавляють 
душистий 
гвоздику: 
грибів — 
вих листи. 5—6 зерен 
пашного перцю і стільки ж 
гвоздики.

Тривалість варіння гри
бів залежить від виду, роз
міру, віку.

Коли гриби готові, опус
тилися на дно посудини, а 
розсіл став прозорим, 
лим, їх треба швидко 
лодити.

Прохолоджені гриби 
кладаються у щільно 
криті банки. Не можна до
ливати гриби водою. Мари
новані гриби витримують 
три — чотири тижні, після 
чого їх можна їсти.

Зберігають мариновані 
гриби в емальованому, де
рев’яному або глиняному 
посуді.

Щоб гриби не закисали і 
не сняділи, їх зверху зали
вають олією, а посуд щіль
но закривають і зберігають 
в сухому прохолодному міс
ці при температурі 4—6 гра
дусів тепла.

нове листя, кріп. Потім гри
би заливають холодною во
дою — один літр води на 
10 кілограмів грибів. Зверху 
гриби прикривають дерев’я
ним кружком, на який кла
дуть камінь, щоб всі вони 
знаходилися в розсолі.

Через місяць гриби гото
ві до споживання.-

Маринують переважно 
шапки грибів. Тх сортують 
за розмірами. Краще мари
нувати гриби з невеликою 
шапкою. Після сортування 
гриби треба добре очисти
ти й промити. Шкірку мас- 
лят можна легко віддали
ти, якщо опустити гриби на 
1—2 хвилини в киплячу во
ду, після чого відкинути на 
решето і промити холодною 
водою.

Гриби кладуть в емальо
вану каструлю і заливають 
розбавленим оцетом

напо- 
водою 
оцету; 

столових

Фото- В. ЮР'ЄВА.

в<ов,«'’лшаг’.Ув-.'и-пе

народ неспокійний

«ЗІРКА» — НА ТРЕТЬОМУ 
МІСЦІ

У двадцять другому турі 
кіровоградська «Зірка» зу
стрілася в Ровно з місцевим 
«Колгоспником». Гра закін
чилася з рахунком 3:1 на 
користь нашої команди. Усі 
три м’ячі забив Борис Пет
ров.

Тепер «Зірка» має 29 очок 
і займає третє місце в укра
їнській зоні після вінниць
кого «Локомотива» і оде
ського «Чорноморця».

Наступну гру кіровоград- 
ці проведуть на своєму полі 
13 серпня з чернівецьким 
«Авангардом».

♦ ♦ *

На Олександрійському 
стадіоні відбулася кален
дарна гра на кубок Украї
ни з футбола між місцевою 
командою «Шахтар» та 
миколаївським «Авангар
дом».

Перемогу здобули госпо
дарі поля з рахунком 2:1.

лося лише три стоянки ВІД 
брусів (ніяк не витягнуть 
їх).

А тепер про футбол.
Вже років зо три біля 

цієї ж школи літніми вечо
рами можна почути вигу
ки: «Жора, пас до мене!», 
«Куме, накинь!».

Це на невеликому фут
больному полі юнаки (та й 
ріітИі робітники) «заганя
ють голи». І непогано за-

Не судилося...
ПЛЕЧИСТІ, сильні хлоп- 
' ’ ці у четвертому відді
ленні Мар’янівського буря
корадгоспу. Володимир Па
ливода піднімає передок 
трактора, водовоз Володи
мир Стоян двохпудовою ги
рею грається, немов м’я
чем. Ідуть селом — любо 
йодивитись. Що не рука
то зв’язка сталевих м’язів. 
Такі мабуть, не тренував
шись, першорозрядника по
кладуть на лопатки і штан
гу вагою в сто кілограмів 
піднімуть.

Та, як кажуть, не суди
лось павлівським, матусів- 
ським та компаніївськнм 
хлопцям показати людям 
свої молоді сили, спритність 
| вміння. Жителі сіл, розта
шованих на території чет
вертого відділення радгос
пу, не пам’ятають, щоб тут 
будь-коли були 
змагання.

Грають тут, 
футбол. Але про 
жемо окремо.

Якось після війни біля 
школи спорудили невели
кий спортивний майданчик. 
Тут була і перекладина, і 
бруси, і яма для стрибків у 
довжину. Прийшов на той 
майданчик старий фізкуль
турник Григорій Роду.ман, 
показав, як «крутити сон
це», і сказав: «Знай на
ших».

Молодь захоплено диви
лась на спритні вправи сво
го односельчанина. Дехто і 
собі попробував, та нічого 
не виходило. На цьому і 
припинилися «тренування». 
Років два на турніку та 
брусах ще погойдувалися 
діти, а потім снаряди ро
зібрали на паливо, залиши-

спортивні

правда, у 
нього ска-

так,

лавровий лист, 
перець, корицю, 
на один кілограм 
два-три лавро- 

за

світ-
0X0-

роз- 
за-

ганяють. Хлопці відділка 
неодноразово виїжджали у 
сусідні села: Панчево, Во
лодимирівну і показували 
там хорошу, злагоджену 
гру. Це тільки радує. Але 
ось що засмучує. З місце
вими футболістами ніхто не 
працює, та й команди 
справжньої немає.

Або ще один факт, який 
красномовно говорить, яку 
Мар’янівсько.му радгоспі 
ставляться до спорту і його 
любителів.

Футболісти четвертого 
відділка грали в першому 
відділку на приз нової фут
больної форми. В напруже
ній боротьбі вони перемог
ли. І що ж? їм в урочистій 
обстановці вручили форму? 
Чи хоч пообіцяли? Де там...

Увечері до клубу, де 
хлопці дивилися кінокарти-

ну, під’їхали дві автомаши
ни з молоддю: то були юна
ки з першого відділення 
радгоспу. У двеоях клубу 
пролунало: «Футболісти — 
на вихід!» Коли ті вийшли, 
їх зустріли навкулачки. 
Присудження такого «при
зу» закінчилося тим, шо 
кількох юнаків 
відділка 
карні.

Але цей 
предметом 
комсомольських зборах, і у 
молоді відділка, звичайно, 
відпала охота грати на 
полі.

А дуже хотілося б мати 
свою футбольну команду. 
Та хіба тільки футбольну? 
З великим задоволенням 
юнаки і дівчата займалися б 
легкою атлетикою, гімнас
тикою та іншими видами 
спорту. Та ні керуючий від
ділком т. Воронов, ні ди
ректор 
рослий, ні т. Мельник, сек
ретар партійної організації, 
по-справжньому не цікав
ляться запитами молоді. 
Для них основне — вироб
ничі справи.

А виховувати у юнаків і 
дівчат любов до прекрасно
го (а спорт є дійсно при
красою нашого життя) у 
радгоспі ніхто не береться. 
А варто б.

О. МАТУСЕВИЧ.
Мар’янівський буряко
радгосп,
Маловисківського району.

тим, 
четвертого 

відвезли до лі-

факт не стаз 
обговорення на

радгоспу т. Домо-

ЮНІ туристи Ново-Мир
городського Будинку 

піонерів зробили чотири по
ходи до Кам’янського лісу. 
Це були чудові дні. У похо
дах ми багато чого навчи
лися: правильно взуватися, 
укладати і носити за пле
чима. рюкзак, швидко пере
правлятися через брід і на
віть штопати одяг та при
шивати гудзики.

На привалі всі брали 
участь у конкурсах. Хіба не 
цікаво, хто найшвидше на
тягне палатку, приготує 
смачний обід, подасть «по
терпілому» першу медичну 
допомогу, пройде по зада
ному азімуту, відповість на

ХАБАРОВСЬК. Багато ха- 
баровців з захопленням зай
маються радіосправою. В 
радіоклубах ДТСААФ вони 
дістають хороші теоретичні і 
практичні знання, 
ти — дтсаафовці 
ського краю — 
республіканських і 
них змагань.

На знімку: 
РИЖКОВ 
вільний, 
ний час він віддає улюбле
ним заняттям. Ось 1 зараз 
разом з учнем 8-го класу 
Геннадієм БЕЛЕМЕШЕВИМ 
(справа), влаштувавшись 
на мальовничому березі 
Амуру, він проводить чер
гові заняття в польових 
умовах.

Фото Н. СУВОРЦЕВА.

Раднс- 
Хабаров- 
учасники 
всесоюз-

Федір
— тесляр-буді- 

Майже весь віль-

гео-запитання з ботаніки і 
графії?

Непогано в годину відпо
чинку пошукати навкруги 
лікарські рослини, гриби 
або просто потанцювати під 
баян. Як ніколи, пригодили
ся в поході і корисні пора
ди директора Будинку піо
нерів О. Деркача, піонерво- 
жатої О. Піскарьової, вчи
теля І. Горбулька.

Недавно п’ятнадцять шко
лярів району повернулися 
додому з другого зльоту 
юних туристів-краєзнавців 
Кіровоградщини. Піонери 
третьої сходинки одержали 
вимпел і грамоту за пер
шість у туристській естафе
ті. А Юрій Беляєв, Віктор 
Можаєв і Віктор Федотов 
як переможці незабаром 
поїдуть у Ригу на Всесоюз
ний зліт юних туристів.

Піонери другої сходинки 
та група учнів старшого ві
ку теж нагороджені почес
ними грамотами. Юні ту
ристи, здобувши друге за
гальнокомандне місце в об
ласті, одержали премію — 
15 рюкзаків і палатку.

Тепер туристи-краєзнавці 
готуються до нових захоп
люючих походів і екскурсій 
по рідному краю.

М. СОСНА.
м. Ново-Миргород.

~~ .і

Корисні поради
0 Заварюючи чай. в чай

ник добре покласти неве
лику грудочку цукру — то
ді напій буде міцнішим.

какао поліп- 
перед тим, 

на стіл, до- 
краплин ли-

0 Смак 
шується, якщо 
як подати його 
дати декілька 
монного соку.

А
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Проголошення республіки 
Берег Слонової Кістки

ПАРИЖ, 7 серпня. 
(ТАРС). Як передає корес
пондент агентства Франс 
Пресе з Абіджана, сьогодні 
опівночі на урочистому за
сіданні Національних зборів 
прем’єр-міністр Берега Сло
нової Кістки Фелікс Уфуе— 
Буаньї проголосив незалеж
ність Берега Слонової Кіст-
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УЧАСНИКИ МОТОПРОБІГУ—

За ініціативою комсомоль
ської та дтсаафівської орга
нізацій молодь колгоспу 
імені Сталіна, Маловисків- 
ського району, на автомаши
ні і мотоциклах вирушила 
в агітмотопробіг, присвяче
ний Всесоюзній спартакіаді 
молоді з технічних видів 
спорту. Ця подорож трива
тиме біля трьох тижнів. 
Колгоспники — учасники 
пробігу побувають у Кіро
вограді. Миколаєві, Херсоні 
та Сімферополі.

До складу групи ввійшли 
активісти артілі: секретар

комсомольської організації 
Галина Кудр.ч, голова низо
вої організації ДТСААФ 
Іван Каменецький, доярки, 
водії вантажних автомашин, 
електрики. Всі вони мають 
спортивні розряди 
видів спорту.

Перебуваючи в 
селах республіки, 
дівчата розповідатимуть 
своїм новим друзям про 
життя колгоспу та органі
зації ДТСААФ, запозичать 
досвід фізкультурно-масо
вої роботи.

г. ГИДУЛЯН.

Загострення 
внутріполітичної 

обстановки в Ірані
БАГДАД. (ТАРС). Газе

та «Ар-Рай Аль-Амм» пові
домляє про загострення 
внутріполітичної обстановки 
в Ірані в зв’язку з вибора
ми. які там відбуваються.

Газета пише про сутички 
між силами так званої вну
трішньої безпеки і поліції, 
з одного боку, і учасниками 
демонстрацій — з другого. 
В результаті є вбиті і пора
нені. Так, в населеному 
пункті Тад Альяш (поблизу 
міста Решт) поліція відкри
ла цими днями вогонь по 
Демонстрантах, в результаті 
чого три чоловіка вбиті і не 
менш як 8 дістали серйозні 
поранення.
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«Молодой коммунар» — орган Кировоградского 
областного комитета ЛКСМУ, г. Кнровоград.

— ■ ■■ і і ^-5

Редактор П. МАРЧЕНКО.

БІ< 01618. Друкарня імені Г. М. Димитрова обласного видавництва, м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Зам. № 5015. Т. 30.000.


