
Прийом у Кремлі героїв космосу і
МОСКВА, 18 серпня. (ТАРС). Сьогодні Центральний Комітет КПРС, Президіяй 

Верховної Ради СРСР, Рада Міністрів СРСР влаштували у Великому Кремлівському о 
палаці прийом на честь безприкладного подвигу радянської науки і техніки, на честьа 
героїв-космонавтів А. Г. Ніколаєва і П. Р. Поповича, які здійснили перший у світі § 

Аж" груповий політ у космосі. □
На прийомі були Перший секретар Центрального Комітету КПРС, Голова Ради| 

Міністрів СРСР М. С. Хрущов, Голова Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєв, 
Інші керівники партії і держави, міністри СРСР і РРФСР, голови державних коміте-о 
тів, члени і кандидати в члени Центрального Комітету КПРС, маршали Радянського^ 
Союзу, визначні діячі науки і культури, новатори московських підприємств і будов.° 

На прийомі були також зарубіжні гості. |
Під час прийому були оголошені Укази Президії Верховної Ради СРСР про прис-| 

гоєння А. Г. Ніколаєву і П. Р. Поповичу звання Героя Радянського Союзу і званням 
«Льотчик-космонавт СРСР». о

Л. І. Брежнєв вручив космонавтам золоті медалі героїв і значки «Льотчик-й 
космонавт СРСР». □

М. С. Хрущов проголосив тост на честь нагороджених. °□ 
V і
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СПОРИТЬСЯ РОБОТА У СЕНИЦІВЦІВ
І ось уже не перший 

день безперервним потоком 
рухаються курною дорогою 
до села автомашини, напов
нені подрібненою зеленою 
масою качанистої. Он, повз 
лісосмугу промчав на «га
зоні» Григорій Костянтин.

— Молодець Григорій, — 
каже голова артілі І. Ва
щук. — Кожної 
бить не менше 
рейсів.

А возити від 
рального агрегату, на якому 
працюють механізатори 
Станіслав Невідомський і

ВИДАТНІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ 
І ТЕХНІКИ НА БЛАГО ВСЬОГО СВІТУ

Прес-конференція, присвячена польотові А. Г. Нінолаева і П. Р. Поповича
МОСКВА, 21. (ТАРС). Сьогодні в Актовому залі 

Московського державного університету імені М. В. Ло
моносова відбулася прес-конференція, присвячена пер
шому в історії тривалому груповому польотові радян
ських космічних кораблів «Восток-3» і «Восток-4». 
Присутні радянські та іноземні журналісти, представ- 

__ вики радянської науки і техніки, члени дипломатично
го корпусу палкими оплесками зустріли Героїв Радян
ського Союзу льотчнків-космонавтів Ю. О. Гагаріна, 
Г. С. Титова, А. Г. Ніколаєва і П. Р. Поповича.

Прес-конференцію відкрив президент Академії наук 
СРСР академік М. В. Келдиш. Він заявив, що протя
гом 71 години льотчикп-космонавти Андріян Ніколаєв і 
Павло Попович здійснювали спільний політ у космосі, 
пройшовши за цей час шлях,’ який майже в три рази 
перевищує віддаль від Землі до Місяця і назад. За час 
свого безприкладного польоту Ніколаєв пролетів понад 
2.600 тисяч кілометрів і більш як 64 рази облетів навко
ло земної кулі. Попович пролетів понад два мільйони 
кілометрів і облетів Землю більш як 48 раз.

Академік М. В. Келдиш підкреслив, ’ що польоти ко- 
раблів-супутників «Восток-3» і «Восток-4», які вразили 
весь світ, були здійснені відповідно до програми ви
вчення і освоєння космічного простору, що її Радян
ський Союз проводить у мирних цілях. Видатне досяг
нення радянської науки і техніки здійснено на благо 
всього світу. Шлях у космос, продовжував тов. Кел- 
днш, відкритий Юрієм Гагаріним і Германом Титовим, 
стає широким шляхом, який веде людство до нових 
перемог розуму і праці. Польоти Андріяна Ніколаєва 
і Павла Поповича — повий знаменний етап цього 
шляху, що наближає нас до здійснення міжпланетних 
польотів. '

Небачена досі тривалість польоту Ніколаєва і Попо
вича, безперебійна робота всієї наукової апаратури, 
встановленої Тіа кораблях-супутниках, активна участь, 
самих космонавтів у проведенні наукових досліджень 
дали радянській науці нові цінні відомості про 
умов космічного польоту на організм людини.

Груповий політ є новим свідченням того, як 
вносять у скарбницю світової культури вільні 
країни соціалізму, народи, які творять г~л~ 
справу в історії -------
суспільство.

М. В. Келдиш повідомив, що Академія наук Радян
ського Союзу,, враховуючи видатне значення для науки, 
космонавтики польоту, здійсненого .А. Г. Ніколаєвим і 
П. Р. Поповичем, присудила їм золоті медалі імені 
К. Е. Ціолковського — основоположника теорії ракет
ної техніки і космічних польотів. Під бурхливі оплески 
президент вручив космонавтам ці медалі.

Професор. В. І. Яздовський присвятив свій виступ 
проблемі тривалого впливу на людину комплексу фак
торів космічного польоту. Він спинився на найважливі
ших наукових завданнях меднко-біологічних досліджень 
при польотах космічних кораблів «Восток-3» і «Вос- 

__ ток-4».
Вчений відзначив, що в результаті багатодобового 

польоту нагромаджено винятково широкі і дуже цінні 
наукові дані. Грунтуючись на попередніх даних, можна 
сказати, що активну ділянку польоту — виведення ко
рабля на орбіту — А. Ніколаєв і П. Попович перенесли 
добре. Фізіологічні реакції за своїм характером і вира- 
женістю мало чим відрізнялися від зареєстрованих ра
ніше в польотах 1О. Гагаріна і Г. Титова. Працездат
ність космонавтів протягом всього польоту збереглася 
на досить високому рівні. Ніяких патологічних змін у 
стані їх здоров’я не виявлено.

Груповий політ радянських
А. Ніколаєва і П. Поповича є видатним 
науки і техніки, свідчить про 
женнях космічного простору, 
ському Союзі. Про це заявив 
демік А. А. Благонравов. Він 
всій земній кулі, насамперед, 
вість, з якою проводяться у нас в країні польоти кос-

вплив

багато 
народи 

найвеличнішу 
в історії людства — будують комуністичне

льотчнків-космонавтів 
досягненням 

новий прогрес у дослід- 
здійснюваних у Радян- 

на прес-конференції ака- 
підкреслив, що людей на 
вражає смілива впевне-

маю, що й сьогодні дамо 
до вечора неменше 12 гек
тарів.

А біля силосної траншеї 
пораються члени комсомоль
сько-молодіжної ланки Ві
ри Сака люк. Тут 
ше часу перебуває 
Животовська. Вона 
щоб все робилося 
радив зоотехнік.

Спориться робота
них жнивах у сеницівської 
комсомольсько - молодіж
ної. Щодня юнаки і дівча
та бригади закладають по 

~ 700 — 750 тонн силосу.

М. ШЕВЧУК, 
наш позаштатний ко
респондент.

Е НАПЕРЕДОДНІ зе.
і лених жнив у колгоспі

□ імені Леніна Ульяновського
□ району була створена ком-
□ сомольсько-молодіжна бри-
п гада по силосуванню ка- 
п чанистої. Тоді ж на комсо-
□ мольських зборах було ви-
° рішено, що бригада працю-
° ватиме у дві зміни. Розпо-
° ділили обов’язки. Бригади-
£ ром першої зміни обрали
о секретаря комсомольської
□ організації артілі О. Живо-
□ товську, другої — Н. Од- 
п жубейську.
.'□□□□□□□□□□□□□□□споопппсопаог’п Павло ТернЮК, Є ЩО. “

§ — Бачите, ше до обіду
о далеко, а вже скосили по-
5 над чотири гектари, — го- 
о ворить Станіслав. — Ду-
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монавтів, вражає те, які нові завдання послідовно став
ляться при цьому, маючи на меті все глибше і впевнені
ше проникнення ЛЮДИНИ в космічний простір.

Усі космічні дослідження, сказав академік, здійснені 
у нас, пройняті єдиною метою — метою розвитку на
уки заради збільшення влади людини над природою, 
розкриття її таємниць для того, щоб повніше примуси
ти природу служити потребам людства. Заради досяг
нення цієї мети, заради мирного освоєння космічного 
простору Радянський Союз веде і продовжуватиме бо
ротьбу за виключення з програми космічних досліджень 
таких експериментів, які можуть заважати розвиткові 
науки, ставити перешкоди до міжнародного співробіт
ництва в космосі, експериментів, що забруднюють кос
мічний простір.

Говорячи про найближчі плани дослідження косміч
ного простору в Радянському Союзі, А. А. Благонра- 
вов повідомив, шо буде докладено нових зусиль для 
дальшого вивчення фізики космосу, проводитиметься 
дальше вивчення атмосферних явиш з метою вдоскона
лення служби погоди. Триватимуть космічні рейси спо
чатку автоматично діючих міжпланетних станцій, а по
тім з участю людини, крім того проводитимуться робо
ти по експериментальній,астрономії. Можливість досяг
нення людиною Місяця і сусідніх планет сонячної систе
ми перестала бути мрією, а стала реальністю.

З величезним інтересом були вислухані промови кос
монавтів А. Г. Ніколаєва і П. Р. Поповича, які розпо
віли про деякі подробиці своїх польотів.

Виконуючи програму будівництва комунізму, прийняту 
XXII з’їздом партії, заявив А. Г. Нїколаєв, радянський 
парод, ЦК КҐІРС і Радянський уряд приділяють вели
ку увагу освоєнню космосу в мирних цілях. Мені особ
ливо приємно відзначити, продовжував космонавт, що 
наші космічні польоти спрямовані на наукові, мирні цілі 
і відповідають інтересам всього людства.

А. Г. Ніколаєв повідомив, ціо кораблі-супутники 
«Восток-3» і «Восток-4» більш досконалі і комфорта
бельні, ніж «Восток-І» і «Восток-2», на яких проклада
ли перші траси в космос 1О. О. Гагарін і Г. С. Титов, 
проте принципіальна будова цих кораблів аналогічна. 
В польоті безперервно підтримувався зв’язок між ко
раблями і з наземними пунктами. Гідне захоплення, 
сказав космонавт, що космічні кораблі були виведені на 
задані орбіти з винятковою точністю як щодо часу, так 
і щодо місця. Після виведення на орбіту «Востока-4» 
наші кораблі виявились на дуже близькій відстані. Ми 
готові були потиснути один одному руки і взаємно по
здоровити з першими успіхами.

Важко передати, заявив А. Г. Ніколаєв, як добре лі
тати вдвох у космосі, відчувати поряд друга. Наші по
льоти проходили точно за планом, розробленим на зем
лі, як кажуть, хвилина в хвилину. Кожний елемент по- 
льотного завдання був нами опрацьований і добре під
готовлений на землі. Ми працювали за принципом: 
«Важко в навчанні — легко в польоті».

Я міг би продовжити політ, бо самопочуття було пре
красним, системи корабля працювали безвідмовно. Але 
завдання є завдання. В космосі я все робив по-земно- 
му: виконував роботу, передбачену програмою польоту, 
з апетитом їв, займався гімнастикоіО, добре, міцно спав, 
при цьому без сновидінь.

М. С. Хрущов у посланні президентові США Джову 
Кеннеді, сказав космонавт, запропонував об’єднати 
зусилля різних країн у справі вивчення і освоєння кос
мічного простору в мирних цілях. Не важко собі уяви
ти, як різко рушила б вперед космонавтика, коли б 
об’єднати всі досягнення в ракетній і космічній техніці. 
На наш погляд, вже тепер є чимало питань, в яких 
можна об’єднати зусилля нашої країни з зусиллями ін
ших країн.

П. Р. Попович заявив, що після польоту він і Андріян 
Ніколаєв почувають себе чудово, готові виконати нові 
завдання.

Наприкінці прес-конференції космонавти відповіли на 
запитання журналістів.

зміни ро-
18 — 20

снлосозби-

найбіль- 
і Олена 
стежить, 
так, як

на зеле-

ВЖЕ Є 12 ТИСЯЧ!
Комітет комсомольської організації колгоспу імені 

Енгельса Устинівського району створив комсомольсько- 
молодіжну бригаду по заготівлі силосу. Очолив її 
колгоспний механізатор1 комсомолець Федір Будак. 
Кращі комсомольці Анатолій Зборошенко, Марія При- 
тула, Алла Блажко, Ніна Пилипенко, Володимир Була
хов стали основним ядром молодіжної кормодобувної 
бригади. В склад бригади ввійшли також водії авто
машин Леонід Тесленко, Борис Лашкул, Володимир 
Будак, Михайло Коваленко. Ці хлопці перевозять за 
день по 450—500 центнерів силосної маси.

Невпинно веде силосозбиральний комбайн Іван Гри
горович Блажко, досвідчений капітан степового кораб
ля. Та в комсомольсько-молодіжній бригаді він почу
ває себе молодим, бадьорим. Його «СК-2,6» не знає 
зупинок чи аварій.

По 2000 — 3000 центнерів зеленої маси за день 
вкладає в траншеї комсомольсько-молодіжна бригада. 
На її рахунку вже с 12 тисяч центнерів соковитого 
корму. Та це лише за кілька днів. А попереду робо
ти ще багато — 70 тисяч центнерів зобов’язалися ж 
закласти! Тож і працюють юнаки й дівчата завзято, 
щоб вірними своєму слову бути.

В. БУРЛАЧЕНКО, 
секретар Устинівського райкому ЛКСМУ.

ДВІ ЗМІНИ
Т РУДІВНИКИ нашої ар- 

■ тілі звернулися до 
колгоспникіз області з 
закликом провести си
лосування качанистої за 
12 робочих днів.

Щоб не осоромитися, 
молодь колгоспу вирі
шила взяти найактивні
шу участь в цій важли
вій справі. Ще 5 серпня 
ми провели відкриті 
комсомольські збори, на 
яких детально обговори
ли свої плани на період 
других жнив. Тоді ж 
створили комсомоль
сько-молодіжну бригаду.

Наше зобов’язання: 
засилосувати кукурудзу

з 300 гектарів за 12 ро
бочих днів і, таким чи
ном, заготовити на кож
ну корову по 20 — 25 
тонн соковитого корму, 
та по 5 тонн комбінова
ного силосу на свиню.

Бригада успішно тру
диться. Кілька днів тому, 
вона приступила до за
готівлі комбінованого 
силосу для свиней. Ро
боти ведуться у дві ЭМН 
ни.

В. ФЕДЧЕНКО, 
секретар комсо
мольської організа
ції колгоспу «Ук
раїна» Олександрів- 
ського району.

СЬОГОДНІ ДБАТИ 
ПРО МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ!ЧЕРГОВІСТЬ ТУТ НЕПРИПУСТИМА

ІГЕОСЯЖНІ угіддя кол- 
** госпу «Червоний пра
пор» Новопразького райо
ну. Та н те сказати: однієї 
озимини нині треба засіяти 
півтори тисячі гектарів. Ро
боти чимало. Щоб з нею 
впоратись своєчасно, треба 
добре «натиснути». Але са
ме в тому й заковика, що 
механізатори артілі щось 
не дуже поспішають. Лише 
дві третини площі під сівбу 
було зорано до 20 серпня. 
А решта 500 гектарів? Не 
звільнені від кукурудзи. Од
на ділянка роботи затримує 
іншу. Голова правління

Ф. М. Удовик і головний 
агроном М. К. Половин по
яснюють це лише тим, що 
невистачає комбайнів, часто 
трапляються поламкн ма
шин.

А що ж раніше думали 
керівники артілі? Адже чер
говість робіт в сільському 
господарстві шкідлива. До 
20 серпня в колгоспі не роз
починали сівби озимини, 
мовляв, грунт сухий. А про 
коткування його не подба
ли. Хіба ж так дбають про 
майбутній врожай?

К. ОЛЕШКО,



УКВІТЧАЛА САДАМИ

З яким 
вона 

чомусь

Т ДЕ садом дівчина. Мо- 
лода, чорноока. Любов

ним поглядом обіймає кож
не деревце, ніжно гладить 
шорстку кору молоденької 
яблуньки. І яблунька вдяч
но хитає вітами. Дівчина 
замріяно посміхається. «Ось 
і минув перший рік робо
ти, — ледь здивовано ду
має Люба. — А неначе 
тільки вчора приїхала».

І вона пригадує останній 
день у Знам’янському сіль
ськогосподарському техніку
мі.

...Позаду залишились ви
пускні екзамени, 
нетерпінням чекала 
цього діш, а тепер 
стало страшнувато. Трохи 
розгублено дівчина розкри
ває призначення: Бакун 
Люба направляється агро- 
номом-садоводом в колгосп 
ім. Чапаєва Добровеличків- 
ського району.

...Зустріли Любу привіт
но, але... Вона бачила, як 
літні колгоспники здивова
но знизували плечима: оце 
такий садовод? Так воно 
ж саме ще зелене.

Радились на 
дід Володимир, 
без освіти, але ж 
вігься, який сад 
вдома. Значить

Бакуи

правлінні: 
звичайно, 
ви подп- 
у нього 

тямить

ВРОПАГШИСТ, 
«ГІТМОР, ЛЕКТОР

1} УТИ делегатом XIV з'їз-
> ду ВЛКСМ — велика 

честь для кожної молодої 
людини, Галина Миронюк 
цієї честі була удостоєна 
вперше. І цілком заслужено. 
Викладач російської мови і 
літератури в Новомирго- 
родській школі-інтернаті ім. 
10. О. Гагаріна, вона зав
жди серед молоді, учнів. От 
і на цей раз, тільки-но по
вернувшись з Москви, Га
лина провела кілька зустрі
чей з учнями зоотехнікуму, 
робітниками Капітанівсько- 
го цукрокомбінату, школя
рами. Вона ділилась з слу
хачами враженнями вгд 
хвилюючих подій, які від
бувались в Кремлівському 
Палаці з’їздів.

Член ради клубу кому
ністичної моралі Новомир- 
городського районного Бу
динку культури, відпові
дальна за організацію вечо
рів відпочинку, Г. Миронюк 
весь свій вільний час віддає 
дорученій справі. її голос 
часто можна почути на чи
тацькій конференції в зоо- 
технікумі і на шкіряному 
заводі, на музичній вікто
рині в районній бібліотеці.

Значну допомогу подає 
Галина і районному коміте
тові комсомолу, як член 
бюро РК ЛКСМУ, як голо
ва позаштатної комісії рай
кому по роботі серед піоне
рів та школярів.

Прекрасне володіння ро
сійською мовою, вміння пі
дійти до кожної людини, 
старанність і бездоганність 
у виконанні доручень бюро 
райкому комсомолу — ось 
що характерно для Галини 
Миронюк, молодого спеціа
ліста з вищою освітою.

М. ПАШОЛОК, 
секретар Новомирго- 
родського райкому 
комсомолу.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»*
22 Серпня 1962 р., 2 стор. 

чоловік на тій справі. А ця 
хоч з освітою, так моло
да ж дуже, не перевірена.

Так і потрапила Люба в 
польову бригаду. Працюва
ти працювала, але дум
кою весь час була в саду, 
рвалася туди.

Люди полюбили її. Ба
чили — своя, не білоручка. 
Говірка, привітна, вона 
легко знайшла спільну мо
ву з молоддю. Вже через 
два місяці Любу обрали 
секретарем комсомольської 
організації.

За справу взялась гаря
че. А роботи — непочатий 
край: і спланувати потріб- 
■но, і в клубі налагодити 
справи, та й своя робота 
не жде. Мабуть, і не впра
вилась би сама, якби не 
допомагали комсомольці. 
Потяглись вони до неї. По
чали частіше збиратися ра
зом, здружились. Цікавіше 
стало і в клубі. Організу
вали драмгурток, провези 
вечір молодого тваринника, 
молодого кукурудзовода.

Тільки думка про сад 
не давала Любі спокою. І 
вона" таки добилась свого. 
Наче на крилах прилетіла 
в сад, оглядала кожну де
ревинку. Ой, скільки ж тут 
роботи! Груші запущені, 
скрізь бур’яни, в старому 
саду весною потрібно ро
бити обрізку. 1 все одно 
Люба раділа — нарешті во. 
на в саду.

Не раз доводилось важ
ко.. Бригади у Люби немає, 
лише дві жінки. Бігала, 
просила, доводила. Мабуть, 
правда, що хто стукає, то
му відчиняють. Так і Лю
ба добивалась свого. І го 
лова колгоспу 1. М. Воло
щук, і парторг В. О. Гон 
чаров завжди йшли назуст
річ, допомагали. Та най 
більше допомагали комсо
мольці.

Весною вирішили розши 
рит'й сад. Привезли саджан
ці. І тут Люба побачила, 
що з двома жінками вона 
не вправиться вчасно по 
садити. Що ж робити? Про
падуть саджанці.

Знову пішла до своїх 
комсомольців.

— Хлопці, дівчата, в са 
ду саджанці пропадають. 
Не встигаємо ми. Говорила, 
а сама боялась: а що як нл 
підуть? Вони ж цілий тиж 
день 
ділю

Та 
коли 
ючн,

працювали, а в не 
кожен хоче відпочити, 
як же вона зрадіг.а, 
Льоня Остапов, вста- 
сказав:

Могла б і раніше ска-

ВВЕСЬ У
Л НУ, синку, повернись, побачу який

хі ти став, — такими словами напів
жартома зустрів старий Лнтон Русаков 
свого сина Івана, який щойно повернув
ся після навчання в школі механізації.

— Гарний виріс, здоровий. Ну, а як в 
техніці — запустити трактора чи ком
байна зможеш?

— Що ти, тату, на сміх мене підні
маєш. Думаєш, я там байдики бив?

зати. Вже скільки посади
ти можна було.

Прийшли Зіна Чередник 
і Надя ГолобородьКо. Біль 
ше кликати їх не доводи 
лось. Самі приходили, за 
цитували, чи немає робо
ти. 15 гектарів саду зак
лала Люба з друзями. Так 
і називають комсомольці те
пер — наш сад.

В саду чисто, якось по- 
домашньому затишно. На

че .вмиті стоять

Я Б УСЮ ЗЕМЛЮ
Обтягуючи ло- 

. ,зу, звисають 
’важкі грона. 

••• Перший уро
жай...

Скільки раз мріяла Лю
ба про свій перший урожай. 
1 ось вона, ця мрія: соко
виті, -налиті сонцем лежагь 
в ящиках груші.

— Дуже хороша в мене 
професія, — щасливо пос: 
міхається Люба. — Скільки 
радості несе вона людям! 
Ось підготуюсь і буду в 
інститут поступати. Заочно, 
щоб не розлучатись із са
дом.

Є в Люби одна мрія. Ду 
же хотіла б" вона заклас
ти колгоспний розсадник. 
Як це добре: були б свої 
саджанці, вирощували б 
свої сорти. Тоді такий сад 
можна було б розвести!

— Весною ми знову бу
демо розширювати свій 
сйд. І виноградник новий 
закладемо, у нас уже є 
свої чубуки. Якби можна 
було, я б усю землю уквіт
чала садами, — посміхаєть
ся Люба. •

І молоді яблуньки, розу
міючи, хитають вітами.

Н. БЕРЕЗОВСЬКА.
Колгосп імені Чапаєва 

Добровеличківського 
району.

Іван дістав з кишені посвідчення і ха-° 
рактеристику з цілинного радгоспу, де 
він проходив практику, подав батькові.

— Вірю, Ваню, вірю. Так що, зі мною 
сядеш на трактор чи на новенький? Ви, 
молоді, звикли: як рік повчився, так і 
подай «на тарілочці» новенький «Т-75», 
а на менший і дивитися не хочуть.

— Ех, батьку, батьку. Хіба не з то
бою я три роки причіплювачем працю
вав? Хіба не ти мене навчав: «Люби, 
сину, землю, будь до неї з душею і во
на обдарує тебе?».
" — Досить спогадів, сину. Будемо зна
чить разом працювати, — посміхаючись 
сказав Антон Якович.

— Тільки ж ти, батьку, не ображай
ся на мене.

БАТЬКА
— Чому це я ображатимуся, якіцв 

щось не так, можеш і потиличника схо- 
пити.

— Відносно потиличника, — це ще як 
сказати, а ось попрацювати з тобою ме
ні охота, а головне — дуже вже обігна
ти хочеться.

— Обігнати? Ну, синку, знаєш, ти ще 
мало каші з'їв. Я уже тридцять років 
працюю...

Наступного дня на польовому стані 
бригадир тракторної бригади сказав:

— Ось, Антон Якович, приймай 
поповнення на свій «ДТ-54».

Русаков загадково поглянув на бри
гадира. • -

— А ми уже домовилися. Випередити 
по всіх показниках мене хоче. Так що 
поміряємося силами...

На сході займається світанок. Трак
тор йде рівно. Солодка втома наповнює 
тіло юнака. В повітрі носиться^ запас 
стиглого хліба і відчуваєш, ніби мати 
щойно витягнула з печі рум'яний пух
кий коровай.

Ось і за цю зміну півтори норми дав. 
Незабаром прийде батько, буде цілий 
день стягувати солому, а вночі знову 
син сяде за кермо...

Два роки вже працює в колгоспі «Пе
ремога» трактористом Іван Русаков. 
Він — вожак комсомольського загону 
тракторної бригади, кращим механіза
тором вважається. Хоча й справ особли
вих він не зробив, а тільки чесно з дня 
на день віддає свою душу, свою любов 
землі рідній. І вона його здіймає, мов 
на крилах. Пошана, повага! А йому ж 
тільки двадцятий пішов.

Вже й віджнивувались в артілі, вже й 
рілля чорним крилом розмахнулася до
вкола. Скоро сіяти. І Ваня свою частку 
теж додає сюди: сто гектарів уже зорав 
під посів озимини, за десять днів упо
рався.

— В хороший час живеш, сину! — 
каже старий Русаков. — Полюбив зем
лю, за те тобі й шана людська.

Г. ФІЛАТОВ, 
наш позаштатний кореспондент.

Новопразький район.
На знімку: Іван РУСАКОВ.

Фото автора.

разом працювати на

— Ти знаєш, Ріто, я страх 
як люблю теляток маленС- 
ких, — сказала якось Лю
ба своїй подрузі. — Давай 
підемо 
ферму.
------ А
якраз,

що ж, я згодна. Там 
я чула, є вакансія.

гда північній око.ш- 
** ці Знам’янки колись 
був пустир. Зараз тут 
виросли корпуси нового 
підприємства. Більше міся
ця тому протяжний гудок 
покликав робітників до про. 
хідної консервного заводу. 
За цей короткий час тут 
випущено понад двісті ти
сяч банок консервованих 
овочів і фруктів.

Нове підприємство висо- 
комеханізоване. Тут і під
станція, і механічні май
стерні, і розподільний 
пункт. Є дві потокові лі
нії — томатна і фруктова, 
їх обслуговують лише два 
чоловіки. Досить натиснути 
на кнопку мийного апара
ту, і гігантські конусні сита 
починають кружляти, про
миваючи тисячі тонн ово
чів.

Є на заводі картоплечи
стки, - спеціальні ділильні 
м а иі и ни, сортувальний 
транспортер. ■

НОЛИ СПРАВА ПО ДУШІ
Так дві подружки Люба 

Загородня й Ріта Рудик 
цієї весни стали телятниця
ми. Доглядають вони 70 
голів молодняка віком 4— 
6 місяців.

розповідає Валенти
на цій дільниці зви-

банками
маринованими

...чую. и<лл пульту управ
ління дівчина у білому ха
латі. Це — майстер-техно- 
лог Валентина Векшина 
(фото зліва).

— Апаратура і електро
обладнання тут складні, — 
охоче 
на. — 
чайно працювало 12 робіт
ників, тепер — один спеціа
ліст.

Зал готової продукції 
реповнений 
смачними Щ|..... ..
помідорами. Вони акуратно 
закупорені кришками. Цю 
складну операцію виконує 
Діда Далікова (фото спра
ва). На завод дівчина прий
шла після десятирічки. А за
раз через її вправні руки що
зміни проходить близько 
чотирьох тисяч банок.

— Приємнр, що на нашо
му підприємстві дев’яносто 
процентів молоді, — гово
рить директор Данило Фе
дорович Плющ. — 3 пер
ших днів «роботи вже мож
на відзначити кращих ви
робничників. Це Надія Го
лу бовська, Ольга Бухоль- 
ська, Володимир Широко- 
ряд та багато інших. Моло
ді трудівники вирішили бо
ротися зоь.звання підприєм
ства комуністичної праці.

Не лінуються дівчата ра
несенько вставати, щоб по
чистити стійла і молодняк, 
Цілими днями вони випа
сають своє стадо на кра

повни консервний став 
до ладу. Щороку він дава
тиме трудящим 3 мільйо
ни 800 тисяч банок консер
вованих овочів і фруктів.

І. НАЗАРАТ1Й, 
завідуючий позаштат
ним відділом газети. 

Фото автора. 

щих пасовиськах. Телята 
мають здоровий вигляд і 
щодоби прибавляють у ва
зі по 600 грамів.

Л. ПОЛІЩУК.
Колгосп ім. Чкалова 
Голованівського району.

земляк 
рідному

відбув-

Механізатор Кирило Фу
торам разом з іншими спе
ціалістами Радянського 
Союзу допомагав кубин
цям оволодівати новою 
сільськогосподарською тех
нікою. І ось наш 
на Батьківщині, в 
селі Таужна.

На вечорі, який 
ся^ на честь радянсько- 
кубинської дружби в 
м. Гайвороні, Кирило Фу- 
торян розповів юнакам і 
дівчатам про героїчний на- 
РОД з далекого острова, по
ділився своїми враженнями-

К. Футорян вручив сек
ретареві Гайворонського
райкому комсомолу т. Me.it>' 
нику подарунок — кубин
ський прапор. Присутні і'а 
вечорі г;. 
^У^инських і« г» »ж л. г»..... 
сень і танців. Потім 

великий концерт ху
дожньої самодіяльності.

подарунок — кубнн-

прослухали запис« 
—Д народних п’г 

— і ВІД'

Л. КРИЛОВА.
Гай вороне ькпн район.



/

... !

0
VА

СЕЛИЩЕ Єлисавет
градківка ще три 

роки тому було ра
йонним центром. В 
1959 році Указом 
Президії Верховної 
Ради УРСР наш 
район об’єднано 
з Олександрійським. 
Безумовно, укрупнен
ня районів — 
масштабах країни: 
скорочення г 
ського апарату, 
кадрів для г“_ ___ ____  _
Звертаємось ми до громадськості^ зов
сім не і ому, що шкодуємо за закритими 
установами. Ні, інша причина змушує 
нас виступити з цим листом. Справа в 
тому, що після 1959 року в селищі ста
лося чимало неприємних для жителів 
змін і подій, яких можна було б не до
пустити.

Почнемо хоча б з горезвісного пожеж
ного депо. Єлисаветградківськнк комбі
нат комунальних підприємств у свій 
час розпочав його будівництво. Заклали 
фундамент, із шлаку вилили стіни, під
везли крокв’яний лісоматеріал і навіть 
покрівельне залізо приготували. Всього 
в новобудову «вгатили» 96 тисяч кар
бованців (старими грішми). І вся ця су
ма вилетіла в трубу, коли новий хазя
їн — директор Олександрійського комбі
нату комунальних підприємств М. І. Ба
ранік вирішив, що депо нашому селищу 
не потрібне. Як розбишаки, під’їхали 
вночі на машині послані г. Бараніком 
«гінці» і почали вантажити будівельні 
матеріали. Тепер з високого бур’яну 
визирають напівобвалені стіни, як «па
м’ятки історичної давнини». Та це не 
єдині комунальні руїни у 
будову селищної Ради

ТУРБОТИ КОЛИШНЬОГО

захід дуже корисний в
• економія коштів від 

адміністратнвно-управлін- 
‘ , вивільнення керівних 
народного господарства

селищі. Ново- 
така ж доля

ІІА СЦЕНІ—
СІЛЬСЬКІ АМАТОРИ

ПРИ Межиріцькому сільсько- 
“ 8 му клубі працюють драма
тичний, танцювальний і хоро
вий гуртки. В них беруть участь 
тваринники, механізатори. Гурт- 
ківці виїздили з творчим зві
том в сусідні села: Шепилове, 
Красиогірку» Грузьке, Голова- 
нівськ.

В репертуарі гуртківців — 
українські народні пісні і тан
ці, гуморески, інтермедії. Друж
ній колектив сільських амато
рів очолюють Федір Тацієико 
та Володимир Надольняк.

А. ТАЦІЄНКО.
Голованівськкй район.

Радіо на... тракторі
СПОЧАТКУ дехто подумає: 

невже можна слухати ра
діо на тракторі? Адже там та
кий гуркіт, що й власного го
лосу не почуєш. Але це зовсім 
не так. Я встановив радіопрнй. 
мач на тракторі ДТ-54. Спершу 
слухав передачі з допомогою 
навушників. Пізніше, переко
навшись, • що радіоприймач бу
де говорити досить гучно, при
ладнав гучномовець. Це дало 
хороші наслідки. Тепер можна 
щозміни слухати новини ефіру. 

На тракторі я встановив зви
чайний сітковий радіоприймач 
«Огоньок». Працює він від ге
нератора змінного струму. Щоб 
можна було живити приймач 
напругою 12 вольт, на силовий 
трансформатор домотав два- 
кадцйтивольтну обмотку, до 
якої підведено струм від гене
ратора. Таке нескладне пере
обладнання в приймачеві дає 
можливість слухати передачі 
при роботі трактора.

Мало не забув сказати про 
антену. її я встановив на роли
ках по чотирьох кутках кабіни 
зовні.

Василь ХМАРСЬКИЙ.
с. Кам'яний Брід 
Ульяновського району.

Тривожний сигнал

ніде купити

спіткала: через дороіу проти чайної ви
сочить купа шлаку, щербаті чорні сті
ни, безформені пройми. Близько тридця
ти тисяч карбованців розвіюються віт
ром, розмиваються дощами. Творець 
цього «археологічного пам’ятника» — 
все той же М. І. Баранік. Плакали гро
шенята...

Може, дійсно, фундаменти і стіни 
стали нікому не потрібними? Якраз нав
паки. Правління колгоспу безрезультат
но ставило питання перед райвиконко
мом про передачу забудов на баланс 
артілі. їм би тут обов’язково раду да
ли. Контора, наприклад, потрібна, дитя
чі ясла можна було б зробити. Без
умовно, ніхто не може погодитися пере
купити так зване пожежне депо за 96 
тисяч. Адже будова «обчищена, як лип
ка».

Вирішив не відставати від Бараніка 
і начальник районної контори зв’язку 
т. Манухін. Розпорядився перевезти на 
станцію Фундукліївку кіоск по продажу 
газет і журналів. Раніше біля Будинку 
культури і селищної Ради, де найбільш 
людно, завжди можна було купити пе
ріодичні видання. А тепер такої можли
вості немає. '■

Але комбінат комунальних підпри
ємств «переплюнути» важко, міцно три
має він -рекорди по безгосподарності.

Єлисаветградківка — селище міського 
типу. Але тротуарів обмаль. Нових не

♦ _
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пишуть

ДРУЗІ НЕ ЗРАДЖУЮТЬ
Ще в д-ятинстві з Анатолієм Шепелевськнм сталося 

велике нещастя: .він захворів на туберкульоз хреб
ця. Матері доводилося неодноразово носити сина до 
школи на руках. І все-таки хлопець успішно закінчив 
5 класів Дружелюбівської середньої школи. Та важка 
хвороба прогресувала і все міцніше приковувала Ана
толія до ліжка. Невдовзі він був позбавлений можли
вості відвідувати школу. Але Анатолій не впадав у роз
пач. Він дістає підручники і починає самостійно вчитися 
за програмою шостого класу, його ні на день не забу
вають товариші по школі і вчителі. Оточений підтрим
кою, дістаючи повсякденну допомогу, Анатолій склав 
екзамени за шостий клас. Окрилений успіхом, юнак ще 
з більшою наполегливістю навчається в сьомому класі. 
Щодня дома у. нього бувають директор школи С. М. 
Кобзар, вчителі М. Волкокрутенко, А. Балан, учениця 
Н. Гончаренко та інші. '

Всі, хто знають А. Шепелевського, захоплюються ного 
силою волі, наполегливістю та мужнім характером. Хо
четься побажати юнакові -швидкого одужання, успіхів 
у продовженні навчання. Було б не зайвим, коли б 
ранком комсомолу та райвно подбали, щоб хлопцеві да
ли путівку на курорт для покращення його здоров’я.

< . В. БЕЗП’ЯТИЙ.
с. Василівна.
Добровелйчківського району.
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З ПІСНЕЮ---------
ЛЕГКО ЙДЕТЬСЯ

З КЛУБУ будівельників Анатолій вийшов у ; 
чудовому настрої. Йому й досі вчувалася ■ 

пісня: Z
...Все здесь замерло до утра. ■

І ще йому вчувалися гучні, як весняний при- 2 
бій, оплески слухачів концерту. ■

Давно Анатолій полюбив пісню. Вона підно- ■ 
сила його настрій, вчила жити, допомагала в ■ 
труді і навчанні. ;

— Пісня — друг людини, — говорить Ана- S 
і тому, я не уявляю себе без неї. ■

ДЕ КУПИТИ
ГАЗЕТУ?

■ПРИЇХАВШИ на будів- 
-**• ництво Новоукраїнсько- 
го цукрового комбінату, ми 
зустрілися з таким фактом.

В селищі
свіжу газету. Для цього нам 
потрібно їхати за п’ять кі
лометрів в центр міста. Ця 
віддаль нас не лякає, але 
ми працюємо до шістнадця
тої години, а в міському 
кіоску уже після дванадця
тої свіжих газет та журна
лів немає. От і виходить, 
що ми можемо читати газе
ти лише раз на тиждень, 
тобто в неділю.

Чому ж ми повинні дізна
ватися про всі новини з та
ким запізненням? Адже ке
рівники будови могли б по
дбати про те, щоб газетний 
кіоск організувати на тери
торії будівництва. У нас 
працюють 500 робітників, 
так що залежуватись газе
ти не будуть. Ми ж не на 
робінзонівському острові.

В. КЇРІША.

друг людини, — говорить Ана- ■ 
! толій; — і тому, я не уявляю себе без неї. ■
■ Та не за професію взяв Анатолііі пісню, а за ;
■ надійну супутницю свого життя. Отож в юнака ■
■ є дві улюблениці “* ’
■ деревинка.
5 Цей стрункий, середнього зросту юнак з світ- ■
■ локарими очима прийшов на Кіровоградську меб- ■
■ льову фабрику імені Калініна чотири роки тому. ■
■ До цього він закінчив Мукачівську професійно- ;
■ технічну школу столярів-червонодеревників. З ;
■ тих пір Анатолія Урсатьєва вважають на фабри- 5
■ ці кращим виробничником. У завзятого юнака ■
■ вистачало часу на все: і виконувати норму на ■
■ 150 процентів, і добре вчитися у вечірній школі. :
; і чудово співати в гуртку художньої самодіяль- ї 
s пості. 'С
■ Як кращого з кращих, адміністрація фабрики ■
" посилає Анатолія Урсатьєва вчитися в Москов- S 
І ський інститут місцевої промисловості. 5
■ Широка дорога 
S єм. І він сміливо
■ ться людині, щоб

пісня і професія червоно-

наш

відкривається перед Анатолі- £ 
ступає по ній, бо ж вона дає- £ 
крокувати в майбутнє. £

г, ТОЛОК, £
позаштатний кореспондент. £

■ 
їйвяивяви■ ■ я виявиияи«■«■■■ ивяияиа?1

прокладають, бо, бачте, немає цементу. 
Старі не ремонтують. В негоду не діста
нешся ні до поліклініки, ні до лікарні.

Оскільки зайшла мова про лікарню, не 
можна обійти мовчанкою її «водну» 
проблему. Труби прокладені давно, кра
ни в приміщеннях виблискують, але з 
них — хоч би «кап». Навіть вишка для 
бака е. А чого ж нема? Отого самого 
водонапірного бака немає, та криниці, 
звідкй' воду брати, та хазяйської турбо
ти бракує. От і не дзюрчить і не капає з 
пересохлих кранів. Воду возять і три
мають у відкритих діжках.

Чого-чого, а «бородатих» будов у нас 
після об’єднання стало чимало. Закон
сервований фундамент під контору 
міжколгоспбуду, з 1959 року споруджу
ється сепараторний пункт Олександрій
ського маслозаводу (і досі приміщення 
ие докрите), кілька років копирсаються 
час від часу будівельники біля нового 
корпусу середньої школи. І в цьому ро
ці шість нових класів навряд чи стануть 
до ладу. А вони ж ой, як потрібні! 
Шкільні приміщення розкидані по се
лищу, вчителям доводиться бігцем по
спішати з одного урока на інший. Та ще 
н одинадцятий клас буде відкритий.

Фактично після об’єднання тільки Бу
динок культури добудували і здали в 
експлуатацію. Але... (на жаль, і тут 
«але»). Фасад привабливий, зате з ін
шого боку хоч не підходь: не оштукату
рено, вивалюються цеглини, горобці 
мостять гнізда у дірках, немає електро
проводки на сцені, з-за відсутності вен
тиляції під підлогою швидко погнили 
дошки. І всі відвернулися під Будинку, 
про виділення коштів і слухати не хо
чуть в райцентрі. А такого чудового 
приміщення культосвітнього закладу 
навіть в м. Олександрівні немає.

Комбінат комунальних підприємств не 
ремонтує житлові будинки, яких чима
ло в селищі, не заселяє восьмиквартир- 
ний будинок. -

X-*». і----_ _ ___ _ _ __ _ ■_ __ — _

І ще одне нас хвилює, обурює. Після 
закриття районних установ у будівлях, 
що вивільнилися, розміщено будинок 
для престарілих. Цей заклад розташо
ваний в центрі селища, біля школи і 
крамниць, на головній вулиці. Осідають 
у ньому не тільки порядні люди, але й 
такі, що поступово котилися все нижче 
і нижче в житті: п’яниці, дармоїди, лю
бителі легкої поживи. Серед них може 
і бійка виникнути, і лайка нерідко по
висне в повітрі. Невже діти повинні ба
чити й чути все де?

Директор закладу 
самого продовольчого 
свиней на підсобному
хмари мух носяться від свиноферми до 
магазину. Ніяк не можна терпіти та
кого неподобства. Краще вже нехай бу
динок престарілих поміняється примі
щеннями з лікарнею, чи що. Райвикон
ком разом з відповідними установами 
повинен зважити на наше прохання.

О. КОМПАНІЄЦЬ, 
голова селищної Ради,

О. СНІСАРЕНКО, 
голова колгоспу «Дружба», 

П. НАЗАРЕНКО, 
секретар парторганізації колгоспу.

♦ Ф ї

т. Касьянов біля 
магазину розвів 

господарстві. І
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ВІД РЕДАКЦІЇ. Колишніх район
них центрів немало у нашій облас
ті. І жителів кожного з цих насе
лених пунктів хвилює одне і те ж 
питання: чому так зменшується тур
бота про благоустрій, про організа
цію дозвілля, про забезпечення на
селення товарами? Заморожуються 
новобудови, разом з меблями виво
зяться будівельні матеріали. Все 
рідше в селище чи село, яке втрати
ло адміністративне значення рай- 
центру, заїжджають гастрольні гру
пи, сюди надходять старі кінокар-- 
тини. Чому так трапляється, невже 
це закономірний процес? Ні, жителі 
ніяк не можуть з цим погодитись. 
1 ми цілком поділяємо їхню думку.
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ЗРОСТАЮТЬ РЯДИ КОМСОМОЛЬСЬКІ
слухали за- 
про звичайні 
молодої те-

*

він

Іван Стеценко, секретар 
Бобринецького рай кому 
комсомолу, вже кілька ра
зів розмовляв з молодою 
телятницею з колгоспу іме
ні Котовського Валею Ци
бій. Тому на цей раз 
конкретно запитав її:

— Ну, то як, Валю, бу
деш поступати в комсомол? 
Чи ще не вирішила?

— Не знаю, — тихо ска
зала. — А мене приймуть?

— А чому ж ні. Працюєш 
добре, комсомольці артілі 
радо приймуть тебе в свою 
сім’ю.

І секретар райкому .по
чав розповідати їй про 
обов’язки і права комсо
мольця. Валентина написала 
заяву, заповнила анкету і 
знову: «Ой, я таки боюся». 
Секретар посміхнувся.

— Не боятись — раді ги 
треба, що товариші дові
ряють тобі.

І ось перед членами бю
ро райкому комсомолу сто
їть невисока на зріст, з 
метким поглядом очей дів
чина. Вона впевнено, хоч і 
хвилюючись, відповідає на 
запитання;

— Комсомолець повинен 
бути чесним, сумлінним, 
добре працювати, подавати 
приклад у всьому, — го-- 
ворить вона.

І, захопившись, непомітно 
переводить розповідь про 
свої 
не 1

справи, 
перебивав

з інтересом, 
пальні слова 
трудові будні 
лятниці. Видно, Валі дуже 
полюбилася ця робота.

Рішення було одностай
не: прийняти Валентину
Цибій в ряди Ленінського 
комсомолу.

Цього дня комсомольця
ми стали передова доярка 
колгоспу імені Котовського 
Марія Гудзенко, колгоспни
ки цієї ж артілі Микола

Сурмач, Віктор Любченко, * 
Анатолій Бойко, Микола Ти
мошенко.

Ряди комсомолу в районі 
зростають з кожним днем.

Лише за другий квартал 
цього року членами ВЛКСМ 
стали 384 чоловіка, 
початку року 
кий райком
прийняв "у свої ряди 586 
юнаків і дівчат.

Я. ЛИПА.
м. Бобринець.

А з 
Бобринець- 
комсомолу

Проте ніхто 
її, присутні

РЕДАКЦІЯ одержала лист групи колгоспників артілі 
ім. Шевченка Кіровоградського району. В ньому 

розповідалось про неправильне нарахування трудоднів 
деяким працівникам тваринницьких ферм.

Лист було направлено начальникові Кіровоградського 
колгоспно-радгоспного управління т. Дніпровському для 
перевірки і вжиття заходів. Перевіркою первинних доку
ментів обліку встановлено, що дійсно колгоспниці 
Ог Карпушинін недораховано і недописано • за перше 
півріччя цього року 3,41 трудодня. Обліковцеві В. Сте- 
панюку, який веде записи в книзі і приймає первинні 
документи обліку, вказано і запропоновано дорахувати 
і записати трудодні О. Карпушинін,-

Колишня обліковець ферми О. Курлова нарахувала 
собі зайвих 105,73 трудодня. Ці їрудодні ревізійною (ко
місією зняті і списані, а Курлову з посади обліковця 
звільнено.

Голова правління артілі І. Марченко і секретар парт- 
організації В. Ткаченко вжили заходів по усуненню 
недоліків у первинному обліку і поліпшенні організації 
праці на тваринницьких фермах.

з»: * *
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У номері газети за 29 липни ц. р. була надрукована 
замітка «А радіо все мовчить», де розповідалося 

про незадовільну роботу колгоспного радіовузла.
Як повідомив редакції секретар Рівиянського РК 

ЛКСМУ т. Долиняк, замітка була обговорена на засі
данні бюро райкому комсомолу. Заступник секретаря 
комсомольської організації колгоспу «Молода гвардія» 
т. Андрущенко суворо попереджений. Відповідальні за 
радіотрансляцією в селі Бежбайракп тт. Чередниченко, 
Андрущенко заслухані на засіданні бюро парторганіза- 
ції артілі. В стадії закінчення перебувають роботи по 
будівництву радіолінії Рівне' — БежбаЙраки. Після вве
дення її в дію/місцевий радіовузол буде демонтований.

ГРУПА читачів з с. Злинки 
Маловисківського району 

в листі до редакції писала про 
те, що їздові рільничих бригад 
систематично порушували внут
рішній розпорядок колгоспу — 
в нічний час тримали колгосп
них коней на власних подвір’ях.

Цей лист для розслідування 
та вжиття заходів було наді
слано начальнику територіаль
ного виробничого управління 
т. Гулі. Він 
ції, ідо лист 
розширеному 
ня артілі.

Бригадирів
зобов’язано тримати 
иіе в колгоспних конюшнях. На 
випадок невиконання рішення 
артілі, на винних накладати
меться суворе стягнення.
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° «МОЛОДИЙ КОМУНАР»
22 серпня 1962 р., З стор.

повідомив редак- 
обговорюпався на 
засіданні прашіін-

рільничих бригад 
копей ли-



| Кость БОРИСЕНКО
1 ОПОВІДАННЯ
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Сі хлопці були закохані у Вірочку 
Костюк, вродливу ланкову, учасни

цю численних нарад і з’їздів в області 
й Києві.

Схожа на берізку, струнка, з рум’я
ним личком, вона для кожного находи
ла добре, привітне слово, вміла одним 
поглядом розрадити тугу.

Нежданно-негаданно над Віриною го
ловою почали збиратися хмари. Вся 
чоловіча половина Медведівки була 
вкрай здивована: за кого їх «беріз- 

_ ка» виходить заміж.
За хлопця із сусіднього села. Згор

дувала орлами-медведівцями. Обра
ла небалакучого, непоказного тракто
риста — повну свою протилежність. 
Наречена в усьому горіла, як вогонь. 
Наречений же навіть не жеврів, а тихо- 
тихо димів...

Але щоб там не було, а їм влаштува
ли бучне комсомольське весілля. Ві
ра настояла на тому, щоб Петро пе
реїхав жити до неї, у Медведівку. 

Молодиця відчувала, що односельча
ни не схвалюють її вибору. Дехто, не 
криючись, напростець натякав на це. 
Та хіба вона не знала, що люди одна
ково перебільшують чуже щастя і не
щастя... Своїм подругам не то жартома, 
не то серйозно говорила:

— А ви на нього подивіться через 
збільшувальне скло і побачите, що він 
не такий вже тихоня.

Не все розкажеш навіть найближчим 
подружкам. Не все...

|| ОЗНАЙОМИЛИСЬ у районному міс- 
течку. Була саме на нараді передо

виків. Вона чомусь затяглась до 
пізнього вечора. В небі вже засвітили
ся зорі, на вулицях запалали електрич
ні вогні. Виходили із залу збуджені, 
гомінливі, швидко пробираючись до ма
шин. Нараз хтось гукнув дужим голо
сом:

— Дівчата, між вами є Віра Костюк?
— Тута! — відізвалася Віра і мало не 

пирснула зо сміху.
До неї підійшов незнайомий юнак:
— Прошу на хвилинку.
«Що йому треба?» — подумала дів

чина і відійшла від гурту, кинувши ко
ротко:

— Я зараз...
— Ви загубили комсомольський кви

ток.
Віра злякано торкнулась кишені: квит

ка не було. Стала пригадувати, коли ж 
це трапилось, і не могла пригадати.

Він якось винувато подав їй червону 
книжечку і майже пошепки додав:

— Я міг би віднести і в райком ком
сомолу. Але пожалів вас. Догани не 
минути б... Беріть. Там і гроші. Здаєть
ся, сім карбованців...

Квиток заховала в кишеню, а гроші 
всі простягнула в руці йому.

— Беріть! —
Він заперечливо хитнув головою, за

сміявся:
— Не візьму.
— То скажіть же, як звати вас?
— Петром!
— Звідки ж ви?
__ Сусід ваш, із Клинківки.
Віра піймала себе на тому, що їй 

хочеться все більше і більше розпитува
ти його і не втрималась.

__ Чого ви приїздили в містечко?
— Купувати камери до велосипеду, 

ще зранку.
__ І до цього часу чекали мене?
— Не хотів, щоб хтось іще знав про 

ваш квиток.
Спалахнула в радості, руку потиснула 

йому, щиро подякувала. А з машини 
вже гукали її, і вона побігла до друзів. 
Вдома дорікала себе за нечесність: 
треба було зайти до райкому і сказа
ти про свою провину. Краще ж не 
кривдити душею. Але...

ВДРУГЕ зустрілись вони в полі. Вона 
оглядала плантацію кукурудзи. Сві

тило сонце, віяв вітер, шелестіла листям 
качаниста. На серці було радісно, хо
тілось співати — і пісня вже була зри
нула на вуста, — та раптом завмерла. 
Від яру з янтарного моря пшениці на 
велосипеді виринув Петро... Дівчина по
тиснула хлопцеві руку, як старому зна
йомому. в ЦЮ мить якимось шостим по
чуттям відчула — хлопчина їй дорогий. 

Довгожданне завжди приходить як 
радісна несподіванка. Подумала: коли 
вперше побачила його, то, мабуть, в 
ньому очі свої залишила.

Він повіз її до села назустріч сонцю, 
вітрам. Так, за першими зустрічами і 
прийшла велика любов. Непоказний і 
соромливий на людях, Петро н.би пере

роджувавсь, коли вони залишались уд
вох, був чулим і ніжним, добрим і сер
дечним.

Хай що хочуть говорять люди, а віч 
ще покаже себе, запалає великим вог
нем. Правду ж кажуть, хто сміливо 
мріє, той повинен сміливо діяти...

І НЕ ЗНАЛА Віра, що людське око 
бачить далі, глибше, пильніше. За 

своєю великою палкою любов'ю вона 
і не помітила, що Петро рідний тільки 
для неї, в бригаді, де став працювати

після весілля, як був чужим, так ним і 
залишився. Хлопці злилися на нього, що 
забрав найкращу дівчину, і Петро ще 
більше замкнувсь у собі. Не прихильно 
до нього поставились і батьки його мо
лодої дружини. Він почував себе оди
ноким.

Віра, заклопотана артільними справа
ми, дуже мало бувала вдома. Вона й 
не здогадувалася про свою біду, поки 
не почула владний стукіт у власні две
рі. Петро потягся до пляшки, заглянув 
раз, вдруге, втретє й на роботу не вий
шов... ,

її зустрів бригадир тракторної в полі 
і тривожно запитав:

— Що з Петром?
— Не знаю.
— Дивної Він на роботу не вийшов. 

Машина стоїть. Час тепер дорогий, 
кожній годині простою ціни не скла
деш.

Вона кинулась додому. Заглянула в 
шафу і мало не зойкнула — там сто
яло чимало пляшок з-під-горілки. Так 
ось чому він від неї став ховатись. Щоб 
не бачила його п’яним.

Побігла до клуні. Так і є. Петро лежав 
на сіні, розхрістаний, на себе не схо
жий.

Рвонула його, зло кинула.
— Петре, що ти робиш?
Протирав очі, якось придуркувато 

всміхнувся:
— Не бачиш — сплю.
— Як тобі не соромно? Де твоя со

вість? В полі машина стоїть, авін п’я
ний вилежується на сіні. Що за ра
дість знайшов у тій горілці?

Він дививсь на неї винуватими очима, 
ніби благав, щоб вона замовкла, щоб 
не пекла його душу болючими словами. 
Як мале дитя, просив у неї пробачення, 
говорив, що ця історія більше ніколи, 
ніколи не повториться.

Т ВОНА ПОВІРИЛА, хоч почала сте- 
жити за кожним його кроком.

Петро наче наново народився. Діло го
ріло в його руках, і на людях, і вдома 
став веселим, привітним, жартівливим. 
Саме тоді їй стало дуже соромно за 
оте своє невсипуще слідкування. І вже 
здалося, що ті пляшки, та бурхлива 
розмова була лише сном, і як сон 
розвіялись і не повернуться більше ні
коли.

Звеселіла, рада, вона знову порину
ла в артільні справи. І тоді, коли, зда
валось, щастя сміялось їй, бригадир 
зустрів її і вдарив трьома каменями- 
словами:

— Твій знову п’яний.
П’яний. Й не п’яний. Бо відкрив їй 

душу. Вона, холонучи, слухала. Так, він 
п’є. Пив і раніше. Проклята горілка 
ніби в обійми його взяла. Там, у себе 
в селі і дружків мав. Вони привчили до 
зеленого змія. Погані дружки. Один од
ного вартий. Той у батьків тягне, а дру
гий — у людей.

Вона, Віра, для нього променем бу- 
' ла. Вона, її любов горілчаний дурман 

розвіяла. Він зрадів, що розпрощавсь 
із дружками, що переїхав у друге се
ло. Однак він тут одинокий. Люди до 
нього непривітні, в бригаді потай смі
ються, тесть з тещею ще дивляться 
скоса. І він не втримавсь... От і сьо
годні вона в поле пішла, а він з нудь
ги припав до пляшки.

Ніби мороз проймав її. Слухала ™ 
страшну правду. Думки вирували в го
лові... Що робити? Як зійшлися, так і 
розійшлися? Хай іде на всі чотири сто
рони. І чим, скоріше, тим краще. Але 
ж він пропаде, хоч ще не впав, він ще 
падає, — і невже вона не подасть ру
ки йому?!

Рясні сльози полились з її очей:
— Що будемо робити, Петре? — 

спитала з болем.
Він зрадів, почувши в голосі співчут

тя і почав благати:
— Пробач, дорога. Я більше ніколи, 

ніколи і в рот не візьму спиртного.
Плачучи, припала до грудей чолові

ка. Щось дитяче було в його гарячих 
і, здавалося їй, щирих визнаннях. Ка
жуть, дитяче живе до сивини. Повірила, 
допомогла переодягтися.

Раділа. Хай буде так. Вона теж мов
чатиме. Нікому не скаже ні слова. На
віщо на сміх виставляти і його, й себе. 
Навіщо виносити сміття із хати...

ПРОЛІТАЛИ дні за днями. І ось знову 
жах скував її серце. Знову знайшла 

за шафою пляшку. Збиралася поговори
ти, а він і сам ввечері прийшов їі’л- 
ний, як ніч.

...Петро того дня працював особливо 
старанно. На спушеній землі ніби по 
хвилинах росла вгору та вгору кукуруд
за. То ж він додавав їй сили. Поблизу 
працював Пилип Дробот. Коли прийшов 
обліковець заміряти площу, Пилип ска
зав, що він мотижив ділянку від терену 
лісосмуги

Петро скипів:
— Пилипе! Від терену мотижив я!
— Ти певно і сьогодні п’яний. Іди, 

проспись. - X-
— Пилипе! Навіщо ти мене обража

єш?
— Не ображаю, а правду кажу.
Десь виринув і помічник бригадира, 

давній дружок Дробота і потяг руку 
за Пилипом.

Знову образа запекла, болюча, бі
ля серця. І Петро з бригади попряму
вав у крамницю...

А далі що? Звісно, кинувся обніма
ти Віру, цілувати, белькотав, що в бри
гаді на нього плюють, але він не жу
риться, бо його провідали клинківські 
дружки, обіцяли й завтра прийти. Ото 
вірні й справжні друзі.

Помилка! Це її помилка. Навіщо мов
чала? Кричати треба було! На весь світ 
кричати! А кому розповісти? Батькам? 
Не зрозуміють, скажуть: ми ж тобі го-

ворили, що в нас хлопці є кращі. Под
ругам? Дівчата теж поради не дадуть, 
бо й самі молоді, зелені. Нараз вона 
рвучко встала і, запнувшись хусткою, 
подалась до контори колгоспу.

ЕКРЕТАР партійної організації Оле- 
на Григорівна вислухала Віру і 

якось душевно, тихо спитала:
— Навіщо ж ти, дочко, довго так но

сила біль в серці своєму?
Не відразу літня жінка повірила мо

лодиці. Може, це випадковість і рано 
говорити про розрив. Та з кожною хви
линою важкої розмови все більше пе
реконувалася в протилежному.

— Добре, що прийшла. Мовчки

страждають лише мумії. 
1 коли вже питаєш моє» 
поради, скажу одне: іди 
в бригаду, до хлопців. 
Не бійся. Розкажи все.

...То були незвичайні збори механі
заторів. Говорили не про ремонт ма
шин, не про виконання планів, а про 
долю людини. Навколо бовванів степ, 
зеленіла озимина, золотіли клени, сну
вало прядиво бабиного літа. А в сте
повій тиші ніби падали важкі слова:

— Дорогі друзії Горе примусило ме
не звернутись до вас. Я весною вий
шла заміж. Наша молода сім’я — ось- 
ось розвалиться. Чоловік мій, член ва
шої бригади, збився з дороги...

Вона дивиться прямо в обличчя кож
ному. В очах її наче хтось запалив ба
гаття.

— Не хочу, — продовжувала вона, — 
щоб він загинув, а він гине. У вас така 
хороша бригада, такі цікаві справи, 
чому ж ви відштовхуєте його від се
бе? Він же вам побратим, товариш по 
праці, хіба вас .не цікавить його доля?

Слова обпікали серця, тривожили. І 
коли Віра скінчила свою сумну і прист
расну розповідь, людей ніби прорвало. 
Говорили, перебиваючи один одного, 
без регламенту, без протоколу. Кожен 
ловив себе на тому, що чимось і він 
винен у тому, що Петро докотився до 
пияцтва.

Бригадир' говорив останнім і, можли
во, різкіше, ніж його товариші. Бо ж 
відповідальність більша і провина нема
ла.

— Ну, Петре, тепер твоє слово. Від 
нього залежатиме наше рішення, — 
сказав суворо бригадир.

Зблідлий, тремтячий Петро вийшов 
наперед і твердо вимовив.

— З вами буду. З Вірою!

* * *'

МИНАЛА осінь. Лісосмуга скинула лис
тя. Біля голих дерев Петро доорю

вав лан. Вітер розвівав на тракторі 
червоний прапорець. Доїхав до доро
ги — і зупинивсь... Там стояли його ко
лишні дружки: той, що од батьків по
зичав і той, що од людей тягав. Рего
тали:

— Злазь, маяк! Відкриємо ресторан 
«Свіже повітря». Є столична, є ковба
са, огірки.

Зліз. У руках міцно тримає ключ. 
Глянув на поле, на прапорець і не 
втримався:

— Летіть, поки оцим ключем голови 
не потрощив. Зі старим покінчено! 
Ясно?!

І вже навздогін, піднявши ключ над 
головою, гукнув:

— В мене тепер нові друзі, справ
жні. Ціла бригада...

Вони подались до яру. А він засмі
явся на повні груди: на велосипеді до 
нього мчалась Віра. Вона не чула, що 
говорив Петро дружкам, але бачила, 
як він говорив.

Малюнки М. Добролежі.
х • • і

|_1АВРЯД чіі хто чекав, що після поразки з 
• 1 рахунком 1:4 у Ровно кіровоградці одер

жать перемогу над одним з лідерів зони — 
київськими армійцями. Однак перемога від
булася. Дннамівці забили у ворота киян три 
м'ячі і пропустили у свої лише один.

Інші ігри цього туру закінчилися з такими 
результатами: ровенськнй «Колгоспника вні
чию (1:1) зіграв з одеськими армійцями, 
херсонський «Маяк> переміг з рахунком 3:1 
північнодонецькф-о «Хіміка». Внічию, з ра
хунком 2:2 закінчилася зустріч черкаського 
«Колгоспника» з криворізьким «Гірником». 
Луцька «Волинь», приймаючи на своєму полі 
чернівецький «Авангард», зазнала поразки з 
рахунком 0:1, а зустріч дніпродзержннського 
«Дніпровця» і горлівського «Шахтаря» за
кінчилась внічию (1:1).

У другій зоні сімферопольський «Авангард» 
виграв у ждановської «Азцвсталі» з ра
хунком 2:0. Поразку з рахунком 3:0 завдала 
чернігівська «Десна» вінницькому «Локомо
тиву». З таким же рахунком севастополь
ський клуб військово-морського флоту пере
міг краматорських авангардівців. Команда 
луганських «Трудових резервів», виступаючи 
в Сумах, виграла з рахунком 2:1. Зустріч між 
олександрійським «Шахтарем» і дрогоби
цьким «Нафтовиком» закінчилася внічию 
(0:0).

♦ ♦ *

Відбулися вві пропущені зустрічі. Одеські 
армійці на своєму полі зіграли внічию з свої
ми київськими одноклубниками (1:1). Сімфе
ропольський «Авангард», приймаючи олек
сандрійських гірників, виграв з рахунком 2:1.
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