
Перебування радянської 
партійно-урядової делегації 

в Румунії
БУХАРЕСТ, 18. (ТАРС). 

Вчора ввечері радянська 
партійно-урядова делегація, 
.очолювана Першим секрета
рем Ц1< КПРС, Головою 
Ради Міністрів СРСРМ. С. 
'Хрущовим прибулу в місто 
Ясси. На всьому шляху від 
кордону до Ясс радянську 
делегацію вітали тисячі тру. 
ДЯІЦИХ.

На пероні і
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виступили перед 
з короткими 

які не раз 
бурхливими

В ПОХІД ЗА ДЕ
, МОЛОКО І М’ЯСО!

привок-
* *

18 червня. 
ТАРЄ Д. Бо-

за
часом (о 10 го- 

в

пе- 
оп-

ма-зустрічі, які ви 
з трудящими нашої 
наступні розмови і

БУХАРЕСТ, 
Кореспонденти 
чаров і К. Кравченко пере
дають: '

Сьогодні о 9 годині 
місцевим
дині московського часу) 
Бухарест на запрошення 
Центрального Комітету Ру
мунської робітничої партії, 
Державної Ради і Ради Мі
ністрів Румунської Народ
ної Республіки з візитом 
дружби прибула радянська 
партійно-урядова делегація 
на чолі з Першим секрета
рем ЦК КПРС, Головою 
Ради Міністрів СРСР М. С. 
Хрущовим.

На вокзалі Беняса. деле
гацію зустрічали Перший 
секретар ЦК РРП, голова 
Державної Ради РНР Г. Ге
оргіу-Деж, голова Ради Мі
ністрів PHP І. Г. Маурер 
та інші керівні діячі партії, 
і уряду, численні представ
ники громадськості 
Ської столиці.

На привокзальній 
зібрались . десятки 
трудящих столиці і 
лишніх сіл. У руках у зу
стрічаючих національні і 
радянські прапорці, букети 
живих квітів, транспаранти.

До мікрофона підходить 
Г. Георгіу-Деж і палко ві
тає посланців радянського 
народу. * • • • 4

Наш народ, заявив він, 
зустрічає з відкритим сер
цем посланців славної Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу, великого ра
дянського народу, чиї блис
кучі перемоги в справі бу- Георгіу-Деж. 
дівництва комунізму явля
ють собою 
приклад для народів 
соціалістичних 
трудящих усього світу.

Візит радянської партій
но-урядової делегації в Ру
мунію. заявив Георгіу-Деж, 
буде справжнім святом щи
рої братерської 
між румунським і 
ським народами, 
блискучим виявом 
мої єдності наших 
всього соціалістичного 
бору.

Захист миру, врятування 
людства вже в нинішню 
епоху від кошмару нової 
війни комуністичні і робіт
ничі партії, держави — чле
ни великої співдружності 
соціалістичних країн розгля
дають як високе історичне 
завдання.

, Наприкінці Георгіу-Деж

румун-

•••

площі 
тисяч 

навко*

запалюючий 
усіх 

країн, для
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зальній площі в Яссах 
бралось понад ЗО тисяч жи
телів міста. М. С. Хрущов, 
член Політбюро ЦК Румун
ської робітничої партії, за
ступник голови Ради Мі
ністрів Румунії Еміль Бод- 
нераш
присутніми 
промовами, 
реривались 
лесками.

*
сказав:
тимете 
країни,
переговори будуть могутнім 
підтвердженням волі на
ших народів до миру, їх 
рішимості і далі з непохит
ною наполегливістю доби
ватися торжества розуму у 
відносинах між народами, 
виступати за мирне співіс- 

. нування держав з різними 
соціальними системами, 
здійснення загального 
повного роззброєння,
розв’язання насущних між
народних питань відповідно 
до інтересів усіх народів, 
усього людства.

Потім з промовою висту
пив глава радянської пар
тійно-урядової делегації 
М. С. Хру.щов.

Передавши трудящим Ру
мунської Народної Респуб
ліки палкий, сердечний при
віт від Комуністичної пар
тії, уряду і народів Радян
ського Союзу, М. С. Хру
щов від усієї душі подяку
вав за гостинну зустріч.

Радянські люди, заявив 
М. С. Хрущов, добре зна
ють про видатні досягнен
ня братнього румунського 
народу в будівництві соціа
лістичної Румунії. Ми щи
ро, від усього серця радіємо | залежить від нас. Працю- 
з успіхів, яких досягли тру
дящі вашої країни в будів
ництві нового життя під 
керівництвом свого випро
буваного авангарду — Ру
мунської робітничої партії, 
її Центрального Комітету 
на чолі з нашим великим 
другом товаришем Георге

дружби 
радяп- 
новим 

неруши- 
країн і 

та-

З кожним роком, вказав 
М. С. Хрущов, дедалі біль
ше міцніє і розвивається 
всебічне співробітництво 
між Радянським Союзом і 
Румунською Народною Рес
публікою. Наші марксист
сько-ленінські партії і на
роди наших країн ^зв’язані 
між 
ми і 
цтві 
му і 
ють 
допомогу та підтримку.

Ми можемо запевнити 
вас, дорогі товариші друзі, 
шо радянські люди і далі 
робитимуть усе для зміц
нення і розвитку радянсько- 
румунської дружби та спів
робітництва.

Промови Г. Георгіу-Деж 
і М. С. Хрущова не раз пе
реривались бурхливими оп
лесками, вигуками «ура!».

собою спільними ціля- 
завданнямн в будівни- 
соціалізму та комуніз- 
по-братерському пода- 

однн одному взаємну

Радянсько-румунські переговори почались
' БУХАРЕСТ, 18 червня. (ТАРС). Сьогодні тут у бу
динку Палацу республіки почались переговори між 
партійно-урядовими делегаціями Радянського Союзу і 
румунської Народної Республіки.

Переговори відбуваються в атмосфері сердечної друж
би і братерства.

-------------- «>+
Урочисті збори громадськості 
Москви, присвячені 80-річчю 

в дня народження Г. М. Димитрова
МОСКВА, 18. *.' (ТАРС). 

Сьогодні відбулись урочис
ті збори громадськості сто
лиці, присвячені 80-річчю з 
дня народження Г. М. Ди
митрова, великого сина 
болгарського народу, ви
датного діяча міжнародно
го комуністичного і робіт
ничого руху*

Колонний зал Будинку 
спілок заповнили робітники 
московських підприємств і 
будов, партійні, радянські,

18. профспілкові і комсомоль
ські працівники, ветерани 
революційного руху в Росії, 
діячі культури. Присутні 
болгарські студенти, які 
вчаться у вузах столиці, 
глави ряду дипломатичних 
представництв.

Збори відкрив секретар 
Центрального Комітету 
КПРС, перший секретар 
ММК КПРС П. Н. Демічев.

З доповіддю виступив 
член Президії ЦК КПРС, 
секретар ЦК КПРС О. В. 
Куусінен.

Два роки тому на ферму колгоспу «По шляху Леніна» Голованівського району прийшли працювати 
комсомольці, кращі юнаки і дівчата. За цей період молочно-товарна ферма ліквідувала відставання. Кол
госп по надоях молока займає одне з перших місць в районі. Цьому сприяла добра кормова база і негаснуче 
полум’я соціалістичного змагання. Ось і зараз ти, читачу, бачиш на знімку: секретар партійної організації 
П. А. СМОЛІЙ. вручає доярці члену ВЛКСМ Марії ПОГОРОДНІЙ перехідний вимпел і грошову премікгза 
першість у змаганні. Всі присутні тепло поздоровили свою колегу. 
---------------------------------------------------------- 25 ----------------------------------------------------------

Зусилля 
потроїмо
Підвищення закупочних 

цін на продукти тварин
ництва, ми, 
сприймаємо, 
й допомогу з боку партії, 
народу. І хочеться запевни
ти. що й ми в боргу не за
лишимось — дамо більше 
цих продуктів, зробимо їх 
дешевшими.

Вірно сказано у Звернен
ні про те, як багато нині

тваринники, 
як підтримку

sAKCAf

ПролетарІ всіх країн, єднайтеся^

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Середа, 20 червня 1962 р

вати в наш час необхідно 
по-новому, збирати кожну 
краплинку передового 
свіду 
його у себе.

На власному прикладі пе
реконалась в цьому. Вже 
другий рік працюю, застосо
вуючи групове утримання 
свиней. Торік здала країні 
близько 1000 цнт свинини, 
а в цьому році зобов’яза
лась відгодувати 1000 го
лів свиней.
здала, а 500 зараз у мене 
на відгодівлі знаходяться.

Зараз даю їм зелені 
ми — поживні й дешеві 
Це повинно відбитись і на 
собівартості центнера сви
нини.

Молоді тваринники нашо
го радгоспу уважно прочи
тали Звернення і винесли 
єдине рішення: працювати 
краще, продуктивніше.

Н. СОЛОВЙОВА, 
свинарка радгоспу 
«Більшовик» Олек
сандрійського райо
ну.

до-
й запроваджувати

280 голів вже

Діло за нами 
не стане

Ми, молоді господарі 
ферм, добре розуміємо, що 
підвищення закупочних 
цін — це вагома, відчутна 
допомога нашим колгоспам 
і радгоспам. Звичайно, во
на дасть реальні плоди. 
Але дальше піднесення тва
ринництва немислиме без 
наших зусиль.

По підсумках п’яти міся
ців наша молочно-товарна 
ферма займає перше місце 
серед колгоспів району. В 
середньому у нас вже на
доєно по 1.380 літрів моло
ка на фуражну корову.

Перед у змаганні ведуть 
комсомольці. К. Прозоров, 
В. Ватря, В. Олійник зобо
в’язалися до 
ської молоді 
1.500 літрів, 
дотримають.

К. РУБЕЛЬ, 
доярка колгоспу іме
ні Калініна Новго- 
родківського району.

Дня радян- 
надоїти по 

Слова вони

ВІРНИМ КУРСОМ
Як з господарями своєї 

землі говорить партія з на
ми, колгоспниками, з усім 
радянським народом. І в 
Зверненні Центрального Ко
мітету і Ради Міністрів 
СРСР, яке опубліковано 
нещодавно в газетах, відчу
вається піклування і турбо
та про нас, про наше краще 
завтра. Всі колгоспники ар
тілі «Дружба» схвалюють 
шлях до достатку, який вка
зує партія.

Ми ще не складали кон
кретні плани щодо збіль
шення виробництва м'яса, 
продуктів тваринництва. 
Але міркували, радились і 
будемо все робити, щоб 
одержати цих продуктів 
якомога більше. Нині ми 
збільшили площу під посі
вами кукурудзи та цукро
вих буряків на корм худо
бі. Якщо торік було посія-

но 1650 гектарів качанистої, 
то в цьому році 2580. З них 
на силос 1290 гектарів. Цук
рові буряки вирощуємо на 
площі 205 гектарів.

Хороша кормова база дає 
нам можливість одержати в 
цьому році майже на 20 
центнерів м'яса більше (з 
розрахунку на 100 гектарів 
угідь), ніж в минулому ро
ці. Плануємо одержати по 
42 центнери м'яса на 100 
гектарів сільськогосподар
ських угідь. Це наш перший 
рубіж. Попереду — нові ви
соти. Колгоспні тваринни
ки, особливо комсомольці, 
добиваються непоганих ус
піхів в тваринництві, ста
ранно доглядають худобу. 
Механізація на фермах до
зволила дояркам мати 
укрупнені групи корів. На
приклад, доярка-комсомол-

ка Лідія Удовенко мав в. 
групі сто корів.

— Зробимо! Буде дешеве, 
молоко і м'ясо.

Нові закупочні ціни да- 
дуть господарству прибут- 
ків від тваринництва 22 ти
сячі карбованців. На ці 
кошти можна побудувати 
корівник, цілком механізо
ваний, з такою ж «ялин- 
кою» на 200 голів, яка вже 
працює в нашій артілі.

Ми розуміємо, що покла
датися на одні лише заку
почні ціни не можна. Тому 
складатимемо конкретні 
плани, щоб збільшити 
робництво продуктів тва 
ринництва,

ви*

здеіиевити їх.
Курс тримаємо на дешеві 
корми і механізацію,

о. мясніков, 
голова артілі «Дружба» 
Компаніївського району.

24 червня—День радянської молоді
24 червня юнаки і дівчата нашої Батьківщини вп’яте відзначать своє свято —< 

День радянської молоді.
У постанові ЦК ВЛКСМ про проведення Дня радянської молоді підкреслюється, 

що свято повинно стати для кожної комсомольської організації днем перевірки соціа
лістичних зобов’язань, підбиття підсумків діяльності комсомолу в період після XXII 
з’їзду КПРС і XIV з’їзду ВЛКСМ.

Аіолоді патріоти самовіддано працюють на цілинних землях, будують радгоспи і 
шахти, доменні і мартенівські печі, прокладають залізничні колії, борються в загонах 
«комсомольського прожектора» за використання резервів виробництва. Сільська мо
лодь, перетворюючи в життя рішення з’їзду партії і березневого Пленуму ЦК КПРС, 
поставила завдання одержати високі врожаї, добитися нового піднесення тваринництва.

По всій країні відбудуться мітинги, походи, карнавали, маніфестації молоді. Б\де 
проведено тематичні вечори, випущено усні журнали на теми: «Комунізм — це мо« 
лодість світу і його будувать молодим», «Партія — наш рульовий», «Комсомол — 
нашої доблесної партії син» та інші. Тисячі юнаків і дівчат візьмуть участь у спор
тивних змаганнях, концертах і конкурсах художньої самодіяльності.

Гості з Чехословаччини в Кіровограді
Вчора з Москви до Кіровограда при

була делегація Чехословацької Спілки 
Молоді, яка перебуває в нашій країні 
на запрошення Центрального Комітету 
ВЛКСМ.

В її складі працівники Спілки Молоді 
Мирослав Тручка, Вацлав Кучера, Іржа 
Шкарда, молоді механізатори — Ян Ба- 
кулар, Ярослав Жачек.

В обкомі комсомолу, на підприєм
ствах обласного центру члени делегації 
детально цікавились структурою, фор
мами і методами роботи комсомоль
ських організацій.

Після трудового дня юнаки і дівчата 
Кіровограда зібралися в обласну філар
монію. Гут відбувся вечір зустрічі 
молоді міста з чехословацькими друзя
ми. На вечорі виступили передовики ви
робництва і члени делегації.

Після урочистої частини учасники ху
дожньої самодіяльності дали концерт.

Делегація чехословацької молоді про« 
буде в області кілька днів, ознайомить-, 
ся з досвідом роботи комсомолу по ком
плексній механізації сільськогосподар
ського виробництва.
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2. ДРУЗІ

наша Бойова пьогммл!

тарями бригадних організацій. На фермах провели збори доярок, на яких прагнули 
встановити причини низьких надоїв. Надії Залізко премію і вимпел вручили. Дівчина 
надоювала в середньому по 8 літрів молока на корову. От і почали з ясовхвати, чому 
в інших доярок значно нижчі надої. Н. Залізко працює в таких же умовах, як і ін
ші доярки ферми бригади № 1, а от успіхи має кращі. Довелося визнати, що в ор. 
г.анізації праці ше не все гаразд. Корми підвозяться невчасно, згодовуються абияк, не 
здобрюються, на прогулянку

Два стилі-два наслідки
корів не виводять. Та що гріха таїти, доглядали 
худобу дівчата поганенько. Якось змирились з усіма 
цими недоліками і жили спокійненько.

Про все це на зборах було сказано на весь голос. 
Щиро і принципіально. Тоді і керівники, і комсомольці 
задумались: як бути далі. Перебудовуватись — таким 
було рішення.

Збори пройшли жваво, цікаво. Були запальні висту
пи, гарячі суперечки. Член комітету їздовий Борис Шев
цов повів на зборах розмову про те, як живуть комсо
мольці — «горять чи тліють». Розкритикував Миколу 
Белімова, що працював на різних роботах.

— Ти ж механізатор широкого профілю, — розпіказ 
його Борис. — А огинаєшся 
хліба чи що? Питії

Заділо Миколу за 
бригаду.

ЗДАЄТЬСЯ, не так
п’яти лмія

ляється, вони давні знайомі. Говорять про життя, про відпочинок у клубі, про останні 
комсомольські збори. А потім і про кукурудзу. Перевіряють якість сівби. Квадрат 
виходить, 2—3 насінини в гнізді, але...

— Чому ж добрива не вносите? — запитує Віктор (так називають трактористи 
того високого хлопця).

Якусь мить панує мовчанка. Віктор підводиться, йде до сівалки.
— Ага, — вигукує він. — Ось причина. Стара сівал

ка без банок для внесення добрив.
Курс — на тракторну бригаду. Потрібен бригадир. 

Зараз, негайно. Але зустріч відбулася лише наступного 
ранку, бо спробуй знайти людину в широкому полі. 
Довгенько сперечався з Борисом Крикотненком, поки 
той, нарешті, сказав:

— Добре. Сівалку заміню комсомЬ.іятам...
І знову мчить мотоцикл. Тепер — на молочно-товар

ну ферму бригади № І. Групкомсорг там Надія Івано
ва. На цій фермі ще мало надоюють молока.

А- чому? Раціон порушується, режим — теж. Довело
ся розмовляти з зоотехніком артілі т. Па вловим. До
мовились, що наведе порядок.

Комсомольська група на фермі працює погано. Дояр
ки не знають навіть завдань, які ставляться перед ни
ми. Де вже там говорити про доручення. І Віктор про
водить бесіду про роботу XIV з’їзду ВЛКСМ, про 
завдання тваринників, аналізує роботу доярок. Про хи
би в своїй роботі вони й самі говорили самокритично. 
Немає комсомольського ритму на фермі, невимогливі 
вони до керівників.

Чимало довелося поговорити і з Надією Івановою, 
групкомсоргом. Роз’яснював, якими питаннями повинна 
займатись група, як спланувати роботу.

Ви вже, певно, здогадались, що мова йде про комсо
мольського працівника. Про Віктора Лисенка, інструк
тора Новомиргородського райкому комсомолу.

Комсомольська організація колгоспу «Україна» вва
жалась однією з «найважчих» в районі. Тому працівни
ки райкому комсомолу приділяють їй чимало уваги. 
Наприкінці квітня тут працював Віктор Лисенко, а 3—4 
травня побував Борис Капустянський. Він провів засі
дання бюро бригадних організацій, де секретарями 
Людмила Шевцова і Володимир Рак. ДАова йшла про 
план роботи на травень, про обговорення матеріалів 
XIV з’їзду ВЛКСМ, про підготовку до зборів. Тоді ж 
Б. Капустянський допоміг підготувати і провести збори 
у комсомольській групі на фермі.

Працівники райком}' ЛКСМУ стали вже добрими 
знайомими комсомольців колгоспу «Україна». Незаба
ром після закінчення роботи березневого Пленуму ЦК 
КПРС в с. Коробчине приїхали Б. Капустянський і 
В. Лисенко. Майже тиждень готували вони комсомоль
ські збори, на яких обговорювались рішення березневого 
Пленуму.

Борис і Віктор зустрічались з групкомсоргами, секре-

ХОРОШІ
чогось. Шукаєш легкого

кинь... 
живе. Попросився у тракторну

АВТОБУС вискакує на пряму, мов стріла, дорогу, що 
веде на околицю Новом иргорода. Мчить повз парк, 

широкоекранний кінотеатр «Мир»...
- Раптом Неля різко повертається від вікна.

— Нам не повезло, — каже Неля. — Он, полюбуй
тесь. Комсомольський секретар колгоспу Льоня Лома- 
кін з нареченою. В загс. Заяву понесли...

Звідки їй відомо це? Випадково?

уже й

Д| ЕРМА. Трьохрядний типовий корівник. Заходимо 
*** в приміщення. Дівчата пораються — обіднє доїння.
* — Здрастуй, Діно, — запросто вітається Неля з чор
нявою дівчиною. — Як же «Зіронька» твоя? На молози
во не1 запізнилась?

-*'•« — Рано ще....
йде далі.

Добрий день, Ташошо! Молока багато доїш?
- Ні, Нелю. Струмочками, цівочками. Корови не на

пасаються, та. й кормів малувато...
Просто, щиро, прямо говорила Таня Катрич. Так 

Іложна говорити лише з добре знайомою людиною.
Доїння закінчилось Зібрались дівчата докупи. Моло

денькі, сором’язливі. Майже рік працюють уже на фер- 
‘уі колгоспу імені Чкалова, після закінчення школи 
прийшли сюди. Не дуже говіркі дівчата. На запитання 
відповідають односкладно, коротко. Та коли заговори
ла інструктор райкому комсомолу, загомоніли доярки, 
Долилася щира, невимушена розмова. Вони довіряли 
працівникові райкому комсомолу свої думки, мрії, 
прямо і відверто говорили про все. Про радощі і невда
лі, про недоліки в роботі.

Звідки така довірливість?
... Це було в квітні.
Битим степовим шляхом мчить мотоцикл. Дивна якась 

людина отой водій його — високий, ставний хлопець. 
Зупиниться біля посівів кукурудзи, зійде з мотоцикла, 
ходить полем, обдив.іяе рослини, щось розмірковує. А 
через якусь мить—другу бовваніє його постать на посі
вах соняшника, гороху, цукрових буряків.

Хто ж він, отой ставний хлопець, якого все так 
Цікавить у полі? Може агроном?

• Мотоцикліст мчить у тракторну бригаду. Потім зно
ву в степ. На обрії виткнулись агрегати. То Олександрі» 
Руденко та Анатолій Іванов сіють кукурудзу. Водій 
мотоцикла зупиняється і прямує до трактористів. Вияв-II

багато справ вирішено, а 
** п'ять дніз довелося пробути в організації. Бо спер

шу ж самим потрібно в усьому до пуття розібратись, 
а потім уже й людей «наставляти». Ні, не жалкують 
Борис і Віктор за витраченим часом. Сьогодні вони 
уже бачать наслідки роботи. Он ніжна чудесниця про 
високий врожай своїми листочками шепоче, надої під
нялися. Діяльність комсомольської групи видно: дівча
та — перші на недільниках, ощадливими господарями 
стають, рейди по витрачанню кормів проводять. М. Бе- 
лімов успішно працює у тракторній і з вдячністю зга
дує пам’ятні для нього збори.

Тривале перебування в первинних організаціях збли
жує працівників райкому з комсомольцями, здружує їх. 
Тому юнаки і дівчата так щиро довіряють свої найза- 
повітніші мрії і думки другому секретареві М. Пашая- 
ку, зав. сектором обліку Т. Коваленко, Віктору Лисеїі- 
ку... Вони — хороші, вірні друзі молоді.

Чим виміряти роботу комсомольського працівника? 
Як визначити ту велику душевну енергію, яку він від
дає людям, справі? Це й нові благородні вчинки юна
ків і дівчат, хороші діла, додаткові центнери кукуруд
зи, м’яса, молока. А головне, що забезпечує успіх, — 
це робота з людьми в первинних організаціях. Робота 
цілеспрямована, послідовна.

Саме така робота в первинних організаціях і є дру
гою характерною рисою в діяльності працівників Ново- 
миргородського райкому ЛКСМУ. Про це яскраво гово
рить те, що працівники райкому часто мають тривалі 
командировки, що вирішенням тієї чи іншої справи 
займаються оперативно, конкретно, по-діловому. Вчора 
Віктор Лисенко розбирався у причинах поганої роботи 
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ свиноферми КОЛГОСПІ' імені 
Крупської, радить поїхати тваринникам повчитися у 
артіль імені Ватутіна. Сьогодні він обмірковує, як ор
ганізувати взаємоперевірку виконання зобов’язань сви
нарками колгоспів імені Суворова та імені Ватутіна, 
які змагаються між собою.

ву: ‘

ГЕТЬ СКУКУ
£4 ИДИТЬ Галя біля вікна 

і сумно-пресумно внтя-

Після десятирічки Оля Озерна поступила учнем то
каря на Кіровоградський агрегатний завод. Тепер 
уже комсомолка трудиться самостійно, самовідда
ною працею здобула звання ударника комуністичної 
праці.

На знімку: Оля ОЗЕРНА.
Фото М. САВКУНОВА. )
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 20 червня 1962 р., 2 стор. |

Дивлюсь я на небо 
та й думку гадаю: 

Чому я не сокіл, 
чому не літаю?..

А, наступного вечора ізно

Чом, чом не прийшов?..
А він, вона, вони — таки 

не прийшли.
Він — це Микола Ку ца

рев.
Він з Малої Вільшанки. 

А в Оброчному (назва яка!) 
мав прочитати людям лек
цію. І не в якийсь там бу
день (це щось би в лісі 
здохло!), а в самий Першо
травень. Зібралися люди до 
клубу, вважай, до обдертої 
хатини, ждали, ждали лек
тора, та й жданики поїли.

Точнісінько так само, як 
і на Міжнародний жіночий 
день.

Вона — це секретар ко
мітету комсомольської ор
ганізації колгоспу Шура 
Недєлкова. 150 комсомоль
ців п’яти сіл, які об’єднує 
артіль імені XXI з’їзду 
КПРС. виявили довір’я дів
чині. А вона із вересня ми
нулого року й по цей день 
не спромоглася скликати 
комітет, членами якого об
рані представники всіх 
бригад колгоспу. Загаль
ні ж комсомольські збори 
скликались раз — у квітні 
місяці.

Вони — це керівники кол
госпу і вожаки райкому 
комсомолу. Дуже рідкі гос
ті в Оброчному. Чи тому, 
що це найвіддаленіше село, 
чи тому, що там не дуже 
густо людей, але й про них 
же. забувати не можна.

От тому й виникає у Га
лі безліч отих «чому».

«Жити в нашому селі 
дуже скучно. Клуб є, але 
він на курячих лапках, кі
нопересувка приїздить ду
же рідко. В клубі немає 
навіть гармошки... Я хоті
ла, щоб добре попрацювати 
і повеселитися, адже я ще

о

її ОВЧАЛЬНА у новомиргородців 1 практика визна- 
** чення відряджень.

— Щопонеділка, — розповідає Б. Капустянський — 
всі працівники райкому збираються разом. Радяться, 
якими питаннями комсомольської роботи необхідно зай
нятися протягом тижня, хто куди поїде. Порядок вста
новлено такий: виконав завдання — телефоном пові
дом про це секретаря райкому і вже тоді повертайся з 
організації. А якщо на місці виявиться, що треба ще 
чимсь зайнятись, то, будь ласка, займайся. Повернувся 
з відрядження — напиши звіт про виконану роботу. 
Він зберігається у папці тієї чи іншої первинної орга
нізації.

... Битим степовим шляхом мчить мотоцикл. В черго
ве відрядження їде інструктор райкому — центральна 
фігура в районній комсомольській організації. Люди
на — щира, до всього чутлива, вірний друг молоді. Но
ві турботи у нього, нові справи. Не знає спокою невтом
не комсомольське серце.

В. МАЛИНОВСЬКИЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

Новомнргородський район.
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І БАЙДУЖІСТЬ!
зовсім молода, мені лише 
вісімнадцять років».

А що ж, правильно пише 
Галя. Вона не вимагає для 
себе чогось особливого, над
звичайною.

Закінчила дівчина десяти
річку — свинаркою стала. 
А потім за три кілометри, 
у Малій Вільшанці, дояркою 
була.

— Хіба мені легко дово
дилося, — каже Галя. — 
Залишала стару матір, і 
кожний день вставала о 
четвертій ранку, а поверта
лася о дев’ятій вечора? Ко
ли ж готувати роботи? (Во
на — заочниця Олександ
рійського сільськогосподар
ського технікуму). Але я 
працювала, тому що треба 
працювати. Восени пішла 
збирати буряки, бо залиша
лась ділянка...

Зараз Галя доглядає те
лят тут, в Оброчному. Є 
час і посидіти за підручни
ком, і понудьгувати, і по
зітхати. Чому, скажімо, у 
Малій Вільшанці і Малій 
Мазниці кінофільми показу
ють тричі на тиждень, а в 
Оброчному — коли права

нога кіномеханіка захоче. 
Чому Галі знов пропонують 
за кілька кілометрів ходити 
на буряки, а заробленого 
нею ще в минулому році 
Цукру досі не видали?

Чому із 150 комсомольців 
колгоспу мають комсомоль
ські доручення тільки 
Збори комсомольських ор
ганізацій бригад скликаю
ться від випадку до випад
ку. їх багато набралося, 
отих «чому».

сім?

і ПОГОВОРИТИ на збо- 
рах молоді є про що. 

От хоч би про те. як розвія
ти нудьгу в клубах, пожва
вити роботу бібліотек. В 
Оброчному, наприклад, є не 
завклубом, а ключник. По
саду по сумісництву займає 
продавщиця Рая Федорова. 
А книжки — і вдень із свіч
кою не знайдеш, бо ж на
віть пересувної бібліотечки 
немає. Ходили б оброчанці 
в Малу Вільшанку, так там 
теж клубна робота на ла
дан дише.

Є про що поговорити, по
радитись комсомольцям. Є

до чого прикласти енергію 
комсомольському комітето
ві колгоспу і його ватажко
ві Шурі Недєлковій. Спра
ведливо юнаки й дівчата 
бригад нарікають, що Шу
ра їх не знає, в них не бу
ває.

Шура й сама не запере
чує. Тільки ж... Колгосп 
має п’ять сіл — віддалених 
одне від одного за п’ять— 
шість кілометрів. А Шура ж 
дояркою працює. Робота — 
не з легких. Багато часу 
поглинає.

І вихід тут один: спира
тись на комсомольський ак
тив кожного з цих сіл, мати 
у кожному своїх ДІЯЛЬНИХ, 
бойових заступників — 
бригадних секретарів. Для 
цього треба частіше зустрі
чатись з ними, в усьому ра
дитись. Та й керівники кол
госпу повинні б не забува
ти, що Шура — не лише 
доярка, а ватажок колгосп
ної молоді, частіше іти їй 
назустріч.

І, нарешті, чому Ві.іьшан- 
ськнй райком комсомолу 
зайняв Чюзицію невтручан
ня?

О. ШКАБОЯ, 
спецкор «Молодого ко
мунара».



Без допомоги
оНотатки 

виховання», 
■ізотах за 

Піднімають

:: ЧИТАЧІ ПРОДОВЖУЮТЬ РОЗМОВУ 
ПРО ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДРУЖНІЄ ТАБІРНА. 

СІМ’Я
про естетичне 
опубліковані в 
13 і 16 травня, 
справді дуже 

важливе питання, яке по
винно хвилювати не лише 
педагогів і працівників на
родної освіти. Комуністичне 
виховання дітей, частиною 
якого є прищеплення есте
тичних смаків, безсумнівно, 
почесна справа всієї гро
мадськості.

Але стаття зачіпає лише 
одну сторону питання, а 
саме —~ художнє вихован
ня. Дійсно, образотворче 
мистецтво завжди було 
ефективним виховним засо
бом, воно вчить розуміти 
прекрасне і творити його. 
Саме тому живопис може 
і повинен служити надійним 
і невичерпним джерелом 
впливу на школярів.

Не можна не погодитись, 
що в Кіровоградській шко
лі № 3 є чому повчитися. 
Але й в деяких інших шко-

лах міста можна знайти по-
ДОСВІА-В Цій га’ 

лузі. Нещодавно мені дове
лося знайомитися з діяль
ністю піонерської дружини 

-і школи. Виявилося, що 
тут значне місце займає 
естетичне виховання юних 
ленінців.

Коли заходиш в актовий 
зал школи, відразу впадає 
в око «третяковка», на якій 
ПРеД„ставлен' твори кращих 
російських і радянських ху
дожників. Десятки репро
дукцій картин в акуратних 
рамочках виставлені для ог
ляду.

Галерея постійно обнов
люється, в її запасі близь
ко 500 репродукцій, зібра
них піонерами. Допомага
ють і підшефні з обласно
го госпіталю інвалідів Віт
чизняної війни. Недавно, на
приклад, вони подарували 
піонерам велику копію кар
тини Саврасова «Граки при
летіли».

ніяк не обійтися
Часто біля картин на пе

рервах чи після уроків зби
раються діти. І тут не тіль
ки свої, а й гості з інших 
шкіл, зокрема з 14-ї, 26-ї, 
29-ї. Тх зустрічають екскур
соводи в піонерських гал
стуках. Рідко буває, щоб 
екскурсію вів один піонер, 
найчастіше їх кілька, бо ко- 

«спеціалізується» в 
напрямі образо- 
мистецтва. Про

жен
певному 
творчого 
картини Маковського кра
ще за всіх розкаже Миша 
Журахович, про Серова — 
Віра Сизова, а творчість 
Васнецова найдосконаліше 
знає Люда Швець. Тут же 
час від часу експонуються 
малюнки своїх любителів 
живопису.

Піонери прагнуть навчи-

— Візьміть оцю книжку, Прокопе Ки- 
риловичу, не пошкодуєте.

Літня людина, у відповідь, недовірли
во поглянула на маленьку дівчинку, яка 
заклопотано поралась біля книжкового 
стелажа. Вже не один десяток років 
Г1. К. Митько переступає поріг цієї ус
танови, і не пам’ятає випадку, коли йо
му не вгоднлн. Але досі він мав справу 
з іншою бібліотекаркою, Клавою Рап.і- 
сій. А це якась нова, незнайома. Трохи ще 
повагався, потім взяв рекомендовану 
книгу.

Залишаючи бібліотеку, ніби мимохідь, 
запитав:

— Працюєш тут чи іцо?
— Та ні, Клаву підмінюю. Вона поїха

ла до міста на семінар.
— А-а, розумію. На громадських за

садах, значить, — збагнув старий і за
доволено посміхнувся.

...Все почалося з того, що завідуюча 
В. Куліш повідомила Ліді Куріпко — 
незабаром почне працювати школа гро
мадського бібліотекаря. Думка про те, 
що з’являється можливість перебувати 
у світі улюблених книжок, захопила Ді
ду. Мимоволі їй пригадувалось недале
ке минуле, коли, потай від дорослих, 
далеко за північ, просиджувала вона над 
романами «Анна Каренина» Л. Толстого, 
«Мартин Иден» Джека Лондона, п’єса
ми О. Горького та новелами А. Чехова, 
як тратила на книжки гроші, які мати 
давала на шкільні сніданки.

Відразу ж після закінчення школи 
працювала рахівником в колгоспі. Часу 
для книжок майже невистачало А от ко
ли перейшла в райвно секретарем-ста
тистиком, часу викроювалось більше, та 
й бібліотека під боком, через дорогу.

Ліда по 
добирає 
а по за-

— Хочу мати підшефну вулицю, — 
сказала дівчина бібліотекарці К. Рагіа- 
сій.

І ось майже рік шефствує 
Жовтневій над престарілими: 
книжки, розносить їх по хатах, 
кінченню терміну — обмінює

Ще задовго до того, як почала пра- і 
цювати школа громадського бібліотека- * 
ря, Ліда разом зі своїми подругами Ві- ) 
рою Дудою, Вікторією Підріз. Лідією , 
Левченко і Тамарою Євдищенко допо- * 
магала бібліотечним працівникам готу- ) 
вати книжкові виставки, писати плака- ? 
ти-об’яви. Разом заповнювали чптаць- ’ 
кі формуляри. Тому в школу прийшла ) 
обізнаною, майже підготовленою. {

«Що там книжки видавати», — ду- ; 
мала не раз Ліда. Та коли почала сама ) 
працювати, відчула, яка це копітка, і р'а- І 
зом з тим, відповідальна справа. 28 ти- ; 
сяч книг — чималий фонд. Кожну кни- ) 
гу треба відповідно розставити. Запити , 
абонентів теж треба вивчити, знати сма- ’ 
кн і нахили кожного. До того книжки І 
треба відповідно опрацювати, скласти па і 
кожну, бодай коротку, анотацію. Сло- [ 
вом, все це не так просто, як здавалося ) 
на перший погляд І

і все ж ніщо не розчаровувало Ділу > 
Куріпко. Навпаки, вона ще більше зако- І 
халася в книжки Бібліотека стала для | 
неї рідним домам

Зріють у дівчини нові плани. Вона го- ) 
туєтьс'я до вступу в Олександрійське ? 
училище культосвітньої роботи. І можна І 
з певністю сказати: Ліда стане біб.тіо- ) 
текаркою. обов’язково

Л. ЗАДВІРНА. >

тися не лише розуміти пре
красне, але й творити йо
го. І це дуже важливо. Дві
чі протягом навчального 
року рада дружини оголо
шує конкурс на кращий ма
люнок. Діти сперечаються 
відносно якості малюнків, 
жюрі визначає переможців, 
вручає призи. А одного ра
зу поряд з «третяковкою» 
з явилася ціла колекція ма
люнків, написаних учнем 7 
«Б» класу Толею Сосною. 
Його товаришам сподоба
лись і пейзажи, і зарисовки 
з шкільного життя, і порт
рети, виконані юним худож
ником.

Робота 
вихованню 
і в нашій школі. Періодич
но влаштовуємо конкурси, 
учнівські роботи експону
ються на виставках. Діти 
охоче слухають розповіді 
про життя і творчість ви
датних художників. Все ж 
хочеться зауважити, що все 
це робиться без певної 
системи. А в результаті — 
художнє виховання в шко
лі, як вірно зауважує автор 
нотаток, часто веде до не 
правильного сприймання 
кращих творів мистецтва.

Школи, як правило, не 
мають кваліфікованих спе
ціалістів, знавців образо
творчого мистецтва. Ми че
каємо допомоги, насампе
ред, від дитячої художньої 
школи. Не можна погоди
тись з автором у тому, що 
вона добре допомагає пед- 
колективам. Звичайно, семі
нар вчителів початкових 
класів і виставки — хоро
ша справа. Але цього мало. 
Значного потягу дітей до 
образотворчого мистецтва 
непомітно, ось що прикро.

Викладачі художньої шко
ли не цікавляться конкурса
ми учнів, діяльністю шкіль
них гуртків. До речі, цим 
мало займається і Палац 
піонерів, а в ньому ж пра
цюють підготовлені спеціа
лісти. Треба, щоб художні 
колективи міста, в тому 
числі 
художників, 
важлива 
можуть 
зробити 
виховання

по художньому 
дітей ведеться

Хороші умови створені для відпочинку дітей в піонер
ському таборі обкому профспілки працівників зв’язку. 
Табір потопає в зелені, багато квітників. Та й кімнати 
просторі, затишні. На першу чергу прибули в основно
му учні молодших класів, до шостого включно. Є на
віть дошкільнята — їм восени вперше йти до школи. 
Розваги всім знайдуться. Для старших — спортивний 
майданчик, малюкам — гойдалка, різні ігри.

З перших днів діти гаряче взялися прикрашати свої 
володіння. В діло пішли прапорці, зелень, гірлянди.

Почалися цікаві будні. Ми вже встигли провести екс
курсії у міські парки і в історико-краєзнавчий музей. 
Переглянули кілька фільмів у себе в таборі, зокрема, 
«Юність отамана», «Старожил», «Наша вулиця», зроби
ли культпохід в кінотеатр «Мир».

Багато цікавого заплановано на що чергу. Перший 
загін, наприклад, має вирушити в одноденний похід до 
Сазонівки, там побуває на сільськогосподарській дослід
ній станції. Ніхто з піонерів, очевидно, не відмовиться 
від екскурсії в Умань і Кам’янку. Не менш захоплюю
чою буде коротка подорож до Первозванівки, по місцях 
партизанської слави. Вже є домовленість з адмініст
рацією швейної фабрики про екскурсію в цехи підпри
ємства. Діти виступлять перед робітниками з концер
том.

1. ВАйСБУРД, 
начальник піонерського табору, 

О. МАРТИШИНА, 
старша вожата.

м. Кіровоград.

В скляний лист забивають циях, і скло «алишаеіься цілим. 
Куля вагою 800 грамів падає з трьохметроьої висоти, на цеп 
лист, і скло не розлітається на частими. Такий матеріал одер
жано в лабораторії багатошарових автомобільних стекол Сара
товського філіалу науково-дослідного Інституту скла.

Розробкою одержання нового сортускла методом зонного 
.«агаотування керувала науковий співробітник Л. Кулешова. І

На знімку: Л. КУЛЕШОВА з новим сортом скла.
....---------------------------------------------------- --------•»

1

с. Петрове.

обласне товариство 
схвил ю в а л а 

проблема. Вони 
повинні багато 

для естетичного 
дітей .
А. РОЗЕНБЕРГ, 

вчитель Кіровоград
ської середньої шко
ли № 7.

---------Ф--------

і

Правду? А де ж мужності набратися, цьому боягу
зові. щоб сказати її. І він пробує «вивернутись». Ні. не 
вдається. Доводиться заночувати в міліції. І нікуди не 
подінешся від иіграфу.

Станіслав ГІетричук. муляр БУ-І «Цукрспеабуду» тога 
ж вечора не менше випив, але він більш відвертий, 
І фантазія у нього небагата. Бачите, він у вели
кій образі на «людство». Як непереконливо твердить:

вдарив.
). І в

КолиОстанні промені сонця ще 
золотять верхів’я дерев, а 
на тротуарах вже легкою 
тінню опустився вечір. Ши- 
роко щедро розкрив він сен обіими, заманюючи в них 
гарно вбраних дівчат, засмаглих юнаків, урочисто 
стримані сімейні групи. Одні поспішають на танцювало- 

-ні майданчики, в театр, інші поволі йдуть в парки і 
сквери або безцільно і бездумно йдуть вулицею. / ву
лиця Леніна нагадує в цей час різнобарвний, веселии 
потік, який ледве стримують зелені береги.

ПЕРШІ НЕСПОДІВАНИМ
На площі імені Кірова потік втрачає свою силу, роз

тікається кількома струмочками. Один з них привіві нас 
до скверу імені Богдана Хмельницького. Тут ми споді- 

побаЛ,™ читальню, про яку твердила уча= 
рейду секретар міськкому комсомолу Надія Івахненко. 
За столами азартно ріжуться в «козла» пенсіонери, 
тають з дому' принесені книжки домогосподарки.

ТІ, а ж картина і в ілших скверах міста. Певно, Надія 
поХ* поділіся з нами радіан» 
спптіияпяся вона, -що керівники міських бібліотек 
виконають рішення про створення читалень в скверах.

У ПАРКУ
Парк імені Леніна. Жодної вільної лави. Люди си

дять. розмовляють. “'у"“'’проходять кпаліфі-
Шахматніш павільйон. Тиша JVT проход ( ß 

. мХті 3взяГтн'участі'-в™ бажаючі. Х=» 

ÄS.1 ПрТ,,Хазз-У ~ва Оа- 

чаренка.вовн з—^^-^^ую^^пл^скн. шо
Тишу пав,ль™"¥0 театр? näp’v. Сьогодні тут дне- 

ЛО"°ТрТЛГйого деїїо інтригуюча: «Про честь і гіднюгь 

"ГфаВГрЛк”раЦ»-ь переважно дівчата. Після 

диспуту — концерт.

опускається
Ми залишили театр. Звуки чарівного вальсу кличуть 

на танцювальний майданчик. Звуки дійсно чарівні, але... 
Близько 500 пар штовхають одна одну, тупцують на місці. 
Тісно. І ніякої мови про справжній вальс не може бу
ти. Ми не змогли «протупцюваги» і половину танцю. 
Хтось штовхнув під бік. пронизливо свиснув, бруталь
но вилаявся.

Безкультур’я, яке панує тут. вражає: Хлопці на кож
ному кроці курять, юнаки не вміють запрошувати дів
чат до танцю. Культура танців теж невисока. Виявляє
ться, тут немає масовика, який би міг пропагувати 
хоча б елементарну культуру.

— Розумієте, — говорить виконуюча обов’язки ди
ректора парку Ніна Іванівна Лебідь. — У нас посада 
масовика танцмайданчика є, але людину ніяк не під
беремо. 1 скільки вже зверталась до секретаря міськко
му комсомолу т. Сокуренка з проханням підшукати —і 
все безрезультатно.

БУКЕТИ НЕ НА РАДІСТЬ
Міський відділ міліції. Кімната чергового. Гамірно, 

«Відвідувачі» якісь шумливі, чомусь вважають, що роз
мова на високих тонах — найкраще свідчення їх «не
винності».

— Значить, цікавитесь, як відпочиває сьогодні мо
лодь. — перепитує нас черговий по відділу І. Черева
тий і важко зітхає. — Так, бурхливо сьогодні відпочи
ває. ох і бурхливо...

Інтерв’ю не відбулося. В кімнату з великою гарною 
гілкою троянд в руках ввійшов юнак... у супроводі дру
жинників. Тут він не вперше, його вже знають. Це — 
Анатолій Чернушенко.

— Навіщо ламав троянди?
— Я. я, — благально зиркає п’яними очима А. Чер

нушенко. — Я купив. У парку купив.
— Знаєш що. хлопче, — говорить черговий. — Не 

нова твоя брехня, кажи правду,

його хтось 
зміг придумати 
алкогольна душа

вечір
(просто не 

«образи», коли його 
собі місця, вій кинувся 

лізти на дерево, почав ла
мати його. Тепер доводить
ся заплатити 10 карбованців 
штрафу.

— Сам не знаю, як це 
гранилось, — говорить

Станіслав не знає хто 
хвилини такої

не знаходила

В. Безуглий, слюсар автобази раднаргоспу.
Віктор гірко кається, благає простити йому: «двад-

цятому закажу- тепер».
Неприємних зустрічей, небажаних розмов було чи

мало того вечора. І з п’яними, і з хуліганами, і з людь
ми. які безцільно бродять вулицями, щоб хоч якось 
убити час. Так, так, убити. Тому що не всі юнаки і дів
чата мають змогу поовести час цікаво і змістовно. С 
якщо говорити про винних у цьому, то, насамперед, тре
ба називати первинні комсомольські організації. Не бу
де, певно, новиною, якщо сказати: комітети комсомолу, 
переважної більшості первинних організацій зовсім не 
думають про організацію дозвілля молоді в літніх умо
вах. Це стосується комітетів комсомолу заводів «Черво
на зірка» (секретар М. Малєта), агрегатного (секретар 
ІО. Кваша), мебльової фабрики (секретар В. Заведєєва) 
та багатьох інших.

Нам скажуть: надворі літо і мало хто піде на наші 
заходи. Не вірно. Прийшли ж люди на диспут швейни
ків. Змогли члени комітету швейної фабрики домови
тись про приміщення. А в місті кілька літніх кіномаи- 
данчиків. І якби комсомольські вожаки бажали прово
дити вечори відпочинку, диспути, зустрічі та інше, то 
адміністрація кінотеатрів пішла б назустріч цим праг
ненням. Адже кіно починається на літніх майданчиках, 
коли добре стемніє, а до цього часу вони вільні.

У нас нерідко пустують сквери, міський сад. А хі
ба там не можна організувати відпочинок? Виносні чи
тальні, лотереї, ігри — все це організувати досить
легко.

Очевидно, варто міськкому комсомолу визначити зо
ни відпочинку окремих підприємств в межах міста. Мож. 
ливо, скласти графік. Цієї неділі, скажімо, в міському 
саду організовують дозвілля робітники панчішної фабри
ки, — наступної взуттєвої. Це покладатиме відпові
дальність на первинні організації, і вони, звичайно, дба
тимуть про відпочинок.

Рейд організовано позаштатним відділом куль
тури. В ньому взяло участь 17 чоловік.



Читачі пашої газети — шофер Кіровоградського таксо
моторного парку А. Пузирьов та інженер агрегатного за
воду М. Твердоступ просять розповісти про нові марки 
вітчизняних машин, які нині освоюються радянськими 
автобусобудівннками. Наш кореспондент побував у 
м, Львові на одному з найбільших в країні автобусних 
заводів. Нижче друкуємо його розповідь.

нова, з багатьма технічними 
вдосконаленнями машина.

Комфортабельність авто
буса «ЛАЗ-697» вперше оці
нили місцеві туристи. Ма
шина так і називалась «Ту
рист». «ЛАЗ-697», конструк
цію якого повністю розро
бив колектив Львівського 
заводу, був радіофікований. 
Спеціальний мікрофон для 
екскурсовода, досить широ
кий огляд місцевості, зруч
ні сидіння з відкидними 
спинками — всі ці нововве
дення в значній мірі пере
вершували серійні марки 
машин міського типу. На 
дорогах і автострадах краї
ни «Туристи» з'явилися біль
ше року тому. До них уже 
звикли наші пасажири і 
зарубіжні гості.

Тепер в експерименталь-

ГУОКТі ЩО це був тільки 
* * макет. Завбільшки в 
дві сірникові коробочки, він 
тьмяно виблискує приємним 
ультрамариновим кольором. 
Ледь можна розгледіти на
пис на лобовій частині та
кої мініатюрної іграшки: 
«ЛАЗ». Макет спочатку був 
всього-на-всього витвором 
фантазії заводських кон
структорів, втілений у крес
леннях і розрахунках. Та 
за півроку строгі контуои 
ліній і складні математичні 
викладки констоуктопів, 
технологів, механіків набра
ли реальної форми, перетво
рилися в деталі і механізми 
нової машини. Макет був 
«списаний» в музей, а на 
конвейєрі Львівського авто
бусного заводу з'явилася

ному цеху заводу ведеться 
копітка робота по впро
вадженню в серійне вироб
ництво нових автобусів 
«Карпати». Це машина між
народного класу. В автопар
ки країни «Карпати» на
дійдуть наприкінці ниніш
нього року, але вже тепер 
перші випробування показа
ли значну економічність і 
комфортабельність нової 
машини.

В салоні 
звичайного 
вмонтоване 
освітлення, 
місяці 43 пасажири 
муть можливість зберігати 
овочі і фрукти в спеціаль
них буфетах-холодильниках. 
В новому автобусі є гарде
роб і туалет. Як і «Турист», 
автобус «Карпати» радіофі
кований, але за своєю по
тужністю (180 кінських сил) 
він значно перевищує маши
ни попередніх серійних ви
пусків подібного типу. Крім 
всього, далекорейсовий ав-

«Карпат», крім 
електричного, 

люмінесцентне 
Б жаркі літні 

мати'

тобус має синхронну короб
ку передач, а запас бензину 
розрахований на 500—600 
кілометрів їзди.

Кілька місяців тому був 
«списаний в архів» макет 
ще одного автобуса. «Украї
на» поки що не сказала про 
себе вагомого слова. Але 
вже та особливість, що по
ряд з відомими нововведен
нями, ця машина має нову 
архітектурну форму, облад
нана індивідуальними сто
ликами та освітленням, а 
кожний пасажир матиме у 
своєму розпорядженні ра
діонавушники, говорить про 
плідні шукання львівських 
конструкторів і експери
ментаторів.

Освоюючи нові марки віт
чизняних машин, майже 
повністю механізувавши всі 
трудомісткі процеси на ви
робництві, львівські автобу- 
собудівники прагнуть, щоб 
їх продукція була найкра
щою в світі.
м. Львів. О. СЕРГІЄНКО.

їсть третій Всесоюзній художній
«КИЇВСЬКЕ КАФЕ».

Фото Б. ГРАДОВА. (На г............. ...................
фотовиставці «Семирічка в дії» 1862 року Б. Градову 
присуджено диплом третього ступеню).

Фотохроніка ТАРС.

ТТІВТОРАРІЧНИЙ Юрасик обіцяє ви- 
-— рости страшенним пустуном. Як для 
початківця віковічних хлоп’ячих бешке
тів у нього вже е деякі «досягнення»: 
він навчився з оглушливим грюкотом 
котити по кімнаті свою машину, ігно
руючи безпеку руху, наїжджати на лю
дей і предмети, він вже може дотягну
тись рученятами до скляної вази на сто
лі, а нещодавно відламав гілку фікуса і 
переконався, що на смак вона дуже гір
ка.

Маленькі ніжки невпинно носять ного 
по квартирі, так і вишукують шкоду 
хитруваті блакитні оченята. 1 коли хлоп
чик дуже вже розгуляється, на нього 
сердито погримує бабуся і додає, жур
ливо похитавши головою:

— Ох і пустун же. Весь у батька...
Тільки батькові пустощі не такі без

невинні, як Юркові. Власне, вважається, 
що батька у Юрика немає. А коли про 
реально існуючу людину кажуть, що її 
нема, то дійсно, чогось та й немає у ній, 
чогось вона позбавлена. Розмова з Гри
горієм Ярошем розкриває чого саме. На 
жаль, найдорожчого — гідності, поряд
ності.

... Ми зустрілись в міському спортивно
му клубі, куди Ярош прийшов на трену
вання. Дуже швидко він зрозумів, що 
ним цікавляться не як кращим штангіс
том товариства «Авангард». Але, підба
дьорений поглядами тренера й одно
клубників, котрі ладні все простити 
своїй висхідній спортивній зірці, почав, 
хизуючись:

— А що вам, власне, не подобається в 
моєму житті? Ну з роботою я розраху
вався. Звільнився за власним бажанням.

На останніх словах зробив багато
значний наголос. І недарма, бо заяву на 
розрахунок він встиг подати вчасно, 
прочувши, що з Олександрійського бу
дівельно-монтажного управління його 
збираються звільняти за пияцтво й про
гули.

— Зараз влаштувався слюсарем на 
рудоремонтний завод, — веде далі Гри
горій. — А в особистому? Яке ж може 
бути особисте життя у неодруженого?

— А сни ваш, Юрко?
— Сказав же — холостяк я. Отже, 

ніякого сина.
— Але ж навіть рідні ваші визнали, 

що дитина Надії Устенко — це й ваша 
дитина.

— Он як, визнали?! Ну, то нехай за
беруть його собі.

Мовляв, я щедрий, мені не шкода.
Чи варто коментувати такий цинізм? 

Він і так вичерпно характеризує огидне 
єство співбесідника.

.„ Та не відразу розпізнала його На
дія. Здалося, що віч-на-віч зустрілася з 
давньою дівочою мрією, коли вперше 
побачила Григорія. Високий, ставний, з 
мужнім красивим обличчям...

І для нього не залишився не поміче
ним захоплений погляд сіроокої, русоко
сої дівчини. Знайомства для Яроша 
ніколи не були складною справою. Надя, 
хоч не визнавала отаких випадкових ву
личних знайомств, на цей раз зробила 
виключення: він здався таким 
реднім, невимушеним.

З кожною зустріччю взнавала про ньо
го щось нове. Щоправда, не завжди 
приємне. Довідалась, що Григорій від
бував покарання за хуліганський вчинок, 
що й зараз частенько у пляшку загля
дає, водить дружбу далеко не з кращи
ми хлопцями міста. Але ж знаходила й

безпосе-

виправдання для нього: адже Гриша 
так рано лишився без батьків, потрапив 
під поганий вплив... До того ж, у хлоп
ця іноді проривалось таке щире каяття, 
прагнення змінити своє життя.

Особливо пам’ятним залишилось но
ворічне свято 1960 року. Григорій прий
шов до неї, залишивши товариство своїх 
сумнівних друзів. З розбитого підборіддя 
стікала цівка крові, в очах — і лють, і 
біль, і сором.

— Нізащо більш не водитимусь з 
отими п’яницями. Тільки з тобою добре 
мені, хороша, єдина моя, — шепотів, 
пригортаючи її золотокосу голівку.

І було багато ще ніжних слів, запев
нень, обіцянок. Та де й поділись вони 
згодом, коли дізнався, що Надія чекає 
дитини. Спочатку випробував обман:

— Позбудься цього, тоді одружусь з 
тобою.

Коли ж відмовилась, прошипів з лют
тю:
- Ну що ж... Не нарікай!
І, круто повернувшись, вийшов з кім

нати.
Більше він не переступав и порогу. 

Навіть тоді, коли тут з’явився новий 
мешканець — його син.

Надію часто відвідують старший брат 
Григорія — Микола, а також Ганна Се- 
менівна — родичка, у якої виховувався 
Григорій. Тепло привітали співробітницю 
з народженням сина і працівники Олек
сандрійського міського відділення мілі
ції, де Надія працює фельдшером і де 
всі поважають н.

Тільки той, хто повинен би зватись 
батьком, не прийшов. У нього свої тур
боти — п’яні оргії, нові знайомства...

Нерідко за такими бурхливими весе
лощами слідували прогули на роботі. 
За це, бувало, злегка посварить началь
ство, але рішучих заходів не вживало. 
Ярош вважався на Бандурівській дільни
ці одним з кращих монтажнуків-верхо- 
лазів.

Людина без честі і совісті тривалий 
час працювала у колективі, іцо бореть
ся за звання комуністичного, і нікому не 
спало на думку пильніше приглянутись 
до неї, розпізнати, чи є у неї за душею 
що-небудь, крім професійної майстернос
ті. Секретар комсомольської організації 
Геннадін Бсспудов знав про Яроша ли
ше одне: що той з комсомолу вибув і, 
отже, — поза сферою впливу. І тільки 
останнім часом, коли Григорій, остаточ
но знахабнівши, став прогулювати по 
2 — 3 дні підряд, за нього взялися суво
ріше. Та він випередив рішення адміні
страції.

Не хочеться думати, що на новому 
місці Григорій знайде бажаний простір 
для гультяйства, порушення дисципліни, 
уникне відповіді перед громадськістю за 
свої вчинки.

— Я теж, звичайно, винувата, що 
сліпо так вірила йому, — зі смутком 
говорить Надія. — За дитину образливо, 
що, навіть, батькового прізвища не но
ситиме.

Та навряд чи варто за цим шкодува
ти. Батькове ім’я людина повинна носи
ти з гордістю, з пошаною. А хіба зміг би 
пишатись Юрко таким «родителем», як 
Григорій Ярош?

Ярош вісім місяців відбував судове 
покарання за хуліганство, за те, що з 
п’яних очей побив когось. А за поніве
чене життя він не в одвіті. Немає від
повідної статті, на жаль.

Т. БОДНАР.

Рекорди встановлені вперше
МОСКВА, 18 червня. (ТАРС). 

Авіаційна спортивна комісія 
Центрального аероклубу СРСР 
імені Чкалова одержала пові
домлення про нові досягнення 
радянських парашутистів.

8 метрів 54 сантиметри — та
кого результату добилися спорт
смени Мінського аероклубу 
ДТСААФ Черепко, Вечера, Жу
ков, Шаїпсв, Наливайко і Пет- 
ровський в денному груповому 
комбінованому стрибку з висо
ти 600 метрів.

Команда того ж аероклубу в 
складі Маслової, Старовєрової, 
Кузнецовой Дерябіної, Колто- 
внч. Каро, Карловської, Лано
венко і Шульги, зробивши ден
ний груповий стрибок на точ
ність приземлення з висоти

1000 метрів,, показала середнє 
відхилення від центра хреста — 
29 метрів 74 сантиметри.

Обидва ці результати є сві
товими рекордами, встановле
ними вперше.

Футболісти Бразілії 
чемпіони світу

САНТ-ЯГО, 18 червня. (Спец, 
кор. ТАРС). Бразільські фут
болісти знову стали чемпіона
ми світу. У вирішальному фі
нальному матчі чемпіонату во
ни виграли у команди Чехосло- 
ваччини з рахунком 3:1 (1:1).

ЗАДАЧА М 8

Фінальний вихід — нічия. За вірне рішення 
позиції восьмого туру кожному учаснику кон
курсу нараховується по три очка.
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Буду справжньою шахісткою
Це трапилося зовсім не

сподівано. Як і завжди, 
зайшла я до' своєї подруги 
Людмили Луценко. Пого
моніли, поділилися останні
ми новинами, а тут і батько 
Людмили підходить:

— Скучаєте, цокотухи? 
Давайте навчу вас у шахи 
грати.

Ми погодилися. Після 
цього я почала грати з свої
ми однокласниками, а іно
ді навіть з вчителями на
смілювалась «пробувати 
сили».

А оце нещодавно мені ра
зом з Валерієм Скубишем 
та Олександром Подоро- 
гою випало щастя захища
ти честь нашої школи на 
районних змаганнях. 
Серед десяти шкіл, команди 
яких взяли, участь у 
ганнях, ми вибороли 
верте місце.

А для мене це —
старт. Зараз я вивчаю тео
рію шахової гри, розв’язую 
складні етюди і задачі. Це 
не заважає мені вчитися 
лише на «відмінно», гратіГ 
на баяні та брати участь у

гуртках художньої само
діяльності.

Мрію стати справжньою 
шахісткою. Думаю, що 
збірна команда району, до 
складу якої включено і 
мене, займе на обласних 
змаганнях одне з перших 
місць.

Віра СИДОРЕНКО, 
учениця 6-го класу 
Аджамської СШ, Кі
ровоградського району.
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Перемоги 
вільшанськиж 

спортсменів
Два дні проходили у с. Біль» 

шанці кущові змагання на пер
шість обласної ради ДССТ, 
«Колгоспник» з волейбола. 
Вперше в райцентр приїхали 
спортсмени п’яти районів: Доб- 
ровеличкіпського, Гайворонсь- 
кого, Ульяновського і Голова« 
нівського. Новоархангельськнй 
район не виставив команду.

Перший день змагань чоло« 
вічих команд показав, що лі« 
дирують спортсмени Вільшанки*, 
які виграли б ульяповців і 
гайворонців. Наступний вирі- 
шальний день приніс нову пе
ремогу місцевим спортсменам. 
Вільшанці (капітан В. Нові« 
ков) без жодного програшу, 
вибороли першість у змаганні. 
Друге місце зайняла команда 
Ульяновського району і тре«, 
тє — Голованівського.

Слід відзначити хорошу гру 
членів команди Вільшанськога 
району В. Гірника, Л. Владо« 
ва, В. Пастушенка, А. Тльчеи- 
ка, В. Діордієва, М. Савельева, 
С. Балана, які забезпечили пе- 
ремогу.

Першість серед 
команд з волейбола 
спортсмени с. І_______
пітан М. Куцареца).

По закінченню змагань го
лова обласної ради ДССТ 
«Колгоспник» В. Соломченко 
вручив переможцям грамоти.

Відбувся також зональний 
шаховий турнір ва першість 
обласної ради. Без жодної по
разки зайняв перше місце в 
турнірі Володимир Лановськнй 
(с. Вільшанка), друге — Вацлав 
Кондрацькнй (м. Гайворон)', 
трете і четверте місце поділили 
між собою Віктор Фрасініч 
(м. Гайворон) і Борис Горбен
ко (с. Голованівськ).

Після турніру ми зустрілися 
з головним суддею Петром 
Гавриловичем Станюковнм.

— Два дні йшла вперта бо
ротьба за першість, — сказав 
він. — Шахісти продемонстру
вали свою майстерність. Особ
ливо гостра боротьба була між 
тт. Кондрацькнм і Лановським, 
яка завершилась перемогою 
вільшанського спортсмена.

Прикро, що шахісти з Уль
яновки не з’явилися на зма
гання.

Відбулася також зустріч 
футбольних команд Вільшан
ського і Новомиргородськога 
районів на першість обласної 
ради ДССТ «Колгоспник». Гос
подарі поля одержали перемо
гу з рахунком 5:2. Майстерну 
гру показали нападаючі Анато
лій Ільченко, Володимир Го- 
ряінов, Леонід Владов, Анато
лій Новиков, захисник Іванов 
та інші.

Це другий виграш вільшан- 
ських футболістів.

І. ГРИВА.

жіночих 
здобули 

Вільшанки (ка-
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