
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!В КОМУНІЗМ
за партією йдемо!

грудях 
Вони — 

заслуг 
народом, 
твоєї іс-

ПП 'ЯТЬ орденів сяють на 
богатирських 

твоїх, комсомол, 
свідчення великих 
перед країною і 
свідчення славної 
торії.1 всюди попереду комсо
мольців йде людина твер
дої і рішучої вдачі, люди
на, яка присвятила своє 
життя здійсненню великих 
людських ідеалів — утверд
женню Миру, Праці, Сво
боди, Рівності і Щастя, по
будові комунізму. Кому
ністи спрямовують енергію 
молоді у потрібне русло, 
особистим прикладом кли
чуть на подвиг, ведуть від 
перемоги до перемоги. Так 
було, так є і так буде.

В колгосп «Україна» І’ай- 
воронського району п'ять 
років тому прийшла на 
ферму випускниця Хаще- 
ватської середньої школи 
комсомолка Катя Захарен- 
ко. Вирішила дівчина ста
ти дояркою. На допомогу 
їй прийшла досвідчена 
доярка-комуністка Зинаїда 
Іванівна Озерянська. 1 не 
лише вміння передала вона 
Каті. Комуністка водночас 
виховувала людину праці. 
І тепер Катя невимовно 
вдячна своїй наставниці за 
науку. Зараз К. Захарен- 

і

ко — вже комуністка, одна 
з кращих доярок колгоспу, 
секретар комсомольської 
організації артілі, студент
ка четвертого курсу сіль
ськогосподарського інститу
ту. На все у неї часу виста
чає, бо велику науку життя 
пройшла ця скромна тру
дівниця.

І це закономірно, що ко
муніст вирощує здібних, 
ініціативних, наполегливих 
і працьовитих. Ось ще 
кілька прикладів. Поруч з 
двічі Героєм Соціалістич
ної Праці О. В. Гіталовим 
зросли відомі в області ме
ханізатори Віктор Андріяш 
і Віктор Мудрий. Вони ви
ступили зачинателями зма
гання за звання тракторної 
бригади комуністичної пра
ці. Поруч з Героєм Соціа
лістичної Праці Омеляном 
Овсійовичем Колодійчуком 
росте майбутній герой — 
його син Володимир, брига
дир комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади. 
Поруч із славнозвісним ку- 
кУРУДзоводом комуністом 
Карпом Івановичем Сма- 
лиусом зростає юний друг 
чудесниці комсомолець 
Сергій Гниляк. В обох лан
ках качаниста вродила на 
славу, зобов’язання будуть 
виконані.

ЬОГОДНІ, в день від- 
криття XXII з’їзду Ко

муністичної партії України, 
комсомол радий рапортува
ти про успіхи, досягнуті ПІД 
керівництвом вірних синів 
великої партії Леніна. А 
вони, успіхи ці, переконли
ві, великі. В ці дні на ім’я 
обкому комсомолу, редак
ції газети надходять рапор
ти трудових перемог, лис
ти, в яких юнаки і дівчата 
діляться своїми радощами. 
Ось один з таких рапортів. 
Надійшов він із Знам’ян- 
ського району. Дівчата лан
ки Люби Черкес повідомля
ють: з кожного з Г 
рів вже зібрано по 99 цент
нерів сухого зерна.

Ланка Тетяни Черненко з 
колгоспу імені Енгельса 
Новоукраїнського району 
одержала по 75 центнерів 
зерна кукурудзи на кожно
му з 56 гектарів. По 65—70 
центнерів зерна видають 
комсомольські гектари Іва
на Єрмолатія та Ніни Со- 
калюк з колгоспу імені 
Леніна Ульяновського ра
йону. і

«Звання бригади кому
ністичної праці імені XXII 
з'їзду КПРС здобуто, пе- 
редз'їздівські зобов'язання 
виконані!» — рапортують 
свердлувальниці бригади 
Альбіни Кравцової з заво
ду «Червона зірка».

«З'їздам партії підготов
лені славні трудові пода
рунки, змінні завдання 
виконуємо за шість го
дин!» — доповідають робіт
ники Кіровоградського аг
регатного.

Ї2.АГАТО рапортів про 
славні діла комсомоль

ські йдуть з Олександрії і 
Завалля, Знам'янки і По
мічної, Кіровограда і Гай
ворона — з усіх кінців ор
деноносної Кіровоградщини. 

Рідна партія кличе і 
юнь до нових звершень. 
І неспокійні серцем, гарячі 
в ділах своїх комсомольці 
відповідають «Єсть!». Бо 
для кожного з нас нема 
більшого щастя, як жити і 
працювати під керівництвом 
партії Леніна, боротися за 
здійснення її великих ідеа
лів під прапором, на якому 
накреслені слова, сповнені 
благородства і величності: 
«Все в ім’я людини, для 
блага людини».

Веди ж нас, партіє, до 
нових перемог, до кому
нізму!
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Я СЕРЦЕМ ПІДСЛУХАВ
Майбутнього дня, 

до якого ідемо, 
Палають вогні. 
Світлозоро — не 

дально. 
І час наш крилатий 

звучить, як поема, — 
Звучить урочисто, звучить 

величально. 
Від краю до краю, 

від поля до міста 
В єдиній напрузі 

взялись будувати. 
І першими йдуть, 

як завжди, — 
комуністи— 

Великої партії 
мужні солдати. 

Гойда врожаї 
розхвильована нива; 

Зоріють копри у 
шахтарському краї. 

В єдиній напрузі, в 
єдинім пориві 

Ми з'їзд двадцять другий 
у праці стрічаєм. 

Стрічаєм, невтомно 
працюючи в полі, 

В цеху заводськім, де 
співають верстати.

У битвах відстояній 
радісній долі 

Ніколи од наших воріт 
не вертати! 

їй жить, щоб забулася 
тінь Хіросіми, 

Щоб дим від пожеж 
не уорнив небозводів! 

В єдинім пориві усі ми, 
усі ми 

Виборюєм щастя і мир 
для народів. 

Як сходи, що в полі 
веснянім рясніють, 

Коли з ними дружать 
■і пісня, і праця, — 

Так наші стремління 
і задуми — мрії 

Щедротним врожаєм 
уже колосяться. 

Тепер комунізм — ні! — 
це десь за горами, 

У ньогб закохані серцем 
усі ми. 

Ми в новій Програмі, 
партійній програмі 

Майбутнього риси 
вбачаємо зримі. 

Бо як не вбачати, 
бо як не радіти,

Коли молодіє радянська 
країна,

Коли ми і в космос 
зуміли злетіти, 

І, ніби ті грози гримлять 
понад світом, — 

Тепер про нас слава 
нестримно так лине!

Я славлю тебе, 
моя Партіє рідна,

Я славлю тебе 
і натхненно і радо.

За нашу ходу у майбутнє 
побідну, 

За сходи врожайні, 
за розквіти саду.

За сонце, що сяє в 
нехмарному небі,

Відкриття бюста двічі Героя 
Соціалістичної Праці О. В, Гіталова 
У НАРЯДНОМУ вбранні село Комишуватка Но

воукраїнського району. Минулої неділі сюди 
з’їхалися тисячі колгоспників і механізаторів, робіт
ників і службовців, керівники обласних і районних 
організацій, гості з Одеської і Черкаської областей. 
З нагоди відкриття бюста двічі Героя Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталова на проспекті імені Леніна, де 
височить монумент, відбувся урочистий мітинг.

Голова виконкому обласної Ради депутатів трудя
щих Г. А. Турбай відкриває мітинг і зачитує Указ 
Президії Верховної Ради Союзу PCP про нагород
ження О. В. Гіталова другою медаллю «Серп і Мо
лот» і про встановлення бюста на його батьківщині.

Урочисто звучать мелодії Гімнів Радянського 
Союзу і Української республіки. З постаменту спа
дає покривало, і перед присутніми в усій величі по
стає втілений у бронзу образ невтомного, прослав
леного трудівника колгоспних ланів, його знають 
в усій країні як невтомного механізатора, який ба
гато зробив для підвищення культури землеробства 
колгоспних і радгоспних ланів, як ініціатора бага- 

: тьох починань у сільському господарстві.
■ Прославленого героїчною працею О. В. Гіталова 
: тепло і сердечно вітають на мітингу перший секре- 
■ тар Кіровоградського обкому КП України Ф. Г. 
; Мартинов, перший секретар Новоукраїнського рай-

(Закінчсння на 2-й стор.).

За подвиги славні, 
за справи величні,

І кожен наш подвиг — 
для тебе й про тебе.

Мій спів — про твою 
силу — міць титанічну!

Ця пісня — не вигадка , 
мрійна поета,

Якою ласкати улесливо 
вуха.

Вона народилася не в 
кабінеті —

Я серцем її у народі 
підслухав,

Леонід ТЕНДЮК.
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(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

cfâ р а с а
кому партії М. В. Гончар, тракторист гіталовської бригади В. М. 
Моргуненко, пресувальник заводу «Червона зірка», ударник ко
муністичної праці Ф. П. Биченок, ланкова комсомольсько-моло
діжної ланки колгоспу імені Енгельса Новоукраїнського району 
Тетяна Черненко, зачинатель колгоспного руху, голова колгоспу 
імені XXI з’їзду КПРС Берегівського району Одеської області 
двічі Герой Соціалістичної Праці М. О. Посмітний, юні жителі 
с. Комишуватки — піонери. Всі вони висловлюють велику радість 
з приводу увічнення героїчної прані О. В. Гіталова і очолюва
ного ним дружного, згуртованого колективу механізаторів артілі 
імені XX з’їзду КПРС.

Гіталовці успішно перетворюють в життя великі зобов’язання, 
які проголосив їх ватажок на XXI з’їзді Комуністичної партії 
Радянського Союзу. В цьому році бригада зібрала на кожному 
гектарі по 27,4 центнера зернових, по 28,6 центнера озимої пше
ниці. Понад 60 центнерів зерна видає кожен гектар королеви 
полів. € про що рапортувати О. В. Гіталову XXII з’їздові пар
тії, на який він обраний делегатом від Кіровоградської обласної 

, партійної організації.
У своєму виступі на мітингу двічі Герой Соціалістичної Праці 

О. _В. Гігалов висловив глибоку вдячність Комуністичній партії 
і Радянському уряду за високу оцінку його праці. Наприкінці 
він заявив:

— У цей найурочистіший в моєму житті день я запевняю рідну 
партію і Радянський уряд, що всі свої сили і знання віддам на 
благо нашої любимої Батьківщини.

На мітингу прийнято вітальні листи на ім’я ЦК КПРС, Ради 
Міністрів Союзу ............. ”

Після мітингу
сторами лунали 
трударів.

1. Випускний вечір
Той липневий день був такий 

довгожданий... Скільки слів мов
лено про самостійне життя, скіль
ки ночей безсонних проведено — 
в мріях про майбутню професію, 
про те, як знайти місце у житті.

Мрії... Вони, мов чарівне сяйво, 
освітлюють наші будні і ваблять 
у майбутнє. Роблять осмисленим 
і цікавим життя, дарують диво
вижні крила для зльоту й дер
зань.

Людина без мрії, що будинок 
без вікон: у ньому темно і не
привітно... Багато і по-різному 
мріяли сімнадцятирічні, десяти
класники Хащеватської середньої 
школи, ті, що ступили на поріг 
життя. Немов весняні води, ми
нали дні, місяці. Ось уже й остан
ній день навчання. Незабаром — 
випускні екзамени. А потім вос
таннє пролунав шкільний дзвінок. 
І... десятий клас позаду. Прощай, 
рідна школо, прощайте і ви, дру
зі, з ким зростала, мужніла. Кли
чуть дороги, далекі, незвідані до- ~ 
роги. Одні поїдуть на шахти і 
новобудови, інші — на цілинні 
землі, а багато з них залишиться 
у рідному колгоспі чи стане сту
дентом. Не так просто знайти її, 
свою єдину дорогу, по якій іти 
буває радісно і легко.

У кожної людини є особливо 
пам'ятний день. Таким днем для 
Каті було 10 липня 1956 року. 
Звечора пустився густий, затяж
ний дощ. Моросив він до світан
ку, а коли сонце викотилося з-за 
обрію, все засріблилося, помоло
діло. Ранок видався чудовий, яс- 
нозолотий.

Усе поюнуло у свіжій, молодій

PCP і UK кп України.
до пізнього вечора над селом і степовими про- 
бадьорі пісні про радісну працю сільських

м. андрійченко.

ТЕЛЕГРАМА

Кіровоград, обком комсомолу
Із Петрового Знам‘янського району

Раді доповісти обкому комсомолу, що зобов’язан
ня по вирощуванню високого врожаю кукурудзи, 
взяті на честь XXII з’їзду КПРС, успішно виконані.

При зобов’язанні одержати по 65 центнерів на 
кожному з 25 гектарів зібрано по 99 центнерів 
сухого зерна кукурудзи. Весь врожай вже переве
зено на колгоспний тік. В цьому велика заслуга 
всіх членів ланки і особливо наших шоферів — 
Георгія Бродченка, Михайла Савченка та ін.

Люба ЧЕРКЕС, 
.танкова комсомольсько-молодіжної ланки 
колгоспу «Шлях до комунізму» Знам’ян- 
ського району.

\/ ЧАСИН KAM зльоту зустрічі трьох поколінь, що відбувся на- 
~ прикінці серпня в м. Кіровограді, надовго запам'ятався образ 
русявої з голубими мрійними очима дівчини-доярки з колгоспу 
«Україна» Гайворонського району.

Усім врізалися в пам’ять її запальні слова: «Дозвольте запев
нити вас, що будемо з року в рік примножувати славні комсо
мольські традиції...»

Учасниця зльоту, Катя Захаренко — скромна сільська дівчина. 
Шлях її поки що не відзначений нагородами, до її імені не при
ставляють гучних титулів. Але вона, Катя Захаренко, член колек
тиву комуністичної праці, комсомольський вожак, студентка-заоч- 
ниця, всіма помислами і ділами у майбутньому.

Комуністка Катерина Юхимівна Захаренко — хлібороб, роман
тик і мрійниця, гідна часу комуністичних ідеалів.

Багатьох читачів цікавить, як Катя виховувалася, 
вався її характер, що зробила вона для людей.

ТЕЛЕГРАМА

Петрове ЗіІ11МбЯНСЬКОГО 
Колгосп „Шлях до комунізму

Ланковій комсомольсько-молодіжної ланки

Любі ЧЕРКЕС

ЯК гарту-

Із чистим серцем
КОМУНІСТА

Рівнянського району Любі

Обласний комітет ЛКСМ України щиро вітає ко
лектив ланки з великою трудовою перемогою — ус
пішним виконанням зобов’язань по вирощуванню 
високих врожаїв кукурудзи, взятих на честь XXII 
з’їзду КПРС та XXII з’їзду КП України.

Бажаємо вам, дорогі друзі, нових великих пере
мог у боротьбі за створення достатку сільськогоспо
дарських продуктів, щастя в особистому житті.

Хай подвиг ваш кличе всіх юнаків і дівчат орде
ноносної Кіровоградщини на нові трудові звершен
ня в ім’я побудови комунізму!

ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ЛКСМУ.
Делегатці XXII з’їзду Комуністичної партії України, 

доярці колгоспу ім. Жданова 
Воленко присвячується.

І

СТЕП, як у горні криця. 
Глухо зітха чумак.

Раптом (пене!) —
криниця,

Верби — як долі знак.
Сів, відпочив і знову
Він спорядився в путь, 
Тільки, легкий на слово, 
Мовив:

; — Оце приют!
... Дід розповів онучці. 
Може, то з ним було, 
Бо відтоді на луці 
Виросло тут село.

2 .

ТТАД шляхом хата:
** Пробачте, ні, — 
Будинок стоїть над 

шляхом.
Такий, як десятки у 

цьому селі, — 
Всміхається шиферним 

дахом.
У світлі вікна (це ж не 

колись)
Яблуні вітами пнуться...
Тут різні долі людські 

зійшлись,
А потім в одну

зіллються...

З

СІК сутінки встеляться
■Л долі

І з ниви в село іде спів, 
Виходить із хати Микола 
Симфонію слухать полів. 
Вловити відгомін 

прелюбий
ААААААААААААААААААААААААААА

«МОЛОДИЙ комунар»
27 вересня 1961 року, 2 стор.

(До ферми рукою 
подать),

Десь там і дочка його 
Люба.

Він тут її буде чекать.
— Ну, як, — запитає, — 

багато
Сьогодні корівки дали? — 
І йдуть два щасливці до 

хати,
Заждався ж їх Вовик 

малий.
4

ТТТ АСЛИ В ЦІ? Оцей-от 
Микола?

Бо тезка його, рідний 
син. 

Десь там на цілиннім 
роздоллі. 

Пшениці скеровує плин. 
Йому — вісімнадцять, 

та росту 
Досяг у ділах, я ручусь, 
Бо йдуть телеграми 

з радгоспу: 
«Спасибі за сина, татусь!» 
Щасливці? Оцей-от

Микола?
. Ну Люба... Та що тут 

казать, — 
їй випала честь, як 

ніколи, 
На з'їзді великім бувать. 
А батько? Якби йому очі! 
(Я вірю у подвиг 

сердець) — 
Він з Любою став би

охоче 
У праці натхненній на 

герць.
5

СТКБИ йому очі оті 
'■1 дорогії,
Читав би од Віті листи

З Червоного моря, із мису 
Надії, 

Та й синові б легше 
пливти.

Хай важко було б 
капітанові «Дружби» 

Каракулі отчі читать, — 
Вони б надихали в 

морській його службі,
В заморській пітьмі 

маяком би сіять!
6 

^СІМНАДЦЯТЬ літ — 
весна нестримна.

І мрії, й думи — ручайом. 
В сімнадцять літ ішов 

хлопчина
Грузькою стежкою в 

райком.
Ішов, бо партія сказала: 
«Дамо індустрію в село!» 
Ішов, бо совість наказала, 
Бо серце юне повело, 
Бо п'ятирічка безупинно 
Скрізь обганяла плани й 

час.
В сімнадцять літ ішов 

хлопчина,
Йшов ’ комсомолець на 

Донбас..,
Не ради слави, не за 

гроші
Спустився Воленко в 

забій.
Він чисту душу мав, 

хорошу,
Але... Огляньсь, Миколо! 

Стій!
Рука нечесна шнур 

бікфордів 
Глянь!.. 
Жаль!..
в жалібнім 

акорді

Он палить. 
Ах, пізно! 
Змішались

■Вугілля, люди і метал...

7

*Т ЕТЯНКА, Валя й 
■І Катерина,
Сашко й Климентій- 

близнюки...
Аж тісно стало у хатині, 
А щастю — простір

і гомінкий.
Дівчатка хваляться 

матусі:
— Аж п'ять п’ятірок

принесли!
Сашко щось радиться з 

татусем,
Про трактор мову повели. 
Та раптом — Київ гордо 

мовить
Про з'їзд Компартії 

слова!
Всі — слух, і кожен 

серцем ловить:
— А мо' про Любу щось

згада!
8

А В БАТЬКА спомин 
випинає 

І мати 
Дочка із ломиком ступає 
Рубать замерзлі качани. 
Гука дівчат:

—Ходім, подружки! 
Добро ж погубить геть 

зима! — 
А в спину їй слова- 

колючки:
— Не підуть наші, йди

сама! —
— Підуть! — упевнена

дівчина.

виринає,
бачить з давнини:

Он Діна вже біжить, 
Спориш, 

Спішить за нею Бабич 
Тіна, 

Агов, Волошина, скоріш!.. 
А по весні... Буряк сапає, 
А потім — швидше до 

корів. 
Лиш двоє рук вона он 

має —;
За двох встигає 

трударів..
Нарешті Любу в штати 

ферми.
Як рівну з рівних, 

прийняли...
Бува, на стежці — густо 

терни,
Й нема без солі похвали. 
Було і солодко, і з 

перцем
(Є в кожній справі 

остюки).
Та полюбила Люба 

серцем
Свій труд доярки 

нелегкий.
9

усього. Тільки в 
Л юби 

Дівоче серце, ніби гарт. 
Вона — вся в батька, 

трудолюба, 
І йде від фініша на старт. 
З Руденко Датею в

змаганні.

О И СО К А честь бути 
делегатом XXII з’їз

ду Комуністичної пар
тії України випала дояр
ці колгоспу імені Жда
нова Рівнянського райо
ну Любі Воленко. З 
хорошими успіхами при- > 
була на з’їзд молода 
комуністка — по 2.100 | 
літрів "молока надоїла ; 
вона від кожної фураж- , 
ної корови. \

Фото М. САВКУНОВА. {

Кто першим буде — 
скаже час...

Таких — побільше б — У 
дерзанні,

В горінні, в злеті 
повсякчас!

Іде селом Приютом 
раннім 

Ставна, чорнява, молода. 
Нехай без Зірки, та в 

пошані —• 
Герой колгоспного труда! 
І сяють очі променисто, 
Горять любов'ю до життя. 
Із чистим серцем 

комуніста 
Вступає в світле 

майбуття.
Олександр ШКАБОИ.



дівою і душі
ПИШНОСТІ. Йде до школи широкою 
вулицею рідного Хащеватого Катя 
Захаренко, милується дивною, ча
рівною красою села. Повітря, на
поєне цілющими пахощами, при
ємно лоскоче легені. Радісно І 
світло на серці. День добрий, жит
тя! Як тут не радіти, як не ще
міти серцю юному!

Піонери вручили їй, як і її од- 
нокласникам-випускникам, букет 
польових квітів. Це було тради
ційно, але Катя особливо відчула 
цю радісну мить. «Все, чим зба
гатила мене школа, комсомол, 
візьму з собою в дорогу! — сти
ха мовила до себе. — Берегтиму 
честь школи, робитиму так, щоб 
людям і собі радісно жилося». І 
це звучало, як

А ввечері до 
всі: і вчорашні 
навіть малеча, 
обличчя. Розмови. Сміх. Гриміла 
музика. У веселому танку круж
ляли пари. Раптом святковий го
мін вщух. Всі принишкли. Дирек
тор школи І. М. Школьник розпо
чав урочисту частину випускного 
вечора. В президії зайняли місця 

т* голова колгоспу. Герой Соціаліс
тичної Праці Д. Т. Войтишин, сек
ретар партійної організації артілі 
М. Ф. Вихристюк, знатна доярка 
3. І. Озерянська та інші передо
ві люди села. Сердечно і тепло 
поздоровляє директор своїх вихо
ванців, бажає їм щасливої путі. 
Один за одним підводяться, ра
дять, бажають. Потім слово бере 
Зинаїда Озерянська.

— Я ось що хочу сказати, — 
схвильовано промовила. — І наша 
хліборобська професія хороша. 
Ви не раз чули імена Олександра 
Васильовича Гіталова, Марії Ха- 
ритонівни Савченко. Хто вони — 
міністри, професори, що до них 
їдуть вчитися з усієї країни? І 
не тільки до них, а не раз і вони 
виїздили за кордон, там переда
вали свій досвід. Або, за що їм 
присвоїли звання двічі Героя, ви
брали депутатом Верховної Ради, 
членом ЦК?.. За те, що вони по
любили свою професію: Гіталов — 
механізатора, Савченко — дояр- 
ки. Так полюбили, як хлопець лю
бить дівчину, — вже сміючись до
дала.

Потім Зинаїда Іванівна розпо
віла про своє життя, працю. її 
нагородили, преміювали автомобі
лем. Односельчани виявляють ви
соке довір’я — вже у котрий раз 
обирають її до обласної Ради де
путатів трудящих.

Катя не стрималась. Кілька 
тижнів тому вона виступала на 
районному зльоті випускників се
редніх шкіл. І вже там заявила 
про своє рішення: «Піду в рідний 
колгосп».

Тепер вона перед лицем своїх 
однокласників, перед лицем вихо- 
вателів-учителів, перед лицем 
старших товаришів — керівників 
артілі і передовиків впевнено, 
Твердо скаже: «Буду дояркою, 
зоотехніком». Так, так, справжнім 
зоотехніком. Але як буги тоді, чи 
не засміють інші, не скажуть: не 
сідай поруч, ти ж фермою пахнеш. 
Та якщо і скажуть!.. І тут назва- 

-* ля її прізвище. Катя подякувала 
вчителям, своєму класному керів- 
никові-літераторові Ользі Григо
рівні Крусер. А наприкінці сказа
ла:

Є У СВИНАРОК
ХОРОША ПОДРУГА

клятва.
клубу зібралися 
десятикласники, І 
Радісні, збуджені

— Я з своєю сестрою поради
лася і вирішили разом працювати 
на фермі доярками. Так що прий
майте поповнення, Дмитре Трохи
мовичу.

По правді сказати, така заява 
Для керівника 10 класу була, як 
грім серед ясного дня. А коли 
скінчилася урочиста частина, Оль
га Григорівна зразу ж підійшла 
до Каті.

—Невже це так, Катю? А як же 
філфак, ти ж завжди мріяла ста
ти літератором або журналісткою 
бути?

— Так, Ольго Григорівно, — 
відповіла Захаренко. — Добре по
думала, порадилися на сімейній 
раді і вирішила тут людям ра
дість приносити. Колись, може, І 
літератором, журналісткою буду— 
писати буде^легше. А зараз зоо
техніком вирішила стати.

— Діло говориш, — похвалила 
Катю вчителька. — Справді, шлях 
хорошого, освіченого зоотехніка 
починається тут, на посаді дояр
ки, свинаря, чабана. Хочеш добре 
жити, хочеш, щоб тебе поважа
ли — працюй, оволодівай майстер
ністю, набувай досвіду, знання. Бу
деш рости — і далеке стане близь
ким, мрія — реальністю. Тільки в 
праці розкривається душа люди
ни, краса і велич її...

2. Вступний екзамен

день, другий, третій, десятий

□ п□ Вже місяць в школах ідуть за- §
□ няття. обрані любимі предмети, □
□ з’явилися перші в цьому році дов- §
о гождані «п’ятірки». □
□ Цікаво проходить виробниче на- °
о ачання у Кіровоградській середній о 
а школі-Інтернаті № 2. □
£ с § На знімку: викладач О. КО- □ 
о ЖАНОВ проводить заняття з то- □ 
5 карної срави.
□ Фото В. ТКАЧУКА.

Т)АНО-ВРАНЦІ третього дня 
після випускного вечора 

сестри Катя і Люда Захаренки 
побігли в правління колгоспу.

— Ми вже давно чекаємо на 
вас, — звернулися вони до голови 
колгоспу Д. Т. Войтишина.

— Бачу, бачу, — усміхаючись 
лагідно, відповів голова. — Зна
чить, обидві на ферму хочете? — 
вів далі Дмитро Трохимовнч, 
встаючи з-за столу.

— Тільки групи зараз не дору
чимо. Для початку -------------
підмінними доярками, 
а там побачимо, — 
розмову Войтишин.

Не пройшло й години, як Катя і 
Люда на колгоспній машині з ві
терцем мчались у польовий стан 
тваринників.

Зустріли їх з радістю. Ще б 
пак! Чому не зустріти, коли впер
ше випускники середньої школи 
переступили поріг ферми. До того 
ж, всі знали, що це буде гідна 
зміна літнім жінкам, що потруди
лися на фермі 15—20 років.

Обліковець Анатолій Бігун (ни
ні він завідуючий цією фермою) 
тут же розпорядився, з чого поча
ти, який інвентар виділити у їх 
розпорядження. Зразу ж домови
лися: Катю буде вчити, допомага
ти в усьому Зинаїда Іванівна Озе
рянська, а у Люди буде вчитель
кою Олександра Каленівна 
Усатюк.

У жаркий липневий день зроб
лено перші кроки в трудовому 
житті. Радісно на душі, а разом 
з тим _____
ти — буду дояркою. А 12 корів 
треба “ М| "
поїти, 
підвісна дорога та водопровід. А 
навантаження, викидання гною, 
роздача кормів — все вручну. Та 
чи вистачить сил, чи не хвилин
ним був той ентузіазм? Чи зможу 
працювати так, як Антоніна Чер
нова, Зинаїда Озерянська?..

Ці та інші запитання роїлися у 
голові дівчини, не давали їй спо- 

. кою ні вдень, ані вночі.
Побоювання

попрацюйте 
повчіться, 

підсумував

боязко чогось. Легко сказа-

нагодувати, почистити, на- 
подоїти. На фермі тільки

не були марними.

Вже день, другий, третій, десятий 
Катя біля корів, а й досі останні 
краплини молока корови не відда
вали. Здавалось, що всі такі тугі... 
Доводилося одну й ту ж дійку 
доїти обома руками. Більше того, 
через кілька тижнів заболіли ру
ки. Якби хто-небудь знав, що таї
лось в н серці, як їй було важко!

— Вночі спати не могла, рук 
своїх не чула, — пригадує тепер 
Катя і додає, — та все ж нікому 
не говорила.

Ніхто цього не знав, крім її 
самої та хіба що членів її сім’ї — 
батьків і сестри.

Незвична до цієї роботи, Катя 
багато разів ловила себе на думці, 
чи не помилилась у виборі профе
сії. Вона не відчувала впевненос
ті в своїх силах. Може кинути 
ферму, піти в райком і попросити 
комсомольську путівку в Донбас 
чи на цілину?

У житті все складніше, ніж зда
ється на перший погляд. На екра
ні вона бачила доярок — веселих, 
бадьорих, закоханих, мрійливих. 
А вийшло зовсім по-іншому.

І тут мимоволі пригадалися сло
ва, які вона писала в творі на 
атестат зрілості: «Образ Воронцо
ва прекрасний. В ньому втілені 
найкращі риси радянської люди
ни». «Якої ж великої сили волі 
була ця людина-комуніст? В цьо
му місці Воронцов нагадує мені 
Павку Корчагіна, який, будучи 
важко пораненим, заставив себе 
злізти з коня...».

Так. Тепер назад вороття немає. 
Все: і увага, і авторитет, і повага 
здобуваються працею.

Батько дивився на Катю, стом
лену, іноді зажурену, і говорив їй:

— Нічого, дочко, не сумуй. Не 
зазнаєш прикрощів — не розумі
тимеш і радощів. У праці, Катю, 
у боротьбі з труднощами гартує
ться характер людини.

Сумніви молодої доярки, перші 
невдачі не залишилися непоміче
ними й на фермі. Комсомолки, що 
працювали тут же, підбадьорюва
ли подругу задушевним словом. 
Старші, досвідчені доярки допо
магали порадами.

Отак і минув час. Хоч і нелегко 
їй доводилося, а дні бігли швид
ко. Вже й Жовтневі свята наста
ли. У грудні Катя і Люда поїхали 
здавати вступні екзамени до Оде
ського сільськогосподарського ін
ституту. Все йшло добре. Та сьо
годні екзамен з хімії. Екзаменатор 
виявився надзвичайно вимогли
вим. Запитання сипалися, немов з 
мішка. І дівчата «провалилися». 
Та вони не дуже й сумували, бо, 
відверто кажучи, мало й сподіва
лися, що витримають іспити. Що
правда, вони не раз чули від учи
телів: хто з атестатом зрілості, 
тому всюди відчинені двері. Катя 
і в книгах теж читала про «відчи
нені двері». Ось і спробувала йти 
в оті двері. А вийшло по-іншому... 
Вона бадьоро їхала до Одеси в 
інститут, а поверталася з важкою 
душею, не хотілося ні з ким зу
стрічатися. Йшла не своєю вули
цею, а понад річкою, долиною.

І треба ж було такому трапи
тись: біля перукарні стояв Дмит
ро ТрохиМович, голова артілі. Він 
відразу запримітив дівчину і за
питав:
- Ну, то як? Витримала, посту

пила?
Ці слова, як бритвою, різонули 

її, вразили -душу. Вона важко 
зітхнула:

— НІ, Дмитре Трохимовичу!..

П. МАРЧЕНКО.
(Далі буде).

ВЕЧІР ДРУЖБИ
УЖЕ КІЛЬКА днів на 

кукурудзяних планта
ціях новопразького колгос
пу «Радянська Україна» 
трудиться велика група сту
дентів Львівського торго
вельно-економічного інсти
туту. Нещодавно в сільсько
му клубі вони зустрілися з 
місцевою молоддю.

Святково прикрашена сце- 
. В президії сидяїь

кращі комсомольці-колгосп- 
ники 
них ...
Гармаш, тракторист Мико
ла Макаров, студентка Га
ля Народня.

і студенти. Серед
- доярка Катерина
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З гордістю говорить се
кретар колгоспної комсо
мольської організації Воло
димир Євсеєнко про вироб
ничі успіхи трудівників се
ла, які виростили по 55 цен
тнерів качанистої та по 250 
центнерів цукрових буря
ків з кожного гектара.

Потім відбувся концерт, в 
якому взяли участь студен
ти Ганна Бондарчук, Іра 
Петришина, Юрій Коснирев 
та учасники сільської ху
дожньої самодіяльності.

Г. ФІЛАТОВ, 
член корпункту «Мо
лодого комунара».

и І, НЕ ЛЮБИТЬ сидіти 
■■ в чотирьох стінах Юлія 
Шарлай. У визначені годи
ни обслужить тих читачів, 
які прийдуть до бібліотеки 
поміняти книги, а тоді по
спішає на фермії, у ланки, 
на токи, одним словом, — 
до людей. Вона ж агітатор 
в колгоспі «12-річчя Жовт
ня». І, як нерідко підкрес
лює голова правління 
В. Нестеренко, хороший агі
татор, старанний. Ніколи не 
забуває провести бесіду се
ред свинарок. При нагоді 
принесе їм свіжі газети, 
журнали, а то її книжкові 
новинки.

Дружно працюють дівча
та на свинофермі. Одна од
ній допоможе в роботі, на 
всіх поділять лихо, якщо 
трапиться у котроїсь.

І в тому, що склався та
кий хороший колектив, не
мала заслуга Юлії. Це вона 
підказувала, як допомогти 
подрузі, а в бесідах не об
минала словом тих, хто 
більше турбується про себе, 
а до роботи ставиться аби- 
як.

При нагоді можуть при
гадати дівчата, як Юлія 
«вплинула» на свинарку На
дію Нелюб. Зараз, правда, 
Надія добре доглядає тва
рин, ніколи не залишить їх 
недогодованими. А раніше 
по-всякому бувало. От і до
велось агітаторові одного 
разу розповісти про це в 
черговій бесіді. Дружнє зау
важення допомогло.

Якось Валентина Коло- 
дяжна попросила:

— Ти б нам про Леонтія 
Лукашевського розповіла. 
Як це в нього виходить?

Ю. Шарлай на чергову 
бесіду прийшла з журнала
ми і брошурами. Вона не 
тільки доступно розповіла 
про методи роботи Л. Лука
шевського, а й показала 
знімки в журналах, схеми 
запроваджених ним меха
нізмів. Хто схотів дізнатись 
детальніше, взяв додому 
окремі з брошур.

Роботу агітатора не мож
на виміряти на проценти. 
Але як допомагає трудівни
цям в роботі ділова, друж
ня порада! Десь вичитає 
Юлія в періодичній пресі 
про новий досвід у свинар

стві і вже розповідає про 
це на фермі, радиться з дів
чатами, як би й у себе за
провадити все нове.

Не один вечір Юлія вив
чає з подругами проект 
Програми КГЇРС. Зберуться 
в червоному куточку і чи
тають розділ за розділом. 
Багато хороших справ намі
чено зробити за 20 років. А 
хто їх здійснить? Безумовно, 
кожному треба братися 
енергійніше за роботу, тоді 
й успіхи народного госпо
дарства будуть більшими, 
радянський народ заживе 
щасливо, заможно. Країні 
потрібне м’ясо. І чим біль
ший буде приріст свиней, 
тим краще.

— Це ми знаємо. — взя
ла якось слово В. Колодяж- 
на. — Але ж нехай і в су
сідньому колгоспі «Комін
терн» так працюють, як ми. 
Наші свинарки дали слово 
до ХХН з’їзду КПРС відго
дувати по 90 голів свиней, 
довести їх живу вагу до 
95—100 кілограмів. І ми ви
конаємо зобов’язання, що б 
там не було. А як в інших 
артілях?

І знову Юлія уважно го
тується до бесіди, підбирає 
дані по району, по сусідніх 
артілях. Люди ставлять ши
роке коло питань, вони не 
обмежуються турботами про 
власний заробіток, і цю 
характерну рису агітатор не 
може пропустити без уваги.

Закінчить Юлія бесіду на 
свинофермі і прямує далі. 
У доярок вона, правда, не 
закріплена агітатором. Але 
ж і там її чекають: вчора 
обіцяла принести нову 
книжку про Марію Савчен
ко. Не можна не виконати 
обіцянки. А по дорозі з мо
лочно-товарної ферми і до 
механізаторів потрапить. 
Скрізь встигне, всюди побу
ває. Там «бойовий листок» 
випустить, там прикріпить 
на стінку «блискавку».

Добрих успіхів добиваю
ться тваринники артілі. По 
виробництву м’яса і молока 
колгосп займає в районі од
не з перших місць. Скромна 
частка у цьому належить і 
Юлії Шарлай — бібліоте
карю, вдумливому агітато-

I. РОМАНЕНКО.

Новомиргородськин район.

ЦІЄЇ осені А. Ободівський 
вперше сів на комбайн 

«КУ-2А». Досвіду, звичай
но, мало, та він старається 
не відстати від досвідчених. 
Першого дня зібрав кача
нисту з площі 2 гектари. 
А відтоді день у день темпи 
нарощує. Зараз він скошує 
по 4 і більше гектарів, а 
з початку сезону агрегатом 
зібрано понад 50 гектарів.

За агрегатом закріплено 
дві автомашини. Відда'ль 
транспортування невелика, 
та й шофери В. Пугач і 
Г. Глобенко працюють тіль
ки на високих швидкостях, 
завжди встигають відвози
ти качани на тік.

Колгоспникам допомага
ють учні ЄмилівськоТ вось
мирічної школи № 1. Вони 
доочищають качани, сорту
ють їх. За чотири дні шко
лярі очистили 877 центнерів 
кукурудзи.

Очищені качани йдуть у 
сушарку. 50 центнерів вона 
спроможна пропусти ги за 
добу. Та для нинішнього 
врожаю — це мала продук
тивність. Кукурудзоводи ду
мали зібрати по 55 центне
рів кукурудзи, та й прораху
валися — по 70 видає ко
жен гектарі Тому спішним 
порядком на току встанов
люється друга сушарка. Тут 
порядкують молоді механі
затори й електрики Микола 
Лавтар, Микола Черній та 
Юрій Платко. Вони модер

нізували сушарку, зробили 
для неї решітку. Це збіль
шило пропускну спромож
ність установки.

Л. ТРИМАЧ, 
кеоівник корпункту 
«Молодого комуна
ра».

Колгосп ім. Леніна 
Голованівського 
району.

----0----

Па учнівських 
гектарах

ГТ ЕРШІ зібрані гектари шкіль- 
ної ділянки втішають юних 

кукурудзоволів села Голикове: 
е по 75—80 центнерів з гекта- 
ра. Очищені початки відправ
лені на приймальний пункт. 
Робота школярів оцінена на 
«відмінно».

І. ЯРОВИЙ.
Олександрійський район.

• ♦ ♦
V ЧШ Псрвозванівської серед- 
* ньої ніколи дружно вийшли 
у поле допомагати своїм бать
кам. Вони вже перебрали на 
колгоспному току близько 100 
центнерів кукурудзи. Часто уч
нів можна побачити також за 
роботою в саду, на виноград
нику. на левадах. Допомога 
колгоспові — це трудовий пода
рунок псрвозпанівськнх школя
рів XXII з’їздові партії.

Л. ТЕРНАВСЬКА, 
учениця.

Кіровоградський район.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
27 вересня 1961 р., З стор.



РОЛІ А
Г) УФИМСЬКІЙ 89-й середній школі є стенд, який 

називається «Герой роману — герой у житті». 
На стенді серед ілюстрацій з книги П. Павленка 
«Щастя» увагу привертає фотографія літньої люди
ни в морському бушлаті. Це підполковник у відстав
ці Сергій Іванович Редькин, один з друзів письмен
ника.

Одного разу на зборах ялтинської літературної 
секції Павленку дорікнули, що він занадто ідеалізу
вав свого героя, що таких людей в житті не буває. 
Письменник відповів:

— Навіщо далеко ходити? Придивіться до життя 
нашого з вами сусіда Сергія Івановича Редькина.

П. Павленко надіслав в Башкирський обком ком
сомолу листа, в якому поділився своєю мрією — 
підняти молодь країни на прикрашення Батьківщини 
садами. Почалось листування з уфимськими водово
дами. Після смерті письменника це листування про
довжив Редькин. Великими його друзями стали діти 
89-ї школи.

— Сергій Іванович став нашим наставником, — 
говорять юнаки і дівчата. — Ми щасливі, що позна
йомилися з ним. Цікаве і повчальне його життя! 
Напівграмотним солдатом в окопах першої світової 
війни він познайомився з більшовицькими агітато
рами. Брав участь у штурмі Зимового палацу. 
Редькин зв’язав своє життя з армією, одержав спе
ціальність військово-морського інженера. Друге його 
захоплення — садівництво. Де б не жив він — 
завжди старався закласти сад, сквер, посадити хо
ча б одне дерево.

У ДНІ Великої Вітчизняної війни Редькин воював 
у Севастополі, одержав тяжке поранення і, 

вигравши, здавалось би, безнадійний поєдинок зі 
смертю, залишився живим. Була повністю втрачена 
працездатність, мова, паралізована права рука.

І все-таки ціною величезних зусиль вдалося відно
вити здоров'я.

••■В мирній тиші стояла поранена людина, а біля 
її ніг простягнулась не менш поранена кримська 
земля. У людини був документ, який давав їй пра
во відпочивати, лікуватися, але руки її тягнулись до 
цієї землі. Незабаром на вершині пагорба, де рані
ше стояла фашистська батарея, Редькин заклав сад, 
перед тим зірвавши залишені там міни. Через де
який час Сергій Іванович вивів нові сорти фруктів. 
Серед них персики, які не псуються по шляху на 
Північний полюс, яблука, які спіють якраз до ново
річної ялинки. Фрукти він дарує ялтинському дитя
чому будинку, безплатно розсилає і роздає сад
жанці.

Г11 ДПОЛКОВНИК у відставці Редькин вступив у 
колгосп. Вдень працював, а вечорами навчав 

виноградарів, табаководів, садоводів. «Редькинська 
академія» випустила немало спеціалістів, 42 з них 
відзначені урядовими нагородами. А колгоспник 
Редькин за п’ять років не взяв з колгоспних запасів 
жодної копійки грошей, жодного грама фруктів. Ве
лику роботу серед колгоспників вів у ті роки і Петро 
Андрійович Павленко.

Сам Редькин категорично заперечує свою тотож
ність з героєм роману «Щастя» — Воропаєвим. Він 
пише школярам, що в книзі використані лише деякі 
моменти його життя. А хто ж є прообразом Воро- 
паєва? — запитують діти. Мабуть, сам Павленко. 
А більш за все, герой ввібрав у собі риси багатьох 
патріотів нашої Батьківщини, комуністів, тих, хто 
служить прикладом у праці і в житті.

Н. ШЕСТЕРОВА.
(ТАРС).

ЛОДИМ

ХОРОША СПРАВА
ВИРОБНИЧА ГІМНАСТИКА

Знайома дзвінка мелод я 
лунає по цехах Кіровоград
ського заводу «Динамік». І 
в ту ж мить, якось радісні
ше світяться очі робітників, 
на обличчях пробігає легка 
тінь посмішок.

— На зарядку виходь!
Не минуло й трьох хви

лин, як на заводському под
вір’ї під тінявими кронами 
каштанів вишикувалися 
довгі шеренги. Громадський 
інструктор з виробничої 
гімнастики Павло Дамаскін 
підняв рупор:

— Підготуватися до пер
шої вправи... Руки підня
ти... Опустити... Раз... Два...

Дивишся на чітке вико
нання кожної вправи, і стає 
приємно на душі. Адже 
кілька років тому інструк
тори ходили по цехах і 
майже благали кожного ви
ходити на гімнастику.

— Ну, кому це потріб
но?. Подумаєш — сили 
прибавиться від того, що 
помахаєш руками та нога
ми, — говорили скептики.

Та йшов час. Все активні
ше виходили робітники на 
п’ятихвилинки. В цьому 
неабияка заслуга громад
ських інструкторів з вироб
ничої гімнастики Павла Да- 
маскіна, Белли Хмельниць
кої, Тамари Гончаренко та 
багатьох інших прихильни
ків «чудодійних п’ятихви
линок». Вони по-справжньо
му люблять свою громад
ську професію, віддаються 
їй із всією душею.

Два роки тому Беллі 
Хмельницькій запропонува
ли стати громадським ін
структором. Відверто кажу
чи, брали тоді сумніви — 
не зможе організувати та
ку велику масу людей. Але 
поряд були Володимир Гра- 
новський, Анатолій Єлиса- 
ветський, Діма Накоп’юк. 
Своїми порадами, а голов
не — своєю бездоганною 
участю в п’ятихвилинках 
вони допомогли Беллі побо
роти перші труднощі. Тепер 
свою громадську професію 
вона не проміняє ні на яку 
іншу.

Виробнича гімнастика все 
більше входить в завод
ські будні. Особистий прик
лад комуністів і комсомоль
ців запалював інших.

— Дуже і дуже хороше 
це діло — гімнастика, — го
ворить начальник арматур
ного цеху Анатолій Мико
лайович Нестеренко. — За
сидишся в кабінеті — ло
мить всього... Просто з не
терпінням чекаєш сигналу. 
На сонці побудеш, чистим 
повітрям подихаєш — і 
енергії ніби добавляється.

Роз’яснювальна робота 
громадських інструкторів, 
приклад вожаків молоді і 
старших товаришів зробили 
своє діло. Гімнастика на за
воді стала масовим явищем, 
і вже не побачиш у цехах 
жодного «дезертира» під 

її проведення.
В. БОЛОНСЬКИЙ, 

В. БАРАБАНІ.
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ДЛЯ кіровоградської 
тернопільський «А

»

іСкащіим /ю^коёаод^ач&а 
'сцям&жмих. ^ubanlrT

ЗАБУТЕ 
ІМ’Я

Єлизавета Кульман... ім'я 
цієї російської поетеси зараз 
забуте.

Народилася вона в Петер
бурзі в 1808 році. З дитячих 
років ЛІза вражала близь
ких своєю незвичайною роз- 
винутістю, рідкісною пам'ят
тю. У шість років вона на
вчилась читати і писати, а 
ще через рік вже складала 
вірші. В цьому ж віці ЛІза 
почала вивчати іноземні мо
ви, причому на вивчення 
кожної витрачала не більше 
трьох місяців.

Коли - Єлизаветі сповни
лось 13 років, деякі з її^вір- 
шів були 
Прочитавши 
пост сказав: 
їй, з часом, 
літературі».

Єлизавета 
пулярність і як талановита 
перекладачка. Вона пере
кладала вірші з восьми мов. 
Згадуючи захоплений відгук 
Гете про її поетичне обда
рування, дівчина якось ска
зала: «Від висловлювання 
Гете про мене я плакала від 
страху, що моя бідність не 
дасть можливості здійснити
ся ного передбаченням». 
Але не тільки бідність пе
решкодила здійснитися сло
вам Гете. Застудившись під 
час петербурзького паводку, 
вона тяжко захворіла І че
рез декілька місяців помер
ла. їй не було тоді й сім
надцяти років...

В. СМИРЕНСЬКИЙ.

показані Гете, 
їх, х великий 
«Я пророкую 

почесне місце в

завоювала по-

6 250 екземплярів
Ч Н О В О А Р X АНГЕЛ Ь-- 
Т СЬКОМУ районі перед

платою на молодіжні нелі- 
\мітовані видання охоплена 
більшість комсомольців і мо
лоді. На фермах, в рільни
чих бригадах, в польових 
станах працюють громад
ські розповсюджувачі пре- 
си.

і В колгоспі імені Кірова 
добра слава йде про дівчат 
з ферми комуністичної пра
ці. Вечорами, після роботи 
М. Кущова, Л. Олексієнко 
та їх подруги з задоволен
ням читають періодичні ви
дання. На 1962 рік вони пе- 
'редплатили молодіжні газе- 
\ти і журнали.
, Позаштатний кореспон
дент «Молодого комунара» 
В. Кузьменко та секретар 
комітету комсомолу колгос
пу імені Кірова М. Валюх 
вже охопили передплатою 

ф понад 60 юнаків і дівчат. 
ЇДо дня відкриття XXIІ 
з'їзду КПРС закінчать пе- 

І редплату на газети і жур- 
? нали в колгоспах імені 
І Щорса та «Дружба».
? На сьогодні читачами об- 
I ласної комсомольської газе- 
ф ти в колгоспах Новоархан- 
Ф 'гельського району стало по- 
Ъ над 250 молодих трудівни
ці ків.
* О. ОСТАПЕНКО,
і інструктор обкому 
6 ЛКСМУ.
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ЗІРКУ“ВИРУЧАЄ
ФОРТУНА

швид-

Чин же буде
„ЗАПОРОЖЕЦЬ"?

і «Зірки» 
. __г------------ ----- -Авангард»

завжди був серйозним против
ником. До цього матчу вони 
зустрічалися тричі: два поєдин
ки закінчилися з нічийним ре
зультатом і один виграли тер- 
нопільці.

«Чи зможуть на цей раз 
одержати перемогу господарі 
поля?» — перепитували один 
одного болільники.

З перших хвилин місцеві 
спортсмени майже всією коман
дою переходять на половину 
поля гостей, намагаючись від
разу ж домогтися результату. 
Авангардівці атакують рідше і 
меншими силами. Здається, ні
чого не загрожує воротам «Зір
ки». Турбує лише наростання 
млявості і пасивності кірово
градських гравців. Захисники 
ЛАААЛ..

не зовсім справляються з 
кніип нападаючими гостей. І ось 
на десятій хвилині центральний 
нападаючий Секач сильним уда
ром посилає м’яч по воротах. 
Андрій Нестеренко запізнився 
з кидком, і... довелося вийняти 
«улой» із сітки воріт.

Після цього кіровоградці 
грають так, немов їх зовсім не 
цікавить результат гри. Корот
кий пас. спроби пробитися 
центром, де скупчуються майже 
всі гравці, відсутність бороть
би за м’яч — ось що характе
ризує гру господарів поля.

Кіровоградці могли ще в 
першому таймі зрівняти раху
нок, але Юрій Горожанкін не 
зміг забити одннадцятиметро- 
вого.

Початок другого тайму ма
ло чим відмінний від першого. 
Різнния лише та, що господарі 
поля починають ірати краями: 
ось подає м’яч Євген Чсркассв 

гА’/г V

за-

На знімку: Люда
СТЕШ ЕН КО І Лора СО
ХРАННА, учасники худож
ньої самодіяльності Кірово
градського Палацу культу
ри заводу «Червона зірка», 
виконують акробатичний 
етюд.

Флто В. КОВПАКА.

і
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«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова 
Облвидаву, м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

Станіславу Каткову, і той 
биває відповідний гол.

1 знову—в’ялість, інертність, 
відсутність волі до перемоги.

Кіровоградці перемогли. І 
перемогли з великим рахунком 
5:1. Але все-таки гра проходи
ла без натхнення, глибоко про
думаних і доведених ДО КІНЦЯ 
комбінацій, без справжніх спор
тивних барв.

* ♦ ♦
ТТЕРЕМОГА над терног.іль- 
-**• сььим «Авангардом» дозво
лила кіровоградській «Зірці» 
міцніше закріпитися на третьо
му місці. Адже найбільш віро
гідні претенденти па одне з 
місць у провідній трійці команд 
першої української зони — фут
болісти «Десни» (Чернігів) і 
армійці Львова. Минулої неділі 
вони зіграли внічию (0:0) (пер
ші — з командою «Волинь» 
м. Луцька, другі — з «Маяком» 
м. Херсона). Таким чином, кі
ровоградці набрали 38 очок, ви
передивши на одне очко черні
гівців і львов’ян.

Лідер зони — одеський «Чор
номорець» в останньому турі 
записав до свого активу ще два 
очки, перемігшії миколаїв
ського «Суднобудівника» (3:1), і 
забезпечив собі перше місце в 
зоні. Вінницький «Локомотив», 
який займає друге місце, вже 
не. може наздогнати одеситів. 
Залізничники Вінниці в неділю 
виграли в київського «Арсена
лу» з рахунком 1:0.

Усі інші зустрічі останнього 
туру закінчилися так: «Верхови
на» (Ужгород) — «Авангард» 
(Чернівці) — 1:0. «Нафтовик» 
(Дрогобич) — «Спартак» (Ста
ніслав) — 1:3, «Полісся» (Жи
томир) — «Колгоспник» (Чер
каси) — 1:0. «Динамо» (Хмель
ницький) — «Колгоспник» (Ров
но) - 3:0.

Сьогодні «Зірка» прийматиме 
на своєму полі футболістів оде
ського «Чорноморця».

Позавчора в Сумах від
бувся розиграш третьої 
грошово-речової лотереї ви
пуску 1961 року. Наш ко
респондент зв’язався по те
лефону з Сумами. Редакції 
повідомили окремі номери і 
серії білетів, на які випали 
найбільші виграші. Цікаво, 
хто ж з кіровоградців стане 
володарем автомобіля «За
порожець*?

Будь ласка, вигравайте 
на щастя: 
№ білета серія виграш

051 24242 Холодильник 
«Україна»

048 27869 Пилесос
046 23510 Електрична 

швейна ма
шина

074 20275 Моторолер 
«В’ятка-150»

067 22809 Автомобіль 
«Запорожець»

093 29965 Піаніно
060 27976 Килим
024 24931 25 карбованців
044 28661 Килим

Редактор П. МАРЧЕНКО.

У стоматологів
29 очок!

^ЗАКІНЧИЛИСЯ шашкові зма- 
*■* ганни серед команд колек
тивів фізкультури ДСТ «Спар
так». На перше місце вийшов 
колектив стоматологічної кліні
ки, представники якого набра
ли 29 очок. Лише на 2,5 очка 
від них відстали спортсмени 
комбінату «Пролстарій». Третє 
місце вибороли шашкісти клубу 
глухонімих.

В особистих результатах ви
діляються досягнення Б. Водо- 
п’лнова, І. Крупника, Є. Ор
лова.

Переможці змагань нагород
жені кубком, жетонами та гра
мотами обласного товариства 
«Спартак».

Б. БОЛТЯНСЬКИП, 
суддя республіканської ка
тегорії.

Кінотеатр «Мир». Для дітей 
«КОЧУБЕИ». Початок о І0 год. 
ранку і 12 год. дня. «ІВАН РИ- 
БАКОВ». Початок о 2 та 4 го
дині дня, 6, 8 і 10 год. вечора.

Кінотеатр їм. Дзсржнпського, 
Для дітей «БОЛОТНИЙ СОБА
КА». Початок о 9 год. 45 хв. 
ранку, 11 год. ЗО хв. та 1 год. 
15 хв. дня. «ДЕ ЧОРТУ НЕ ПІД 
СИЛУ». Початок о 3 год. і 4 
год. 45 хв. дня, о 6 год. ЗО хв,, 
8 год. 15 хв. та о 10 год. вечора. 
На літньому майданчику — о 8 
год. 40 хв. вечора.

Кінотеатр «Снвашець». «ЗІР
КА». Початок о 10 год. ранку, 
12, 2 та 4 год. дня. о 6, 8 та 10 
год. вечора. На літньому май
данчику — «УКРАЇНСЬКА РАП
СОДІЯ». Початок о 8 год. ЗО хв.

Кінотеатр «Хроніка». Доку
ментальний фільм «ПЕРШИЙ 
РЕЙС ДО ЗІРОК». Демонструє
ться без перерви з 10 год. ранку 
до 9 год. вечора. Художній 
фільм «ПРОСТА ІСТОРІЯ». По
чаток о 9 год. 30 хв. вечора.


