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ВИКОНАННЮ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ - 
ПОВСЯКДЕННУ УВАГУ
Пленум обкому КП України

Нелегкою дорогою пішли в життя подруги. Закінчивши Псрчунівську середню школу, 
стали вони працювати доярками в колгоспі імені Калініна Новоукраїнського району. І, зви
чайно, молодість, ентузіазм, воля до перемоги дали про себе знати. Позаду вже рік іру- 
довий.

Молоді трудівниці день у день добиваються високих надоїв. А Надія Дишлева по 
всій фермі перед веде. Має вона вже на кожну корову по 1.200 літрів молока. Саме так І 
повинен працювати кожен член колективу, який бореться за звання комуністичного, за 
особистий подарунок з’їзду партії.

Нещодавно Дівчата через свою районну газету «Комуніств звернулися до всіх доярок 
району з закликом боротися за щоденні пудові надої.

На знімку (зліва направо): доярки колгоспу Імені Калініна Люда НІКОЛЬЧУК, Ліда 
ОНИЩУК, Надя ДИШЛЕВА. Люся ТИМЧЕНКО, Валя НЕМЕНКО, Ліда КУШНІЄНКО, 
Міла МЕЛЬНИК, Рая МІРОШНИЧЕНКО та Надя ПРОКОПЕНКО.

Фото Ю. ЦЕЛ ИХ А.

ентузіастиЧЕРЕЗ кілька днів 
після знаменного 

почину робітників де- 
Мїо «Москва-Сорту- 
вальна» до нас, в ко
мітет комсомолу прийшло двоє молодих 
слюсарів — Долодимнр Плющ і Юрій 
Сабодаш і заявили, що вони теж вирі
шили включитись у комуністичне зма
гання. їм першим у січні 1959 року було 
присвоєно почесне звання ударників.

А зараз хвиля змагання охопила весь 
колектив працівників Знам’янського за
лізничного вузла — близько 2 тисяч ро
бітників і службовців. Значних успіхів 
у змаганні домігся комсомол: 10 комсо
мольсько-молодіжних бригад вже удо
стоєні звання комуністичних, 28 бореть
ся за це.

День у день ростуть трудові перемо
ги наших ударників та членів бригад 
комуністичної праці. Тільки за рахунок 
водіння великовагових поїздів моло
діжні бригади комуністичних паровозів 
внесли у комсомольську копилку нонад 
16 тисяч карбованців. Сотні тонн топли
ва зекономили бригади лок&мотивів, 
очолювані ударниками комуністичної 
праці тт. Донцем і Лобановим.

Відзначаються і комсомольці-ремонт- 
тшки — учасники комуністичного руху. 
На 220—270 процентів виконує змінні 
норми електрозварювальний Олександр 

, Сімагін, біля двох норм встигає викона
ти протягом зміни фрезерувальник Юрій 
Власенко.-Ударники комуністичної пра
ці стали зачинателями руху «7 за 6». 
Зараз ремонтні цехи успішно справля
ються з цим завданням.

Старанно виконують учасники зма
гання одну із своїх найваж
ливіших заповідей — про 
навчання. Закінчують шко
лу робітничої молоді Олек
сандр Сімагін, кочегар Ва
силь Смирнов, помічник ма
шиніста Микола Кодацький.
Всього у вечірній школі на
вчається близько 70 комсо
мольців. Кращих виробнич
ників комсомол рекомендує 
у вузи. Найчастіше це теж 
учасники комуністичного 
руху. Так, до вузів за на
шою рекомендацією вступи
ли Микола Поривай — 
бригадир комуністичного ко

ллективу, кочегар Дмитро 
Тихонов. В цьому році ми 
рекомендуємо до вузів слю

саря Якова Гонча
ренка, токаря Галину 
Чорну.

Кожна цікава про
позиція, ініціа т и в а

найчастіше виходить саме від учасни
ків руху. Це вони були організаторами 
багатьох недільників у підшефній арті
лі імені Кірова, вони відремонтували 
своїми силами паровоз,'а кошти на ре
монт передали нашим вожатим-вироб- 
ничникам, щоб ті провели із своїми 
піонерами цікаві екскурсії.

Члени комуністичних бригад, ударни
ки — це наші кращі, передові люди. І 
щоб тіснішими ставали їх ряди, попов
нювалися молоддю, комітет комсомолу 
ставить керівництво комуністичним зма
ганням у центр- своє діяльності. У нас 
систематично перевіряється виконання 
молодіжними колективами своїх зобо
в’язань, хід змагання висвітлюється че
рез стінну газету, «блискавки», плака
ти. В урочистій обстановці, на загаль
них зборах присвоюємо високе звання 
тим, хто заслужив цього. Передовим мо
лодіжним бригадам вручається пере
хідна червона зірка, на якій викарбу- 
вано: «Кращому комсомольському локо
мотиву». Перехідний вимпел комітету 
комсомолу присвоюється і кращій 
бригаді ремонтників.

Це стимулює розгортання руху, охоп
лює все більше й більше молоді. А ши
рокий розмах змагання—зараз найваж
ливіше для нас. Адже ми боремося за 
те, щоб до дня відкриття XXII з’їзду 
партії завоювати звання депо кому
ністичної праці.

В. БОГУСЛАВСЬКИЙ, 
секретар комітету комсомолу 
Знам’янського локомотивного 
депо.

БУДУТЬ
І В „ДРУЖБІ“ 
СВОЇ МАЯКИ

КОМСОМОЛЬЦІ колгос- 
пу * Дружба» Долин- 

ського району зібралися на 
свої збори, щоб обговорити 
одне питання: як краще 
працювати, щоб достроково 
виконати свої соціалістичні 
зобов’ язання. І коли взяв 
слово секретар бригадної 
організації дояр Анатолій 
Коваль, всі шанобливо при
тихли.

Анатолій зайняв одне з 
перших місць в колгоспі по 
надоях на фуражну корову 
та ще й хороші успіхи має, 
навчаючись в сільськогоспо
дарському технікумі, і авто
ритет його серед колгоспної 
молоді незаперечний.

— Вступаю у змагання за 
почесне звання ударника ко
муністичної праці. Буду ста
ратись, щоб вибороти його 
до Дня радянської молоді,— 
сказав Анатолій. Підтрима
ли його і подруга Марія Гу- 
саїн і Надія Чумак — пере
дові доярки колгоспу.

А наступного дня біля 
робочих ' місць цих комсо
мольців з’явилися написи з 
оголошенням про те, що 
вони вступили у кому
ністичне змагання.

г. мірошник,
Інструктор Долинсько- 
го райкому ЛКСМУ.

У ініціаторів 
славного почину

У КОЖНОГО—ОСОБИСТЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кожен комсомолець'фабрики взяв зобов’язання за

безпечити відмінну роботу на своїй ділянці, повністю 
ліквідувати брак. За рахунок цього ми цифру надпла
нової продукції, що буде випущена до дня відкриття 
з’їзду, доведемо до ЗО тисяч пар. Нашими індивіду
альними зобов’язаннями стало набуття громадських 
професій. Світлана Водоп’янова стане громадським 
контролером, Люда Скосар — культмасовиком, Валя 
Вариченко — інструктором по спорту, Люда Колісни- 
ченко — піонервожатою. Крім того, кожен комсомо
лець фабрики дав слово розповсюдити не менше, як на 
5 карбованців літератури і зібрати по 20 кілограмів 
металолому.

О. ГУЦАЛЮК,
* секретар комітету комсомолу Кіровоградської 

панчішної фабрики.

В дні всенародної бо
ротьби за гідну зустріч 
XXII з’їзду КПРС на про
мислових підприємствах 
Жовтневого району Моск
ви серед комсомольців і 
молоді розгорнулося зма
гання за особистий трудо
вий подарунок, за право 
підпису рапорту з’їздові 
партії.

Ініціаторами руху висту
пили ударники і члени 
бригад комуністичної праці, 
комсомольці, молоді ви
робничники карбюраторно
го заводу, заводу залізобе
тонних виробів № 4, кон
дитерської фабрики «Удар- 
ница». Почин ананшов ши
року підтримку і поширив
ся серед молодих вироб
ничників підприємств І бу
дов Москви.

На знімку: одна з іні
ціаторів нового патріотич
ного руху, комсомолка-шлі- 
фувальниця карбюраторно
го заводу Наталія ПІ КА
ЛОВА.

Фото М. МАСТ1ОКОВА 
і В. ЯНКОВА. 

Фотохроніка ТАРО.

25 травня відбувся пле
нум Кіровоградського обко
му КП України. Пленум об
говорив питання про хід 
виконання рішень січневих 
Пленумів ЦК КПРС і ЦК 
КП України по дальшому 
розвитку сільського госпо
дарства Кіровоградською і 
Бобрннецькою районними 
партійними організаціями. 
З доповідями виступили 
перші секретарі райкомів 
партії: Кіровоградського — 
Д. А. Ковтун, Бобринецько- 
го — А. П. Кожем’якін.

Трудівники колгоспного 
села Кіровоградщипи намі
тили конкретні рубежі на 
третій рік семирічки но 
дальшому підвищенню вро
жайності усіх сільськогос
подарських культур, знач
ному збільшенню виробни
цтва м’яса, молока та ін
ших продуктів тваринни
цтва.

Своє місце у виконанні 
цих завдань визначили 
колгоспники і робітники рад
госпів Кіровоградського і 
Бобринецького районів.

Однак далеко не в усіх 
господарствах цих районів 
зобов’язання успішно вико
нуються. Так, у колгоспах 
«Україна», імені Леніна, 
імені Чапаева посіви куку
рудзи і соняшника заросли 
бур’янами. У багатьох сіль
госпартілях зволікають під
готовку техніки до збиран
ня. У колгоспі імені Чапае
ва жоден комбайн не відре
монтовано. Повільно їх ре
монтують механізатори кол
госпів імені Щорса, імені 
Димитрова, «Родина» та ін
ших.

Був час, коли Бобринець- 
кий.район займав одне з 
перших місць в області по 
виробництву молока, а те
пер він на 15 місці серед ра
йонів області. Ще гірше з 
виробництвом м’яса, особ
ливо свинини. Наводилися 
такі дані. Якщо торік було 

вироблено по 3,9 центнера 
м’яса на кожні сто гектарів 
сільгоспугідь, уо нині на 
цю ж дату його вироблено 
тільки 1,5 центнера.

Серйозні недоліки вияв« 
лені в роботі партійних ор« 
ганізацій, правлінь колгос
пів Кіровоградського оайо- 
ну. Тут недооцінюють мате
ріальні і моральні стимули 
заохочення колгоспників, 
подекуди занедбали масо
во-політичну роботу серед 
трудящих.

Пленум відмітив, що над
то важливо встановити по
всякденний контроль за 
виконанням зобов’язань 
кожним колгоспом, радгос
пом, забезпечити гласність 
соціалістичного змагання, 
практикувати проведення 
взаємоперевірок, залучити 
до цієї роботи всю громад-* 
ськість, весь актив.

У здійсненні відповідаль
них завдань сільським ко
муністам велику допомогу 
повинні подати первиннії 
комсомольські організації, 
їх обов’язок — значно по
силити роботу з кожним 
членом ВЛКСМ, з кожним 
молодим трудівником. Тре
ба домогтися, щоб для юна
ка і дівчини, кожного учас
ника змагання стало непо
рушним правило: взяв зо
бов’язання — неодмінно 
виконай його! Немало 
бригад, ланок, ферм наслі
дували приклад молодих 
москвичів і дали слово здій
снити річні зобов’язання до 
XXII з'їзду КПРС. Немає 
сумніву в тому, що комсо
мольці, всі юнаки і дівчата 
зустрінуть з’їзд партії осо
бистим трудовим подарун
ком.

На пленумі виступив пер
ший секретар обкому КП 
України Ф. Г. Мартииов.

Пленум прийняв постано* 
ву про скликання XII облає-* 
ної партійної конференції 
15 вересня 1961 року.



*

Читачі відповідають В. Полонському

хао-

ви-

НА СОНЯШНИКОВІЙ 
плантації другої ком

плексної бригади колгоспу 
імені Сталіна тракторист 
Іван Савін проводить по
здовжнє розпушення між
рядь. Різні рядки, чисті ПО
СІВИ радують око. Та досить 
зайти з іншого боку І гля- 
llÿîH впоперек посівів — по
середині площі рядки 
тично поплутані.

— Квадрати тут не
йшли, — розводить руками 
бригадир тракторної брига
ди Микола Васильович Дра
га н.

І. хоч, як стверджують ме
ханізатори, тут під час сів
би були і агроном-комсо- 
молка Галина ГІоповкіна, і 
громадський контролер Ни- 
кнфір Бабінчук, ця площа в 
57 гектарів завдала чимало 
клопоту керівникам колгос
пу, коли взялися розпушу
вати міжряддя. Посіви так 
заросли бур’янами, що трак
тористи побоялися пускати 
туди агрегати, щоб не вирі
зати соняшника. Довелося 
посилати колгоспниць і 
вручну робити прополку. 
Цей ніби невеликий промах 
призвів до черговості робіт, 
до затягування обробітку 
інших просапних культур. 
Затримка колгоспниць на 
прополці соняшника призве
ла до затримки з розбиран
ням букетів цукрових буря
ків. А рослини вже викину
ли четвертий листочок. Гус-

t ■

1~ТОТУХЛА ранкова зоря. 
■І ' Плесо застелив біляс
тий туман, а небо на сході 
здавалося роззолоченим. 
Дмухнув поривчастий віте
рець і покотив по морю бі
логриві хвилі. Вони нава
лювалися на береги, грай
ливо хлюпотіли біля бортів 
рибальських баркасів, які 
стояли у Ревівському зато
ні, і з шурхотінням відкочу
валися назад.

Здавалося, в таку погоду 
мало знайдеться охочих ви
рушати у відкрите море на 
рибний промисел. Та ось 
один за одним до пірсу по
чали сходитися люди. По їх 
обвітрених, засмаглих об
личчях і скупих зауважен
нях, якими вони обмінюва
лися, відчувались сила і 
впевненість бувалих риба
лок, що вже зріднилися з 
Кременчуцьким морем.

— Хороша погодка, — 
задоволено сказав бригадир 
'Михайло Піценко, обводячи 
поглядом неозорий мор
ський простір. — Буде при
стойний улов.

Люди зайняли свої місця. 
Сердито загурчав мотор і 
баркас, розсікаючи зустріч- 

' ний бурун, вийшов у від
крите море. Поступово за 
обрієм розтанули обриси 
рибальського селища, що 
розташоване на одному з 
відрогів Табурищанського 
мису. Своїм народженням 
цей населений пункт зобо
в’язаний Кременчуцькому 
морю, повогеоргіївська ри
боловецька артіль імені Пет
ровського всього лише за 
два роки перетворилася у 
велике спеціалізоване гос
подарство.

З зони затоплення рибал
ки переселилися на Табури- 
щанський мис вздовж мор
ського узбережжя. Держа
ва подала колгоспу всіляку

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
28 травня 1961 р., 2 стор. 

Виявляеться, 
«МТЗ-2» 
сівбі ку-

то вкриті бур’янами, вони 
стікають.

Засмічені і посіви куку
рудзи.

— Не встигли зробити бо
ронування, — каже М. В. 
Драган.

Кукурудза вже має висо
ту до 10 сантиметрів. Проте 
на міжрядний обробіток 
тільки позавчора пустили 
малопотужний трактор «ДТ- 
20». А де ж інші, потужні
ші, машини?
трактори «Т-38» І 
ще досі зайняті на 
курудзи.

— Ось сьогодні 
ють сівбу і зразу ми їх пе
рекинемо на обробіток, — 
виправдовується бригадир.

Затягнувши сівбу кача
нистої, тут стараються будь- 
що надолужити прогаяне. І 
тому агрегати гасають по 
полю з порожніми добрив- 
ними банками.

Сільськогосподарські ро
боти не терплять запізнення 
і черговості. Гіркий урок у 
цьому одержали в колгоспі 
імені Сталіна. І якщо зараз 
не вжити найрішучіших за
ходів до виправлення ста
новища, то результати мо
жуть бути сумні. Адже 
травневі дощі викликали ін
тенсивний ріст бур’янів, ЯКІ 
загрожують наступом на 
просапні культури.

О. ПАВЛОВ.
Новоукраїнський район.

закінчу-

Се-

допомогу — виділила кре
дити, фондовані матеріа
ли — шифер, цеглу і т. д. 
За короткий строк члени 
артілі створили нове краси
ве рибальське селище су
часного типу, в якому вже 
налічується 180 жилих бу
динків. На центральній са
дибі споруджено столярну 
майстерню, рондельний і гон
чарний цехи, гараж, будівлі 
культурно-побутового при
значення — клуб на 300 
місць, літній кінотеатр, 
лище повністю електрифіко
ване і радіофіковане, про
кладено водопровід. У пер
спективі — будів ни цт в о 
шкільного корпусу, аптеки, 
дитячих ясел, великої теп
лиці.

Створення Кременчуцько
го моря відкрило заманливі 
перспективи для розвитку 
рибного господарства. На 
кінець семирічки артіль іме
ні Петровського даватиме 
13,5 тисячі центнерів ри
би — в 13 разів більше, ніж 

1961 році. Дляв відтворен-

■ '

ХОЧЕШ ЗАПАЛИТИ
ІНШИХ?

У нашій газеті за 27 січня ц. р. була вміщена 
кореспонденція 
цікавлювати... А 
тоди виховної роботи, про роль колективу у пере
вихованні молоді. До редакції продовжують над
ходити листи-відгуки. Сьогодні ми публікуємо 
один з них.

Володимира Полонського «За- 
як?» В ній йшла мова про ме-

вони вирішують 
питання виховної

Що ж, це можна.

О ПОЛОНСЬКИй закін- 
-чує свій лист до ре

дакції побажанням, щоб 
комсомольські активісти 
розповіли на сторінках газе
ти, як 
складні 
роботи, щоб поділилися до
свідом.
Правда, у нашій великій ор
ганізації теж не все відра
зу виходить. Не кожний із 
цехових комсомольських се
кретарів навчився відшуку
вати стежку до серця моло
дої людини. Тому й трапля
ються серед робітників лю
ди, подібні Юрію. Все для 
них байдуже, а про громад
ські доручення — не нага
дуй. І нерідко тоді почина
єш розмірковувати: в чому 
справа? як добитися, щоб 
кожний активіст став хоро
шим вихователем для своїх 
ровесників?

Перш за все, треба добре 
знати, чим цікавиться кож
ний комсомолець, чим живе. 
Секретар повинен бути най
кращим другом, вимогли
вим, принциповим і водно
час душевним. Тільки тако
му вожакові юнак чи дівчи
на довіриться. Не вмієш? 
Вчися, наполегливо вчися 
цьому мистецтву, не відсту-

Біля карти області

в море 
штук

створу 
зміни-

ня запасів судака, ляща та 
інших цінних порід вздовж 
морського узбережжя в ра
йоні 'сіл Бугаївки та Вере- 
міївки створюється велике 
нересне господарство, яке 
випускатиме щороку 
до 58 мільйонів 
малька.

На Дніпрі вище 
гідровузла докорінно 
лис я умови судноплавства — 
море молоде, але вередли
ве: напрями і сила вітрів 
часто міняються. Тут нерід
ко бувають шторми до де
в’яти—десяти балів, а риб
ний промисел колгосп тепер 
веде в акваторії, довжина 
якої складає до 60 кіломет
рів. Отже, виходити у від
крите море на легких річко
вих човнах стало небезпеч
но. Виникла потреба ство
рення нового флоту і спо
рядження. У майстерні ри
балки організували виго
товлення моторних баркасів 
морського типу, яких вже 
є до 20. Особливо велике 
старання і кмітливість про
явили в цій справі столяри- 
комсомольці Волод и м и р 
Сідненко, Анатолій Степа
ненко, Микола Куленко та 
інші.

Нинішню путину, яка по
чалась 15 травня, новоге- 

»

пай. Пробуй зачепити най- 
потаємніші струни, стався 
з увагою до співрозмовника, 
до його хвилювань. І він по
вірятиме тобі. Ні на хвили
ну не дозволяй собі байду
же поставитися до людини, 
до її справи. Обов’язково 
знайди час для дружньої 
розмови, особливо з тим, 
кому зараз важко, хто зали
шився без друзів.

Щоб не бути голослівним, 
наведу приклад. У нас на 
заводі працював у свій час 
Олександр Я. І ось трапи
лась біда: за хуліганство 
хлопець був позбавлений 
волі. Після звільнення зно
ву прийшов на підприєм
ство, і друзі-комсомольці не 
відвернулися від нього. Нав
паки, допомогли забути про 
той поріг у житті, на якому 
спіткнувся Олександр. Не 
одну дружню розмову мав 
з ним комсорг цеху Аркадій 
Шац. Це не були нотації і 
«обробки», але саме во
ни принесли людині найбіль
шу користь. А зараз Олек
сандра знають як одного з 
кращих дружинників заво
ду.

Виходить, саме людяністю 
можна захопити юнака чи 
дівчину, прищепити любов

оргіївські рибалки зустріча
ють у повній готовності. В 
минулому році група членів 
артілі вела промисел в Азов
ському морі, а нинішньої 
весни рибалка пройшли ще 
один курс перепідготовки— 
вивчили особливості судно
водіння і лову риби в Кре
менчуцькому водосховищі.

Більшість юнаків після за
кінчення школи успадковує 
професію своїх батьків. Ви
знаним майстром своєї 
справи став зокрема комсо
молець Михайло Ткаченко. 
Вже два роки майстерно ве
де промисел молодий рибал
ка Іван Пилипенко та інші 
недавні випускники шкіл.

У першому кварталі чле
ни артілі імені Петровсько
го виловили в морі до 930 
центнерів риби малоцінних 
порід — майже втроє біль
ше плану. Початок непога
ний. З настанням путини ри
бальські баркаси колгоспу 
знову вийдуть у море, і тру
дящі Кіровограда, Олек
сандрії та інших міст об
ласті одержать ще сотні 
центнерів товарної риби.

В. КРАМАРЕНКО.
На знімку: рибалки артілі 

Імені Петровського Ю. Дончен- 
ко, І. Шумейко та М. Піценко 
перевіряють готовність проми
слового знаряддя. 

до хорошої справи, заціка
вити по-справжньому. Тре
ба сказати, шо при цьому 
не можна бути нав’язливим, 
слід мати почуття міри.

ті молоді червонозорівці, 
ЯКІ ’ДО ЦЬОГО НІКОЛИ ніде НЄч< 
брали участі в концертах, 
щовечора залишалися на ре
петиції. І не тому, безумов.

САМ НЕ ТЛІЙ

від- 
ви-

но, то бажали «прослави
тись на сцені», а заради 
того, щоб колектив завою
вав першість в огляді. А 
скільки хвилювань було, 
коли жюрі протягом трьох 
днів підбивало підсумки! 
Навіть після нічної - зміни 
йшли в Палац культури ї 
простоювали під дверима, 
чекаючи результатів.

<Г КЩО колектив згурто- 
ваний, то він легко ви« 

правляє тих, хто схибив з ' 
правильного шляху. Мож« 
на з впевненістю сказати, 
що кожен із п’яниць, бра
коробів, хуліганів, не зможе 
опиратися впливові колек
тиву. Пригадую, членам ко
мітету комсомолу інстру
ментального цеху стало в!- . 
домо, що Георгій У. побив 
сусідського хлопчика. Цьо
го робітника і раніше зна
ли як грубу, недисцнпліно- 
вану людину. І ось викли
кали його на засідання.

— Як ти міг це зробити? 
Георгій спочатку спробу

вав показати, що йому все 
ні по чому. Та швидко до
велося змінити тон, коли 
побачив, як різко і одно
стайно засудили комсомоль
ці його поведінку. Трохи 
до сліз справа не дійшла, 
його залишили таки в ком
сомолі. А незабаром хло- 

’■ пець прийшов до секретаря 
і попросив дати громадське 
доручення.

Звичайно, не завжди вда
ється правильно вирішити, 
як поступити з людиною, 
в тому чи іншому випадку, 
як зачепити за живе, знай
ти дохідливі, переконливі, 
слова, щоб дійти до розуму 
і серця юнака і дівчини. Ме^ 
тодів дуже багато, але най
головніше у виховній ро
боті — ніколи не бути бай
дужим, черствим, своєчас
но підказати кожній моло
дій людині, де справжній 
шлях у життя.

М. МАЛЄТА,

I ще хочу звернути увагу 
ось на що: комсорг не змо
же добитися мети, коли сам 
не буде жити інтересами 
справи, в душі байдуже 
ставитиметься до громадсь
ких доручень. У його словах 
бракуватиме переконаності 
у власній правоті, а це від
разу помітять.

Іноді у вихованні допус
кають непотрібну поспіш
ність, рано називають лю
дину, шо відбула покаран
ня і дала слово виправи
тись, «хорошою в усіх 
ношеннях», знижують 
могливість.

Олександра К. після 
вернений в ковальсько-пре
совий цех охоче прийняли в 
робітничий колектив, а по
тім і в комсомол, невдовзі 
обрали членом цехового ко
мітету комсомолу. Коли об
рали в комітет, хлопець тро
хи зазнався, вирішив, що 
йому все дозволено, почав 
знову зловживати спирт
ним. Довелось виправляти 
помилку: вивести із скла
ду членів комітету, оголо
сити сувору догану.

по-

бо- 
яко- 
стае

ДУЖЕ ВАЖЛИВО, щоб 
колектив час від часу 

мав якусь певну мету, 
ровся за вирішення 
гось завдання. Тоді він 
дружним, згуртованим, то
ді кожен, член колективу 
ревниво зберігає його честь. 
А вишукувати ці завдання 
повинні комітети комсомо
лу. Там, де таких об’єдну
ючих справ немає, комсо
мольська організація пере
творюється на групу інди
відуалістів. Ми, наприклад, 
щороку проводимо на за
воді дві спартакіади 
ню і зимову. Як 
бачити, коли на 
приходить весь 
колектив, «боліє», 
ться за свою команду. Лю
ди відкладають 
особисті справи і 
ють в Палаці 
пізнього вечора.

Недавно ми провели за
водський огляд художньої 
самодіяльності цехів і від
ділів підприємства. Навіть

літ- 
приємно 

змагання 
цеховий 
хвилгоє-

всі свої 
просиджу- 
спорту до

секретар комітету 
комсомолу заводу 
«Червона зірка».

ПАГІНЦІ
-д

(Замітки художника)
4АДИН з великих художників якось висловився: «Живопис - 

це роздуми з пензлем в руці». Як багато треба навчи
тись бачити, вміти, розуміти, щоб ці роздуми були істинні, гли
бокі, цікаві! І перші уроки майбутній художник одержує зде
більшого в школі, в Палацах піонерів.

Щорічно виставки робіт юних любителів мистецтва, як і 
кожна виставка, звітують про межу досягнень розкривають 1 
можливості.

Я як давній прихильник образотворчого мистецтва охоче 
завітав на виставку робіт гуртківців Кіровоградського Палацу І 
піонерів, маючи намір довідатись про напрям виховання смаків А 
юних живописців. і

Проглядаючи твори юних художників, зустрівся З керівнії- Д 
ком гуртка образотворчого мистецтва Палацу піонерів Ю. П. І 
Петрашезською. Підійшла ще одна відвідувачка. Вона канула V 
докір, що діти занадто захоплюються натюрмортами і на ви- р 
ставці мало безпосередньо «піонерської теми». Мимоволі он-А 
никла дискусія. Адже у мистецтві цінне лиш те. що йде з гли-\ 
бинн душі, близько пізнане відчуттям. Живопис має свою яскра- ? 
ву, своєрідну мову і вмів робити звичайний натюрморт ціка- « 
вим і свіжим. Ось, наприклад: малюнок Бориса Катана (кастрю- (» 
ля. кухоль та ін.). Яке хороше почуття фарб, витримане в при-А 
ємній гамі, не кажучи вже про грамотність роботи! А

Крім академічного навчального малюнку (олівець) — орна-\ 
менг, частини тіла, — на виставці багато етюдів з натури, пе-» 
реважно аквареллю. Техніка акварелі досить складна Тим 9 
більш відрадні успіхи вихованців Палацу піонерів. і

Етюд десятикласника Г. Горбунова. «Місток над тихою річеч- А 
кою». Вражає ніжність і прозорість фарб. Правда, поряі у йо- д 
б?іьт^НгІІяО|пГО₽ТІ <Скрипка> ще помітна техніка, властива » 

7 Тя_ У ’ 7С?та’ ХО4 мал«очок зроблений аквареллю. г 
’ 4іатюРморт|в оагато. Але це е лише початок де юч' $ 

проііують свої сили в композиції. А
поча«ІХИМгС,гЛп-Є КОМп2знцій”е Рішення етюда у здібного д 
хорошу р у,,ова- Малюнок «Подрібнення кормів» несе Ткапцем. У’ С АРУГИЙ ,,лан безформний, виконаний по- | 

ЦІЯ натюпноптяІЇКЮи худож"и«и ще слабенькі. Якщо компози- » 
то його, міські пе£амен?Хі.таеТРЮЛІ> вирішена добре,^ 

них пейзажах Є. Коваленка. 
кільккио,а^ак₽аіЙОякіс1юУД,’НК'* п,оне₽ІВ представлені бідно 

піРп.П>і^^а^ЛЗНаЙ0мл?“,я 3. картинами і

ж саме і в одиоймеи-

«і

Уява?» У 
чекати" с»’й“ї”го‘ “Х.1”""“4 *

Є. ЬЕСПАЛОВРАДИЧ.

і



ПОЛКУ ПРИБУДЕ 

ї-й А СПІЛЬНИХ зборах 
-*■- випускників Оситнизь- 
кої середньої школи І їх 
батьків юнаки і дівчата 
прийняли рішення після 
школи йти працювати в кол
госп імені Кірова. Михайло 
Жабокрнцькнй, наприклад, 
хоче стати дояром, Анатолій 
Куценко і Микола Литви
нов люблять техніку, а то
му будуть комбайнерами.

З цікавістю слухали де
сятикласники колишнього 
вихованця школи Олександ- 

Почавши з 
зараз він 

по вирощу-

ота*

ДІВЧИНА
ра Шевченка, 
причіплювача, 
очолює ланку 
вапню курурудзи, цукрових 
буряків та соняшника.

Ряди молоді в колгоспі 
зростають.

М. МОТРИЧЕНКО.

Горджуся 
своїм класом

1_! АШ десятий клас завжди 
а вважався дружним. Але 

ось він на ділі довів свою згур
тованість. Після останнього ек
замену ми всі станемо члена
ми місцевої артілі. Перед цим 
рішенням клас поцікавився у’ 
голови правління т. Хрущова, 
які спеціалісти потрібні сьо
годні а колгоспі. Виявилось: 
електрозварник, радист, трак
тористи, помічники комбайне
рів, тваринники.

І ось Микола Борщ, шкіль
ний винахідник. буде радис
том, Василь Перепелиця і ■ 
вирішили стати помічниками 
комбайнерів, а Михайло Ка
люжний після певної підготов
ки — електрозварником.

Г. ПІНЧУК.
Омельницька середня 
школа Онуфріївського 
району.

иА ЕКРАН! миготіли кад
ри захоплюючого філь

му. Разом з усіма картину 
дивилася медпрацівниця 
Рівнянської районної лікар
ні Надія Воскобойник. Рап
том з вихідних дверей 
хтось покликав:

— Надію Воскобойник — 
на виклик!

—Отак часто серед ночі 
людське горе кличе комсо
молку зайняти свій трудо
вий пост.

-..Частенько Надія Воско
бойник пригадує випускний 
вечір у Кіровоградському 
медичному училищі. Це бу- 
лр влітку 1956 року. Тоді 
сімнадцятирічна дівчина 
вперше відчула себе дорос
лою. В переповненому музи
кою і веселим сміхом у свят
ковому залі, біля великого 
вікна, за яким світився ніч
ний Кіровоград, дівчина з 
подругами - випускниц ями 
будувала плани свого даль
шого життя. Разом і вирі
шили поїхати на освоєння 
цілинних та перелогових зе
мель, де була велика потре-

ба в медичних працівниках. 
А дома запротестували. Ма
ти заявила дочці:

— Нікуди ти не поїдеш! 
Тобі ж тільки сімнадцять 
минуло, ще мала так далеко 
забиратись!

На й іншої роботи. В період 
весняної сівби в радгоспі 
бракувало робочих рук. 1 
Надія разом зі своїми под
ругами вирішила допомогти 
механізаторам. На 10 днів 
вони стали причіплювачами 
біля сіяльних агрегатів.

Три роки працювала На
дія Воскобойник на цілин
них землях. Та листи мате
рі, яка почала нездужати, 
повернули дівчину назад, 
на Кіровоградщину. В сльо
зах прощалася вона з под
ругами по роботі, знайомими 
березовими гаями, містеч
ком Булаєвим. Дівчина від
чувала, що їй буде недоста- 
вати цього суворого, навія
ного романтикою краю.

Вдома зустріли Надію 
добре. Трохи відпочивша,

В БІЛОМУ ХАЛАТІ
— Адже вся наша група 

їде, мамо, розумієш, всі; — 
кинулась на шию неньки, 
сміючись і цілуючи її в чоло.

Де тут було перечити! На
дія сподівалася, що мати 
правильно зрозуміє її.

...Казахстан зустрів моло
дих ентузіастів пекучим пів
денним сонцем. Все було 
там не схоже на рідну Кіро- 
воградщину. Групу молодих 
спеціалістів розподілили по 
районах і радгоспах. Надію 
направили в радгосп «Воз- 
вишенський» Булаєвського 
району.

В праці летіли дні: Надію 
призначили операційною 
сестрою. Не цуралась дівчи-

дівчина сказала матері, що 
піде працювати в Рівненську 
районну лікарню. З часом 
вона активно влилася в 
дружню сім'ю медпрацівни
ків.

В Надії є своя завітна 
мрія — вступити до медич
ного інституту. А зараз во
на навчається в IX класі 
школи робітничої молоді. За 
скромність і працьовитість її 
поважають і люблять в ко
лективі.

О. КАЛЬКО.
с. Рівне.

МРІЯЛА ПРО ЩОСЬ
ТГОВЕРНЕННЯ було 

сумним. Дома лаяли, в 
селі пішли розмови, що 
знань у Надії немає, а її 
золота медаль «дута». Не 
одну ніч проплакала Надя 
через ці зранюючі душу 
розмови.

Знову зав’язалася друж
ба з подругою дитячих ро
ків, сусідкою Галиною Го
рою. Галинка все ьтішала 
Нздю:

— Не звертай уваги на 
них. Поговорять та й пере
стануть. їм аби язики чеса
ти... Ти виходь краще на ро
боту, там скоро забудеться 
все. Може силосувати пі
деш, — якось боязко запро
понувала подруга. — Ро
зумієш, у нас організова
но три комсомольсько-мо
лодіжні бригади по заготів
лі кормів, і в нашій брига
ді невистачає одного чоло
віка. Когось з літніх кол
госпників брати незручно.

Надія пішла силосувати. 
Потім ламала кукурудзу, 
чистила і вантажила цукро
ві буряки, вивозила гній на 
поля. В роботі час летів 
швидко. Але все ж такою 
роботою не задовольнялась. 
Надійка відчувала, що їй 
чогось бракує.

А тут вже районна газе
та писала про її подругу 
Галину Кузьміну. Галя ва
галась недовго після шко
ли: відразу пішла на сви
ноферму. В неї якось все 
простіше виходило, а тепер 
і хвалять. Вже двічі газета 
згадувала про Гадину Ко- 
цюбуру, знатну доягку су
сіднього радгоспу. Он які у 
Наді однокласниці!

У Надійки ж ніяк не клеї
лось. Просила поставити 
дояркою. Сказали: почекай. 
Вже четвертий місяць че
кає. А як їй потрібно зараз 
місце, де можна було б по
казати СВОЇ СИЛІ!, СВОЄ ВМІН
НЯ і пристрасть до роботи.

♦ ♦ *

— Оце і буде твоя 
па, — привівши в
лятник Надію, сказав Гри
горій Паладій, — тепер від 
тебе залежатиме, яких під
готуєш і виховаєш собі ко
рів. Нічого складного в ро
боті немає, попади давати
муть зоотехнік і ветлікар. 
Коли що не знатимеш, звер
тайся до Галини Гори і На-

тру
те-

дії Трохимович. Вони не но
вачки в твапинництві. Зна
ють, що і до чого. Допомо
жуть...

Завідуючий фермою ще 
розповів про розпорядок 
роботи на фермі, побажав 
успіху і пішов.

І Надія з головою пори- 
нулась у вир життя села. 
Батьки сердилися, що На- 
дійка ніби забула про нав
чання і пропустила ще одне 
літо. Безжурно веселилася, 
ходила до клубу.

Труднощі почалися перед 
новим роком. Першою роз
телилась її улюблениця 
«Зорка». І пропав у моло
дої доярки спокій. Часу не- 
вистачало. Страшенно болі
ли руки. Важко, ой як важ
ко. роздоювати первісток. 

Вим’я туге, коровам, мабуть, 
боляче... А якби масажу не 
робила і вим’я не мазала 
маслом, було б ше гірше.

Готуючись приймати роз
телення, вдома місяців зо 
два матері і в руки дійни
цю не давала. Але одна 

'справа доїти стару корову— 
інша роздоювати групу пер- 

. вісток. Бувало, руки вже 
не можуть стискувати дій
ку, а доїти треба. Сама ви
читала в журналі «Живот
новодство», шо недодоюван- 
ня первісток може зіпсува
ти корову назавжди.

— Якби не ви, мабуть, не 
витримала б. — з вдячні
стю говорила Надія своїм 
подругам по роботі Горі і 
Трохимович.

А сама дивувалася і при
дивлялась: як вони можуть 
так швидко поратись. І не 
розуміла.

— Годі вилежуватись: не

горій Паладій ще здалеку, 
підходячи до доярок загу
кав:

„ — Ну, Надю, танцюй. 
Сьогодні на засіданні прав
ління вирішили послати те
бе на навчання до Україн
ської сільськогосподарської ІҐ'ЕЛО зустрічало їх позо- 
академії. ' і лотою осені, журлп іи-

— Ось тобі і сюрприз, — криком. Навколо була
почула

ХОРОШЕ
захотіла вчитись, то' й кис
ни тепер у багнюці, на фер
мі, набирайся розуму... Вже 
скоро чотири — вставайі — 
бубоніла мати.

Як не хотілося вставати! 
Руки важкі, наче налиті 
свинцем. Повіки не слуха
ються, злипаються.

Витримала таки. Не ки
нула ферму.
ТТРИЙШЛА весна, працю- 
-*8- вати стало легше, чи 
то від того, що вже втягла
ся, чи може корови роздої
лись. Вдома, таємно від ін
ших. щоб не сміялись. На- 
дійка завела графік надоїв 
і щовечора вела криву. Во
на то піднімалась; то рап
тово падала. А Надійна 
пригадувала, коли що дава
ли коровам, коли не дотри
мували раціон, як доїла. 
Єпівставляла, аналізувала. 
Крива все стрімкіше підні
малася вгору. Скоро і пріз
вище молодої доярки поча- £ ■ ■

Надійна.
... Київ. Голосі- 

ївський ліс. Акаде
мія. Два тижні пе
реживань на екза
менах, і Надія

Іогиріі роки тому прийшов на ГайвиронськиА паровозо
ремонтний завод Дмитро Деркач. І відразу ж молодий
технолог котельно-ковальського цеху, комсорг цеху 
Д. Деркач весь запал комсомольського серця, всі свої 
знання, невичерпну енергію вкладає в працю, в громад
ську роботу. Хоче він якнайбільше користі суспільству 
принести, віддячити людям за тепло І увагу, якими вони 
оточували його роками. Закінчивши семирічну школу, 
вій сміливо вирушив у життя. Поїхав у Одесу вчитися. 
І все вчився! Дарма, що допомогти з дому не було кому. 
Іесні радянські люди -owe hi?bv ‘оіоіоосіХі озон нігньою 
гу здобути спеціальність.

Д. Деркач — активний раціоналізатор. На його рахуп- 
хунку вже кілька цінних рацпропозиція. Багато щирих 
друзів у Дмитра. Бо всюди з ним цікаво — І на роботі, 
І на стадіоні, і в години відпочинку. Багато знає юнак, 
широкий у нього кругозір. Знання свої систематично по
повнює. Зараз він готується до вступу у вуз.

На знімку: Дмитро ДЕРКАЧ.

МИКОЛИНЕ
Щ А С Т Я

викличе. Спро
бує а в: став 
підмінним доя- 

п ра цю-
вати.

. ...Лихо прийшло 
лотою осені, журавли- Тяжко захворіла

Оленці довелося 
залишити ферму, 
відразу зайняв місце дру
жини: взяв під свій нагляд 
16 корів, які вона , раніше 
доглядала. Що гріха таїти: 
дехто відкрито кепкував. 
Та Микола показав, на що 
він здатний. Зараз він від 
кожної корова одержує по 
10 — 12 літрів молока. На 
друге місце в радгоспі вий
шов.

А недавно викликав Ми
кола Деренко на змагання 
Ігоря Данника — дояра 
колгоспу імені Сталіна.

Тепер він приходить на 
ферму, як справжній госпо
дар. Хазяйнує уміло. Олен- 
ка теж уже приступила до 
роботи — прийняла групу 
первісток...

Добре живе подружжя: 
і на роботі успіхи є, і в сім'ї 
дружба і злагода. Під
ростає, радує батьків синок. 
Микола часто бере його з 
собою на ферму, жартує:

—«Рости, швидше, сину, 
мені на зміну прийдеш.

Л. ЖИГАЛОВ.
Ульяновський район.

\така краса, що Микола не 
втримався.

— Як же тут чудово, 
Оленко, — вихопилося у 
нього.

А село, справді гарне в

раптово. 
мати, і 
надовго 
Микола

а А село, справді гарне в
Рудь — студентка \Своє'му вбранні, немов кли-
НАГА fhnTCVf.nkTPTV \ __ -____ _ -у- -/Г?зоотехнічного факультету.

Скоро перший курс зали
шиться- позаду, і Надійна 
приїде на канікули в Отрад- 
ну. Ну, звичайно, вона по-

кало його до себе, ніби обі
цяло: тут знайдеш своє ща
стя.

Щастя! Немало довело
ся йти Миколі за ним: аж із 

___ і приїхав він 
сюди, в Новоселицю, до 
своєї О лейки, кращої від 
якої у всьому світі не знай
деш. !, звичайно, відразу 
полюбилося йому колись 
незнайоме село.

А коли відгуляли гучне 
■. бо * весілля, стало подружжя в 

1 радгоспі працювати. Оленка 
^набрала групу корів, Мико- 
\ла пішов на різні роботи, 
і Часто, бувало, вправиться 

>к своїм завданням і пост
упає на ферму Оленці допо- 
\ могти. А згодом серйозно 
^.задумався: а чи не взяти й 
\собі групу корів? От і буде 
^тоді з Оленкою одне діло 
Зробити, ще й на змагання її

біжить на фермуг, візьме дім- ( Свердловська
ницю з рук матері і буде Р 
доїти, доїти своїх вихор.а- £ 
нок, які доїла ось уже де
в’ять місяців мати. Прибі- 

.зкнть, обов’язково прибі
жить на ферму, як це було 
й під час зимових канікул.
Інакше вона не зможе. __ 
дуже вже любить свою ро
боту. професію. Бо вона ж 
твердо знає свої завдання 
і цілі в житті, бо вона 
комуністка.

Віктор ПРОЦЕНКО, 
колгосп «40 річчя
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колгосп «40 річчя * 
Жовтня» Бобршіець- \
кого району.

ло підніматися вгору на 
дошці показників. Воно вже 
стало четвертим, ще через 
тиждень — третім. 
Надійка випередила 
ну.

— Зростає наша 
ка, — поглядала на 
показників Олександра Ба
кал. — Може позмагаємось?

— А чого ж, можна і по
змагатись! — сміливо зая
вила Надя. Ще через місяць 
Надія Рудь зайняла перше 
місце по колгоспу, відірвав
шись па 23 літри від Олек
сандри Бакал. Голова кол
госпу тов. Сокола», приїжд
жаючи на ферму, все гово
рив:

— Ого-го! Наша меда
лістка, чого доброго, ще й 
орден заробить. Давай, да
вай, Надюшо! Думаю, тепер 
ти не скаржишся, що робо
та не по душі! А ми тобі 
готуємо сюрприз, скоро діз
наєшся...

« *
ТТАРТІЙНА 
” колгоспу 
кандидата в 
Надію Рудь агітатором па 
ферму. Одного разу, 'коли 
Надія розповідала подру
гам про події на Кубі, Гри-

Скоро 
і Гали-

Надій- 
дошку

*
організація 
призначила 

члени партії

^•■■■■зіааїзаваїнааіаа ■аявяяовяаяизвпаввяваяпвввппииавввшаапвпяапвапнпо'оЕПОпяяяяя^
□■

НЕ НАХВАЛЯТЬСЯ ЛІДОЮ

■

■

а 
а

□ 
п
□ 
а 
а 
в 
с
□

О я 
а

■

ЦЬОГОРІЧНУ весну Ліда Лабінська, 
колишня випускниця Інгулецької 

восьмирічної школи, зустріла на стале
вому богатирі. І не якийсь там старень
кий трактор у неї, а самої найновішої 
марки «Беларусь».

Твердо, упевнено дівчина ішла до ме
ти, до здійснення своєї мрії. Як І вирі
шила, 
ченню 
торну бригаду. Жадібно ловила кожне 
слово 
вала «секрети»
А коли траплялась нагода, й сама з бен
тежною радістю сідала за кермо.

Два роки промайнули, відкрив ни дів
чині багато життєвих таємниць. І тоді 
Ліда вирішила зробити вирічіальний 
крок.

Голова правління колгоспу О. М. Отян 
дуже здивувався, коли почув від дівчи
ни:

— Хочу стати трактористкою! Прак
тику пройшла, прошу направити на кур
си

Довго вагався голова. Не хотілось йо
му дівчину поситати на курси, бо трак
тористів у колгоспі не бракувало, та й 
хлопців він вважав більш прихильними 
до техніки.

Ліда стояла на своєму. Не раз турбу
вала цим О. М. Огяпа. Сподобалася па

ва ■ ■■<:□ озааваїлії вава па вввввалновая

навчаючись ще в школі, по закін- 
її пішла за причіплювача в трак-

досвідчених механізаторів, пізна- 
хліборобської техніки.

стирливість дівчини бригадиру трактор-£ 
ної бригади В. Чубу, і він допоміг їй. £ 

...З свідоцтвом механізатора широко- £ 
го профілю повернулася Ліда Лабіиська£ 
у рідний колгосп. І зразу ж вручили їй я 

новенький трактор «Беларусь».
Ледь зажевріє світанок, а дівчина ■ 

уже борознить широкі поля. Тепер во-в 
на у колгоспі — герой весняних сіль- □ 
ськогосподарських робіт. Далеко поза-» 
ду у змаганні вона залишила хлопців-“ 
механізаторів. Не нахвалиться тепер■ 
нею і голова колгоспу О. М. Отян, і ■ 
бригадир В. Чуб, і всі механізатори, бо « 
Ліда не тільки швидкісно і якісно пра-“ 
нею, а й бережливо ставиться до закріп- “ 
лених за нею машини та інвентаря.

Як одній з кращих, Ліді доручили й£ 
качанисту сіяти. І тут вона виправдала £ 
довір’я, дарма, що перший рік за точнії 
квадрати взялася. Ані найменшого по- £ 
рушення агротехніки не зробила юна £ 
трактористка.

Недавно в житті Ліди Лабінської м 
сталася ще одна подія: комсомольці ар- ■ 

' ” в
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

іявлааа лвзвяаиявчяввапяаіааапваиаозаи“

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
28 травня 1961 р., З стор.

тілі радо прийняли її в свої ряди.
В. БУР.П АЧЕНКО. 

наш позаштатний кореспондент. 
Колгосп імені Орджонікідзе 
Устинівського району.



Інна ВАРЛАМОВА

ОПОВІДАННЯ

У Занарпатті дозріла черешня

РУКУ 
і ие

голівками і м’якими 
стеблами, вій зовсім не
красивий, але викидати йо- 
г<? жаль. Ліза вкладає бу
кет у коріннях зваленого де
рева. Нагнувшись, плескає 
на квіти теплою, як чай, 
водою.

Тримаючись за руки, вони 
ідуть по стовбуру берези. 
Розсувають гілки, повні лис
тя, і підбираються до са
мої вершини, затонулої у 
воді. Вони самі не знають, 
навіщо роблять це. Лише 
всім єством своїм відчу
вають ясну радість.

Тепер додому. Прогулян
ка закінчилась. Не хочеть
ся повертатись, обоє розу
міють: ніколи не 
риться настрій цього вечо
ра. Але і разтягувати його 
насильно не можна. Як і 

він може 
гово-

повто-

прохо
ді Д-

Щоб пройти до ставів, 
треба ще перебратися по 
перекладинах через вузень
ку, чорноводну, наче без
донну річечку. Вона заро
сла лататтям і губиться в 
порослому очеретом яру. 
Перекладини з одного бо
ку відгороджені легкими 
бильцями. Кожна із пере
кладин прогинається’ ви
вертається 3-ІІІД ніг і кру
титься. Костя подає 
Лізі. Вона сміється 
приймає руки.

Сильно пахне соковитою 
ситою зеленню, що росте 
над водою, річкою, ледь- 
ледь болотцем. Це вечірні, 
вологі і прохолодні запахи. 
Лізі стає холодно. Вона 
деякий час бадьориться, по
тім бере з рук Кості його 
піджак і накидає собі на 
плечі. Піджак для неї ши
рокий, довгий, поли його 
доходять майже до колін і 
роблять її ладну і струнку 
фігурку приземкуватою. Це 
мало хвилює Лізу. Гарячі 
плечі її ласкаво
лоджує гладка саржева 
кладка.

Та ось і стави.
Сонце вже сіло десь 

деревами. І хоч стіна 
щільно охоплює став з усіх 
боків, він якось встигає вві
брати в себе західні бар
ви в тих небагатьох місцях, 
де фронт ряски прорваний 
і в небо дивиться блиску
че прозоре віконце.

— Хто перший? — питає 
Ліза.

їй хочеться пройти впе
ред, але вона готова усту
пити Кості. Однак він не 
поспішає. Йому приходить 
в голову, що вона мо
же посковзнутися на мо
крому бересті, і він відсто
роняє Лізу.

Букет заважає їм. Зів’я
лий, з важкими, поникли-

за 
лісу

все дуже тонке, 
порватись. І Ліза 
рить:

— Костян, пора.
Він подає їй мокрий, без 

вигляду букет, і вони бре
дуть у село по вже зовсім 
чорному лісу. Костя кла
де Лізі руку на плече, і во
ни говорять навмисне про 
найпростіші речі: про соба
ку, яка, мабуть, скучає, про 
те, що вони голодні, як ди
кі звірі, про натерту мод
ними туфлями п’ятку... Ко
ли вони минають місток, 
який прогинається під їх 
ногами, підходять до села, 
і доносяться уже запахи 
диму, хлівів, і повнзгуван- 
ня колодязьного журавля, 
і скрипіння хвірток, і зда
леку, з асфальтового п’я
тачка перед клубом, мело
дія аргентінського танго, 
Костя ще в темноті дерев 
різко притягує до себе Лі- 

; зу і цілує нарешті її в ме
дові очі, в медові губи...

— Зазеленив сорочку! — 
смішно лякається Ліза. 
Вона не встигла відвести 
букет, і він сплющився між 
двома гарячими тілами.

— Рідна, рідна! — шепо
че Костя. — Спасибі тобі!

1 знову, і знову пригор
тає її до себе і цілує.

"ОРАНЦІ Костя від’їжд- 
жає. Він студент хімі- 

ко-технологічного 
ту. Ліза закінчила 
річку і працює в 
бригаді.

В автобусі мати Кості, 
яка вважає себе інтелігент
ною жінкою, і гордиться 
тим, що зуміла, на її дум
ку, стати товаришем і на
віть в деякому розумінні 
повірницею сина, говорить 
йому з тонкою посмішкою:

— Ну, що ця хазяйчина 
дівчинка? Цікаво було то
бі з нею?

Костя потупився, стиснув 
щелепи. Йому було так 
хороше з «цією дівчин
кою», як ніколи ще ні з 
ким. 1 він не бажає відпові
дати на питання матері, в 
якому уловлює іронію, йо
му боляче і нудно, і вся 
душа його там, в дерев’я
ній літній дачі з тераскою, 
де живе Ліза. Він 
неться, повернеться 
зи.

Тим часом Ліза 
ляється вчорашній 
ний букет в банці,
лівки піднялися, стебла ок- 
ріпли, настовбурчилися гус
ті молочні суцвіття дубин
ка, і знову настирливо 
дзижчить над букетом 
бджола. На східцях тільки 
що вимитої тераси сидить 
шкільна подруга Лізи, про
давщиця сільмагу Світла
на.

— У Москві, знаєш, які 
дівчата є?.. — ліниво тягне 
Світлана. — Скажи спаси
бі, що тут проводив з то
бою час.

— Уже сказано спасибі,— 
несподівано відповідає Лі
за.

— Ну й дурна, це ж я 
так сказала! От уже не ста
ла б принижуватись, хоч 
він і міський. *

— Ніякого тут нема ні- ♦ 
кому приниження. Навпа- : 
КИ. І

— Цікаво міркуєш... Пла- ♦ 
сталась, либонь, перед
дааааааааааааааа;^

Садоводп колгоспу «в бе
резня» Виноградівського ра
йону почали збирання ба
гатого врожаю ранньої че
решні. Перші партії ягід 
вже відправлені в торго
вельну мережу.

На фото: колгоспниця 
Ганна ПОПОВИЧ збирає че
решню.

Фото Л. КОВТАНА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

повер- 
до Лі-

роздив- 
розкіш- 
Всі го-

Н ач а л

думала — втримаєш, 
трібна ти йому, як 
ДерЖи кишеню ширше! 
все тепер, відгулялись 
лісочках... — В голосі Світ
лани чується безсильне зло
радство.

Ліза дивиться на подругу 
з подивом, майже з пере
ляком. Очі її круглі, прозо
рі і сердиті. Але Світлана 
не перестає.

— Годі представлятися!— 
роблено регоче вона.—Кра
ще скажи, нічого він хло
пець, цілуватися вміє?

— Ох, Свєтко... безсовіс
на!

— Подумаєш, тихоня! І 
на що надіється людина? 
Пара ти йому чи ні, говори? 
Так, погрався...

— Замовчи! — кричить 
Ліза. — Я не хочу тебе слу
хати!

Вона дико, болісно черво
ніє. І від того так світло, 
нестерпно блищать її очі. 
Вона готова заплакати або 
дати Світлані ляпаса, вона 
сама ие знає, на що гото
ва... 1 раптом кров відливає 
від її обличчя, погляд тем
ніє, стає глибоким, дорос
лим. Ліза питає тихо:

— Невже ти справді така 
нещасна? Невже так жи
веш і нікому не віриш? Ці
каво, ти хоч сама 
що

знаєш,
ти нещасна, га, Свєтко?
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Еще арбузы не в почете 
И яблок нет в помине 

даже,
Л на базарах: —

Люди, стойте, 
Черешня свежая , 

в продаже. 
Не зря вошло в'обычай 

прочно,

о лет а♦
Что в первых днях июня 

где-то
Черешней пахнущей 

и сочной
Берет свое начало лето.

А. ЧЕРНЕЦКИЙ,

Добрі оооооора 

юоосооозхо ВІСТІ
>

зелені лісу

інститу- 
десяти- 

городнійЗакінчення. Початок див. 
у № 62.

зшчд

Лежу між

Склади ж

Склали читачі А. Зозуля і О. Непочатова з с. Широ
кої Балки Долинського району.

»!

ВІДПОВІДІ
на анаграму і загадку

Анаграма- брак — краб. 
Загадки: газета, тінь. 
Першими правильні відпові

ді дали В. В’юяик з м. Олек
сандрії, В. Кузнецова з м. Кі
ровограда. М. Манько з с. Лин- 
няжки Добровеличківського ра
йону, Н. Журило з с. Кам'яно
го Моста Новоукраїнського ра
йону та інші.

Фігура 
секторів, 
числа від _ __ __ __ ,
сума їх у кожному з трьох | 
кіл

Рослина- 
мандрівник

В ПІВДЕННІЙ АМЕРИЦІ є од
на цікава рослина. Коли на
ступає посуха, вона витягує із 
землі свої корінці і скручує їх в 
маленький клубочок. Коли клу
бочок, якого підганяє вітер, по
падає в місце, де досить воло
ги, він випускає корінці і знову 
перетворюється в рослину, при
в’язану до землі. Відчувши І тут 
відсутність вологи, рослина зно
ву починає свою мандрівку.

---- 0-----

ШАРАДА
Я — місто, скажу вам 

одразу, 
горами 

Кавказу, 
помінявши 
місцями — 

гордою стану,Державою
Народ волелюбний якої 

Весь світ називає героєм. 
А ще як закінчення дати, 
То легко мене відшукати; 
Течу я у славному краї 
І в море Азовське 

владаю.

і «Молодой коммунар» — орган Кировоградского f
1 областногоKOMBteia ЛКСМУ, г. Кировоград. |

розділена на 
Треба розставити і 
1 до 24 так, /щоб:

фігури дорівнювала 100. *

Серед пишної
В Новогеоргивському районі вступила до ладу нова 

лікарня, яка обслуговуватиме мешканців сіл Озера, Мов- 
чанівка, Олексіївна, Талова Балка. Вона розташована в 
мальовничій місцевості серед пишної зелені лісу.

В лікарні вже працюють фізіотерапевтичний та рент
генівський кабінети. П. ПОЛЯРУС,

Новогеоргіївський район. юнкор.
-------------------------

Молодці, кіровоградці
Десяту гру першого кола чемпіонату країни серед 

команд класу «Б> кіровоградська «Зірка» провела в 
Миколаєві. На цей раз наші футболісти провели зустріч 
з великим піднесенням. Вони відкрили рахунок вже на 
першій хвилині, а другий гол забили в останній хвилині 
першого тайму.

Миколаївські болільники футбола сподівалися, що у 
другому таймі їх улюбленці перебудуються і гратимуть 
більш активно і результативно.

Цікавий і напружений матч закінчився з рахунком 
4:0 на користь кіровоградської «Зірки». Це перша по
разка «Суднобудівника» на своєму полі у нинішньому 
чемпіонаті. До речі тут сказати, що миколаївські фут
болісти з того часу, як виступають в класі «Б», ніколи 
ще не програвали на своєму полі з таким рахунком.

Р. МИХАЙЛОВ.

Спортсмени знамяи- 
ського технічного учн- 

> лища М2« одними з иай- 
) сильніших в області серед 
т товариства «Трудові резер- 
5 ви». Тут добре культивуеть- 
3 ся Футбол, волейбол та бас- 
3 нетбол. Працюють і Інші 
■> секції.
т Всі види спорту очолюють 
З громадські тренери із учнів 
З училища. Це — “ “
З ко, В. Губанов, 
З та інші. Кращі 
Зе разом з тим 
З ми навчання.

Л. ЛІЩЕНКО.

В. Бровчен- 
С. Почхуа 
спортсмени 
відмінника-

« « * < 
ЦЬОГО РОКУ школярі £ 

Олександрійського ра- 
йоиу проводять спартакіаду <. 
з дев’яти видів спорту. Вже С 
пройшли попередні Ігри з <; 
баскстбола, закінчилася пер- і; 
шість з настільного теніса, £ 
кульової стрільби, волейбо- > 
ла. Зараз змагаються ша- 
хістн. с

Незабаром закінчиться £ 
спартакіада, недалекий той 
час, коли збірні команди [- 
району будуть змагатися на С 
XVI обласній спартакіаді «. 
школярів. С

М. ТРЕГУБОВ. Е
осссссосссососссссЗг

Газета виходить тричі на 
тиждень: у серстр', п’ятницю і неділю.

БК 0J494<

Редактор П. МАРЧЕНКО.

З історії древніх ІІІКІВ
КОЛИСЬ інки були могутнім народом, що підкорив

Перу, з високою культурою і великим багатством.
XII віці Іспанія заволоділа країною з її багатствами З 
токістю знищувалось все. що стояло па дорозі завойовників. 
Тільки проти одного ворога вони не могли вдіяти: проти ма
лярії. І ось захворіла малярією жінка президента Перу Без
порадно стояли лікарі біля ліжка хворої. Тоді старий Інді
єць, що служив в замку, зробив настій на древесній корі і дав 
графині. В наикоротший час вона одужала. Звістка про ці
лющу силу цієї кори поширилась з нечуваною швидкістю 
Країни, в яких росте це дерево, заборонили вивіз його насін
ня. Проте незабаром цілюще дерево стали вирощувати в ко
лоніях Англії, Франції, Голландії. Дерево ж одержало ім’я 
іспанської графині, яку вилікував Індієць. Ім’я розумного ін
дійця було забуте, але його ліки врятували життя багатьом 
людям. Пізніше з цього дерева був добутий такий необхідний медицині Хінин. чтолідннн

Де СЬОГОДНІ 
відпочити

навіть 
Але в 
жорс-

Сеньйора з вуаллю
у-ДРІМУЧИХ лісах Бразилії росте рідкісне чудесне гпнб- 

дерево. Яскравою червоною шапочкою з’являється ноно 
на поверхні і за короткий час досягає людського росту. Тубілі - 
ці називають його «сеньйора з вуаллю», тому що під його ііп' 
почкою знаходиться сіткоподібна біла вуаль. Прекрасний п» 
гляд і нудотно солодкий запах, що розповсюджується ппи. 
ваблюе багатьох комах. Але так швидко з’являється не 

дерево, так же швидко воно і зникає. Життя «прекпасиої 
еться0РИ> СКЛадае ,п"ше один ДСІ1Ь- Уже В,,О,ІІ гриб розпада-

Дорогі друзі! Всі ви любите 
проводити вихідний день весело 
і змістовно.

Сьогодні о 9 год. ЗО хв. ранку, 
на стадіоні «Авангард» відбуде
ться спартакіада спортсменів за
воду «Червона зірка», а о 5 го
дині дня, товариші болільники 
футбола, товариська зустріч 
команд «Авангард» (Жовті Во
ди) та «Зірка» (Кіровоград).

В кінотеатрі імені Дзержпн- 
ського подивіться чудовий 
фільм «Чисте небо»; «Мир» 
— «Звичайна історія» та «Друзі 
з табору»; «Сивашець» — «Кі
нець шляху» та «Народ про
буджується» (1 серія); «Хроні
ка» — «Лікар Айболіт», «Місто 
великої долі» та «Годинник зу
пинився опівночі».

В приміщенні обласної філар
монії відбудеться театралізова
ний концерт за новою програ
мою «В добрий час».

Сьогодні в Палаці культури 
імені Жовтня відбудеться вечір 
відпочинку.

Отже, куди б ВИ СЬОГОДНІ не 
пішли, скрізь вас чекає веселий 

ВІДПОЧИНОК.
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