
Пролетарі всіх країн, єднайтеся?

НА ФЕРМІ
Про Галину Дєдушеву та її подруг читайте 

на 3-й сторінці. ,

В січні 1967 року починається обмін комсомольських 
документів. Він проводиться, за рішенням- XV з'їзду 
ВЛКСМ з метою організаційно-політичного зміцнення 
кожної первинної організації, підвищення громадської 
активності комсомольців, усунення недоліків в обліку 
членів ВЛКСМ.

У республіці, як і в усій країні, цьому заходові пере
дувала велика підготовча робота. Розповісти про зав
дання, які стоять сьогодні перед молоддю України в 
зв'язку з обміном комсомольських квитків, кореспондент 
РАТАУ попросив другого секретаря ЦК ЛКСМУ О. С. 
Канта.

— Підготовка до обміну 
комсомольських документів 
активізувала життя пер
винних організацій 
ЛКСМУ, — сказав тов. І\ап- 
то. — 3 вересня місяця ми
нулого року, коли почалася 
звірка, вдалося усунути ба
гато недоліків в обліку ком
сомольців. Так, у Закарпат
ській, Івано-Франківській, 
Сумській, Хмельницькій та 
ряді інших областей коміте

ти ЛКСМУ встановили 
зв’язки з юнаками і дівча
тами, що вибули без зняття 
з обліку. Всіх їх тепер за

орган кіровоградського обкому аксиу
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ШУМИТЬ
Дівчатам па сходах да

ють приміряти «криштале
вий черевичок», загублений 
Золушкою... зовсім, як у 
казці. Гіде новорічний мо
лодіжний бал у Кремлів
ському Палаці з’їздів.

Знайти Золушку — спра
ва не з легких. Тим більше, 
що навколо стільки чудових 
дівчат! «Кришталевий че
ревичок» прийшовся до но
ги зразу /Дев’ятьом претен
денткам. Кому ж з них бути 
королевою балу? Поки цю 
•.проблему» розв’язує пред
ставницьке жюрі, глашатай 
оголошує в рупор про при
буття карнавальних делега
цій. По Палацу транслює
ться виступ Діда Мороза і

МОЛОДІЖНИМ БАЛ
Снігуроньки — вони поздо
ровляють юнь з Новим ро
ком. Нарядна ялинка вибли
скує в Гербовому залі. І 
скрізь музика, музика.

Ескалатори палацу розво
зять но поверхах на орбіти 
свята все нових і нових 
учасників балу. Шість тисяч 
вміщає Кремлівський Па
лац з’їздів. Однак навіть 
така грандіозна споруда не 
змогла, па жаль, прийняти 
всіх бажаючих попасти на 
цей вечір. Комсомолія Мо
скви — хазяйка балу — 
запросила сюди найкращих 
молодих трудівників, сту
дентів, старшокласників, а 
також ровесників з бага
тьох союзних республік,

• ••
своїх зарубіжних друзів, 
їх тепло вітав перший сек
ретар міськкому ВЛКСМ 
Василь Трушин.

А ось вже стає відомою і 
королева балу — Золушка 
1967 року. Нею виявилась 
Наталя Моркович, учениця 
всеросійської творчої май
стерні естрадного мисте
цтва.

Б\ в великий концерт май
стрів мистецтв, були атрак
ціони, лотерея, демонстру
вання мод, конкурс танцю
ристів. Переможцям вруча
лися призи...

В. ЧАНТУРІЯ. 
(Кор. ТАРС).

Москва, 1 січня.

Поповнення
в сім'ї газет
В день новорічного СВЯТ*, 

близько 900 тисяч юним ЧйН- 
тачіа України одержали перш
ий номери МОЛОДІЖНИХ ГВЗСТо- 
Це — хороший подарунОьі, 
юнакам і дівчатам республік- 
ки в ювілейному, 1967 році« і

йн повідомили норе< 
дейта РАТАУ о ЦК ЛКСМ
раїни, нові друковані орг»Ц)*> 
почели виходити в кожній 
25 областей. їж періодичні 
формат І тиражі диферен 
йовані. Так, комсомола« 
газети формату «І 
виходять п'ять раз о КиввІ 
Донецьку, триразові — в Мі 
нові, Луганську, Запор 
Полтаві, . Дніпропетровс 
Одесі, Львові та Вінниці. РейЬ 
та обласних газет 
ного формату «Правды» перІО«’ 
дичиістю три рази на тммй- 
День.

лучено до роботи комсо
мольських організацій. Тут 
звели до мінімуму кількість 
членів ВЛКСМ, які не ма
ють доручень. Розглянуто 
багато персональних справ 
по зняттю стягнень.

В ході підготовки до об
міну квитків комсомольсь
кі працівники й активісти 
розмовляли з юнаками і 
дівчатами, що дало можли
вість глибше- розібратися в 
інтересах і запитах молоді, 
накреслити конкретні пла
ни щодо поліпшення роботи 
нервинпйх організацій з

урахуванням побажань 
кожного члена ВЛКСМ.-

Робота по впорядкуван
ню обліку — справа трива
ла і клопітна. Незважаючи 
на те, що графіки обміну 
складено, необхідно про
думати, як допомогти ком
сомольцям прибути до міс
ця заповнення документів у 
найбільш зручні строки. Не 
слід розтягувати обмін 
квитків у сільських органі
заціях до початку весняних 
польових робіт. Тут його 
слід завершити в зимові мі
сяці. Необхідно також вра-

хувати специфіку 
них управлінь, 
ких, учнівських 
організацій.

б^дівель- 
студептсь- 
та інших

Обмін має проходити 
швидко, чітко, організова
но. Присутність комсо
мольців у райкомах, міськ
комах, комітетах ЛКСМУ 
під час обміну документів 
необхідно використати для 
активізації масово-політич-
ної і виховної роботи. Слід

ВАЖЛИВА ПОДІЯ 
В ЖИТТІ СПІЛКИ МОЛОДІ

; вш прийшов
[ ДО ВЕРСТАТУ...

їх — двадцять шість. Чотири комуністи, 
і шістнадцять комсомольців. Чотири стануть 
І комуністами і комсомольцями. На початку 
. останнього тижня старого року вони вирішили 
' поїхати в Знам’яиський район, на батьківщину 
/ Героя Радянського Союзу П. Д. Линника, 
І який загинув у сорок четвертому. Перед цим 

була бурхлива розмова. За двадцять сьомого 
і члена бригади проголосували всі — одного- 

лосно.
. Двадцять сьомим членом бригади став Ге- 
' рой Радянського Союзу ГІ. Д. Липник. Тепер 
і він незримо стоятиме поряд з 26 молодими 
І робітниками за верстатом. Заробітна плата 
' йтиме у фонд миру...
І Так вирішила комсомольсько-молодіжна 
і бригада токарів Анатолія Рабиновича з Кіро- 
' воградського агрегатного заводу — один з Іні- 
/ ціаторів змагання за право називатися колек- 
; тивом імені 50-річчя Великого Жовтня.

В. ЮНГА.
м. Кіровоград,

Куба урочисто відзначила 2 січня VIII рокови
ни народної революції. Па площі Революції від
бувся військовий парад. Підрозділи .революційних, 
збройних сил продемонстрували свою бойову мо
гутність і готовність захистити завоювання наро
ду від підступів імперіалістичних агресорів.

Після закінчення військового параду перед сот
нями тисяч кубинців, які заповнили площу, висту
пив перший секретар ПК Компартії і прем’єр- 
міністр Куби Фідель Кастро. У своїй промові він 
підбив підсумки досягнень країни за минулі вісім 
років.

; /(ТЛ'РС).

скрізь, як це вже зроблено 
в ряді районів, підготувати 
стенди, присвячені 50-річ- 
чю Радянської влади, вис
тавки, діаграми, випустити 
стінні і фотогазети, що роз
повідали б про життя і ді
яльність кращих комсо
мольських організацій. По
трібно подбати також про 
те, щоб юнаки і дівчата 
могли послухати лекцію,

подивитися кінофільм, зуц* 
трітися з ветеранами парТщ_ 
новаторами промисловості 
і сільського господарства» ,

В роботі по обміну коц#-* 
сомольськнх документі#-/ 
комітети ЛКСМУ, підкресч 
лив О. С. Капто, повинні 
спиратися па допомогу пар« 
тійних, організацій, ради«* 
тися з ними. Це допоможе» 
уникнути помилок, органи 
зовано провести цю важлич 
ву політичну кампанію.

Нема сумніву, що обмін 
комсомольських документів 
Мобілізує зусилля членів. 
ВЛКСМ, усіх юнаків і дів«, 
чат республіки на перетво* 
рення в життя рішень XXIII 
з’їзду КПРС і XXIII з’їзду; 
КП України, на боротьбу, 
за гідну зустріч 50-річчя Без
ликого Жовтня.

Поїзд мчав до Москви. В 
голові вирували думки: «Як- 
то зустріне мене столиця? 
Чи цанга до верстатів-авто- 
матів, котру недавно удо
сконалив, дійсно варта то
го, щоб її експонували на 
Виставці досягнень народ
ного господарства?..» -

Хвилювання були марни
ми. Відвідувачі звернули 
увагу на цангу. Багато спе
ціалістів вирішили застосу
вати її на своїх підприєм
ствах. Адже удосконалена. 
цанга працюватиме не 7— 
14 годин, як було раніше, а 
4—5 років. Мені вручили 
посвідчення на винахід і 
бронзову медаль Виставки.

Коли я повернувся з Мо
скви, на заводі розгорта
лося змагання на честь 
50-річчя Великого Жовтня. 
Колектив підприємства роз
почав підготовку до пере
ходу на нову систему пла
нування і стимулювання. 
Хіба ж можна було стояти 
осторонь таких справ? Зви
чайно, ні! В цехах і на ок
ремих дільницях іце були 
«вузькі» місця. їх повинні 
ліквідовувати інженерно- 
технічні працівники і ми, 
раціоналізатори.

Від старших товаришів я 
не раз чув, що при виготов
ленні на токарних верстатах 
контактних гвинтиків у від
ходи йде багато металу. Та 
н точити їх не зручно, бо 
вони дуже малих розмірів. 
«Пристосуватися б виробля
ти їх на автоматах, — мір

кував я. — Але як? З чого 
починати?..»

Звернувся за порадою до 
одного з конструкторів. Де 
там! Махнув рукою: мов
ляв, не такі займалися цією 
справою. Тільки наладчик 
Олександр Ксшеленко пові
рив мені.

— Не звертай, Георгію,

Економічний ефект від 
поданої пропозиції становив
понад 10 тисяч карбованців.

— За це, хлопці, вас ’ І
розцілувати можна, — пер
шим поздоровив нас інже
нер по раціоналізації Дми
тро Терентійович Канибо- 
лоцьким.

1 не тому, що від

— Так. Зробити треба ще 
багато.

Часу я дійсно не гаяв* 
ЦЬОГф 

прагнув мати якусь мате»
ріальну вигоду. Ні, нині не 
можна бути байдужим спо« 
стерігачем тих подій, яка 
відбуваються в нашій краї
ні. Маю на увазі завдання

- П'ЯТИРІЧКА 1 ТИ     — 

Особистий дарунок
, -у. .... W .W —-и ЫЦ.   1. ■■а-УЖ-В.-...-. ■■-=-! J.-Ы ■•-•■ЯЯ . - -

уваги на кепкування, — го
ворив він. — Давай разом 
мізкувати.

Кілька місяців минуло за 
наполегливою працею, а на
слідків не було вндно. Від
ступати ж не хотілося. Ко
жен розумів: автоматизува
ти виготовлення деталей 
можна І треба, на цьому 
підприємство щороку за
ощаджуватиме тисячі кар
бованців.

Мн не рахувалися з влас
ним часом. Приходили рані
ше на змік^Л залишались в 
цеху після роботи, а то й 
додому брали креслення.

Нарешті задум вдався. 
Ми сконструювали пристрій 
із спеціальним пуансоном, 
«непокірна» головка гвин
тика теж піддалася. Тепер 
за хвилину з автомата ви
ходило 120 деталей, а на 
токарному верстаті ледве 
500 за зміну встигали. І від
ходів металу не стало.

Разом з ним зайшли в 
цех. Рівномірно гули Еер- 
стати. «Наш» автомат стояв 
трохи праворуч. Біля нього 
порався молодий робітник.

— Не підводить?
— Працює, як велетень.
Поруч в ящику лежали 

ще теплі гвинтики. Мети до
сягнуто! Із 20 раціоналіза
торських пропозицій, пода
них за останні кілька років, 
ця була для мене найприєм
нішою.

— Тепер, мабуть, за щось 
нове візьмешся? — не то 
запитав, не то запропонував 
Дмитро Терентійович.

нової п’ятирічки. Хочеться 
всіляко сприяти скорішому; 
перетворенню в життя на* 
креслень рідної партії, точ 
му н стараюсь, як можу» 

Зараз, наприклад, хочемо, 
разом з комсомольцем Ва* 
силем Мухою автоматизував 
ти нарізку різьби в гайках 
малого діаметра. € й інші 
задуми на ювілейний РЇК= 
І я впевнений, ЩО ВСІ ВОВН? 
як і попередні, здійсняться

Г. ЗУБОВ« 
наладчик механічної 
Дільниці Олександрій*. 
ського електромеха« 
нічного заводу.

Від Центрального Комітету КПРС
Центральний Комітет КПРС з глибоким сумом 

сповіщає, що 31 грудня 1966 року на 94 році ЖИТ* 
тя вмерла найстаріший член Комуністичної партії 
Радянського Союзу, визначна громадська і політик 
на діячка. Герой Соціалістичної Праці Олена Дмит
рівна СТАСОВА.

-• .. Центральний Комітет КПРС»



тга ЮОР1ЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
= ДО 100 д А* яе ф^ е«х

Там же зберігається характеристик^'с°у^аНдао казанського УнівЄрСИ!Є*У‘ оатний. 
Симбірської чоловічої гімназії д У плгтїйно старанний і УР

«Ульянов Володимир. Дуже нагороджений
Ульянов у всіх класах був першим уз розвитку і поведінці. Ні в пм
золотою медаллю, як найбільш гідним' ИД Жодного випадку, коли б сло-
назії, ні поза нею не було помічено - викладачів гімназії непохваль-
во,, чи ДІВО» викликав у начальницького складу І »»клада 

ну думку про себе. „олпа
За навчанням і моральною по°с^.Кй’зТЬкаі одн< 

гали батьки, а з 1886 року, після емер 
турботи і піклування свої на вихованні Д • л,,__ит

Фото і виписку зробив позаштатний коресп
Ф. ВОЛКОВ.

■

л

ТП КЛП’ІЕШ НА ПОДВИГ 
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ КВИТОК!

МОСКВА. Силует Ілліча на палітурці, чер
воний колір якої — неначе відблиск револю
ційних прапорів, зобраягення п’яти орденів 
на розвороті — як визнання заслуг Ленінсько
го комсомолу перед Батьківщиною. Такий ви
гляд мають нові комсомольські квитки, що бу
дуть вручені найближчим часом більш як 23 
мільйонам юнаків і дівчат.

У новій обліковій картці кожного комсо
мольця є тепер графа, куди заносяться вико
нані ним доручення. Вирішено, що нові ком
сомольські квитки і облікові картки залиша
тимуться вибулим з комсомолу на вічне збе
рігання.

’ (ТАРС).

музею 3.

завжди ретельно спостері- 
іям і MUf/вн«"—-----•• батька одна мати, яка зосередила
з 1886 року, після смерті батька, одна 

«Молодого комунара»

В. 1. ЛЕНІІЦ 
ІЛЛІЧ І Якутія
Вперше в історії найпіа, 

ціннішого в нашій кра;^ 
Якутського Держанного 
університету тут відбув^ 
захист кандидатських Да. ' 
сертацій.

Особливо цікава одна 5 
дисертаційних робіт. Вик. 
ладач історії СРСР ЯД\' 
Є. Є. Алексеев протягом 
ряду років займався доо 
лідженням ролі В. І. Лені- 
на у встановленні і зміц. 
пенні Радянської влади а 
Якутії.

(ТАРС).

РЕДАКТОР— 
Надія ШУЛЬЦ
Кожен випуск «Комсо

мольського прожектора», 
іцо регулярно - виходить 
на Новомиргородському 
плодоконсервному заво
ді, — визначна подія в 
житті підприємства. 
«Прожектористи» сміли
во втручаються у вироб
ництво, побут та відпо
чинок робітників.

Один з останніх номе
рів редколегія, очолюва
на Надією Шульц, при
святила походові за еко
номію на виробництві, 
йшлося, зокрема, про 
простої вагонів під на
вантаженням та розван
таженням, через те, що 
останні 50 метрів заліз
ничної вітки не були під
ведені до заводу.

Після цього вийшли 
на недільник, проклали 
колію. Це дасть заводу 
близько трьох тисяч кар
бованців річної еконо
мії.

М. ГУМЕНЮК, 
секретар райкому 
комсомолу.

СОКІЛ
«Безумству хоробрих 

співаємо пісню..»
М. ГОРЬКИИ.

ДРУГИЙ РІК в горнилі 
війні! плавився метал і 

згоряли мужні серця.'
Частина, в якій служив 

Василь Колісинченко, зна
ходилась поблизу Вороне
жа. Одного разу, коли 
льотчики ледь встигали від
бивати знахабнілого воро
га, перед командиром час
тини виросла постать Ко- 
лісничепка.

— Товаришу командир, 
дозвольте в повітря.

— Зараз не ваша черга, 
Колісинченко.

— Друзям там важко, — 
тривожно глянув угору.

— Дозволяю!
Василь через кілька хви

лин сидів у кабіні. Вини
щувач -із червоними зірка
ми на крилах стрілою зле
тів у небо.

Повітряний бій був у розпвлі.

Ось, залишаючи позаду довгий 
хвіст чорного диму, ледве на 
землю фашистський бомбарду
вальник, за ним другий, третій.., 
«Добре б’ються хлопці», — від
значив про собе Василь. І раптом 
відчув, як кулеметна чорга про
шила його літак. Зразу ж спа
лахнуло полум’я. Та Василь Ко- 
лісниченко помітив і те, що один 
фашистський бомбардувальник
прорвався через заслон радян
ських винищувачів. «Брешеш, — 
до крові прикусив губи, — не 
пройдеш». І кинув свою машину 
навздогін.

З землі побачили, як винищу
вач вогненним клубком наближав
ся до ворожого літака.

— Пішов на таран,
сказав командир з хвилю
ванням, слідкуючи за по
єдинком.

Мить — і гітлерівський 
літак з відрубаним хвостом 
полетів униз. Віпппцувач 
Колісяиченка зробив креп і 
пішов на посадку. За кабі
ною свистів вітер, вирувало 
полум’я, яке охопило весь 
літак... Це трапилося 1 лип
ня. ПІе сімдесят дві години 
прожив Василь Колісиичен- 
ко після посадки літака. В 
останні хвилини він попро
сив відчинити вікно. З су
мом поглянув на небо

Указом Президії Верхов
ної Ради СРСР від 14 люто
го 1913 року Колісннчеику 
Василеві Єфремовичу по
смертно присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу.

Посмертно... Ні! Не вмер 
сокіл. З гордістю носить 
піонерський загін школи 
№ 7 в місті Кіровограді йо
го ім’я, де до Великої Віт
чизняної війни вчився Ва
силь Колісинченко. Як най
ціннішу реліквію тут збері-

. • гають Грамоту Героя. Коли 
школярі збираються на уро
чисту лінійку, рапорт прий
має і Василь Єфремовнч, 
привітно дивлячись із порт
рета.

В. 111УРАПОВ.

ШЛЯХАМИ
І? АГАТІІИ матеріал 
® учнів школи, які не по
вернулися з фронтів Вели
кої Вітчизняної війни, зі
брали піонери Новоукраїп-

З ОРЛА і Дніпропетров
ська, з Полтави і Ко

строми приходять листи на 
. адресу піонерів Захарів- 
. ської середньої школи. Пи

шуть батьки, сини і дочки ської середньої школи № б. 
воїнів, які загинули при На стенді «Шляхами бать- 
звільнеіші нашого села. В кіп, шляхами слави і появи- 
листах вони дякують за те, гів». розміщені фотографії, 
що школярі свято шанують фронтові трикутники, спога- 
пам'ять про загиблих.

Минулого року в Захарів
ні відбулася хвилююча зу
стріч з рідними воїнів, які 
ціною життя захистили від 
порога спою Батьківщину. 
Перед братською могилою 
піонери дали клятву бути 
гідними справи батьків.

МУЖНОСТІ

УСТРІЛИСЬ. Голова колгос
пу і він, Олександр.

__ Слухай, Сашко, — 
якось тихо, по-батьківсько
му почав Жеброаський. -- 
Бачу, ти забуз на службі 
ріллю та силос. Критикува
ти завжди легше, ніж діло 

робити. А до газети про все це писати 
не раджу. Займайся краще своїми ком
сомольськими справами. З фермою самі 
розберемося.

Очі Віталія Терентійовича хитрувато 
сміялися. Голова завжди пишався своїм 
талантом психолога. Відчуваючи, що ді
лу кінець, він спокійно підвівся, підійшов 
до Олександра і впевнено поклав вели
ку руку на худорляві плечі юнака.

— По руках, комсомоліє!
Сашко мовчав. Йому приємно було, 

що так по-простому ставиться до нього 
суворий для інших голова колгоспу. Та 
в душі відчував інше: «Знову заспокоює, 
мов хлопчака».

Віталій Терентійович усе ще стояв з 
простягнутою рукою. Вона злегка трем
тіла, і це додало Олександрові рішу
чості.

— Ні! — проказав твердо. — Навіщо 
обдурювати самого себе?

В кабінеті хвилину панузала тиша. 
Олександр хотів сказати щось тзерде, 
значуще, але ніяк не міг знайти слова. 
Та ще якийсь голос усередині підказу
вав махнути на все рукою.

— Ну, спасибі, — в очах голови блис
нули сердиті вогники. — Думаєш, як об
рали тебе секретарем? Я пропонував. 
Бо знав до армії тебе, Ступак, не таким.

Ці слова пролунали для хлопця гро
мом. Здавалось, їх почули скрізь: в кон
торі, на вулиці. Тепер зник отой вкрад
ливий голос. Юнак відчув, що правий. 
Рвучко підвівся і майже вибіг з кабі
нету...

Стаття в районній газеті не забари
лася.

Тепер Жебровський уже сам викли
кав Олександра до себе. Хлопець ду
мав, що знову докорятиме, але Віталій 
Терентійович зовсім мирно запропону
вав:

— Сідай, кореспонденте.
Олександр стримано посміхнувся.
— Добрячу ложку дьогтю підлив, — 

тим же спокійним голосом продовжу
вав. — Давай же вирішувати, як виправ
ляти цю безгосподарність.

Олександр мовчав. Тепер він шкоду
вав, що погарячився. «Можна було б 
якось по-іншому зробити», — думав.

— Чого ж мовчиш?
Олександр відчув, що голова чекає 

від нього поради. А що він порадить?
— Знаєте, — раптом загорілись очі в 

юнака, — а я б налагодив, — і запнувся, 
відчувши, що подумав не те.

Віталій Терентійозич запалив цигарку.
— Розумію. Думаю, що справишся. 

Так і скажу на правлінні.
Його рука, як і тоді, лягла на плече 

хлопця. Тільки тепер зона була зовсім 
легкою.

Наступного дня Олександр Ступак 
приймав ферму.

Затяжний буде. Хмарилося ще звечора.
Схопив трубку телефона й нервово 

почав набирати номер.
— Бригада! Бригада! — просив бл6. 

гально, але трубка мовчала.
Важко опустився на стілець, обхопив 

голову руками, аби не луснула від ду. 
мок. Ось уже другий місяць ферма, як 
кажуть, на голодному пайку. Не аиста- 
чало кормів, а щоб протягнути до ново
го врожаю, вирішили збавити корми з 
раціоні більш, як наполовину. Виручала 
люцерна, яку кожного дня підвозили з 
поля і подрібнювали на машині.

— Протримайтесь до нового вро- 
жаю — в ноги кланятимуся, — пригадав 
слова Жебровського.

І ферма не лише трималась, а й дава-

га прирости. А сьогодні? Що робити 
сьогодні, коли зранку механізатори не 
підвезли корму? Та й чи буде він в обід 
через такий дощ? Звісно, відповідатиме 
бригадир тракторної, але чи легше від 
того Олександрові? Нехай по два-три 
кілограми скинуть свині у вазі за день, а 
разом це буде майже півтонни м’яса...

Від такої думки по спині пробігли му
рашки. Востаннє глянув на телефон і 
швидко попрямував до дверей... Дощ 
бив в обличчя, холодні патьоки текли за 
комір... На ферму повернувся разом з 
трактором, який притягнув за собою 
причеп з люцерною. Щось веселе роз
повідаючи трактористові, виліз з кабіни.

ДОМА поселилося щастя. 
Пишнокосе. Очі —- од про
лісків синіші.

Бо й неправда, — по
сміхалася, коли дарував 
проліски. —- Подивись, кві
ти такі гарні. Куди моїм 
очам до них?

кращі, більше не принесу,-—

«м о л о д и и 
КОМУНАР» 

№ 2 (702) 2 стор.

ВЛІТКУ на братській мо- 
** гилі біля станції Ада- 
баш розквітнуть квіти. Мов 
червона кров закатованих 
фашистами не віл ь и и к і в 
концтабору, загоряться по
лум’ям мальви і гвоздики, 
їх насіння зібрали піонери 
Новоукраїнської восьмиріч
ної школи № 5.

А. РОМАНЕНКО, 
старша піонервожата 
школи № 5.

Новоукраїнськин район.

ди земляків та інші доку
менти.
Г* Л ІДОГ1І ІТИ Рііиіянської 

школи-іптеріїату одер
жали Почесну грамоту га
зети «Зірка» за активну 
участь в республіканському 
рейді «Червоний стяг». В 
походах по місцях бойової 
слави їм допомагають учас
ники Великої Вітчизняної 
війни, почесні піонери М. Г. 
Зотов і М. Д. Таршнн.
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіиіІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Е ПРИСІДАВ зранку. Для 
нього не було новиною, що 
ферма занедбана, знав: не 
одну ніч доведеться недо
спати. Вчора навіть побою
вався, чи ке забагато взяв 
на себе, погодившись очо
лити найбільшу в колгоспі 

сьогодні вже не сумнівався.ферму. А
— ' , ■■ , — ь-7тпіваш.м.
все одно він не відступить.

Отож не помітив, як власною впевне
ністю І бадьорістю зарядив інших. Один 
за одним брали люди в руки вила, лопа
ти, молотки, дошки, і вже в корівниках 
гуло, мов у вулику.

Непомітно залишився без роботи. У 
нього відібрали молоток, цвяхи, і тепер 
Олександр лише поспішав, коли чув;

— Сашко, сюди!
. Зверталися за порадою куди старші
І він відчував, що червоніє до самих вух'. 
АСШ ( іпоег зп н •■а»*«.___ _ * ,

-—••»••А ЗООТЄХНІ- 
не завжди по-

Хоч Олександр нозоспеченим 
ком скоро буде, З НИМ г~ 
годжувались, але й тоді не нив "

«...Чи стихне до обіду?» __ думаВ( при. 
слухаючись, як настирливо тарабанять 
важкі крзплини по вікнах. А злива не 
вщухала. Подекуди вже починали жебо
ніти рівчаки, переповнюючи безлюдні 
вулиці веселим гомоном.

1 арний дощик, — почув поруч. —«

Якщо кращі, більше не принесу,— 
хитрував Олександр.

Ну, який же ти, — щиро дивува
лась. — Я ж несерйозно.

— А я серйозно, — невгавав хлопець.
Він запримітив їх, коли вперше зустрів 

Галину в Будинку культури. Той вечір 
був звичайним, але для нього став свя
том. Отак часто пригадує ту першу 
зустріч. Та н зараз. Поспішає після ро- 
~®ти додому, як на побачення. Тепер 
Олександр — зоотехнік колгоспу. Дру
жина обліковець. Отож бачаться пи
ше вранці та ввечері.

Весело поскрипує під ногами сніг. До 
будинку ще далеко, а він уже бачить її 
обличчя, бачить, як по самі вінця нали
ваються радістю сині очі

Напроти магазину зупинився. Двері 
були відкриті, і звідти доносились жіно
чі голоси.

Сумніваюсь, яку й брати. Та гарна, 
а та ще краща, — долинув чийсь 
дзвінкий.

Вже як зайшов, побачив дівчину — 
невисоку, ставну. Вона чимось була схо
жа з Галиною. Не звертаючи уааги, та 
приміряла гарну кофточку. Ненароком 
помітив, що очі в неї теж сині. А* в но
вій кофточці вони видавалися ще сині
шими.

пр”осив^вНІ Таку' ~~ Нв роздумуючи, ПО

ВІК дивиться дружині у вічі. «Ну, як, 
подобається?» _ запитують вони. Це 
про кофтину.

А Сашко мов би й не розуміє того. В 
алиних очах він бачить проліски, що 

розцвіли для нього взимку. Дивиться — 
не надивиться.

М. УСПАЛЕНК0, 
спец. кор. «Молодого комунара». 

Колгосп «Шлях до комунізму» 
Новоархангельського райрмул



рАЛИНКА задумливо дивилася па спустілу вулицю 
Ж Йти б на ферму, а тут мамині дорікання:«Нема в те
бе, донько, часу навчанням серйозно зайнятись. Он дівча- 
~з відпрацювали сім годин на заводі — і додому...». «А й 
правда: зрання до ночі на фермі.Про комплексну меха
нізацію тільки розмови», — краялась Галина сумніва
ми-

Та час па роботу. Накинула па плечі плащ — і гай
да. Дорогою зустрілися з Раїсою Ляпіною.

— Читала про «Імпульс»? — звернулась та до Га
лини.

— Це про доїльну установку? Так то ж тільки на 
московській виставці такі є...

— От щоб і на пашу ферму!
— Л п справді давай у правління зайдемо ввечері.
Вже зовсім стемніло, коли дівчата зайшли до голови 

правління. Він хитрувато примружив очі:
— Знову агітувати прийшли?.. — натякнув па торіш« 

пю розмову, коли дівчата пропонували засадити фрук- 
9' товими деревами ділянки між корівниками.

— Ні, Миколо Миколайовичу, з проханням до вас, — 
зашарілася Галина Дєдушева. — Про доїльні установ
ки, «Імпульси», хочемо поговорити....

— Вам тільки встигай новинки запроваджувати, —• 
засміявся голова. — Та на цей раз я вас випередив. 
Уже в «Сільгосптехніці» домовився.

На другий день про новину гомоніла вся ферма. Ще 
б пак: тепер і на двозмінну роботу можна буде пере
йти. Залишиться час і для навчання, і для відпочинку...

... Торік у серпні колгосп імені Кірова придбав нові 
доїльні установки. Швидко встановили, випробували. 
Апарати працювали надійно.

— Ну ось, — схвильовано звернулась групкомсорг 
Галина Дєдушева до своїх подруг. — Тепер руки після 
роботи не будуть-щеміти... і

— І про манікюр можна подумати, — пожартувала

ч

ЧЕМПІОНА ЗНАЙШЛИ НА ФЕРМІ Ї
завідуюча фермою К. І. Коров'якова, а потім вже 
серйозно: — І час для навчання матимете.

Нова доїльна установка справді дає значний виграш 
часу. Щоб подоїти вручну 16 корів, доярці потрібно бу
ло три годний. Тепер бонз 32 корови встигає подоїти 
за 2 години. В корівнику механізовано також подачу 
кормів, очистку кормушок, прибирання гною.

— Раніше до роботи на фермі було важко залучити 
молодь, — розповідає завідуюча, — а тепер дівчата са
мі просяться сюди, бо є коли і поспівати, і вчитись без 
відриву від виробництва.

Зараз на молочно-товарній фермі створена комсо
мольсько-молодіжна група, яку очолила наполеглива, 
завзята до діла Галина Дєдушева. Великою радістю для 
всього колективу була звістка про тс, що їхнього груп- 
комсорга Вітчизна нагородила медаллю «За трудову 
відзнаку». А комсомолка Рая Ляпіна нагороджена По- 
чеспою Грамотою ЦК ВЛКСМ і премійована путівкою 
для поїздки по містах-героях Радянського Союзу.

Перехід на двозмінну роботу дав змогу зайнятись 
упорядкуванням ферм. Тваринницьке містечко оперізує 
легкий штахетник, па садибі виструнчилися молоді 
фруктові деревця. Вони посаджені руками молодих 
доярок Людмили Казарінової, Галини Раскевич, Ганни 
Крнвулнч, Ганни Акимової, Надії Бурксвич, Наталії 
Зуєвої і їхніх подруг.

А вечорами дівчата вчаться, бо знають, що шлях до 
високої продуктивності праці лежить через науку. Груп
комсорг Галя Дєдушева — студентка третього курсу 
Олександрійського зооветтехнікуму, Рая Ляпіна — 
першокурсниця, інші доярки вчаться у вечірній школі.

З ініціативи комсомольської групи па фермі створена 
бібліотечка зооветеринарної літератури. Вона знахо
диться в затишній кімнаті, яку комсомольці обладнали 
своїми руками. Тут можна також почитати свіжі газети, 
журнали, послухати бесіду чи лекцію досвідчених агі
таторів, пропагандистів.

Молоді доярки активно включились у підготовку до 
фестивалю самодіяльного мистецтва, присвяченого 
50-річчю Радянської влади. На фермі створено хор 
доярок, в програмі якого цікаві і різноманітні номери. 
У вільний від роботи час дівчата люблять пограти в те
ніс, в шашки, у волейбол. А Галя Дєдушева і Люда 
Казаріпова були включені до складу збірної команди 
Знам’япського району і зайняли четверте місце в об
ласті з легкої атлетики. Та найулюбленіший вид спор
ту — волейбол. Недарма ж волейбольна команда до
ярок стала чемпіоном Знам’япського району.

Багато хороших справ па рахунку комсомольсько- 
молодіжної групи, а в дівчат нові плани, нові задуми. 
В селі створюється музей — і воші допомагають збира
ти рідкісні документи для нього, готують матеріали для 
виготовлення стендів «Наш Ленінський комсомол» і 
про трибуна революції Сергія Мпроновича Кірова, ім’я 
якого носить колгосп, думають закласти навесні повий 
фруктовий сад.

Комсомольсько-молодіжний колектив ферми виступив 
ініціатором обласного змагання серед молоді за право 
носити звання колективу імені 50-річчя Радянської вла
ди, і доярки сповнені зараз рішимості завоювати цей 
почесний титул. Хан щастить вам,' знам’янські дівчата!

с. ЯНЧУКОВ.

Чудовий подарунок від будівельників БУ-3 тресту 
«Кіровоградвуглебуд» одержали діти Олександрії.

На знімку: приміщення дитячої лікарі.з ста
ціонарним сілді.чєнн-.ім на 120 місць, поліклінічним від
діленням і молочною кухнею.

Фото В. КОВПАКА.

Росли край Добрянки 
два кучеряві срібнолис
тих клени. Стояли, мов 
брані, гордо підносячи 
свої крони у бездонне 
небо. Коли на землю 
спливав вечір, у тихий 
шепіт кленового листя 
впліталися голоси зако- 

Під цими клена- 
мамою провод- 

далекий солдат- 
путь татка. На 

груди впало 
жовтогарячих 

ханих. 
ми ми 
жали 
ськшї 
таткові 
кілька
листочків.

— Медалі авансом. — 
пожартував татко.

/1 я помітив у його 
очах тривогу. І запла
кав.

Часто бігав до тих, кле
нів. «Чи не побачу бать
ка?». Так було і того ве
чора'. садів на околиці 
довго-довго... Аж тут 
мотор заревів, загелготі

ф Сімсот тисяч квадратних метрів збірного залізобе
тону на рік випускатиме введений у Донецьку на повну 
потужність заводебудівний комбінат. Це підприємство 
не тільки виготовляє комплекти велетенських деталей 
для спорудження промислових підприємств і цехів, але 
й монтує їх.

ф У найбільшого з Європі електричного блока потуж
ністю 800 тисяч кіловат, який споруджується на Слов ям
ськім ДРЕС, з’явиться такий же могутній сусід: тут по
чалось будівництво другого 800-тисячного агрегату.

ф Через піски Каргкумів і кам’янисте плато Устюрт 
прокладено нову залізницю Манат—Актзу завдовжки 
^07 кілометрів. Вона з’єднала багатющі нафтові родови
ща півострова Мангишлак з існуючою мережею заліз
ниць країни.

ф У Навої стала до ладу друга черга хімічного ком
бінату. Перші ешелони з 
мінеральними добривами 
під урожай ювілейного ро- 
ИУ відправлено господар
ствам Узбекистану, Туркме- | 
нїі, Таджикистану,'

$РАТАУ|.

ли в кузові чужинці. 
Лячно мені стало, і я за 
пагорбком до землі при
тулився. Забряжчала 
зброя, загупали важкі 
ковані чоботи. Один зло
дій боляче ударив соки
рою по клени. І мені 
здалося, що поранене де
ревце почало гірко пла
кати. Потім його понес
ли на плечах до маши
ни. А він плакав. Пла
кав навіть мертвим і 
простягав руки до свого 
живого брата. Та зло
дюги прийшли і за його 
життям. Вони двічі вда
рили по молодому кле
новому тілу, і в цю мить 
поруч зі мною заговорив 
кулемет. Гітлерівці гай- 
нули до машини, але там 
уже були наші партиза
ни.

...Розрісся край нашо
го села кленовий парк. 
Поруч з молодими кле
нами стоїть їхній стар
ший брат, із зарубцьова- 
ними на тілі ранами. Ро
нить він листя, але ніко
ли ке впаде воно на пле
чі масо татка... Тисячами 
пильних і увалених очей 
дивиться ветеран на мо
лоді деревця, що пішли 
у бийний ріст, і не хоче, 
щоб його молодші брати 
знову скаожно шуміли і 
плакали. Стоїть насторо
жі. виблискуючи бронзо
вим, золотим, жовтога
рячим листям. А мені 
здається, що то дзве- 
иять-переливаються бо
йові солдатські медалі на 
батькових грудях.
Валентин ПЕТРЕНКО.

м. Кіровоград.

І
!
І

МОНОЛОГИ
СИНЬОГО ВЕЧОРА

(Виголошені для ноооииргородців)
Низьке зимове сонце, торкаючись обрію, зарані лаш

тує його в дорогу. Він надіває теплий синій светр, бере 
скрипучі морозяні палиці.

— Агей, друзі, я йду до вас! — каже юнакам та дів
чатам Синій Вечір. І там, де він появляється, спалаху
ють розсипом вогнів сільські клуби і бібліотеки. Б’ють 
прибоєм у затишній залі «Дунайські хвилі». Молодь го
ворить про естетику 1 життя, сперечається, веселиться...

Я зустрічав його в селах Новомиргородщини веселого 
і сумного, з іскорками в очах і погаслими вогниками. 
Підслухав його монологи.

ТТ АМ’ЯТАЄШ, Федоре, 
** ту пору?.Ти щойно по
вернувся з армії, і твої ру
ки, які звикли до’ гвинтівки 
та солдатського ранця, 
спрагло тримали гриф 
скрипки. І коли мелодія ро
зітнула тиху жовтневу за
думу — тебе густо обсіли 
всюдисущі сільські хлопча
ки. А дівчата, які лебеди
ною зграєю ’ пропливали 
сільською вулицею, захопи
ли й попели за собою. Зупи
нились біля невеличкої ха
тини з облупленими стіна
ми та низькою стелею. Та 
ось ти взяв у руки акорде
он. і всім здалося, що стіни 
розступились далеко за 
обрій, забравши залишки 
неустаткованого житла.

Якось так сталося, що ти 
виходив останнім і закрив 
на великий замок маленьку 
хатину. А другого дня ком
сомольці зажадали, щоб ти 
завідував клубом, бо вже 
не уявляли свого дозвілля 
без музики і пісень, без 
жвавих і цікавих розмов.

Збиралися гуртом на ста
ренькій сцені, читали «Мос- 
каля-чарінника», сміялись 
і тут же входили в ролі. А 
через кілька тижнів відбу
лась прем’єра. Пам’ятаєш, 
да постановку прийшли на

віть старі діди, щоб поди
витися «кумедію»?

Якось на одни з вечорів 
з балалайкою в руках прий
шов молодий тракторист 
Анатолій Бутковськни. Три 
струїш бризнули під ноги 
вогнистим «Гопаком», кли
кали в коло.

— Добре граєш, друже,— 
сказав ти Анатолію. — А чи 
не організувати б нам ор
кестр народних інструмен
тів?

Ідея всім сподобалась. 
Незабаром зі старенькими 
інструментами в руках при
йшли на перше заняття 
Дмитро Бутковськни, Олек
сандр Соболев. Оркестр збі
льшувався з кожним днем, 
і правління артілі імені Кі
рова через деякий час при
дбало нові.

Скільки років спливло 
відтоді? Уже близько десят
ка! Гарною спорудою виріс 
серед села новий клуб. Ти 
й досі господарюєш в ньо
му, Федоре. Господарюєш, 
бо молодь любить і довіряє 
тобі. Спитайте молодих до
ярок Катерину Берсзовсь- 
ку чи Галину Мельниченко, 
що їх тримає в селі, що дає 
наснагу для праці? І ви по
чуєте: сільський клуб, у яко
му господарює Федір Скор- 
цескул. Бо за ці роки за* 

кінчив заочно Олександ
рійське культосвітнє учили
ще, часто бував у своїх су
сідів, запозичав цікаве.

Славиться в артілі хор 
молодих доярок. Його ре
пертуар складається з пі
сень Бориса Буєсського. 
Олександра Білаша та тво
їх. Федоре.

Того дня ти несподівано 
появився на фермі. Як 
завжди, з баяном. Повільно 
у колі дівчат розтягнув мі
хи. Полилась бентежна ме
лодія. а ти наспівував:

«...Де росяна пахне трава, 
Моя Оснтиа, я завжди

з тобою. 
Ти в серці моєму жпва!» 
— Ой, пісня про наше се

ло! — вигукнула Соня Бо
ровик. А тп вже перейшов 
па жартівливу «Доярку», 
слова до якої написав міс
цевий поет М. Сухов.

— Приходьте в клуб, там 
разом і вивчимо, — сказав 
па прощання.

Багатолюдно було увече
рі. Дівчата переписували 
слова. Хлопці наспівували 
мелодію. А тп вийшов з-за 
куліс, тримаючи українсь
кі національні костюми, які 
щойно придбали. Так наро
дився популярний хор доя
рок.

Та і в тебе на чоло лягає 
задума. Кілька місяців _ не 
працюють танцювальний та 
драматичний колективи. А 
в суботні вечори трудівників 
більше приваблює голубий 
екран (в селі близько трид
цяти телевізорів), бо там 
можна подивитись КВВ. а 
в клубі цього немає. Я ж

Ось І все, іцо розповів мені Синій Вечір. Він легко 
підштовхнувся палицями і побіг. ГІобіг туди, де іце «е 
загорівся «комсомольський вогник», де нудиться МО
ЛОДЬ', забиваючи «козла». Він їм розкаже про Осптнів- 
ськиЙ сільський клуб, про тебе, Федоре, про інших енту
зіастів, для яких клубна 
справа — покликання.

М. СОЛОДЧЕНКО, 
спецкор «Молодого 

комунара». 

певен, що команди гварпн- 
ників та механізаторів мог
ли б показати своє вміння...

Але тебе хвилює, не тіль
ки робота твого клубу. То
бі сумно, коли «крутять кі
но» в погоні за фінансовим 
планом, або коли завідую
чим призначають зовсім ви
падкову людину. І мені. Си
ньому Вечорові, теж боляче 
і соромно. Ось Туріяиський 
сільський клуб. Хоч і на хо
рошому рахунку у відділі 
культури, але ж... Валенти
на Третяк, може, й стара
ється. але що з того, коли 
прийшла вона в клуб ви
падково. «по домашніх об
ставинах»? Цим, очевидно, 
і користується кіномеханік 
О. Луців. який демонструє 
фільми поза графіком, аби 
вивести план з прориву. За
відуюча не створила клуб
ну раду, на яку б можна бу
ло спиратися. І хоча в арті
лі близько ста комсомоль
ців, вечори нудні. Іржаві
ють труби духового оркест
ру.

В районі всього два заві
дуючих, які мають середню 
спеціальну освіту. Це ти, 
Федоре, та те Павло Ки- 
зіль з Дібрівки. Троє нав
чаються заочно. Решта — 
мають середню, а то н не
повну середню освіту. За 
два роки в клуб не прий
шов жоден спеціаліст. В чо
му ж річ? Не мені не вирі
шувати. Я хочу, июб над 
цим задумалися і завізую- 
чий відділом культури В. Н. 
Перев'язко І секретар рай
кому комсомолу Л. 1 Конд- 
ратейко.

«М ОЛОД И И 
КОМУНА Р» 
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І вор ч е о б’є д н а н н я 

«Юність» студії «Мосфільм» 
запропонувало 
свою 
вікна
леиу за сценарієм Л. Кабо 
та А. Хмелика. Ця цікава 
кінорозповідь, безумовно, 
викличе багато жвавих су
перечок, дасть поштовх для 
роздумів.

Режисери - постановники 
В. Кремньов та Є. Гаврилов 
обрали для фільму простий 
сюжет. У невеличке сибір
ське місто Гусєв приїздить 
випускниця Московського 
педагогічного інституту Лі- 
да (тепер уже Лідія Сергі
ївна) і працює в інтернаті 
викладачем російської мови 
й літератури. Вчителька- 
комсомолка гаряче береться 
за роботу, застосовуючи 
здобуті у вузі знання.

Фільм побудовано в бага- 
токонфліктному плані. Сві
жий струмінь в роботі Лідії

глядачам 
нову роботу «Повз 
йдуть поїзди», зроб-

Сергіївни зустрічає проти
дію з боку директора Федо
ра Федоровича і завуча Pa
ïen Василівни. Вони, при
хильники начотництва і фор
малізму, прагнуть і далі 
зберегти атмосферу байду
жості. Інтернат вважався 
кращим. То навіщо ж експе
риментувати, хвилюватися, 
запроваджувати нововве
дення?

Зовні тут, здається, все 
гаразд. Проходять уроки, 
проводяться урочисті ліній
ки, готуються вистави. Та 
за цим зовнішнім «благопо
луччям» криється черствість 
до дитячої долі, відсутність 
педагогічного такту.

Лідія Сергіївна (її роль 
вдало виконує випускниця 
студії МХАТу Марія Стер- 
нікова) не обмежується уч
бовим процесом на уроках. 
Вечорами ходить у дитячі 
спальні, вивчає запити ви
хованців, їх життя. Вона

першою довідується про 
конфлікт Сані Зенкова з то
варишами по кімнаті.

Протилежність Лідії Сер
гіївні — директор інтернату 
Федір Федорович (артист 
Лев Круглий). Це людина 
сильної волі, здатна прий
мати і здійснювати сміливі 
і блискавичні рішення. Та 
відсутність принципової 
критики в колективі народи
ла манію непогрішимості. 
Лідія Сергіївна першою від
крито сказала правду у ві
чі, публічно запротесту
вала. Це було подібно гро
му серед ясного дня. Коле
га її, фізрук школи, радив:

— Веди уроки потихень
ку, а в інше не лізь, на
дірвешся...

Та Лідія Сергіївна не мог
ла діяти всупереч своїй со
вісті. Вона продовжувала 
боротися. Без демонстрації 
свого символу віри, по-люд- 
ськи безпосередньо й щиро,

їй вдалось внести свіжий 
струмінь, допомогти прозрі 
ти колегам-вчптелям, завр- 
юватц повагу і любов вихо
ванців.

Завуч Раїса Василівна 
(артистка Елеонора Некра
сова) також любить свою 
професію, дорожить честю 
інтернату. Осліплена авто
ритетом директора, попа Не 
наважується виступити про
ти, змирилась із заведеною 
традицією. Скоро довелось! 
дорого поплатитися за свою 
безпринципність. Повернув
шись до класу Лідії Сергі
ївни, вона побачила, що уч
ні її не приймають:

— Ми не дозволимо, щоб 
Лідію Сергіївну прогнали! 
Ми в Москву писати бу
демо!

Лише тепер зрозуміла, що 
багаторічна практика вихо
вання була побудована на 
піску, що нове настирливо 
пробиває собі дорогу. Тор
мозом прогресивному н пе
редовому в інтернаті була 
вона разом з директором.

Фільм по - справжньому 
глибокий і психологічний, 
має багато повчального, 
приваблює щирістїо люд
ських почуттів.

д. клюєнко.

• s*
о- r R-ВАМ ЧИЇ листи?-— за

питує Малинка Ва
силівна. — У. уас два сини 
служать в армії.

Вона дістає акуратно за
горнутий пакунок. В ньому 
поруч з батьковими фронто
вими трикутниками збері
гаються конверти з листами 
синів. Я тримаю в руках ар
кушики, які розповідають 
про солдатську долю двох 
поколінь, про солдатські 
будні батька і синів, що на
родились і виросли під од
нією стріхою, ходили одни
ми стежками, одну оброб-

Як тобі служиться?

В шві, оті 
— «шпаіГ-

лист ДЛТІ

ужс достигли 
смачні та великі 
ки».

Полетів синів 
батьківської оселі, у Весе
лий Кут. Його прочитають 
батько й мати і покладуть 
до пакунку, який зберігають 
поруч з іншими сімейними 
реліквіями.

«Сьогодні вихідний день. 
Тільки що грали з хлопця
ми. У нас майже оркестр, 
хоч і невеликий. Я не роз
лучаюся з 
ще Павло, 
солдатській

баяном», — пін 
Я бачу його в 
шинелі в учбо-

БАЯНІСТ
З ВЕСЕЛОГО КУТА

МЕЛОДІЯ РУХІВ
Зал завмер. Усі подалися вперед, сотні пар очей з 

хвилюванням слідкували за спортсменкою. Чутно, як під 
ногами дівчини поскрипує каніфоль. На губах — по
смішка, ота професійна посмішка, за якою не кожен 
розгледить внутрішній стан спортсменки. Придивіться: 
кожний рух розраховано, Світлана бачить усім єством 
вузеньку смужку снаряда.

Вправи на колоді найбільш любимі. А втім... Скільки 
непередбаченого буває в цих вправах! Ні, краще не ду
мати і не помічати країв снаряда, де починається воро
жа порожнеча. «Спокійно», — наказує собі дівчина. 
Кілька

розряду. Спортивно кар'єра по-

вправ, і вона чує, як зал полегшено зітхає..,

Хай не обманює вас лег
кість, з якою спортсменка 
їх виконує. Легкість та дає
ться в праці.

...1957 рік. Світлано Боброва то
ді вперше прийшло на заняття а 
дитячу спортивну школу. Її тре
нер Ю. Д. Федоров був само тісю 
людиною, яка відкрила дівчині ме
лодію рухів. Уже через два роки 
Світлана виконали норму першого ___ ,____ _ „„г
миналась добро. Виступ у складі збірної команди товариства «Аван
гард» в Кисві та Ризі приніс перші успіхи. На останніх змаганнях 
вона виконала норму майстра спорту. Залишалося зробити останній 
крон у велиний спорт — підтвердити, закріпити результат. Але тут 
сталось непередбачене...

Світлана 'одержала серйозну травму, Одні говорили: тепер — про
щай, спорт. Не хотіла вірити віщунам. Невжо більше ніколи їй ио 
• ідчути того хвилювання, коли заходиш в спортзал, до через кілька 
хвилин мають відбутись змагання! А потім підійти до снаряде, за
лишити десь позаду все стороннє і зосередитися на одному — пе
ремогти, Довгих доа роки дівчина плекела мрію знову повернутися 
в спорт.

І повернулась. Минулого літа виконала норму майстра спорту, а 
потім підтвердила П восени в Севастополі на змаганнях спортклубів 
України. Довго бродило вулицями приморського міста, знову згаду
вала все спочатку: безсторонні очі суддів, оплески глядачів. Було 
таке відчуття, иіби знову зустрілася з дорогим і близьким для 
серця.

Це було недавно. А днями закінчились обласні зма
гання зі спортивної гімнастики, ча яких Світлана в сумі 
багатоборства зайняла перше місце. Виграно ще одну 
битву. А скільки їх чекає попереду? На республікан
ських змаганнях, які виявлять сильніших спортсменок 
для участі у IV Всесоюзній спартакіаді народів СРСР, 
будуть виступати зірки спортивної гімнастики Поліна 
Астахова, Маргарита Ніколаєва та інші. Я запитую Світ
лану:

— Не страшно?
Вона відверто признається:
— Боязно... Але хто не тішить себе надісю перемогти. 

Тим більше, що я відчуваю: зможу добре виступити.
Це не пусті слова. Якщо кажуть, що перемогу кують, 

то це йдеться про студентку педінституту Бобро
ву. Вона наполегливо тренується три-чотири 
щодня, прислухається до порад свого 
Гасмана.

— Ти піднімаєш плечі, — зауважує 
крийся, ніби зустрічаєш вітер.

Зустрічати вітер... Як сильно сказаної 
зом вправи спортсменки стають більш 
відточеними. Так народжується краса і мелодія рухів,

В. ВІКТОРОВ.

ляли землю. Пожовклі від 
часу трикутники, написані 
наспіх, олівцем, і білі, мов 
голуби, з кольоровими ма
люнками конверти. — то 
листи від синів. А на тих 
конвертах масний трикут
ний штемпель — точнісінь
ко фронтові трикутники в 
мініатюрі.

Розлетілися сини, покли
кали їх шляхи-дороги, 
завела в далекі краї сол
датська доля. Нелегка во
на, та хлопці переборюють 
труднощі походів в непого
ду і спеку, міцно тримають 
в руках довірену їм зброю. 
Про військову майстер
ність і сумлінну службу 
старшого — Євгена повідо
мив його батькам командир 
військової частини. Ще й 
року не прослужив менший, 
Павлик, коли його груди 
прикрасив значок класного 
спеціаліста.

Закінчився день, сповне
ний ратною працею. З полі
гонів і стройових плаців по
вертаються в казарми бій
ці. Лине над строєм бадьо
ра солдатська пісня. А че
рез кілька хвилин у вій
ськовому містечку запано
вує тиша. У воїнів вільний 
час. Замріявся над аркушем 
папері' юнак. Згадалося йо
му село серед широкого сте
пу, батьківська хата над ви
балком, товариші по роботі. 
Як-то зараз там справи?

«Пишіть мені, мамо і 
батьку, про домашні і сіль
ські новини. Чи розпочались 
уже в колгоспі жнива, і хто 
з хлопців працює у полі? 
Тут, де я служу, ще не ко
сять хліб. Проїжджаючи на 
заняття степовою дорогою, 
я бачив, що пшениці вже 
стоять стиглі. Так іцо ско
ро розпочнуться жнива — 
гаряча хліборобська пора. 
Як я любив, коли на току 
кучугури зерна, сонячного, 
золотого...»

І аж очі замружив, бо так 
сліпуче, ніби наяву, вдарили 
промені, відбиті кожною 
зерниною. Посміхнувся сол
дат. Щось дитяче було в 
тій посмішці, як оті рядки, 
що лягли на папір:

«Мамо, у нас, мабуть,

П. Литвинов.

вій атаці і годину відпо- 
починку. Я бачу його серед 
друзів-односельчан, в полі 
і сільському клубі. Тут. в 

■степовому селі, він зробив 
перші кроки, тут гартував
ся його характер, тут його 
руки пізнали роботу. Бри
гадир тракторної бригади 
С. В. Іщенко спочатку недо
вірливо подивився на хлоп
ця, коли той прийшов при
чіплювачем працювати. По
думав про себе: «Малий 
ростом, ріллею накриє і не 
знайдеш». Потім бригади
рові не один раз було нез
ручно перед самим собою 
за такі думки. Хлопець ро- 
*--- —---------- оволодів

причіи- 
і курси

й

Павла 
все сс-

години 
тренера М. О.

І з кожним ра- 
натхненними

тренер. — Роз-

А

І

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ •МОЛОДОЙ КОММУНАР»

®ргвн Кировоградского 
обкома ЛКСМУ,

театру ля- 
Чернівців), 

вісті. (К),

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
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- - - - - -  ЧЕХОСЛОВАЧЧННА
ПРАГА. Загальний оборот зов

нішньої торгівлі Чехословаччини 
досяг 40 млрд. крон, що на 2 про-

ботящий, швидко 
немудрою наукою 
лювача, а згодом 
шоферів закінчив.

... Проводжало 
Литвинова в армію 
ло. Бажали відмінної служ
би, просили писати листи і 
не забувати земляків. Прав
ління колгоспу подарунок 
купило — «Це тобі, Павле, 
за чесну працю».

... Часто листоноша сту- 
: ......... - СТОЇТЬ

села, 
— го- 
подає 
штем-

кає в двері хати, що 
над вибалком край 
«Вісточка від синів», 
порить листоноша і 
конверт з трикутним 
пелем.

В. ГАНОЦЬКИЙ. 
спецкор «Молодого 
комунара».

с. Веселий Кут, 
Новоукраїнського району.

ПОЛЬЩА
ВАРШАВА. Минулий, 1966 рік 

приніс нашій країні близько 6 про
центів зростання національного 
доходу, сказав на традиційній но
ворічній зустрічі з партійним ак
тивом перший секретар ЦК ПОРП 
Владислав Гомулка.

центи перевищує рівень 1965 року, 
заявив заступник міністра зовніш
ньої торгівлі ЧССР Л. Убл.

- - - - - - - - - - — УГОРЩИНА
БУДАПЕШТ. Три поїзди миру

дружби повезуть пасажирів з різ
них кінців Угорщини о Москву, 
Ленінград, Київ на святкування 
50-річчя Великої Жовтневої соціа
лістичної ' революції. Товариство 
угорсько-радянської дружби роз
робило різноманітну програму на 
честь ювілею Радянської влади.

Фестиваль радянської поезії, 
постановки творів на революційні 
теми о професіональних театрах I 
о гуртках самодіяльності, перший 
фестиваль політичних І револю
ційних пісень «Історія О ПІСНЯХ», 
фестиваль радянської пісні — та
кий далеко не повний перелік 
основних ювілейних заходів.

(ТАРС|.

СЕРЕДА, 4 січня. Перша програ
ма. 11.00 — Теленовини. (М),
11.10 — В дні шкільних канікул, 
«Чотири танкісти і собака». Поль
ський телевізійний художній 
фільм. З серія. (М). 12.05 — «Ву
лиця молодшого сина». Худож
ній фільм (М). 15.55 — Телерек
лама. (Кіровоград), 16.00 — Ху
дожній фільм, «Морозно», (Кіро
воград). 17.30 — До 50-річчя Ве
ликого Жовтня. Т, Хренніков. «В 
бурю». Спектакль Кишинівського 
театру опери та балету. (Переда
ча з Одеси). В перерві — толо- 
вісті. (К), 20.30 — Теленовини, 
(М), 21,00 — «Запрошуємо —
кінний цирк». Телефільм, (М), 
21.30 — Для молоді. «Повернення 
а Мегіону». (К). 22.00 — Естрад
ний концерт, (Передачо з Мін
ська).

Друге програма. 12.30 — Ху-
дожній фільм «Лебедсо проти Лс- 
бедєва», (Дніпропетровськ). 14.00 
— . Для школярів. «Викрадення 
Снігуроньки», Новорічна казка, 
(Дніпропетровськ), 16.50 — Д . 
школярів. «Свято на льоду», Кон
цертна програма. (М).

ЧЕТВЕР, 5 січи«. Перша програ- 
М». 10.00 — В дні шкільних иані-

пул. «Чотири танкісти І собаке», 
Польський телевізійний художній 
фільм, 4 серія, (М). 11.00 — Для 
дітей «Іванко Золотокудрий», 
Спектакль молодіжного театру 
ім, М, Горького, (Передача з 
Львова). 14.00 — Ялинкова виста
ва, (Передача з Жовтневого па
лацу культури Киева), 16.55 — На
ша афіша (К), 17.00 — Для дітей, 
М. Андреев — «Чучел, Прем'єра 
Івано-Франківського 
льок, (Передача □
18.00 —• Телевізійні «іьті, <пі, 
lonn “С“і+ СЬОГОД"ІП« (М).
іу.ОО — Заключний концерт фес- 
тивалю «Російська зима». В поро- 

Для рві — телевізійні новини, (М),
22,00 — Художній фільм «Дорога 
• життя», ' 1 серія. (Кіровоград), 

Друге прогрвма. 22.00 — «Люди- 
на і планете», (М),
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