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нп А ЇХ ВІДКРИТИХ об- 
личчях життєрадісні 

посмішки. У них хороший, 
бадьорий'настрій, який І по
винен бути у делегатів об
ласної комсомольської кон
ференції. Ці веселі юнаки і 
дівчата — наші правофлан
гові, кращі комсомольці об
ласті. Всюди, завжди вони 
попереду: в труді, навчанні, 
і в дозвіллі. Своєю працею 
наближають вони світле, 
прекрасне майбутнє — кому
нізм.

На фото (зліва напра
во): Люба ЧЕРКЕС (ланко
ва колгоспу «Шлях до ко
мунізму» Зиам’янського ра
йону), Адам КОРОТЧЕНКО 
(комбайнер колгоспу Імені 
Кірова Компаніївського ра
йону), Анатолій ДОНЬ 
(секретар комсомольської 
організації артілі «Україна» 
Новоукраїнського району), 
Ніна КАСЬЯНЕНКО (ланко-

П’ЯТНИЦЯ

колгоспу «Україна» 
Олександрійського району), 
Микола КОРОБКА (секре
тар комсомольської органі
зації артілі Імені Шевченка 
Рівпянського району), Іван 
КАІЦЕЄВ (секретар комсо
мольської організації артілі 
«Путь к коммуннзму» Но- 
воукраїнського району), Ми
кола ГОЛИК (тракторист 
артілі «Дружба» Олексан- 
дрівського району). Борис 
КРАСНОЖОН (секретар 
комсомольської організації 
колгоспу «Побсда» Новоук- 
раїнського району).

Фото В. КОВПАКА.
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НАМ БУДУВАТИ КОМУНІЗМ,
НАМ ЖИТИ ПРИ КОМУНІЗМІ!
Ції ИТАЄШ нову Програму КПРС і, наче у чарів-* 

йому дзеркалі, перед тобою постає наша люби
ма Батьківщина, чудова і могутня, — країна миру 
і щастя.

«Партія урочисто проголошує: нинішнє покоління 
радянських людей житиме при комунізмі!». Яку 
безмежну радість і гордість викликають в серці ці 
слова! У ці дні навряд чи знайдеться людина, яка б 
не замислювалась над своїм особистим вкладом у 
будівництво комунізму. І, як завжди, не знають вто
ми молоді руки, не знає спокою молоде серце — во
но б’ється схвильовано.

Комсомольці. Як багато говорить це слово. В ро
ки громадянської війни воно означало героїзм тих, 
хто сміливо дивився у вічі тисячам небезпек, хто 
не відступав перед труднощами в боротьбі за владу 
Рад.

Хіба не комсомольці творили чудеса подвигів на 
полі трудової слави, хіба не молодими руками зво
дилися фортеці соціалізму — Магнітогорськ і Азов- 
сталь, Днінрогес і корпуси Харківського тракторно
го, організовані перші колгоспи і радгоспи?

Імена героїв Краснодона, «Партизанської іскри», 
Олександра Матросова нагадують нам комсомольців 
буремних років Великої Вітчизняної війни Радян
ського Союзу.

П’ять орденів у комсомольському квитку з си
луетом рідного Ілліча — відзнака величезних заслуг 
комсомолу перед народом нашої країни. Сьогодні 
слово «комсомолець» не втратило свого значення, 
навпаки, воно набуло ще вагомішого змісту. В ком
сомол поступають ті, хто бажає стати людиною, гід
ною звання ленінця, хто творить, дерзає, наближає 
завтрашній, комуністичний день. Комсомольці шіст
десятих років втілюють в діла священні заповіді — 
жити, вчитись і працювати по-ленінськи, по-кому- 
ністичному.

Саме про це буденне і разом з тим велике сього
дні і завтра говоритимуть учасники XII обласної 
конференції ЛКСМУ. ,

Звичайні молоді люди своїми знаннями, розумом 
і руками сьогодні творять історію. Скільки героїчно
го роблять вони щодня! Комсомольці і молодь об
ласті, як і всієї країни, уже сьогодні будують кому
нізм, готуються жиги при комунізмі.

Понад одинадцять тисяч молодих робітників зма
гаються за виконання семигодинного завдання за 
шість годин, а 4,5 тисячі вже справляються з семи
годинним завданням за шість. годин.

У патріотичному русі за комуністичну працю бере 
участь тридцять три тисячі чоловік, а 242 молодіж
них бригади, зміни, ланки і 3.122 юнаків і дівчат уже 
здобули почесне звання колективу і ударника кому
ністичної праці.

/П ПРО ІЦО доповісти конференції делегатам від 
комсомольських організацій заводів «Червона 

зірка» та агрегатного, олійжиркомбінату і взуттєвої, 
панчішної фабрик, Зиам’янського відділку залізниці, 
Олександрійського вугільного гірничорудного ком
бінату, Заваллівського графітного комбінату. Нема

ло комсомольців цих підприємств достроково вико
нують річні завдання по росту продуктивності пра
ці, трудяться в рахунок останніх років семирічки.

В селі за велику кукурудзу на комсомольських 
гектарах боролося торік 15 тисяч юнаків і дівчат. 
Сотні комсомольсько-молодіжних колективів свого 
слова додержали, зібрали рясні врожаї королеви по
лів. Особливо високий врожай кукурудзи зняли ком
сомольці і молодь Олександрійського, Хмелівського, 
Новоукраїнськсго, Новопразького районів. Ці район
ні комсомольські організації вийшли переможцями в 
обласному соціалістичному змаганні молодих куку- 
рудзоводів.

Якщо ти комсомолець, твоє місце в першій шерен
зі борців за достаток м’яса, молока, масла, — так 
закликав молодь ЦК ВЛКСМ.

Комсомольці області сказали «Єсть!». В тваринни
цтво тільки за останні два роки пішло працювати 
понад шістнадцять тисяч кращих юнаків і дівчат, а 
тепер на фермах зайнято 23 тисячі чоловік з комсо
мольськими значками на грудях.

Найкраще трудяться молоді тваринники Ульянов
ського, Гайворонського, Новоархангельського, Доб- 
ровеличківського районів.

41 СЬ уже кілька років, немов маяк для всіх ферм, 
” яскраво світить молодіжний колектив молочно
товарної ферми колгоспу «Україна» Гайворонського 
району. Дівчата і хлопці з цієї ферми завоювали 
звання колективу комуністичної праці, кра-іцого мо
лодіжного колективу республіки. За минулий рік тут 
надоїли молока по 2.486 кілограмів від корови і виро
били по 495 центнерів на сто гектарів угідь.

Наша молодь вміє не тільки добре працювати, а й 
змістовно, весело відпочивати.

Як тільки настає вечір, на привітні вогники Пала-

\3а продукцію добротну,
Є Ш Є В у , р Я. © Ж

І
^ГОДН, в день огля- 

ду сил комсомолу Кі- 
ровоградщини, можуть ра
портувати про хороші діла 
і комсомольці нашої фаб
рики.

Поборниками технічного 
прогресу й новаторства на 

а підприємстві стали, в пер- 
ушу чергу, комсомольці. Не- 
Іщодавно ми освоїли вироб- 
Іництво нової продукції — 
бегрочно-клейового взуття. 
| Ці нові моделі дитячого 
і взуття відзначаються лег- 
$ кістю, зручністю, красою. 
{''Над створенням їх потру

дились молоді модельєри 
І Михайло Бойко та Галина 
$Нечай.

б Впроваджувати нову про- 
^дукцію у виробництво було 
^доручено передовому колек
тиву фабрики — зміні май- 
*стра т. Збатанова, яка но- 
^сить звання комуністичної 
V імені XXII з'їзду КПРС. 

ЛТут трудяться переважно 

комсомольці, у 
гійний вожак 
комітету
Першими на фабриці вони 
включились в змагання 
«7 за 6» і з честю викону
ють взяті зобов'язання. Те
пер цех за зміну випускати
ме 1.000 пар взуття нових 
зразків.

А в цей час четвертий 
цех також налагоджує ви- 
писк нової продукції — м'я
ких і зручних дитячих чув'я
ків.

Якість виробів — голов
не, на що звертаємо ви
ключну увагу. З цією ме
тою й запровадили міжопе- 
раційний контроль — систе
му, за якою кожен робіт
ник конвейєра перевіряє 
якість попередньої операції. 
Бракоробів нещадно ви
сміюємо у комсомольському 
«Крокодилі». Регулярно 
проводять огляд усіх кон
вейєрів комсомольські рей-

яких є енер-
— секретар 

Рая Кудренко.

ців і Будинків культури, клубів і бібліотек з усіх 
кінців міста чи села йде молодь.

Кому на Кіровоградщині не відомі танцюристи з 
самодіяльного народного ансамблю танцю «Ятрань», 
який уже 12 років працює при Будинку культури 
імені Калініна? Хто не милувався чудовим співом 
народної хорової самодіяльної капели Палацу куль
тури імені Жовтня?

Робітник заводу «Червона зірка» Георгій Кобяков 
став чудовим фізкультурником, торік йому присвоє
но звання майстра спорту. Тисячі молодих вироб
ничників склали норми першого, другого і третього 
спортивного розрядів.

Так в праці і громадському житті виховується но
ва людина, людина великих ідеалів і високих мо
ральних принципів, людина, в якій гармонійно поєд
нуються високі духовні якості, глибока свідомість 
громадського обов'язку. І в цьому — одне з голов
них досягнень партії Леніна.

Честь і слава тим, хто несе естафету молодості 
вперед і вище, хто збагачує і прикрашає нашу ра
дянську землю.

А хіба можуть заслуговувати на увагу ті, хто 
нехтує фізичною працею, хто після закінчення зміни 
проводить весь свій вільний час за чарчиною? Во
ни — перші кандидати в хулігани, адже саме такі 
іноді засмічують наше веселе, повнокровне життя.

ДЕЛЕГАТИ комсомольської конференції повинні 
самокритично оцінити досягнення комсомоль

ських організацій і свої особисті. Нам потрібно прин
ципово, відверто поговорити про те, що нам треба 
зробити, щоб коротшим став шлях до заповітної ме
ти, ближчим стало майбутнє.

Ми будуємо комунізм, запалювані новою Програ
мою ленінської партії. Вічне, невичерпне джерело 
живить нас енергією і силою, і ми не відчуваємо 
втоми, долаючи стрімкі перевали й гори. Ми будує
мо прийдешнє, на прапорі якого начертано слова: 
Мир, Праця, Свобода, Рівність і Братерство, зво
димо цю нову споруду за принципами морального 
кодексу будівника комунізму.

В цей знаменний для нас день, в день відкриття 
обласної комсомольської конференції, ми говоримо 
рідній партії: веди нас, рідна мати, вперед, на 
штурм, на будови комунізму!

> ООО?® <КК><> <2>О О 'Зі ОООООаСіООООф

дові бригади 
на чолі з на
чальником ВТК 
т. Малим. Все 

свої наслідки:

В у 

це дає 
якщо, приміром, в листопа
ді кількість першосортної 
продукції дорівнювала 93 
процентам, то в грудні вже 
становила 94.

Свою боротьбу за хоро
шу продукцію молоді ро
бітники фабрики поєднують 
з іншими корисними й ціка
вими справами. Бібліотека 
на громадських засадах, 
розповсюдження книг, ху
дожня самодіяльність — 
все це справи комсомоль
ські. Хороші відгуки можна 
почути у підшефній 24-й 
школі про роботу наших 
вожатих-виробничників.

Напередодні з'їздів ком
сомолу ми помножили своє 
завзяття в усьому — в пра
ці, навчанні, в усіх славних 
ділах комсомольських.

Б. САВЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоград
ської взуттєвої фабри
ки.

Білорусії. В

Відкриття наради 
працівників сільського 
господарства Білорусії

МІНСЬК, п. (ТАРС). 
Сьогодні тут відкрилась на
рада працівників сільського 
господарства
її роботі бере участь Пер 
ший секретар 
Голова Ради 
СРСР товариш М. С. Хру
щов.

Нарада обговорить питан
ня про завдання працівни
ків сільського господарства 
Білорусії по виконанню рі
шень XXII з’їзду КПРС 
про дальший розвиток сіль
ського господарства. З до
повіддю виступив перший 
секретар НК КП Білорусії 
К. Т. Мазуров.

На нарад; присутні тащик 
представники України, Лит
ви, Латвії й Естонії.

ЦК КПРС, 
Міністрів



ДЕ ДРУЖБА МІЦНА, ТАМ НИВА РЯСНА <3:

ком-

Гірничого міста
ПОСЛАНЦІ

1

Ю УЛО не в серпні мину- 
лого року, коли весь 

світ уважно стежив за по
льотом радянського- космо
навта Германа Титова, ко
ли кожне слово повідом
лень ТАРС лягало вагомим 
зерном у серця мільйонів 
людей земної кулі. Безмеж
но раділа за тріумфальний 
успіх вітчизняної науки і 
бригада дівчат з Олек
сандрійського електромеха
нічного заводу. Підійшли 
того дня збуджені подруги 
до свого бригадира Вален
тини Котелькиної, одна 
одній руки тиснуть, жар
тують-

— От би нам такого ге
роя в бригаду!

— Горн перевернули б! 
Валентина замислилася.
— А хіба ми не можемо 

Германа записати в свою 
бригаду? Хто нам не дозво
лить? — сказала котрась 
із бригади.

Порадившись між собою, 
поділилися думками з ди
рекцією заводу. Дівчат під
тримали.

Так бригада електроізо- 
лювальниць. поповнилася 
ще одним робітником.

— Тепер нас одинадцять, 
а працювати потрібно за 
дванадцятьох, — сказала 
В. Котелькина дівчатам. — 
І план будуть давати нам 
на одного чоловіка біль
ше... Чи вправимося?

І дівчата справилися. 
Вони й зараз перевикону
ють виробничий план на 
140—145 процентів. Крім 
того, робітниці шефствують 
над Олександрійською се
редньою школою № 2. Міц
на дружба між учнями і 
шефами.

Бригада комуністичної 
праці Валентини Котельки
ної допомагає й сусідній 
бригаді завоювати почесне 
звання комуністичної.

Як зраділи подруги Ва
лентини, коли до них доле
тіла звістка про те, що їх

бригадира обрано делега
том XII обласної комсо
мольської конференції! Ад
же кожна з дівчат відчува
ла. що в цьому основна 
заслуга їх самих.

Багато в Олександрії хо
роших юнаків і дівчат, ба
гато енергійних комсомоль
ців. Це ж вони день у день 
прикрашають своє рідне 
місто новими будинками, 
зеленими скверами, зігріва
ють людей теплом своїх га
рячих сердець. Взяти б, на
приклад, слюсаря з авторе
монтного заводу Володи
мира Калинічеика. Він не 
лише добре трудиться на 
своїй основній ділянці ро- 

продов- 
розпов-

боти, а й встигає 
жувати навчання, 
сюджувати газети і журна
ли. Комсомольці і молодь 
заводу знають його і як на
дійного комсомольського 
вожака. Кожен юнак, кож
на дівчина вірять у Воло
димира, йдуть за ним на 
будь-яке завдання. Тож і 
не дивно, то за час місяч- 

збору металевого

и

*2>а балками, за перелісками заховалась наша 
Тимофіївка — найвіддаленіше від рай

центра село. Та для доброї слави, що лине про 
працю його молодих мешканців. — це не пере
шкода. Першість серед комсомольсько-моло
діжних тракторних бригад області здобули на
ші механізатори.

І це тим більш відрадно, що бригада наша 
дуже молода — І за віком її членів. 1 за часом 
свого Існування. Молодіжною вона стала в 
1960 році, коли влились у неї 10 випускників 
Гайворонського училища механізації — Григо
рій Ардєєв. Анатолій Бойченко, Василь Юхи- 
менко. я та інші товариші. Скоро наша сім’я 
поповнилася ще й за рахунок випускників се
редньої школи, які опанували професію меха
нізатора, А зараз у нас в бригаді лише моло-

----♦♦♦---- ♦♦♦---- <н»Ч>---- ♦♦♦-----♦♦♦----

брухту молодь заводу ви
борола першість у місті, зіб
равши 52 тонни металолому.

З ініціативи Володимира 
при комітеті комсомолу за
воду працює на громад
ських засадах рада техніч
ної творчості; посаджено 
біля двох з половиною ти
сяч дерев на території під
приємства.

Звичайно, все це одному 
Володимиру не під силу. 
Він має добре згуртований 
комсомольський актив, 
дружну сім'ю робітничу.

А Володимира Хазана з 
механічного заводу пова
жає молодь за любов до 
спорту. Юнак не лише сам 
захоплюється цим чудодій
ним видом відпочинку, а й 
залучає до спортивних сек-

цій своїх друзів. Завдяки 
загартуванню сили 
вправності, легкості 
молодь заводу 
дання виконує 
А дехто навіть 
у план і за 5.

Двадцять вісім делегатів 
обрано на обласну конфе
ренцію від нашого міста. 
Всі вони, як і Валентина 
Котелькина. Володимир Ха- 
зан, Володимир Калинічен- 
ко, самовіддано трудяться 
на правому фланзі семиріч
ки. І кому ж. як не їм. як 
не їх друзям, наближати 
прийдешнє, жити при ко
мунізмі!

А. ГОНЧАР, 
секретар Олексан
дрійського міськкому 
ЛКСМУ.

волі, 
рухів 

змінне зав- 
за 6 годин, 
вкладається

І

4
ді механізатори, серед них більшість 

“дружно попрацювали ми у році минулому. 
Наша кукурудза видалась наидоріднішою 
по 59,2 центнера зерна зібрали з гектара. Во
но й не диво: адже і підживлювали ми її. і 
спушували чотири рази механізовано. Шкода 
лише, що збирати ще вручну доводилось.

Та по-іншому плануємо поставити справу у 
нинішньому році: запровадимо комплексну ме
ханізацію. працюватимемо так, як закликають 
новоукраїнці. 400 гектарів качанистої зобов я- 
залися ми виростити без будь-яких затрат руч
ної праці і одержати^на кожному по 65 цент
нерів. Вирощуватимемо великий масив куку
рудзи на силос, а також цукрові буряки, со
няшник. Гаряче взялись наші механізатори I 
за нову культуру великих можливостей го
рох. В цьому році висіємо його на 120 . гекта
рах з тим, щоб зібрати з кожного не менше 
як по 25 центнерів.

Здійснення своїх планів не відкладаємо на
далі, а зараз, в буденній праці, ними живемо. 
Вирішено на кожен гектар внести по 15 тонн 
перегною. Отож і вивозимо його. Наші кращі 
механізатори — Анатолій Бойченко, Леонід 
Романенко. Олександр Цабій та інші встига
ють протягом дня вивезти і розкинути по полю 
20 тонн перегною.

Завчасно готуємо до весни техніку. Відре
монтований весь причіпний інвентар І більшість 
тракторів. Першими провели якісний ремонт 
своїх машин Іван Таращук. Леонід Петрусе- 
вич. Григорій Марченко. Незважаючи на те. 
що більшість наших хлопців — механізатори 
широкого профілю, ми в зимовий час сідаємо 
за науку. Щоб ще точнішими були квадрати, 
ще вдосконалішою — агротехніка вирощування 
качанистої. Врожай у цьому році збиратимемо 
новими комбайнами «ККХ-3», які придбає наша 
артіль «Зоря .комунізму».

Дуже допомагає нам у праці міцна комсо
мольська дружба. Бригадир наш, Антон Пап- 
телейович Юхименко. жартує з цього приводу, 
що. мовляв, у комсомольців око пильніше, ніж 
у нього. Дійсно: найменші порушення підміти
мо. а коли треба, продуктивну взаємозаміну 
застосуємо. Адже будь-хто з наших хлопців за
любки виручить товариша, допоможе.

Щиро, всією душею любимо ми свою хори- 
шу професію, свою почесну працю. Та живемо 
ми не лише нею — в культурному й громад
ському житті села комсомольці-механізаторв 
беруть найактивнішу участь. Досить сказати, 
що вся чоловіча половина учасників художньої 
самодіяльності складається з членів нашої 
бригади. Записались у народну дружину. І на
віть наймолодший наш товариш — Степан Зу- 
бенко — став визнаним авторитетом у селі як 
охоронець громадського порядку. Біля клубу 
тягнуться вгору Віти молодого саду Це теж — 
справа рук наших. А повесні ще побудуємо 
спортивний й танцювальний майданчики.

1 так в усьому: власноручно, працею своєю 
прикрашаємо життя.
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змінює іншого. 
Червоний прапор

Герої нашого часу
ПП АК. Вони дійсно герої нашого 
-“- часу! На зборах комсомольсько
го активу Добровеличківського райо
ну всі вісімнадцятирічні трудівники 
колгоспів заявили про своє бажан
ня внести якнайбільший вклад у бу
дівництво комуністичного суспільст
ва.

Один за одним підіймаються на 
трибуну комсомольці. Це — передо
ві механізатори, тваринники. Серед 
них — тракторист колгоспу імені Кі
рова Петро Васильченко, доярка ар
тілі «Заповіт Ілліча» Марія Кули
нич, ------------- --------- „ 2___ 2
XXII з'їзду КПРС Г ” _ж25_2 
ченко, бригадир учнівської виробни
чої бригади Липнязької середньої 
школи Олександр Кулинич, свинарка 
артілі «Зоря комунізму» Анфіса 
Петрова та інші.

На трибуну виходить лайкова ком
сомольсько-молодіжної ланки колгос
пу «Україна» Олександра Лиса.

— Наша первинна організація в 
цьому році на 502 гектарах зобо
в’язалася одержати по 60 центне
рів зерна з гектара, відгодувати 
1800 голів свиней, заготовити 6500 
тонн силосу; будемо доглядати 240 
племінних теличок. 15 кращих ком
сомольців підуть працювати на тва
ринницькі ферми.

Немає сумніву, що комсомольці 
артілі свого слова дотримають. Торік 
комсомольсько-молодіжні ланки Оле
ни Блажко і Олександри Лисої 
одержали по 70 центнерів зерна ку
курудзи з гектара на площі 176 гек
тарів. Хороший урожай!

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
12 січня 1962 р., 2 стор.

телятниця_ з колгоспу імені
З Раїса Погрібні-.

Один промовець
— Перехідний 

району, який зараз у нас в колгос
пі, — говорить комсомолець т. Ко
валенко з артілі імені Калініна, — 
завойований і нашою працею, пра
цею молодих тваринників, механіза
торів. Наші трактористи уважно вив
чають досвід двічі Героя Соціаліс
тичної Праці О. В. Гіталова, щоб в 
новому році застосувати комплексну 
механізацію на вирощуванні куку
рудзи.

Що ж зроблено в районі для ви
конання комсомольських зобов'язань? 
Створено, перш за все, 26 комсо
мольсько-молодіжних, 7 механізова
них ланок, у колгоспі імені Шевчен
ка організовано комсомольсько-мо
лодіжну тракторну бригаду. Ця 
бригада першою в районі відгукну
лась на звернення молодих новоук- 
раїнців. їх зобов’язання: виростити 
по 55 центнерів зерна кукурудзи на 
кожному з 300 гектарів.

Члени ланок вже зараз розпочали 
вивозити добрива під високоврожай
ну кукурудзу. Кращими на вивезен
ні добрив в районі є дві ланки з ар
тілі імені Калініна. Тут вже виве
зено понад десять тисяч тонн пере
гною на комсомольські гектари. Ко
жен день комсомольці вивозять по 
100 тонн добрив.

Боротьба за високий врожай, за 
виконання зобов’язань розпочалася. 
Попереду в цій боротьбі комсомоль
ці — передовики виробництва, герої 
нашого часу.

В. МУНТЯН, 
секретар Добровеличківського 
райкому ЛКСМУ. 0
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Е1АГЛТО хочеться сказа- 
ти у своєму виступі на 

XII обласній комсомольській 
конференції секретареві ко
мітету комсомолу заподу 
«Червона зірка» Миколі 
Малєті — про звитяжну пра
цю молодих червонозорівців. 
про їх справи чудові. Ось 
про це й зайшла мова на
передодні конференції у ко
мітеті комсомолу, куди за
вітала група делегатів.

На знімку (зліва на
право): секретар заводсько
го комітету комсомолу Ми
кола МЛЛЄТЛ, іиженер-кон- 
структор Юрій ВАНІН, 
бригадир стержневиць ли- 

{ варного цеху сірого чавуну 
І Алла ПОПОВКІНА, заступ

ник секретаря завкому ком
сомолу Микола ВЛОХ, 
рубник ливарного 

{ ковкого чавуну 
( КОРБА .
{ Фото К. ВАСИЛЬКА.

об- 
цеху 

Микола

7
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Г. КАМІНСЬКИИ, 
секретар комсомольської організації 
тракторної бригади колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархангельського району.

—♦♦♦——фоф—♦♦♦—

Ще тільки почали збира
ти врожай, одразу побачи
ли, що слова дотримано. А 
коли З/тллц—? дп
качанчика, комірник кол
госпі) «Іскра», торжествую
чи, повідомив: «Молодці 
ви! Виходить аж по 85 цент
нерів! Це ж краще, ніж по 
колгоспу».

Крім кукурудзи, ми й 
цукрові буряки вирощували. 
Правда, площа невелика — 
З гектари. Але ж по 300 
центнерів накопали. Весь 
врожай зібрали швидко — 
протягом якогосв тижня. А 
потім разом з усіма учнями 
школи допомагали колгосп
никам.

ТАКІ УРОКИ-
на все життя

Т ТЛВЕСН1 минулого року 
** наша бригада взяла 
зобов'язання виростити по 
65 центнерів кукурудзи в 
зерні з кожного із десяти 
гектарів, виділених для по
сіву. Ми ще взимку вивез
ли більше, як по ЗО тонн 
перегною на гектар, причо
му виконували цю роботу 
у вихідні дні. Посіяти і об
робити качанисту допомог-

<•
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жай кукурудзи, готуючи 
хороший подарунок ХХН 
з'їзду партії, то в цьому 
році всі зусилля спрямуємо 
на те, щоб достойно зустрі
ти з'їзди комсомолу.

Ніна СУДАК, 
керівник учнівської ви
робничої бригади 
Олександрівської се
редньої школи № 1.

Робота в ; 
бригаді допо- і 
магає нам кра- ' 
ще пізнавати 
життя. Ми ж 
че білоручка
ми готуємось 
ввійти в ньо- 

учнів, облюбу- Іго. Багато _ , _____ я
вавши роботу в сільському 
господарстві, пішли навча
тись у відповідні технікуми 
та вузи, а переважна біль
шість одразу пішла працю
вати в колгосп, розрахо
вуючи згодом заочно набу
ти вищої освіти. Хорошими 
прикладами для кожного з 
нас є телятник Іван Без
кровний, трактористи Воло-......-,_______ , . мриь і и ООЛО-

ли нам колгоспні механіза- димир Олянченко і Микола 
тори. Чимало довелося і Овсієнко, ланкова-кукуруд- 
рук докласти: дідсаджува- зовод Валентина Бойчен- 
ли и ---- ко — наші колишні випуск

ники.
Скромні успіхи окрилю

ють нас на боротьбу за ще 
вищі показники в навчанні 
та роботі. І якщо торік ми 
виборювали високий уро-

ли у зріджені гнізда, про
ривали, обсапували. І ви
гналась наша зеленолиста 
«королева» до 3—4 метрів, 
а майже на кожному стеб
лі — по два обважнілих 
качани.

п 40 позаштатних секретарів Ч 
р райкомів і міськкомів пра- 5 
Р цюють у нашій області. Та- 0 
р кі досвідчені вожаки мо- д 
■ ? лоді, як Світлана Скаль- о 
И ко (Кіровоградський райком Ч 
о ЛКСМУ), Анатолій Бачим Ч 
о (Знам’янський міськком «
8 ЛКСМУ) вже вдруге обн- д Ь раються позаштатними сек- 

ретарями.
* * *

8 12.800 комсомольців стали
а вожатими - виробничниками.

ш »
За час, що пройшов між . 

XI 1 XII обласними комсо- ’ 
мольськими конференціями, 
прийнято в члени ВЛКСМ 
34488 чоловік.

4 * *
Р Комсомольцями Кірово- 
о градщинн створені н усніш- - 
р но працюють: 55 шкіл пере- • 
р дового досвіду у сільському - 8 господарстві і 18 — у про- - 
8 мисловості; 27 рад молодик с 
■’ спеціалістів, Н комсомоль- .

ськнх штабів і ЗІ2 контроль- £ 
них постів, 9 громадських 
конструкторських бюро.

* * * ; 
На громадських засадах і 

створено 18 позаштатних юи- г 
корівських пунктів.

соссс ос<х<ссс<^осого:<ххг<хо;о-
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ґ^ЛОВО надається бри- 
—О гадирові першої 
комплексної бригади кол
госпи імені Ілліча Анато
лієві Кузьминському, — 
оголосив головуючий.

Для багатьох учасників 
районного зльоту шкільних 
виробничих бригад було 
несподіванкою, коли на 
трибуні появився зовсім мо
лодий хлопець, здавало
ся, ровесник багатьом з при
сутніх. <Чи не помилка? 
Може, бригадир шкільної 
виробничої бригади?».

Та ні. помилки нема. На 
зльоті виступав таки справ
жній керівник колгоспної 
бригади. Правда, молодий 
і як бригадир, і за віком.

Закінчував Анатолій се
редню школу в 1960 році з 
твердим наміром іти пра
цювати в колгосп.

— Правильне рішення, — 
підтримували його Віра За- 
резько, Марія Чала та інші 
однокласники, нині передо
ві виробничники артілі.

— Попрацюю в колгос
пі,— пояснював Анатолій, — 
складу іспит на практиці, 
а тоді вже і в інститут.

41ЬОГОДНІ у Сергійка неабияка ра- 
дість: мама подарувала йому чере

вички. Такі новісінькі (аж блищать!), 
чорненькі, з шовковими шнурочками і 
головне — з білим рантом. Ну, хіба не
чудова річ? Ех, шкода, що надворі зи
ма, а то б Сергійко обов’язково взувся, 
щоб і Мишко, Миколка та інші хлопчи
ки побачили. Правда, сусідській Наташці 
пін уже похвастався обновкою. А вона 
протягнула розчаровано:

— Якби черво-о-ні...
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Та, зрештою, що вона розуміється у 
хлопчачому взутті? Сказано: дівчисько. 
От мама знає, що Сергійкові до вподо
би, і завжди дарує такі хороші речі.

Мама... Хоч Сергійко і маленький ще 
зовсім (йому п’ять років усього), а доб
ре знає, що кращої від його матусі ніде 
немає. Про це і татко не раз говорив...

Хлопчик замислюється, щось прига
давши. Ні, таки дуже скучає він за ма
мою. І тут уже ні Наташка, що при
йшла в гості, ні любимі іграшки не до
поможуть. Сергійко нетерпляче запитує:

— Бабуню, коли ж уже мама прийде?
А почувши у відповідь: «Скорої», ха

пає стілець і ставить його біля вікна, 
Коли стати на нього, то видно дорогу, 
по якій мама додому повертається. Але 
де ж це вона сьогодні забарилася?

« Сергійко вже зачекався, коли раптом 
< почув знайомі кроки в коридорі.
| ...Вона зайшла збуджена, рум’яна з 
І морозу, трохи стомлена. Поцілувала 
• Сергійка і відразу розмову з татом за- 
’ вела.

— Були сьогодні в колгоспі. Ти б по
бачив, як там наші хлопці потрудилися. 
Вузькоколійку на фермі проклали, 175 
автопоїлок встановили, лозунги понапи
сували. Колгоспники задоволені: хороші 
шефи у нас, кажуть. А хлопці й справді 
молодці.

Іван засміявся у відповідь:
— Ну, годі вже, годі розхвалювати 

сеоіо гвардію. Звичайно, молодці. Та й 
секретар у них непоганий.

Він любовно глянув на дружину. При
гадав, як вперше зустрів її, майже дів
чинку, що приїхала з Тамбова після за
кінчення технікуму до них у вагонне 
депо. Його захоплювало, що Рая, ну 
просто дитя, залюбки виконувала цю да
леко не жіночу роботу — була огляда
чем вагонів. З хвилюванням чекав того 
часу, коли їх зміни співпадуть і він, 
можливо, випадково зустрінеться з нею. 
І яким щасливим почував себе Іван, 
коли ці зустрічі перестали бути випад
ковими і він міг годинами говорити з 
Раїсою, слухати її сміх, бачити блиск 
її очей. Хлопці, бувало, не раз жарту
вали:

— Дивись, Анішин, одружишся на 
Раїсі, то й дома її не бачитимеш. Во
на ж у тебе активістка.

Та юнак на це не зважав. Зрештою, 
йому навіть подобалось, що дівчина
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( завжди серед друзів, живе їх інтереса-
1 ми, вболіває за кожного. І коли вони
< ‘»дружилися, Раїса залишилася та-

Спочатку працював при
чіплювачем, а коли в гаря
чу пору жнив невистачало 
трактористів, сів за кер
мо машини: адже разом з 
атестатом зрілості і золо
тою медаллю він одержав і 
кваліфікацію механізатора.

Минулої зими правління 
направило Кузьминського 
обліковцем у бригаду. Іди, 
мовляв, наводь порядок, 
адже бригадир, Лазар Не- 
мировський, малограмотний, 
та до того ж часто в пляш
ку заглядає.

Важкувато було. На ро
боту доводилось загадува
ти, а бригадир по кілька 
днів не появлявся на люди. 
Обліковець давав колгосп
никам наряди, перевіряв їх 
виконання, і виходило непо
гано.

— Ти, Анатолію, вже по 
суті бригадир, — якось піс
ля січневого Пленуму ЦК

КуиииивыЮТ

партії сказав секретар 
партбюро Сергій Іванович 
Козлов. — Мабуть, тільки 
треба узаконити тебе на цій 
посаді.

Хлопець не відмовлявся. 
Тим більше, що у нього 
було з кого брати приклад. 
Всього на п'ять років стар
ший за нього Леонід Бон
дар очолює третю бригаду, 
не гірше за інших справ
ляється з покладеними обо
в'язками.

/ вже перший рік приніс 
для бригади Анатолія, яка 
раніше хронічно відставала, 
чудові результати: перше 
місце в колгоспі по вро
жайності і друге — по ви
робництву тваринницьких 
продуктів. Колектив брига
ди, розташованої за сім кі
лометрів від центральної 
садиби в селі Мостовому, 
зібрав на круг по 26.6 цент
нера пшениці, 62 центнери

кою ж. Навіть з народженням Сергійка 1 
анітрохи не змінилася. Правда, на іншу ’ 
роботу перейшла. Спочатку була техні- ) 
ком, потім техніком-дефектовщнком. І 
Здавалося, що може бути романтичного > 
в складанні опису вагонів, що надійшли ) 
в ремонт? Та Раїса в усьому знаходила 
захоплююче. Іван годинами міг слухати > 
про те, що сьогодні в багатьох вагонах } 
треба було замінити колісні пари, голів- | 
ки автозчепки, ресори чи підшипники. >

А нещодавно стала Раїса техніком у / 
плановому відділі. Та що робиться в ) 
цехах, завжди знає, бо вона ж — комсо- | 
мольський ватажок. До її невисокої ’ 
постаті вже звикли в цехах депо. Зав- І 
жди знайде час, щоб провідати своїх і 
друзів. Он підійшла до Володі Скляра. > 
Хлопець працює теслярем, та Раїса дав- | 
но помітила, що є в нього організатор- ) 
ські здібності. Тому й дає йому завжди • 
відповідальні доручення.

— Володю, наступного вихідного тре- ) 
ба б недільник провести. Ти вже орга- . 
нізуй масовий вихід. Зробиш?

— Звичайно, Раєчко, — з готовністю І 
відповідає юнак. )

А ще про Валю Штогріну треба не | 
забути, і що трапилося з дівчиною? Бу- > 
ла такою активною, а вийшла заміж —) 
немов підмінили її. Доведеться розтор- і 
мошити.

З тим поговорити, тому ДОПОМОГТИ... I

Хіба є край турботам комсомольсько- | 
го секретаря, та ще коли в організації І 
96 чоловік? Звичайно, ні. Та Раїсі ці ’ 
турботи тільки радість приносять. Хі- ) 
ба б змогла вона без них? -

А коли говорила з трибуни районної ’ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ конференції, іде раз по- І 
думала про це. Дивилася в багатолюд- і 
ний зал і відчувала, що з цими юнака- ; 
ми та дівчатами — все її життя. І вона ) 
виправдає довір’я колективу депо, ви- » 
правдає високе звання члена партії.

...Короткі зимові дні. Зоглянутися не І 
встигнеш, як уже сутінки огортають ) 
землю. Раїса вмикає світло, дістає під- ► 
ручники, олівець.

— Сідай,—звертається до чоловіка. — ) 
Так на чому ми попереднього разу зупи- » 
нилися?

Іван вчиться в заочній середній шко- | 
лі, і Раїса допомагає йому долати ал- ) 
гебру. Пройде півтори—дві години, вона > 
перевірить, як засвоїв чоловік черговий І 
розділ. Тоді можна буде поговорити про Ь 
все почуте на XII обласній комсомоль- 2 
ській конференції, і про новий костюм- > 
чик для Сергійка, і про програму тан- ) 
цювального гуртка (адже її Іван ще й 
танцюрист). Або сядуть втрьох на ди- > 
вані і почнуть будувати плани: ось як » 
настане весна, вони з Сергіиком будуть 
ходити до лісу за першими квітами. 
Мама дуже любить квіти. І Сергійко 
обов'язково навесні посадить в грядку 
біля вікна матіолу чи айстру. Або й 
жоржину. Щоб вони квітли і радували 
зір його мами, такої невсипущої, ласка
вої, рідної.

Л. БАБИЧ.
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м. Знам’янка.

кукурудзи, 21 центнеру со
няшника, майже по 300 
центнерів цукрових буряків.

— Ми не сумніваємось,— 
каже голова правління 
Г. М. Діордіца, — що і по 
показниках тваринництва 
мостівці скоро вийдуть на 
перше місце. Це видно по 
тому, як колгоспники пова
жають свого молодого 
бригадира і стараються в 
роботі.

Дисципліна в бригаді 
зміцніла. Багато похваль
ного на адресу наймолод
шого в районі бригадира 
сказала нам секретар рай
кому комсомолу Надія Дя
кова.

— Бере наш Анатолій, — 
підкреслила вона, — лю
дяністю, організаторським 
хистом, знанням справи. 
І дарма, що дехто з недо
вір'ям ставиться до керів
ника бригади, іронічно на
зиває його «піонером».

Знаходиться в Кузьмин
ського час і для активної 
участі в громадсько-полі
тичному житті. В колгоспі 
його знають як кращого 
агітатора, активного члена 
бюро комсомольської орга
нізації і члена райкому 
ЛКСМУ. Тепер Кузьмин- 
ський кандидат у члени 
партії. Районна комсомоль
ська конференція обрала 
його делегатом на обласну 
комсомольську конференцію.

Анатолій повідав нам, що 
має намір вступити до 
Одеського сільськогоспо
дарського інституту. Що ж, 
вступні екзамени, скажемо 
прямо, він здає на «відмін
но».

М. БОНДАРЕНКО.
с. Петроострів 
Хмелівського району.

■ Приємний неспокій в
гро ДМУХНЕ, то при- 

нишкне вітерець, при
ємно залоскоче і втече. Бі
лі хмаринки пливуть на 
зоряному небі, кидаючи на 
землю ледь помітні тіні. 
Вони пливуть по землі, по 
леваді, по верхівках дахів.

А над селом котиться 
пісня випускників, спокійна, 
величава, зворушлива. До
дому Галина не йшла, а ле
тіла. Вітерець тріпотів кін
цями біленької хустинки.

В хаті горіло світло — 
значить, ждуть.

Рипнули двері.
— Мамо! Ось і закінчи

ла школу, — Галина про
стягнула дбайливо згорну
тий атестат зрілості.

— Добре, доню. А ку
ди ж тепер?

— Майбутнє покаже.
...А сон, як назло, не 

йшов. Сповнене турботою 
дівоче серце: а й справді, 
куди ж тепер? Хвора ста
ренька мати працює на 
свинофермі, батькові теж 
багато що вже не під силу. 
Треба працювати, а там — і 
вчитися.

— Значить, хочеш заміни
ти матір? — запитав її 
вранці завідуючий свино
фермою Михайло Олексійо
вич Білоконь.

— Так.
Оглянув тендітну фігурку, 

недовірливо подумав: «Ачи 
справиться?»

— Комсомолка?
— Авжеж...
— Гаразд, Галино. Від

починь місяць-другий і при
ходь. — погодився завфер
мою.

— Ні. Я хочу завтра 
вийти на роботу.

Знову здвигнув плечима. 
Мовляв, хто вас, молодих 
тепер зрозуміє. З виду дів
чисько, а он яке настир
ливе.

Ферма — не школа. Ро
боти багато, рано вставай, 
пізно лягай. А тут ще ні
якої механізації: все рука
ми робити доводиться.

— Коли механізуємо фер
му? — запитувала у членів 
правління. — Он у сусід
ньому колгоспі все до тол-

ТРОХИ більше як півроку працює комсомолка ЛІда
• Діброва в культмазі міста Бобріїнця. Та вже здо

була вона пошану І в покупців, і в комсомольців первин
ної організації раймагу. яку вона очолює. Всі 
магазину систематично виконують фінансові і 
покупці задоволені чуйним ставленням 
лок-продавців. Недарма ж комсомольці 
зації обрали Ліду своїм делегатом на 
польську конференцію.

На з н і м к '

І ПІДДІ ли 
плани, а 

до них комсомо- 
раііониої органі- 
обласну комсо-

у: ЛІда ДІБРОВА.
Фото К. ВАСИЛЬКА.

ку, а тут не ферма, а ді
дівська конюшня.

— Ач, куди бере. Буде з 
дівчини толк, — казали в 
поавлінні.

І не помилились. Про
йшло більше року, а Гали
на Гаврилюк вже стала 
відомою свинаркою в ра
йоні. її згадували як кра
щу трудівницю па районній 
комсомольській конферен
ції, вона обрана делегатом 
обласної конференції. Мо
лодь колгоспу виявила їй 
довіп’я: обрала до складу 
комітету первинної органі
зації колгоспу. Всюди всти
гала дівчина: співала в хо
рі сільського клубу, і на 
фермі справи йшли непо
гано.

В 1960 році Галина одер
жала від своєї групи 380 
центнерів свинини.

Та справжню радість 
натхненної праці відчула во
на в третьому* році семи
річки, коли правління кол
госпу, партійна організація 
присвоїли їй високе звання 
ударника комуністичної 
праці.

Радо прийняла її і столи
ця України, куди разом з 
іншими комсомольцями ра
йону була запрошена на 
пленум ЦК ЛКСМУ.

З високої Володя мирської 
гірки милувалася Дніпром, 
ходила ввечері по Хреща-НАГОРОДИ -ПЕРЕМОЖЦЯМ
ПРО ПІДСУМКИ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО СОЦІАЛІСТИЧНОГО 

ЗМАГАННЯ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, 
КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ. ПІОНЕРІВ І ШКОЛЯРІВ 

ЗА ВИРОЩУВАННЯ ВИСОКИХ УРОЖАЇВ 
КУКУРУДЗИ В 1901 РОЦІ

ЦК ЛКСМ України, Міністер
ство сільського господарства 
УРСР, Головне управління рад
госпів УРСР, Міністерство осві
ти УРСР постановили:

I. Визнати переможцем у 
змаганні Кіровоградську облас
ну комсомольську організацію, 
яка зайняла друге місце у зма
ганні, нагородити її Почесною 
грамотою і вручити грошову 
премію у розмірі 400 карбован
ців.

II. Занести до Книги Пошани 
Ордена Леніна та Ордена Чер
воного Прапора республікан
ської комсомольської організа
ції й вручити грошову премію 

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 12 січня 1962 р., З стор.

тику, зустрічала юнаків та 
дівчат — відомих передо
виків України. Ось вона — 
справжня радість натхнен
ної праці, ось воно — щастя!

— Буде по 400 центнерів 
свинини в цьому році, — 
запевнила вона односель
чан по приїзді додом^у.

І слова дотримала?
Здала державі в минуло

му році 405 центнерів. ,В 
новому Галина Гаврилюк 
зобов’язалася здати держа
ві 600 центнерів свинини. 
Немає сумніву: вона вико
нає своє зобов’язання. До 
цього її зобов'язує почесне 
звання ударника комуніс
тичної праці, комсомольське 
завзяття.

...Увечері в кімнаті дів
чини довго горить елек
тричне світло. Низько над 
книгою схилилася Галина. 
Біляві косн променисто ви
блискують проти світла, а 
очі, такі ж уперті, бігають 
по рядках. Так, їй треба 
багато читати, адже пода
ла заяву про вступ до 
Київської сільськогоспо- 
дапщжої академії.

Незабаром вступні екза
мени. їх потрібно скласти 
так же успішно, як і екза
мен на трудову зрілість.

М. ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ.
Колгосп «Росія»
Ульяновського району.

у розмірі 300 карбованців Олск- 
сандрівській районній комсо
мольській організації (секретар 
Л. Борбицька), силами якої на 
площі 7.278 гектарів вирощено 
врожай кукурудзи по 57,<1 цент
нера з гектара.

III. Нагородити Почесною гра
мотою ЦК ЛКСМУ з врученням 
грошової премії у розмірі 200 
карбованців Новопразьку ра
йонну комсомольську організа
цію (секретар М. Заболотна), 
яка виростила кукурудзу на 
площі -1.000 гектарів при вро
жайності 59.8 центнера з гекта
ра.

(Далі буде).



ДГУЩАЛИСЯ сутінки. Сонце давно сховалося за го
рою, і в тому місці, де воно скотилося вниз, стояв 

тільки високий багряний стовп. Але і він поволі згасав, 
наче прутик, вийнятий із горна, і в міру цього все біль
ше насідала на землю чорна ніч.

Дорога йде вгору, виривається на широке степове 
плато і там, де бовваніє старий густий ліс, круто за
вертає в балку. Цю дорогу Аркадін Півненко знає, як 
своїх п'ять пальців. Ось уже четвертий рік майже кож
ного дня, а в гарячу пору і по два — три рази на день, 
курсує він цією дорогою туди й назад, туди й назад — 
з колгоспу в район, з району в колгосп.

Аркадін сидить за кермом хвацько, в лівому куточ
ку губ він тримає недокуреиу цигарку. Натужно, але 
рівно гуде мотор. Машину злегка похитує в розбитих 
коліях, іноді колесо вискакує на суху грудку або по
трапляє в розмитий дощовими струмками рівчачок, і 
тоді кузовом кидає так, що ящики в ньому з гуркотом 
підскакують. Аркадій від того шуму здригається, квап- 
ливо натискує гальма, але вже пізно, і він знову пускає 
машину на повних газах уперед. Це дратує Аркадія, і 
він випльовує одну цигарку, бере другу і все піддає 
та й піддає газу, щоб швидше завершити обридлий 
рейс. Та є друга причина, яка примушує все більше і 
більше натискувати важіль. Сьогодні в клубі великий 
вечір, гратиме духовий оркестр, і йому, Аркадію, мож
ливо, випаде щастя повести у танець Наташу Корінну.

У Наташі очі, яких немає ні в кого, а коса пишна, 
як у казкової царівни. Може, ніхто цього не помічає, 
але Аркадій давно ходить за дівчиною, мов тінь. На
вмисне їздить тією дорогою, якою вона прямує в поле, 
вигадує завжди так, щоб підвезти її в кабіні, а 
якщо не вдається підвезти, то хоч побачити 
і кивнути головою, махнути рукою, гук
нути: «Привіті». 
ОСТАННІМ часом Ната

ша зовсім уникала зу
стрічей. Побачивши його, 
червоніла і скоріше йшла 
геть, мовчазна і холодна. 
Зате до Івана Шевчука вона 
все більше усміхалася, зна
ходила для нього і тепле слово. 
Аркадій губився в сумних здогад
ках; найближчий друг—суперник? 
Разом вчилися в школі, разом бу
ли на шоферських курсах, рядом 
спали, в одному чемодані тримали 
свої пожитки, разом пили і їли і рап
том — суперники! І не придумаєш та
кого. Ніхто й не повірить, бо Івана 
Шевчука знають, про його тиху і ла
гідну вдачу ходять анекдоти. Та чим 
більше Аркадій вдумувався, тим 
більше переконувався, що тут щось - 
не те. Тиха вода греблі рве. Як же то 
він, Аркадій, раніше нічого не помі
чав? Одного разу і Наташа прийшла до них в гараж і не 
до Аркадія, а до Івана звернулася: «Може б ти мені са
пу погострив?..»

Коли вивозили суперфосфат на плантацію, то Ната
ша не схотіла сісти на його машину, а сіла до Івана. 
Навіть бригадира попрохала, щоб на ділянку її ланки 
возив добрива Іван; його ж, Аркадія, заслали у най
дальший куток. Тепер все зрозуміло... Нарешті, відкри

єшся очі. А якщо так. то виходить, що ти, Іване, мені 
не друг і не товариш, подумав Аркадій, спльовую
чи недокурену цигарку і запалюючи нову.

СЬОГОДНІ вранці з гаража виїжджали разом. В 
рейсах зустрічалися кілька разів. Іван возив бере

зові колоди із лісоскладу. їздив тихо. І, як навмисне, 
Аркадій кожного разу хвацько обганяв товариша, об
давав курявою. Бувалий в бувальцях «газон» скрипів, 
деренчав, натужно ревів, але підкорявся.

За останньою ходкою Аркадій обігнав Івана зразу 
на виїзді із райцентра, біля місточка, де навіть літом 
не висихає калюжа. Іван, напевно, дуже круто звернув 
зустрічній машині і потрапив колесами у кювет. Щоб 
виїхати. Шевчук обережно смикав машину то вперед, 
то назад, розкачував її.

Аркадій порівнявся, пригальмував.
— Давай трос, підсмикну.
— Нічого страшного, сам виїду, — відповів Іван.
— Як знаєш.
Аркадій дав газу. Швидко летять кілометри, та ще 

швидше згущаються сутінки. Багряний стовп на небі 
зовсім згас, попереду чорніє ліс. Машина давно подо
лала рівне степове плато, і за роздумами Аркадій не 
зогледівся, коли домчав до повороту. Збавляючи газ і 
натискуючи гальма, хлопець висунувся з кабіни і огля
нувся назад. Дорога пустувала. Шевчук відстав, і да
леко, він уже не наздожене. Казав же — давай під
смикну, не схотів — тепер нарікай на себе... А він ось 
через півгодини буде вдома, здасть курчат, заведе ма
шину в гараж і прямо до клубу.

Аркадій повертає біля кабіни надщерблене кругле 
дзеркальце і вдивляється в нього, але сутінки уже на
стільки згустилися, що нічого не видно. Не видно уже 
й дороги, і шофер звично шарить рукою, щоб включи
ти фари.

Цокнув вмикач.
Але що це?..
Фари блимнули й погасли.
Знову — раз, вдруге, втретє — цокає вмикач: тем

но. Аркадій зупиняє машину, вискакує, відкриває ка
пот, мацає провідки, присвічує сірником — здається, 
все в порядку, а світла нема. Невже згоріли лампочки? 
Не заглушуючи мотора, шофер рвучко відкриває фари, 
викручує лампочки. Так і є... Згоріли. Але у нього десь, 
здається, повинні бути запасні Він шукає їх у ящи
ках під сидінням. Нема. Нема і в тому ящику, що під 
кузовом. Нема ніде. Що ж тепер робити?
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Аркадій важко сів у кабіну і повернув ключика. 
Мотор пирхнув і затих. І тоді з кузова донеслося пис- 
котіння курчат в ящиках.

— Виздихали б ви були...
Хоч і вилаявся зо зла, та зразу ж виліз4 на кузов, 

нижні ящики обгорнув соломою, зверху кинув свою 
стару фуфайку. Чи то від тепла курчата примовкли, чи 
то просто солома і фуфайка приглушили їхні голоси, 
але писк не повторювався.
ІЛАД степом і лісом простилалася тиха весняна ніч. 
11 В сухих торішніх бур’янах зашерхотів польовий 
звірок. Аркадій довго ходив біля машини, сідав у ка
біну і знову виходив, прислухаючись до нічного гомо
ну. Була надія, що дорогою ще промчить запізніла 
машина, всякий друг-шофер виручить, якщо 'є запасна 
лампочка.. Але, видно, всі машини уже проїхали, десь 
позаду залишився один тільки Іван Шевчук.

Аркадій знову перебирав у пам’яті всі події 
недавнього часу, готувався до ночівлі в 
і крадькома зиркав назад: чи не блисне 
біля лісу на повороті вогник? Вдивлявся 
у темноту і прислухався. Відходив 
навіть на сотню кроків від ма
шини — тихо, ні звуку. 
А може Іван поїхав 
іншою дорогою? 
Може махнув,

степу

а

ЯК це буває, поза лісом? 
Уже рахував секунди: одна, 
Дві, три.., десять.., двад
цять...

Так і є,
------- МІЧУ.

Гільки-но Аркадій заніс ногу до кабіни
'ПОТУ блИГІ^п г>пг,,„„ СІ_____ 7 ЛОШНИ,

ппТ„„ ■ 1 є* ’"«ого нема, Івана вже не буде вінпоїхав іншою дорогою ІД"» він

Різ1"^Га^Ха1^3Хоч"ваТка61„ГГаЛУВаВСЯ- Вія

— Що це в тебе?
шню ^авсч“УьоГ°ХоХ “а₽Ф 1 КУТВВ “0Ю

— Фари, бодай їм...
— Обидві?
— Обидві.
— Історія, — промовив Іван і тихо свиснув. — А

знаєш, ї в мене нема запасних. Т чому я, дурень, не ;ч 
клав? От же телепень. . .

«Артист, — подумав Аркадій. — Розігрує із се е 
добряка. Сказав би просто, що не дам, і квит, і їхав 
би поскоріше до тієї...» . - • л

Аркадій готовий був сказати товаришеві різке слово, 
але удавав з себе байдужого. Він повернувся до се е 
в кабіну.

— Ну, ти їдь, — сказав з притиском. .
— А ти? — міркував Шевчук, не помічаючи п сло

вах тозарнша ні різкого тону, ні виклику.
— Мені однаково, почуватиму... .
— Оце історія, так історія, — продовжував шевчук 

в тому ж дусі. — Взяти тебе на буксир? Без фар
стукнеш, що обидва перевернемось. 
Знаєш що? — раптом спохватився 
товариш.

— А що?.. . _
— Бери мої лампочки і їдь.
Аркадієві здалося, що він чо

гось не дочув або ж Шевчук 
занадто їдко жартує.

— Я заночую... Мені що?
— гомонів Іван. — Кабіна 
тепла. Ей, хлопці! гукав 
він до вантажників, наче 
все уже було вирішено. 
Переходьте на Лркадієву 
машину, з ним додому 

поїдете...
І направився до своїх 

фар.
У руках блиснув ключ. 
— Не візьму! Чуєш? Не 

візьму! — надривно ви
гукнув Аркадій, стукнув
ши дверцятами кабіни.

■— Ти що? Збісився? — зди
вувався Іван, вражений 
лосомі і дивним 
товариша. Підійшов 

біни, порився в кишені, шукаючи цигарок, 
знайшов і попросив у Аркадія.

Коли припалював, охопив цигарку своїми 
долонями і, ловлячи язичок сірникового полум’я, казав 
спокійно: — Бери, я почекаю, може, хто їхатиме пізні
ше, то й мене виручить..^

Аркадій несподівано обм’як і знітився. Вій раптом 
зрозумів, що товариш завжди був щирим, що підозрін
ня безглузді, що...

— Знаєш, — сказав Ізан, затягуючись цигаркою, —• 
поїдемо на одній, я на одній і ти на одній, помалень
ку доберемось... Ти що везеш?

— Курчат.
— І думав ночувать? Ой, Аркадію!..

11ЕРЕЗ кілька хвилин дві автомашини рушили попід 
темним лісом. Кволі вогники нащупували дорогу, 

перебігаючи з кущів терну на стовбури дубів, вихоп
лювалися на озимину. Машини обережно сповзли у яр, 
проторохтіли над урвищем, натужно проревіли під го
ру і, немов вирвавшись на волю, по рівній дорозі все 
швидше і швидше помчали до села. Свіжішав вітер, в 

темному небі рясно сіяли теплі осінні зорі.
с. Березівка
Хмелівського району.

і го- 
поривом 
до ка- 
але не

довгими

Редактор П. МАРЧЕНКО
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