
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!DpB[z{jC(pij

ДОСВІДОМ.
121 гектар 
центнерів

змонтувати на 
підбирання ко-

в ДОРОЗІ — 
«ПРОЖЕКТОРИСТИ»

На вулиці Леніна в 
Новоукраїнці з’явився 
свіжин номер «Комсо
мольського прожектора». 
В ньому розповідається 
Про другий жнивний 
рейд - перевірку вико

ристання токів та авто
транспорту. Комсомоль
ські активісти побували в 
32 господарствах району. 
З’ясували, що в біль
шості колгоспів по-гос
подарському зберігають 
урожай. А от в колгоспі 
імені Горького погано 
пильнують за зерном на 
токах, а в колгоспі ім. 
Кутузова комбайнера 
М. Упнренка застали на 
робочому місці нетвере
зим.

Цих та інших безгос
подарників різко крити
кує «Комсомольський 
прожектор».

Підсумки рейду було 
обговорено з ватажками 
первинних 
ських 
йону.

Рік видання VIII. Q

комсомоль-
організацій

НА ВСЕСОЮЗНИЙ 
ЗЛІТ

27 липня в Ленінгра
ді відкриється III зліт 
учасників Всесоюзного 
походу молоді по міс
цях революційної, бойо
вої і трудової слави ра
дянського народу. В їх 
числі будуть і п’ять 9
юних патріотів з Кірово- 
градщинн. Така честь
випала олександрійцям: 
міська комсомольська 
організація вийшла пе
реможцем обласного по
ходу.

Поруч із землею Брес
та, Одеси, Севастополя 
ляже в Ленінграді і зем
ля з Чорного лісу, яку 

^везуть з собою олек
сандриті. Вони взяли 
також подарунки, суве
ніри, альбом з фотогра
фіями походу.

Вчора учасники зльо
ту виїхали до Києва, а 
звідти — до Ленінгра
да. Ось вони: Володи
мир Корсунський — слю
сар електромеханічного 
заводу, Надія Куртова— 
інструментальниця цьо
го ж заводу, Світлана 
Фажеч, Валентина Яро
ва та Віктор Баженич— 
учні середньої школи 
№ 6.

НЕДІЛЯ, 23 ЛИПНЯ 1967 р.

ЖИТОМИРСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ — 

ОРДЕН ЛЕНІНА
За активну участь у 

партизанському русі, 
мужність і стійкість, ви
явлені трудящими Жи
томирської області в бо
ротьбі з німецько-фа
шистськими загарбника
ми у період Великої 
Вітчизняної війни, і за 
успіхи, досягнуті з гос
подарському і культур
ному будівництві, Прези
дія Верховної Ради СРСР 
Указом від 21 липня 
1967 року нагородила 
Житомирську область 
Української РСР орде
ном Леніна. »

ЦІНА КОЛОСКА
Колоски самотньо лежали на пожовті- навіс підбирача прикрутимо щитки. По

лій стерні. Іван Марченко бережно під
няв їх, сердито кинув у живильну каме« 
ру комбайна.

— Ось, бачиш, Льоню, — звернувся 
комбайнер до свого помічника комсо
мольця Вернидуба. — Говоримо про 
кожне зернятко, а губимо цілі пучки 
стебел.

І двоє схилилися над підбирачем ком
байна.

— Розумієш, — знову мовив старший,
— треба якось краще 
комбайні механізм для 
лосків.

Леонід, який жнивує перший рік, не 
зовсім зрозумів, про що веде мову 
Марченко, але уважно дослухався до 
тих слів. А Іван продовжував:

— Вітровий щит жатки нашити тре
ба... Це раз. Стебла не будуть випадати. 
По-друге, щоб не розсипались зерна, на

ХТО ЗДОБУДЕ ВИМПЕЛ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»?

КРАЩІ ЖЕНЦІ
Леонід ТОКАРЕНКО з колгоспу імені Кірова Доб

ровеличківського району, скосив 221 гектар, намоло
тив 4000 центнерів зерна.

Віктор ІЩЕНКО з колгоспу імені XXII з’їзду 
КПРС Добровеличківського району — 183 гектари, 
4694 центнери зерна.

Володимир БЕЗАЙ з колгоспу «Росія» Знам’ян- 
ського району — 170 гектарів, 3906 центнерів.

Володимир БУЛЬДОВИЧ з колгоспу імені XXI 
з’їзду КПРС Знам'янського району — 164 гектари, 
4240 центнерів.

Іван ЧАБАН з колгоспу «Дружба» Новоукраїн- 
ського району — 140 гектарів, 3860 центнерів.

Олександр ЛИВА з колгоспу імені Кутузова Ново- 
українського району — 115 гектарів, 2202 центнери.

Здрастуй, 
ЛЕНІНГРАД!

У місті Леніна* зійду
ться шляхи представни
ків майже 120 країн — 
юнаків і дівчат, які від
гукнулись на ідею між
народної зустрічі «Жов
тень і молодь». Сюди ж, 
до берегів Неви, на тре
тій Всесоюзний зліт пе
реможців молодіжних 
походів по місцях рево
люційної, бойової і тру
дової слави радянського 
народу прямують зараз 
посланці всіх союзних 
республік і багатьох 
міст країни.

Цим двом великим 
святам юності, які про
водяться на ознамену
вання 50-річчя Великого 
Жовтня, була присвяче
на прес-конференція, 
проведена 20 липня ЦК 
ВЛКСМ і Комітетом мо
лодіжних організацій 
СРСР.

Голова центрального 
штабу походу, двічі Ге
рой Радянського Союзу, 
Маршал Радянського 
Союзу І. С. Конєв роз
повів про наступний зліт 
переможців, відкрити 
який намічено 27 липня 
запаленням перед будин
ком штабу Жовтнево

го повстання — Смоль
ним факела, який горі
тиме чотири дні. Важли
вими подіями чотириден
ної програми зльоту бу
де мітинг-реквієм на 
Пєскарьовському кладо
вищі на честь полеглих 
героїв, відвідання місць, 
зв’язаних з революцій
ними подіями і діяль
ністю В. І. Леніна.

— Заключна маніфес
тація зльоту перемож
ців, — повідомив мар
шал І. С. Конєв, — вил
лється у велике свято 
наступності поколінь. На 
Двірцевій площі Ленін
града з рук старої гвар
дії комуністів, ветеранів 
війни і праці юні патріо
ти приймуть історичні 
прапори Петроградсько
го комітету РСДРП, крей
сера «Аврора», Комсо- 
мольська-на-Амурі, пра
пор Перемоги, встанов
лений у 1945 році над 
рейхстагом, прапори 
Братська, цілини, про
славлених частин Радян
ської Армії.

На прес-конференції 
повідомлення про між
народну зустріч молоді 
на ленінградській землі

зробив голова КМО 
СРСР В. Яровий.

Інтернаціональний фо
рум «Жовтень і молодь» 
задумано як великий за
хід, що дасть можливість 
познайомити широкі
верстви зарубіжної мо
лоді з досягненнями на
шої держави, з роллю 
молодого покоління в 
комуністичному будівни
цтві. Відбудуться диску
сії. В центрі їх стояти
муть питання об'єднання 
всіх прогресивних сил 
молоді нашого часу, 
проблеми співробітни
цтва молодих комуніс
тів з молодіжними орга
нізаціями інших політич
них та ідеологічних на
прямів, згуртування сил 
молодих борців перед 
лицем зрослої агресив
ності світового імперіа
лізму.

На просьбу зарубіж
них гостей перед ними в 
Ленінграді виступлять 
визначні державні діячі, 
ветерани партії, вчені, 
письменники. Міжнарод
на зустріч буде великим 
святом солідарності. 
Посланці молодого по
коління землі проведуть 
ьа батьківщині Жовтня 
маніфестації і мітинги 
на знак солідарності з 
народами, які борються 
проти гноблення, агре
сії і насильства, за мир і 
соціальний прогрес.

(Кор. ТАРС),

третє, в молотарці добавимо бляшаний 
фартух. І тоді втратам — засьі Зрозу
мів, хлопче?

Марченко витер руки від солідолу, ще 
раз обдивився машину, якось недбало і, 
здавалось, трохи зверхньо кинув Лео
ніду:

— Ось що... Ти тут керуй, а я шви
денько з механіком пораджуся.

... Тоді женці з колгоспу імені XX з’їз
ду КПРС Добровеличківського району 
робили тільки пробний виїзд в поле, а 
зараз Іван Марченко разом зі своїм по
мічником Леонідом Вернидубом — мо
лодим, тямущим хлопцем, жнивують на 
повний хід. І неабияк. Всі комбайнери 
району на них рівняються. За кілька днів 
жнивування хлопці підібрали 
пшениці і намолотили 2200 
зерна.

Голова колгоспу Анатолій Шараєв- 
ський задоволений роботою молодих 
комбайнерів.

— Після того пам’ятного дня, і(оли на 
стерні були знайдені колоски, — розпо
відає Анатолій Петрович, — Марченко і 
Вернидуб особливо слідкують за тим, 
щоб не губилося зерно під час обмолоту 
валків. Що в газетах вичитають, що са
мим на думку спаде, — все застосову
ють на своєму комбайні.

Дивляться механізатори, як працю
ють товариші, і самі запалюються їх
ньою енергією. Анатолій Залєвський і 
Петро Нальчицький теж намолотили по 
1500—2000 центнерів зерна. На полях 
колгоспу зараз не знайдеш жодного ком
байнера, який би втрачав хліб під час 
косовиці. І все це тому, що комбайнери 
артілі знають ціну колоска. Якщо хочете 
повчиться, приїжджайте до тернуватців 
за----- :-----

М. ЧЕРНИШ, 
позаштатний кореспондент «Моло
дого комунара».

В п'снсрсьній здравниці пАр- 
тек» минулого тижня відбував
ся Всесоюзний зліт піонерів, 
присвячений 50-рІччю Велико
го Жовтня. В ньому беруть 
участь І піонери нашої облас
ті.

На фото перший зліва — 
Олексій Кодак з с. Дереїоки, 
Онуфріївського району з гру
пою піонерів.

Фото Л. Скрипниченка.

НАВКОЛО 
ПЛАНЕТИ

© ХАНОЙ. Американ
ська авіація вчинила ще 
один злочин проти насе
лення ДРВ. Як повідом
ляє агентство ВІА, літа
ки США вчинили наліт 
на провінцію Футхо, ски
нувши понад 50 бомб на 
три села.

В результаті бомбар
дування вбито і поране
но багато мирних жите
лів, в основному стари
ків, жінок і дітей.

0 ЛОНДОН, 21 липня. 
(ТАРС). Верховний суд 
Алжіру сьогодні прийняв 
рішення задовольнити 
просьбу уряду Республі
ки Конго (Кіншаса) про 
видачу йому Чомбе, по
відомляє кореспондент 
агентства Рейтер з Алжі- 
ра. Чомбе раніше був 
засуджений конголезь
ким судом до страти за 
державну зраду.

ЦЕ СТАЛО звичкою. Під час перезміни йду в це
хи. Цікавлюся, як працює молодь, на що 

скаржаться. Обов’язково перечитую стіннівки. Так 
було й того дня. Завітав у механічний. Почав пе
реглядати газету«Різець». І зустрічаю прізвище 
Юри Савицького. Про нього написано, як про пе
редовика виробництва.

І мені пригадалося літо минулого року. Біль
ше тридцяти дівчат і хлопців після закінчення 
школи прийшли тоді на завод. З ними був і Юра. 
Хлопець хотів стати фрезерувальником. Налад
чик Микола Горбенко почав вчити його. А вже 
через три місяці Савицький мав розряд.НОВАЧКИНАЗАВОДІ комммммькш

Д АКТИВІСТА^
Через деякий час Горбенко порекомендував пе

ревести його на більш складний верстат — зубо- 
фрезерувальний. І Савицький не підвів свого вчите
ля. Перевиконував змінні завдання, виробляв 
високоякісні деталі.

Вдалі перші кроки. Але буває й інакше. Прий
шов якось в комітет комсомолу Рустем Сафонов:

— Хочу перездати на розряд.
Невдовзі комісія зібралась. Рустем і ще кілька 

ного ровесників підвищили розряди.
Скаржились і майстри на хлопців. Олега Мат

веева взагалі вважали безнадійним. Неднсниплі- 
нований і здібностей особливих не проявляв. 
Викликали ми його на засідання комітету.

(Закінчення на 2-й стор.)



2 стор.

І Може, Ви й не бачите...
—їм к------------ ----------
(Закінчення. Початок на 1-й стор.)

Яі 87 (787)

відкритий лист голові колгоспу їм.
ЕНГЕЛЬСА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ,

А. П. ШЕЙКУ.
нас із фольклором: 
сунь свого носа 
просо!» 

Чи не через це 
ферму минулого року наші 
подруги Віра Чаус, Валя 
Борюшкіна, Галина Бабич? 

А ми будемо клопотатись, 
бо це не чуже, а наше, Ан
дрію Прокоповичу, «просо». 
Наше, і ми хочемо насліду
вати приклад знам’янських 
доярок, організувати дво
змінну роботу (чи, принайм
ні, підшукати підмінних), І 
культурно і змістовно від
почивати.

Варто, очевидно,сказати і 
про змагання по професіях, 
яке у нас вкрай занедбане. 
Одного разу ви обіцяли 
провести підсумкові збори, 
але потім, очевидно, вирі
шили, що це зайві клопоти, 
і не прийшли до нас. А як 
приємно, коли називаються 
імена переможців!

В нашому червоному кут
ку немає жодного стільця, 
жодного плаката. Зі смаком 
оформлена Дошка пошани 
дивиться на нас... пустотою. 
А є, є чиї портрети прикрі
пити на ній!

Відсутність підмінних при
вела до того, що доярки до
сі не можуть поїхати в міс
то, аби сфотографуватись 
для обміну комсомольських 
квитків.

А в клубі, крім кіно, не
має нічого. Завідуюча Оле
на Галкіна звела всю ро
боту до відмикання і зами
кання дверей.

Можливо, райком комсо
молу, правління артілі піс
ля цього листа повернеться 
обличчям до нас.

Галина АВРАА1ЕН- 
КО — комсорг фер
ми, Поліна РЯБОВА, 
Ніна ОЛЕ1ЦЕНКО, 
Надія Б І Л И К — 
доярки-комсомолки.

с. Занфирівка, 
Олександрійського райо

ну.

до чого ви, мовляв,

давайте відразу до

комсомол ьсько-мо-

Пам’ятаєте, Андрію Про
коповичу, фільм «Не до 
двору»? В ньому розпові
дається про недобрих лю
дей, у сім’ї яких опинилась 
невістка. Може, наше по
рівняння здається вам тро
хи перебільшеним, і ви зди
вуєтесь: 
ведете?

Отож 
справи.

Наша
лодіжна ферма єдина в ар
тілі. Ми прийшли сюди в 
різний час, після закінчення 
8—10 класів. Але нас об'єд
нувало одне: любов до сво
єї нелегкої, та почесної про
фесії, бажання трудитись у 
рідному селі, примножувати 
достаток колгоспу.

Нам виділили новий, з 
нахилом до механізації ко
рівник (не такий, як по 
сусідству, де яма на ямі, в 
якому й ходити небезпечно). 
Кажемо з нахилом, бо далі 
рейок для підвісних доріг 
справа не пішла. І коли, бу
ває, зірветься вагонетка — 
її нікому причепити на міс
це, вона по кілька тижнів 
лежить у кутку...

Ви цього, може, й не ба
чите.

Мабуть, не5 знайдет ься та
кої артілі, в якій корови не 
перебували б нині в літніх 
таборах. А в нас, як ви 
знаєте, вони місять багнюку 
тут-же, в загороді, ревуть 
мало не на все село... І ніхто 
не хоче підшукати пастуха.

Скільки бувало таких ви
падків, коли не 
своєчасно корми, 
швидко падали, 
привозять силос,
скидають біля входу, де він 
сохне під палючим сонцем.

Тому й не дивно, то надій 
на корову навіть у кра
щих доярок не перевищує 
8—9 кілограмів. Ми нагаду
вали й про електродоїльні 
установки, які давно час по
ставити. Проте якщо не ви, 
то інші товариші знайомили

завозили 
і надої

Якщо ж і 
то його

Україна,

І

«Не 
у чуже

залишили

Зараз юнак став невпізнаним. Перевиконає р< 
ми, і з дисципліною стало все гаразд. Вступив па 
вечірнє відділення машинобудівного технікуму.

Різні за своїм характером є юнаки і дівчата, 
різні у них прагнення. Одні приходять на завод, 
аби стаж мати. Такі довго не залишаються, інші 
— набути професію, працювати. Окремі ж м 
стри на всіх дивились однаково. Як низькороз- 
рядникам, давали деталі, на яких і 
більше карбованця за зміну не змогли 0 з<| 
ти. Саме тому Коля Дамаскін і хотів звільнити
ся 3 заводу. * - •

Тоді ми провели спеціально розширене засіла 
ия комітету комсомолу. Нам хотілося знати Л.ум< 
ку не лише комсомольців, а й начальника- відділу 

кадрів, начальників цехів, 
з’ясувати, які є можли
вості допомогти моло
дим робітникам. Після 
розмови па комітеті ске
лю вдалося зрушити. 
Юнакам і дівчатам по 
чали давати опрацьову 
вати і більш складні де 
талі. Підвищилась їх за
робітна плата.

Потурбувались ми і 
про тих, у кого ще не 
було розрядів. Скажімо, 

— два місяці біля верста
та. Освоїв його непогано, навчився виготовляти 
деталі, йому, крім учнівських тридцяти карбо-, 
ванців, стали платити й за зроблені деталі.

Колишні учні тепер вважають себе повноправ
ними членами великої заводської сім’ї, беруть 
активну участь у громадській роботі. Ось що 
значить, коли комітет комсомолу цікавиться жит
тям і роботою новачків.

М. САВЕЛЬЕВ, 
секретар комітету комсомолу Кіровоград
ського ремонтного заводу «Укрсільгосптех- 
ніки».

НОВАЧКИНАЗАВОДІ
працює юнак півтора

охоче 
що по- 
залізни- 
— Бах- 
великий

що по- 
його і

(Продовження. Поча
ток в газетах за 16 і 21 
липня).

Редакція одержала відповідь
«Об’єкт з десятьма невідомими» — під таким 

заголовком в № 67 нашої газети була надруко
вана критична кореспонденція рейдової бригади. 
В ній ішлося про незадовільну роботу колективу 
пересувної механізованої колони № 3 тресту 
«Кіровоградсільбуд» на спорудженні учбового 
корпусу Новгородківського профтехучилища.

Як повідомив редакцію керуючий трестом тов. 
Розін, факти, викладені в кореспонденції, під
твердилися. Для прискорення будівництва учбо
вого корпусу майстром на об'єкт призначено 
А. Г. Гавриленка. Дверні блоки, залізо, шифер 
та лісоматеріали для даху вже завезено в дос
татній кількості. Незабаром надійдуть також дош
ки для підлоги і вікон.

Навколо споруди наведено порядок. Зайві ма
теріали вивозять на інші об’єкти.

■»

ю. МОТОРНИЙ

~/Ькчмєнтаяьнмй

Виявляється, корюківці 
давно запримітили лука- 
вецьку зграю і саме 
цієї ночі оточили хутір, 
щоб знищити її. Схопили 
всіх. Вранці бандити бу
ли розстріляні. А по на
вколишніх селах пішли 
підводи з награбованим 
колись майном.

Його повертали влас
никам разом з листівкою 
«Хто такі червоні парти
зани?».

Тепер можна було по
вертатися в загін.

І ДІД МАКАР
доповів Попуд- 
про зроблене, 

обійняв за

Л

перше півріччя
Трудящі України, готуючись гідно 

зустріти п’ятдесятиріччя Великого 
Жовтня, добилися в першому півріч
чі ювілейного року нових успіхів у 
розвитку народного господарства рес
публіки, підвищенні добробуту і 
культурного рівня народу. Про це го
вориться у повідомленні Центрально
го статистичного управління УРСР 
про підсумки виконання Державного 
плану розвитку народного господар
ства республіки в першому півріччі 
1967 року.

Шестимісячний план по загаль
ному обсягу виробництва і більшості 
найважливіших виробів перевиконано. 
Понад піврічне завдання вироблено 
продукції на сотні мільйонів карбо
ванців. Порівняно з відповідним пе
ріодом минулого року випуск про
мислової продукції зріс на 9,3 про
цента.

На кінець першого півріччя на но
ву систему планування та економіч
ного стимулювання переведено 700 
промислових підприємств.

Підприємства, що працювали у но
вих умовах, перевиконали піврічні 
плани реалізації продукції і одержан
ня прибутку. Порівняно з першим 
півріччям минулого року обсяг реа-

ТВОЇ КАНІКУЛИ

НАЙ
СМАЧНІША
КАША —
В ПОХОДІ

лізації продукції на цих підприєм
ствах зріс на 12 процентів, прибу- 
ток — на 21 процент.

Велику роботу проведено по даль
шому прискоренню 
технічного про
гресу і по впровад
женню у вироб
ництво досягнень

науки і техніки.Введено в експлуа
тацію 42 автоматичні, напівавтоматич
ні та механізовані лінії і багато ін
ших видів устаткування. Освоєно се
рійне виробництво 91 виду нової про
дукції, яка-відповідає сучасним тех
нічним вимогам.

Колгоспи і радгоспи республіки, не
зважаючи на запізиілу весну ниніш
нього року, провели сівбу ярих куль
тур в більш стислі строки і закінчи
ли її своєчасно. План ярої сівби пе
ревиконано. Більше, ніж намічалося, 
посіяно кукурудзи, гречки, соняшни
ку, льону-довгунця, овочів.

Пізніше, ніж торік, почалося зби
рання врожаю зернових культур, ко
совиця сіна і заготівля кормів. Проте 
в ході робіт відставання порівняно з 
минулим роком помітно скорочується.

Дальшого розвитку набрало тва
ринництво. Порівняно з першим пів
річчям минулого року виробництво 
м'яса зросло на 153 тисячі тонн, мо
лока — па 78 тисяч тонн, яєць — на 
139 мільйонів штук.

Тривало дальше зміцнення матері
ально-технічної бази сільського гос
подарства. За перше півріччя 1967 ро-

ку трудівникам села республіки було 
поставлено 22,2 тисячі тракторів у фі
зичних одиницях (45,3 тисячі в 15- 
сильному обчисленні), 8,5 
тажних автомобілів, 8,8 
нозбиральних комбайнів, 
тонн мінеральних добрив

Випуск товарів народного спожи
вання збільшився: тканин усіх ви
дів — майже на 20 мільйонів квад
ратних метрів, швейних виробів — на 
163 мільйони карбованців, шкіряного 
взуття — на 5,3 мільйона пар, м’я
са — на 62 тисячі тонн, телевізорів — 
на 107 тисяч штук, холодильників — 
на 27,7 тисячі штук, меблів — на 
16,5 мільйона карбованців.

У великому обсязі здійснювалось 
будівництво житлових будинків і 
об’єктів культурно-побутового при
значення. За рахунок централізованих 
державних коштів, коштів підпри
ємств, організацій, а також житлово- 
будівельних кооперативів у першому 
півріччі цього.року введено в експлу
атацію житлові будинки на 66 тисяч 
нових упорядкованих квартир загаль
ною площею в 2,7 мільйона квадрат
них метрів. Крім того, значну кіль
кість індивідуальних житлових бу
динків збудували робітники, службов
ці і колгоспники за рахунок власних 
коштів і з допомогою державного 
кредиту.

Дальшого розвитку набрали в рес-. 
публіці народна освіта, наука і куль
тура.

тисячі ван- 
тисячі зер- 
3 мільйони 
і Т .Д.

(РАТАУ)'.
Похід наш був з усіма йо

го принадами. Основна ме
та — побувати в гостях у 
Героя Соціалістичної Пра
ці О. П. Махинька.

Маршрут ми 
найдовший. Йшли 
пішаючи, робили 
Піонери збирали 
жуків, метеликів, 
готували гербарій.

вибрали 
не пос- 
зупинки, 
колекції 

комах,

А потім розклали багат
тя — і в відрі забулькотіла 
каша. Хоч і пахла вона ди
мом, пригоріла трішки, але 
була така смачна, якої ще 
ніхто

Уже було 
коли ми підійшли до села 
Оникієвого. Там нас радо 
зустріли. У нас відбулась 
зустріч з О. П. Махиньком.

ніколи не їв.
за полудень,

Він розповів нам про свій 
колгосп «Победа», про пла
ни і зобов язання його на 
честь 50-річчя Жовтня,

В Оникієвому заночували, 
вранці — у Малу Виску 

П. ШЕВЧЕНКО, 
член гуртка «Юний ко
респондент» Маловис- 
ківської восьмирічної 
школи № 2.

А

>в

ТРОЄ
Коли 

ранкові 
командир 
плечі.

— Ну ось, Гришо, доб
ре, що повернувся. Бу
де робота серйозніша.

Виявилося, що в заго
ні є кілька десятків кіло
грамів толу і можна при
ступати до диверсій.

— Бери собі кількох 
чоловік — і вирушай, —• 
сказав Попудренко.

Іван Поліщук і Петро 
Романов — 
з оточенців, 
саме такими 
потрібні на 
роботі: безстрашні, силь
ні й умілі.

Ще шукаючи в Мені 
підпільників, Балицький 
помітив там німецькі ав
томашини, вщерть заван
тажені мішками з борош
ном. Виявилося, німці 
пустили великий вальцьо
вий млин, який наші при 
відступі не встигли піді
рвати. Тепер звідти по
стачалися борошном фа
шистські частини, 
дислокувалися мало 
по всій Чернігівщині.

Микола Микитович По
пудренко схвалив пропо
зицію Балицького — 
вести з ладу млин. 
Прягли партизанську ко
билу «Машку», поклали 
на віз тол, сіли втрьох — 
і гайда.

Уява вже малювала 
вибух, вирву на місці ма
шинного відділення і 
лють ворогів.

Чи то від зайвої впев
неності в успіху опера
ції, чи охорона млина ви
явилася пильнішою, ніж 
сподівалися • партизани, 
але на диверсантів швид
ко звернули увагу в 
млині. Довелося тікати. 
На щастя, не втратили 
нічого, навіть тол зали
шився цілим, і можна бу
ло використати в іншо
му місці.

Партизани подалися на 
хУТ'р Величківку. Там 
жила знайома Григорієві 
вчителька, і він сподівав- 

I ся на її поміч.

лейтенанти, 
здавалися 

людьми, які 
диверсійній

що 
не

ви-
За-

Копи завернули 
в двір, навстріч ви
йшов господар, 
дід Макар, під
кручуючи розкіш
ні вуса. Поміг роз
прягти «Машку», 
все говорив про 
життя-буття та но
ві порядки. За
йшли в хату, і він 
так само 
розповів, 
близу, на 
ці Гомель 
мач, є 
міст.

— Чув, 
лагодили
тепер охороняють 
вдень і вночі. 
Видно, скоро 
ПОЇЗДИ підуть.

Партизанам 
перших спів 
Макар сподобав
ся. У нього був не
вичерпний запас 

усяких байок та при
повідок, і він охоче роз
повідав їх, тішачи хлоп
ців. Ніхто не знав — ка
же він правду чи бреше, 
але говорив до ладу, то 
й слухали його охоче.

Це був цікавий дідок. 
У лівій руці він завжди 
тримав ціпок, а правою 
прикривав очі — байду
же, вдень чи вночі. Об
личчя його, 
сонцем, було 
попелястого 
вздовж і впоперек 
креслене 
Ноги діда Макара, 
рокі, як заступ, не зна
ли чобіт ні в дощ, ні в 
туман, ні в росу. Дід 
не за поміщика пас че
ред), ходив босий по 
стерні та колючках — і 
хоч би що. Він говорив 
навіть, що наступив на 
гадюку, вона пробувала 
вжалити, та де тамі Зла
мала зуба і втекла.

Коли зайшла розмова 
про те, щоб підірвати 
міст, партизани почали 
детальніше питати про 
дорогу.

— А нащо тобі доро- 
і а, Гришо? — запитав дід 
Макар. — Хіба з мене 
провідник поганий?

Порадившись із хлоп
цями, Балицький вирі
шив не брати старого. 
Як ке як, людині за сім
десят, куди угнатися за 
мог.с дими.

Та дід Макар, узнав
ши, що його бракують, 
півнем підступив до Гри
горія:

-— Ти що мене перед 
ус'м лісом дискреди
туєш? Який я старий? Та 
я вас, молокососів, двох 
на плечі посаджу і сім 
верст нестиму. Та мене, 
може, молодиці ще до 
себе присоглашають. І 
коли не ходжу, то через 
те, що дисципліну знаюі 
Ти це, Гришка, брось!

Довелося взяти його 
провідником. На світан
ку зібралися в дорогу. 
Дід Макар, умостившись 
на передку, поганяв 
«Мєшку».

Вже зійшло сонце, ко
ли дісталися місця. За 
метрів сімсот — вісімсот 
простяглася залізниця, 
недалеко й міст, на чоти
рьох биках. З обох бо
ків біля нього походжа
ли вартові.

Б чагарнику біля кар
топляного поля провід
ник розпріг «Машку», а 
партизани обмізковува- 

• ли, як здійснити першу 
Диверсію. Уже втратив
ши надію за дня розві
дати підходи до мосту, 
БОНИ побачили, що на 
поле вийшло кілька дів
чат копати картоплю.

випалена 
якогось 

кольору, 
по-

зморшками. 
ши-

(Далі буде).
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Цвіли гарні місячні ночі, голубі світанки манили о парки І сквери... Так хотілося закрити книжку 
і податися з подругами до Інгулу! А перед очима лежала запіиозка, о аудиторіях ждали викладачі. І Ва
лентина Мулько, студентка другого курсу Кіровоградського педагогічного Інституту Імені О. С. Пушкіна, 
читала, вчила, читала. Нині — хвилювання розтало, як сон. Попереду — літо доброго відпочинку. Поїде 
дівчина до Гайворона. Співатиме з подругами пісень гарних, слухатиме гомін рідного міста. А прийде ве
ресень, осміхнеться щиро та й знову поведе від маминої хати до світлого храму науки.

Фото В. КОВПАКА.
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Л\и з нею росли разом, разом до 
школи бігали. І мріяли, мріяли про да
лекі світи, про романтичні професії. По
тім приїхали хлопці з райкому комсомо
лу, почали агітувати, щоб дівчата йшли 
вчитися на трактористок. Я тоді працю
вала завідуючою дитячими яслами, а Ні
на — вихователькою.

— Поїду я, Каїю, — відразу загоріла
ся Ніна і побігла додому за документами.

Другого дня вже не була такою світ
лою. Все хмурила брівки, задумувалася.

— Що скоїлось? — пам’ятаю, тоді за
питала її.

— Батько лається. Каже, що не вийде 
з мене трактористки.

Я добре знаю дядька Григорія. Він' 
бригадиром комплексної бригади у на
шому колгоспі. Любить настояти на своє
му. Донька, видно, в батька пішла: роз
повівши мені про домашню бесіду, гуп
нула ногою:

•— Все-таки я буду трактористкою.

Недарма кажуть, що й крапля камінь 
довбає. Не раз і не два повторювали 
батьки Ніні: «Не йди на трактористку». 
І розрадили. Вже й заняття почалися, а 
Ніна дома. Тоді в райкомі комсомолу за
били тривогу, знову завітали до Вергу
нів. Я не чула, про що там йшла мова, 

та вже другого дня Ніна поїхала ДО 
Бобринця.

Зараз Німа Вергун разом з своїм мо
лодим напарником Іваном Коломійцем 
косить пшеницю. Недавно зустріла я її 
запилену, засмаглу.

— Ну, як, Ніно, працюється?
— Добреї
— А щаслива ти? — запитала знову.
— Так, — прошепотіла одними губами, 

а засміялася щиро та дзвінко-дзвінко.
— А як же з далекими світами?
— Вони до мене приходять у снах, але 

все частіше не синьо-голубі, а кольору 
стиглого хліба.

Пішла Ніна. А я все ще стою і розмір
ковую. Щастя. Яке воно? Як його знай
ти? Мабуть, скільки людей на світі, стіль
ки і понять про щастя. Як і мета — у 
кожного своя. У Ніни — це оволодіти 
складним мистецтвом хлібороба.

К. ЛИСЕНКО, 
обліковець тракторної бригади кол
госпу імені Чапаева.

Компаніївський район.

>-
<
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МОВА ХАТА пахне м’я- 
** тою, любистком, а в 

шибки зазирають чер
воні кетяги вишень.

— Де ти ходиш, Бори- 
® се? — чується соковитий го

лос молодої жінки. — Хоч 
би бур’янець скосив.

Ганна не сердиться на 
брата. Просто так гримає, 
для годиться.

Нову хату опалює сон
це, а в сінях — прохолода.

— Та ви заходьте, — 
припрошує Ганна, — за
ходьте!

На стінах розвішено руш
ники з трояндами полум’я
ними, снньоцвітними ва
сильками, колоссям вуса
тим. На столі — салфетки,

ДЕ ОСЕЛИЛИСЬ ЛЕЛЕКИ
доріжки, подушки вишива
ні на ліжку. А онде голуб
ляться біля гнізда лелеки. 
І це Ганнині руки мере
жили.

Лелеки, лелечата... Купа
лися в росі вони, струшува
ли пил з дороги дальньої та 
й оселилися в Ганни. Бо 
добре серце в жінки, то чо
му б не напророчити доброї 
долі...

А жінці ніколи. Ото як 
скінчила бухгалтерські кур
си, то й досі сидить за ра
хівницею в конторі. До но
чі, буває, вистукують де-

рев’яні кісточки, аж кола 
різноколірні напливають на 
очі. І здається тоді, що 
злитків золота торкаються 
пальці. Теплі злитки, вико
хані людськими руками.

Закриє очі Ганна... І вже 
степ колишеться перед нею. 
А край поля — маки чер
воні і над кожною пелюст
кою колос...

Нова хата заквітчана 
рушниками. Хата Ганни За- 
ставнюк.

Валерій ЮР’ЄВ.
с. Липовеньки, 
Голованівського оайону.ЕС

Мільйонам читачів роману 
«Як гартувалася сталь» за

пам’ятався образ організа
тора і наставника шепетівської 
молоді Ігнатьєвої. Та небагато 
знає, хто прообраз секретаря 
партійного комітету. Ще мен
шій кількості людей відомо 
про те, що перший член Ше
петівського ревкому і понині 
живий і здоровий. Це — за
служений лікар республіки, 
персональний пенсіонер Ціля 
Ісаківна Ісаєва.

Про те, що саме вона була 
прообразом Ігнатьєвої, свід
чить сам Микола Островський. 
1 лютого 1936 року в листі до 
делегатів комсомольської кон
ференції Шепетівського повіту 
він писав: «...В 1919 році, 17 
років тому, в Шепетівці нас 
було п’ятеро комсомольців. 
Цю групу створив навколо се
бе партійний комітет і ревком 
Шепетівки. Керовані Линником 
і Ісаєвою, вони описані у мене 
в романі «Як гартувалася 
сталь» під прізвищем голови

Комсомольська 
„мама“ 
Миколи 
Островського

революційного комітету До- 
линника і секретаря партійно
го комітету Ігнатьєвої».

До того часу, коли юний 
Островський познайомився з 
Ісаєвою, вона вже була досвід
ченою революціонеркою, про
йшла школу підпілля і в’язни
ці. Це вона створювала в Ше
петівці перший комсомоль
ський осередок, а першим ком
сомольцем у неї став 15-літній 
Микола Островський. Коли на 
Шепетівку насунулись полки 
білополяків, товариш Ісаєва да
ла Островському рекоменда
цію на фронт.

Велике життя прожила жін- 
ка-революціонерка. їй пощас
тило бачити і чути Володимира 
Ілліча Леніна. До 1921 року 
вона працювала секретарем 
Шепетівського повітового ко
мітету, а коли закінчилася 
громадянська війна, пішла вчи
тися в медичний інститут. Со
рок років життя віддала вона 
справі охорони народного 
здоров’я. Незважаючи на 
похилий вік, Ціля Ісаківна ве- І 
де велику громадську роботу, 
будучи членом історико-пар- 
тійної секції старих більшови
ків. Вона Место виступає перед 
молоддю зі спогадами про ро
ки революції, про свої зустрі
чі з Миколою Островським.

Н. ПРОБИИГОЛОВА, 
кор. ТАРС.

м. Херсон.
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Твоїми бавлячись вустами, 
Я часто думаю про те, 
Що ми щасливі, бо над нами 
Троянда сонячна цвіте. 
Вона, ця квітка полум’яна, 
Цвістиме ще мільйони літ. 
І тільки пас, моя кохана, 
Колись не стане на землі. 
Хтось буде мріяти, любити, 
Хтось буде слухать солов’їв. 
Як і тепер цвістимуть квіти, 
Та не твої вже, й не мої. 
Але й тоді, як нас не стане, 
Хай інший іншу пригорта... 

І хай ніколи не зів’яне 
Троянда санця золота.

* * # .
Солов’ями давно 

відголублені, 
Облітають троянди в саду. 
Я зберу пелюстки 

їх розгублені
І для милої пісню складу.

І не я в тім, не я винуватий, 
Хай вона зрозуміє сама: 
Щоб кохання моє оспівати, 
Слів таких ще на світі нема.

Микола ПИРОЖЕНКО

Вийду в надвечір’ї, стану 
біля тину:

Соняшник сміється, 
обіима жоржину.

А вона припала та його 
голубить.

Навіть квітка квітку 
незрадливо любить.

Навіть квітка квітку 
ніжно обіймає,

А тебе немає, а тебе немає...

----- — —--- --
П2УЛА весна. Червоного, 

рожевого, блакитного ко
льорів... І хвилі цвіту, вихо
пившись з алеї і парків, 
сягнули аж ген за околицю 
Дарниці...

Цвіли каштани на Хреща
тику. Стрімкі свічки палах
котіли під осонням на Во- 
лодимирській гірці. І була 
пісня про весну — ніжна і 
лагідна, як місяць травень. 
Пісню привезла «Веснянка». 
На береги Дніпра від шах
тарського міста.

Тоді, по весні, в Києві 
проходив республіканський 
огляд-конкурс педагогічних 
вузів і училищ. До столиці 
приїхав вокальний квартет 
«Веснянка» Олександрій
ського педагогічного учи
лища.

— Виступає вокальний

КРАСА КРАСОЮ
Ви дочекалися вихідного 

дня. Вибрали місце відпо
чинку — пляж: смагли під 
палючим сонцем, плавали на 
човні, грали в м’яч. Лише 
під вечір вернули додому. 

Спочили трохи та й думаєте: 
не завадило б у театр схо
дити.

Підійшли до дзеркала. Лн- 
шенької На голові щось 
страшне твориться. Після 
річкової води й сонця во
лосся стирчить в різні боки, 
кучерявиться хаотично. Що 
ж робити?

І тут ви згадуєте про пе
рукарню. Не гаючи й хвили
ни, поспішаєте до свого май
стра. Минає якийсь десяток 
хвилин, * і ви — з чарівною 
голівкою виходите на вечо
ровий проспект.

Дійсно, майстри перукар
ської справи можуть твори
ти незвичайні дива.

Цими днями в Кіровогра
ді проходив обласний семі
нар майстрів перукарського 
мистецтва..; Так, так, якраз 
семінар перукарського мис
тецтва. Бо, подібно пензлю

КРИЛА
О Б Р А З О к ------------------------------------

Ти стояла на лінивому, гарячому ас
фальті. Гінка, розгублена. У кожну клі
тину набрала теплого квітіння.

До тебе горнувся вітер. Він зацілову
вав твої стрункі ноги, спаленілі уста.

Ти прудко доганяла веселими руками 
крильця розвихреного плащика й огор
талась ними.

Дрібно-дрібно танцювали смагляві ку
лачки в просторі.

— Пиши, пиши, — тремтіли вони на 
вітрі. — Чуєш? — перемагали його і бра
лися ще тугішими вузликами. —- Пиши..,

Я малював на склі прозорі слова. Ти 
сміялася.

Стояла. В очах заходило сонце. На 
груди стікали коси. Такі білі, наче лебе
дині крила.

А в зіницях волошковим полум’ям спа
лахнуло небо.

Завуркотів автобус.
Ти стояла.
Гойднулися білі дерева. Сполохано за- і

ворушився сивий асфальт. Поніс тебе ;
від мене. с
Стріпнулися лебеді-крила на вітрі. «

І ти злетіла! (
Ні. Ти стояла на розімлілому асфальті. с
Ти не могла летіти. Ти не вміла літати, 1

біла горлице, хМикола УСПАЛЕНКО.

ЗНОВУ В КИЄВІ
«ВЕСНЯНКА»

квартет Олександрійського 
педагогічного училища. Кі
ровоградська область...

Стишені оплески. Але це 
ні про що не говорить... 
Одна, Друга, третя пісня... 
1 вже останній акорд доб
рих і сердечних «Карпат» 
Мирослава Скорика збирає 
море оплесків... 1 кидає на 
сцену море весняних кві
тів— «Веснянці».

Це був перший успіх Таї 
Пархової, Олі Сокуренко, 
Явдохи Надулічноі й Зіни 
Сугак.

І ще один успіх прийшов

до «Веснянки»: вокальний 
квартет став переможцем 
обласного фестивалю само
діяльного мистецтва.

І ось знову Київ. В скла
ді аматорів Кіровоградщи- 
ни «Веснянка» вдруге на 
столичній сцені тримає ек
замен. Цього разу на фес
тивалі самодіяльного мисте
цтва України.

...Сьогодні в Жовтневому 
Палаці звітує «Веснянка». 
Нехай на обличчях суворо
го жюрі будуть лише весня
ні посмішки.О. СЕРГІЄНКО.

художника, звичайнісінькі 
ножиці творили гарну кар
тину зачіски. Про це могли 
переконатися і жінки, і чо
ловіки, які кілька днів тому 
заходили до перукарських 
салонів.

Крім практичного демон-, 
стрування вмілих рук, на се
мінарі було прочитано лек
ції «Сучасні моделі чолові
чих та жіночих зачісок», 
«Історія розвитку перукарсь
кої справи» та інші. В семі
нарі взяли участь майстри 
першого класу 3. С. Уман
ський, М. О. Поволоцький, 
Л. С. Лівіт, С. С. Тріхтер, 
В. С. Байда.

Подібний семінар прово
дився вперше. Повернувшись 
у райцентри та села облас
ті, майстри перукарської 

справи зможуть робити нові 
оригінальні зачіски, стриж
ки, викладки тощо.

Отже, хлопці, не баріться! 
Дівчатам, думаємо, не вар
то про це нагадувати: вони 
вже давно біля перукарень.^Н. ПАЛИВОДА.

На фото: майстер другого 
класу Раїса ЧУМАЧЕНКО ро
бить зачіску аВечорооа» агро
хіміку Кіровоградської сіль
ськогосподарської дослідної 
станції Р. НОЛОМІЄЦЬ.

Фото В. КОВПАКА.
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• ВАМ ДО ВПОДОБИ?
Бальний танець вальс виник на 

рубежі двох сторіч — XVIII і 
XIX. Чимало минуло відтоді 
часу, та й досі дослідники ні

мецької школи твердять, шо 
вальс веде походження від ав
стрійського народного танцю 
лендлера, поширеного в Австрії 
та Південній Німеччині, й не 
можуть примирити свою точку 
зору з французькими хореогра
фами, які доводять прямий зв’я- 

зок вальсу з живим і веселим 
провансальським танцем вольта.

Але почнемо по порядку. В 
середині XVI сторіччя весь Па
риж був захоплений вольтою, 
однак графа де Соля, який вико
нав вольту при королівському 
дворі, після цього вважали од
ним з найбільш сміливих людей 
Парижа. Потім у вищому світі 
вольту танцювали все більше і 
більше. Звичайно, це вже була 
не та грубувата і безшабашна 
вольта, яку танцювали на свя
тах вантажники Марселя і ви
ноградарі Воклюза, але, 
лося, й вона принесла з 
пахощі моря, лукавий 
селян і тепло щедрого 
Південної Франції.

Величезний вплив на 
ток вальсу, його музичної і тан

цювальної форми мала твор-
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чість И. Штрауса (сина) —про
славленого австрійського компо
зитора, автора 447 вальсів; йо
го оркестр виконував вальси у 
містах Європи з незмінним ус
піхом.

Нескінченний емоційно вираз
ний діапазон вальсу. Покоління 
естафетою передавали вальс од
не одному. 1 ось він дійшов до 
нас. Скільки за цей час з’явило
ся й відшуміло танців? А вальс 
усе живе. І яким би крикливим 
не був успіх модерних танців 
на Заході, можна сміливо пе
редбачити: минуть роки — про 
них забудуть, а вальс житиме...

В чому секрет його успіху? 
На це відповісти важко. Може, 
в тому, шо у вальсі так орга
нічно злились музика і рух? А 
може, все пояснюється тим, що, 
коли танцюють вальс, кожній 
парі здається, що їх тільки двоє, 
а навколо величезний запамо
рочливий світ...

(З книги Л. Школьникова 
«Розповіді про танці»).

Опустела без тебя земля...
Как мне несколько часов прожить? 
Так же падает в садах листва, 
И куда-то все спешат такси... 
Только пусто на земле
Одной без тебя,
А ты... ты летишь,
И тебе
Дарят звезды 
Свою нежность...
Так же пусто было на земле,______
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Ьролси тъ ? Так же па Заег Хм дал

нежность Таесже пу его б& по//

тай скорей
И когда летал Экзюпери.
Так же падала листва в садах,
И придумать не могла земля, 
Как прожить ей без него, 
Пока он летал.
Летал,
И все звезды ему
Отдавали свою нежность...
Опустела без тебя земля...
Если можешь, прилетай скорей!.,
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