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гектарів розкину іись ОЄ 1МСЖІІІНа тисячі
поля навколо села Сонцево, що п Усгниівсько- 
му районі. Пахнуть стиглим колосом оті щедрі 
поля, і молоді комбайнери Віктор іванченкота 
Володимир Нагірний почувають себе серед ко
лоскового шумовиння справжніми господаря
ми, Хлопці вже встигли скосити не одну сотню 
гектарів, дорідного хліба, намолочене ними 
зерно виповнює сьогодні золоті лакроми...

На 2—3-й сторінках чигайте нарис Валерія 
Юр’ева про заповзятих хлібодарів.

Г;0 ОЛИ В САДАХ наливаються 
яблука, багряніють вишні, ко

ли степове безмежжя будять 
комбайни, а білостінні села пах
нуть молодим хлібом, ми каже
мо: прийшло літо. Прийшло крас 
не літечко, розкрило обійми га
рячого сонця, залюбувалося... Он
де, з-за голубого горизонту, ви
ринають степові каравели, пливуть 
пшеницями дорідними, видзвоню
ють пругкими зернами. І копи 
вслухаєшся у той польовий мотив, 
відчуєш не тільки барви навколиш
ньої краси — потонеш у дивосвіті 
людських долонь. Пахнуть вени 
чебрецем і скніми-синіми волош
ками, промінять добротою, ніж-
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ністю, роботою. Не одірвати од 
них очей, не намилуватися.

Руки пахнуть роботою. 
Золотим дощем.
Літом.
і де знайдеш дівчат, кращих од сте

повичок наших! Смагли па вітрах, ку
палися в росах, їх очі «інлн-випввали 
небесну голубінь, їх коси впліталися в 
суцвіття вечорів. Вертають з поля, за
ведуть пісню, то чути її не за одні го
ни, не їй одним переліском озивається 
дзвінкоголоса луна.

А хлопці! Спражис див» створила 
природа, виповнивши ~ стан високий 
спритністю і силою... Гаяне котріїіі па 
дівчину-горлицю, мов вогнем опече, і 
відкрнваютьс.і ворота тесові, лаштують
ся столи дубові... Значить, бути комсо
мольським весіллям, гриміти закаблу
кам. роїціигаги хороводам

і еесь оцей вінок, що містить 
красу веселки, грає барвисто на 
долі нашої юності — б обіймах 
красного літа. Беріть його, несіть 
його, стелить воно перед вами 
рушники гаптовані, дороги несход
жень

Одні вирушають у Карпати.
Іншим До вподоби береги Си

нюхи
Треті гостюють у поморів Світ- 

ловодська.
Аби до краплі . випити жарке 

сонце, сил набратися, аби знову 
щедрої осені, в снігову заметіль, 
через проліскові галяви прийти в 
нове літо

Ото и дзвенять вітрила.
Гудуїь комбайни. 
Наливаються яблука в садах,

А хіба »збуде паша весела дітвора 
сурму піонерського і збору походи, 
ігри, нічні багзття під зоряним небом? 
Не раз зі здають школярі й колгоспні 
токи, бігряпі сережки черешень. На 
згадку про себе в колгоспах і радгос
пах залишають сгудентн нові будівлі, 
споруджені своїми руками, засівають 
30.1011'Й липень дзвінкою піснею, щи
рим словом

Мов зеленаві ядра, на баштанах 
вилежуються кавуни. Ще неділя- 
друга і почустьсяг трісь-трісь... А 
на схилах вибалків, зелених долин 
он як розчервонілися помідори! 
Мои дівчата заручені.

Літо
Красне літечко.
Терпний запах дощу і сонця.
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і не ходять на будівництво. Та в 
них не менш відповідальна робота
— кухарство.

Ми щиро дивуємось і заздримо 
дівочій фантазії та винахідливості. 
Щораз у них нове, оригінальне. То 
«макарони по-флотськи», то мака
рони з молоком чи сиром. А це 
ось придумали «макарони по-пет. 
рівськи» і «суп-фантазію». І в ме
ню дівчат з’являються нові страви. 
Дуже нам всім подобається «суп- 
фантазія» — фірмене блюдо Ма
рини і Зінин «борщ по-харківськи».

Ще можна було б багато говори
ти про нашу незамінну двійцю. І 
те, що Марина, крім усього, — 
перша ракетка університету, а Зіна
— декламатор. Та боюся: зазна
ються. Скажу ще, що ми всі трі
шечки закохані в Зіну і Марину. І 
лікар наш Богдан Мазепа, і брига
дир Ігор Пиріг, майстер Віктор Ні. 
колаєв і Орест Кунтий, Мар’ян Гер- 
цунь і Ігор Дудзяний. Словом, всі 
тридцять три «синьоблузники».

Це так нас прозвало місцеве на
селення. Бо наша форма — синя 
сорочка з емблемою Львова і чор
ні брюки. Скільки ми вже чуємо за 
цю форму! Коли тільки з’явилися в 
Петровому, першим запитанням 
стрічних було: «Ви що, одної мами 
діти?»

Та ми не ображаємось ні за це, 
ні за «синьоблузників». Бо, здаєть
ся, петрівчани нас люблять, Кожно
го дня частують черешнями. Ніде 
ще ми таких не куштували.

— Чим же віддячити гостинним 
петрівчанам? — задумались ми. І 
вирішили: організуємо телефотора-

1111.1 і мої---------
синьо о.і узники

діоательє. І назвемо його «Спаси
бі». Сказано — зроблено. Несуть 
тепер до нас зіпсовані праски і ра. 
діоприймачі, радіоли і фотоапара
ти. Для ремонту телевізорів викли
кають майстра додому. Цією спра
вою у нас займаються два Петри — 
Андрійчук і Кособуцький.

А для петрівської молоді он пра
цює наш клуб « Абітурієнт-69». Всі, 
хто бажає вступити до Львівського 
університету чи до іншого вузу, 
одержують докладну інформацію 
про факультети, правила прийому. 
А це ось прийшов випускник пет
рівської школи Віктор Новиков і по
просив допомогти йому розв’язати 
декілька задач з математики. Кон
сультантів було у нього більш ніж 
достатньо.

Ми раді таким візитам. Особливо, 
коли до нас приходять місцеві ар
тисти. Ми з ними готуємо концерт, 
щоб потім виступити перед колгосп
никами.

Наступає вечір. Натомлений люд 
повертається з поля. Он з вибалку 
виринає шеренга і наших гвардій
ців. Зіна і Марина вже накривають 
столи в «кафе» «Під левом». Зараз 
вони частуватимуть нас незвичай
ним компотом «Не пий більше 
двох». А потім над Інгульцем ще 
довго чутиметься наша львівська 
«Коломия».

Тільки Володя Годованець сиді
тиме, писатиме щоденник. Я вже 
знаю, що сьогодні в ньому з'явить
ся такий запис: «День такий, як і 
попередні. Роботі трішечки зава
жав дощ. Але хлопці не залишили 
об'єкт. Птахоферма росте на очах. 
Вже почали вигонити стіни. А для 
кормоцеху закінчили копати котло
ван під фундамент. Приїздило на
чальство з обласного штабу. Зали
шилося задоволене. Збираю мате
ріали для нового номера «Полони
ни». Іду на репетицію»

Іван ВТАРКОВСЬКИЙ, 
студент Львівського держав
ного університету.
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СЕРЕЖКИ ВАГОЮ 106 ЦЕНТНЕРІВ
В радгосп «Зоря» Кіровоградського району .пінені. прийшов 

у бурштинових сережках черешні. А вона вродила в цьому 
році щедро.

('.вдово-виноградна бригада Д. С. Решстникової при плані 
42 центнери соковитої ягоди зібрала І(Ю центнерів. Отже, 
радгоспівські садоиодн перекрили норму більше, ніж удвічі.

Не підвела 1 полуниця. Незважаючи на несприятливу <«’• > 
году, її зібрано 27,5 центнера при плані 21,5 центнера.

ЛЯЩІ-РЕКОРДСМЕНИ

Ваші потрапили в сіті риболовецької ланки Михайла Ба
ранина Із світловодськоіо рнбколгоспу імені Петровського. 
Справді, при денній нормі вилову 113 кілограмів рибалки 
вигягли :» Дніпра 9КІ) кілограмів лящів.

Це поки що найбільший улов липня.

НА СТАРТІ ДРУГОГО ПІВРІЧЧЯ
На терези липня ставить бідони з молоком доярка к°л" 

і оспу імені Калініна Новомнргородського району Н. Миро
ненко.

За минулі шість місяців вона одержала по 1960 кілограмів 
молока па корову. Що ж, важити в що.

На сьогодні добовий надій молодої доярки становить 
12—12,5 кілограма па корову.

«ТЮЛЬПАН» ДАРУЄ ГЛАДІОЛУСИ
Є під Кіровоградом чарівне містечко квітів. Це — радгосп 

«Тюльпан», його мешканці щодня з'являються в квіткових 
магазинах обласного центру.

В ці дні квіткарі «Тюльпана» випестили для кіровоградціп 
білі і червоні гладіолуси. 115 тисяч штук цих крассіїїв при
будуть до міста в цьому місяці.

Крім гладіолусів, працівники радгоспу під керівництвом 
молодого агронома Валентини Гулнін вирощують гвоздики, 
флокен, троянди.

ЛІТНІМИ
МАРШРУТАМИ

„Якщо можна — 

повторіть“

Питаєте, яку пору року найбіль. 
ше люблять студенти? Звичайно, лі
то. Бо позаду екзамени і заліки, се
мінари і колоквіуми. Але студенти 
— народ не навчений сидіти без ді
ла. Ось він і придумав собі на цей 
період третій семестр. Трудовий. 
Його одинадцяту річницю нині від
значаємо.

іНаш загін «Карпати-69» бере в 
ньому участь вперше. Та це не з 
нашої вини. Просто, щоб потрапи
ти в будівельний загін, треба бути 
щонайменше другокурсником. Це 
по-перше. А по-друге, — встигаю
чим, дисциплінованим, активістом. 
Тому, коли в університеті стало ві
домо, що проводиться набір до 
нового загону — конкурс був біль
ший, ніж у вступників.

Я зараз дивлюся на наших і ду
маю: що б ми робили, якби Зіна 
Білоус і Марина Заставна не ввійш
ли до складу загону? Ми спочатку 
дивилися на них з недовірою. Бо 
взагалі не хотіли брати «слабку по
ловину». А тепер нам навіть сором
но за це. Зіна і Марина зараз у 
нас просто-таки незамінні. Хоч вони

На цей день була запла
нована поїздка до Каневи 
па будівництво Канівської 
ГЕС. Точно в намічений час 
усі зібрались на пристані. 
Декілька хвилин забирає по
садка на теплохід «Герой 
Суровцев» — і ми у відкри
тому морі.

Нам пощастило. Бо потра
пили якраз па мітинг, при
свячений солідарності :* 
братнім в'єтнамським наро
дом. Справа в тому, що па 
Канівській ГЕС стажпрува- 
лася група в’єтнамців, і о 
цей день вони мали відбути 
на батьківщину.

Після урочистої частини 
слово надасться нашим ар
тистам. Л їм було що пока
зати. Кожен номер концерту 
приймається дуже тепло. А 
особливо в’єтнамський та
нень у постановці Олеїні 
Костянтинівни Равілової. Б 
ньому яскраво витриманий 
в’єтнамський колорит, особ
ливості ритму.

Знайома музика і поява 
дівчаток п національних 
в’єтнамських костюмах ви
кликають щасливі посмішки 
Іноземних друзів. Воші 
схоплюються, клацають фо
тоапаратами: -Чудово!»,
«Якщо можна—повторіть’».

Я радію за Олену Кос- 
тяипіиівіїу: навряд чи зу
стрінеш більш авторитетне

жюрі для цього танцю. На
чальник будівництва Г. Т. 
Панасенко гаряче дякує за 
концерт, особливо за сюр
приз— в’єтнамський танець,

О. КУЛІШ, 
голова батьківської 
ради дитячого секто
ру Палацу піонерів 
м. Світловодська.

і за враженнями,

і за досвідом
Власне, поїздка, якою пас 

нагородили, мала па меті 
ознайомлення з навчальним 1 
виховним процесом Сімферо
польського культосвітнього 
училища. Але бути в облас
ному центрі Кримської об
ласті і не побувати в Сева
стополі... От ми й організу
вали екскурсію в місто-гс- 
рой.

Побували на овіяному 
славою Малаховому кургані, 
па місці поранення адміра
ла Корнілова, пройшли 
алеєю «Дружба народів».

Найснльніше вражений 
справило на нас відвідання 
діорами «Штурм .Сапуп-го- 
ри» і панорами «Оборона 
Севастополя».

є. ІІІМЕНОВА,
учениця Олександрій
ського культосвітньо
го училища.
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ТТ 14, як море. Якась там 
■** година, котру заснув 
Віктор, спливла та й роз
тала в темряві, а попере
ду он ще стільки треба 
лежати під ковдрою, тре
ба терпляче ждати. А ос
новне — добре виспатися. 
Бо то неабияке діло буде 
завтра! Але ж сон поли
шив кімнату, пішов собі 
казна-куди. Здається, від
тоді, як ліг Віктор, минула 
ціла вічність, а насправді
— лише якась там годи
на...

— І чог.о б ото я крути
лася, — бурчить дружина.
— Хоч би серед ночі ци
гарку не смалив...

Мовчить. Що ти їй ска
жеш оцій жінці, яка сама 
цієї ночі раз по раз про
кидається, бурчить не за.

ІІАРНС

ради того, щоб розсерди
ти чоловіка, а так, для го
диться.

І раптом Віктор весь 
напружився, завмер... За
таївши подих, прислухав
ся. Так і є. Барабанило по 
шибках. Спершу ніби 
якось обережно, а погім 
усе частіше й частіше ви
дзвонювали краплі дощу 
об темне скло.

Немов і не був у ліжку. 
Накинув на плечі одежи
ну, пройшов у сіни. Дов
го не міг намацати клям
ку, а коли ступив на по
двір'я — аж рота роз
крив. Ти ба, небо густо 
всіяне зорями, а на зем
лю падає дощ. Важкі 

краплі, як оця ніч. Віктор 
відходить у глибину по
двір’я, все ще дивиться в 
небо. Ага, он та хмарина. 
Низько, мов лежить на 
вітті дерев. Ну, то не так 
страшно, з неї не буде ба
гато мокви! Хіба що ку

ряву приб'є, та й на тому 
годі.

...Прокинувся, чи досі 
спить? Кімнату залило го
лубувате світло. Гарячою 
долонею протер’ очі, не 
одривав зору од вікна. 
Там, за білими стінами, 
гуготіло, блискало, шумів 
вітер.

З-понад степу, де ледве 
бовваніло шмаття розір
ваних хмар, небо об- 
пір’ювалося сірим жуж
мом. Різко дмухнув вітер, 
кімнатна голубінь спалах

нула, різкий гуркіт котив, 
ся над селом. А хмари на
копичувалися, пливли да
лі, над степ, червонуватий 
схід сонця прикрили сво
єю манішкою.

— Оце так вгоріли, — 
сердито і сухо вичавив з 
себе Віктор. — Заходить 
не на жарт!

Він мружить очі, вдив
ляється в живу суєту не
ба, продовгувате з округ- 
линою підборіддя почи
нає сіпатися, а пальці ме
ханічно тягнуться до ко
робки з цигарками.

Ти ба! Хмари кучугуря
ться стрімкими заметами, 
хмари стикаються одна з 
одною, і небо кучеряви
ться могутніми деревами, 
сірими галявами, диво
вижними звірами. Потім, 
ніби все згладжується, ви
мальовується в суцільний 
загал темних хвиль.

ПЛ АТКУ! А ти ще вдо-
* ма?
Обернувся.
Нічого не одповів. Тіль

ки погладив теплою до
лонею стрижену голівку 
семилітнього сина, всміх
нувся.

•— Чого ти такий, татку?
— Який?
— Сердитий.

— Та я не сердитий... 
Бач, дощик періщить, а 
сьогодні треба косити 
хліб

— Ну й хай. Зернята 
будуть чистішими.

Зітхнув:
— Розумник ти в мене.
Прокинулася й Любця, 

менша Вікторова донька. 
Пурхнула за двері, за 
нею братик.

Іди, іди, дощику.
Зварим тобі борщику...

Стрибають по калюжах, 
пурхають ластівенятами. А 
йому, Віктору, згадується 
своє дитинство... Десь на 
заході ще гуготить війна, 
степи вкриті сгіотворени-. 
ми танками, машинами, 

гарматами... І він, разом 
з мамою, збирають у по. 
лі мерзлу картоплю, аби 
напекти якихось ліпеників. 
Здається, не було тоді ні
чого смачнішого, ніж 
шматок печеного буряка. 
Та ще якщо потерти, за
смажити, пересипати па
реними вишнями та кали« 
ною... Справжні ласощі!

...Зварим тобі борщику
У новому горщику, — 

виспівують малюки, ви
стрибують по калюжах, 
аж бризки злітають вго- 
РУ-

Так от вони, діти... Зара

ди них колос визріває на 
ниві, заради їх добра — 
сіємо, сіємо, сіємо... І зем
ля щедро родить, і руки 
не мають утоми, і серцю 
боляче ниньки: косити 
треба, а небо, мов прорва
лося — цідить то й цідить 
своїми безкінечними ців
ками. Добре, ЩО ХОЧ го
рох встигли зібрати. Го
лова колгоспу Сергій 
Григорович його, Віктора 
Іванченка, і Володимира 
Нагірного прилюдно ге
роями назвав. А який він 
герой? Ну, Володимир мо
же й герой, а він — прос
то Вітька — та й годі. Но 
лінькувався, робив як со
вість підказувала. Ось то
бі і все геройство.
JJA ТРАКТОРНОМУ стані

Віктора стрів брига
дир Іван Іванович:

— Ну, бачу носа пові
сив! Не журись...

— А що, може, радіти 
оцій мокві?

—■ Та мене й самого за 
ссфце ссе,.. А що вдієш?

Підійшов Володимир 
Нагірний. Теж розкис, як 
земля після зливи. Мовч
ки потис руку. Перегляну
лися з-під лоба. Мовляв, 
а ми думали...

Так, думали.
Друзі-нерозлийвода оці

^3^
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ВУЗАМ І ТЕХНІКУМАМ
ГІДНЕ ПОПОВНЕННЯ

моло- 
одер- 
й се- 
осві- 

і

На зміну 307 тисячам 
дих фахівців, які щойно 
жали дипломи про вищу 
редню спеціа л ь н у 
ту, в аудиторії вузів
технікумів республіки прий
де нове іПОПОВНЄН н я. У
зв’язку з цим кореспондент 
РАТАУ звернувся до міністра 
вищої і середньої спеціальної 
освіти УРСР Ю. М, Даденкова 
з проханням відповісти 
запитань.

— Розкажіть, будь 
про нинішній прийом 
щих і середніх спеціальних 
учбових закладів України.

— У цьому році, — сказав 
тов. Даденков,— 138 вузів рес
публіки приймуть на перші 
курси 152 тисячі чоловік, в 
тому числі на стаціонар — 76 
тисяч. До 755 технікумів та 
училищ прийде 237 тисяч юна-

______ Н.Л’.Ш'і d І і НИНІ

Микола ПИРОЖЕНКО.

на ряд

ласка, 
до ви

ків і дівчат, з них на денні 
відділення — майже 145 тисяч. 
Це більше, ніж у минулому 
році. Всього в наших вузах і 
технікумах протягом 1969— 
1970 навчального року оволо
діватиме знаннями 1 мільйон 
600 тисяч чоловік.

— Чи є якісь зміни в цього
річних правилах прийому!

— Вони залишилися в основ
ному такими, як і були. Адже 
в минулі роки чимало зробле
но для того, щоб знайти най
більш вдалі шляхи комплекту
вання вузів і технікумів. Голов
ним і вирішальним критерієм 
при зарахуванні до учбового 
закладу є знання в обсязі се
редньої загальноосвітньої шко
ли. Разом з тим при зараху
ванні до вузів і технікумів на
городжені золотою медаллю 
чи похвальною грамотою ко-

що 
по

ристуюгься перевагами, вста
новленими у правилах прийо
му до відповідних учбових за
кладів.

— Просимо розповісти, 
вже зроблено і робиться
підготовці до прийому нового 
поповнення!

— Вища й середня спеціаль
на школа республіки нагрома. 
дили у цій справі 
досвід. На допомогу 
кам видано різноманітні довід
ники й проспекти, що в попу
лярній формі розповідають 
про спеціальності даного учбо
вого закладу і характер май
бутньої роботи його вихован
ців; проводяться олімпіади і 
дні відкритих дверей, бесіди 
професорів та викладачів з уч
нями випускних класів. Кращій 
орієнтації вступників сприяють

великий 
вступни-

виступи по радіо, телебаченню, 
в пресі працівників вувів і 
технікумів тощо. Майже при 
всіх вищих учбових закладах 
України діють підготовчі курси. 
Крім того, в багатьох вузах 
працюють короткотермінові 
курси по підготовці до екзаме. 
нів робітників, колгоспників й 
учнівської молоді з віддалених 
районів республіки.

— Науково-технічний про
грес вимагає дальшого розши
рення кола спеціальностей, з 
яких провадиться підготовка 
кадрів. Що в цьому напрямку 
робиться в республіці!

— Вища школа України готує 
спеціалістів 325 профілів. Але 
життя не стоїть на місці. Вже 
цього року оголошено прийом 
на відділення і факультети, які 
готуватимуть фахівців з таких 
нових галузей знань, як при
кладна математика, документо- 
знавство та організація управ
лінської праці й діловодства в 
державних установах, автома
тизовані системи управління, 
конструювання електронно-об
числювальних машин тоїцо. 
Розширюються існуючі та від
криваються нові учбові закла-

ди. З І вересня цього року 
студенти й учні прийдуть до 
новостворених факультету кі
бернетики Київського держав, 
ного університету і 8 техніку
мів та училищ; Чернігівського 
юридичного, Запорізького ко
оперативного, Могилів-По_ 
дільського монтажного, Хер
сонського і Сумського радян
ської торгівлі, Ждановського 
будівельного, Барського на 
Вінниччині автомобільно-шля
хового, Кіровського гірничо- 
транспортного Луганської об
ласті.

— Щороку до нас приїздять 
вчитися посланці з усіх куточ
ків світу. Розкажіть, будь' 
ласка, про навчання іноземців 
у вузах і технікумах України.

— Авторитет вищої і серед
ньої спеціальної школи рес
публіки сягає далеко за її ме
жі. У вузах і технікумах УРСР 
навчається 4500 студентів, ас
пірантів і стажистів з 101 краї
ни. Майже тисяча чоловік по
вертається цього року на свою 
батьківщину з радянським дип
ломом їм на зміну прибудуть 
2 тисячі юнаків та дівчат з 
країн Азії, Африки, Європи.

Галузка вишні цвіг колише. 
Краса така, хоч намалюй. 
За цвіт оцей, за мирну тиіиу 
Я день сьогоднішній люблю.

А, може, в тім його краса оси, 
Що ген, ле неба синь лини. 
Наш рсактипіпііі розпікайся 
За спокій завтрашньою дня.

Георгій ШЕВЧЕНКО.

Ізиідти, де виткалось поле, 
Де в лузі дзвенить сіножать. 
Тополі, тополі, тополі 
У місто біжать.

Плакати зеленого листя 
Лопочуть на вітрі доби: 
У місто, у місто, у місто 
Несімо напій голубий.

Ііонітрії п’янке, наче сіно, 
1 теплу прозорість весни 
Несімо, несімо, несімо 
В чиїсь закосичені сни.

...(звідти, де виткалось пояс, 
Де в лузі дзвенить сіножать. 
Тополі, тополі, тополі 
У місто біжать.

хлопці. Разом до школи 
бігали, разом (тихенько 
від сторожа) кавуни коти

ли з баштану, однією вули
цею до дівчат ходили, на
віть майже в один день 
одружилися. А ось уже 
кілька років працюють на 
одному тракторі. Орють, 
сіють, мов шнурочки роз

мотують, — ніяких тобі 
міток не треба. І не на
хвалиться голова хлопця
ми. А перед жнивами пі
дійшли до бригадира 
тракторної бригади Богда
нова.

”—
партію виграє У

Сиди, 
Знову 

Володимир.
Але що вони виграють 

обидва, втрачаючи день?
Обвітрені, засмаглі сто

ять хлопці на порозі чер
воного кутка. Мов брати. 
В обох очі карі, облич
чя вилицюваті. Стоять і 
ждуть. А небо, як справж
ня розбурхана повінь, гу
готить, блискає, хмари на
копичуються, пливуть та й 
пливуть над ниву... І у 
Володимирових очах тс 
небо проростає колоссям.

— Іване Івановичу, дай- ТуГИ БАЧИЛИ Володими-
ТЄ Нам КОмбаЙНИ. Нлгіпилгп т,-> йічтппа

Той аж оторопів спер
шу:

— Отакої! А трактор?
— Дайте комбайни... 

Орав поле — хто? Ми. Сі
яв — хто? Теж ми. А зби
ратимуть хлібець інші? Це 
нечесно, Іване Івановичу, 
— вже перейшли на жарт 
механізатори. і ,

Довелось погодитися. 
Не один день просиді

ли хлопці біля «СК-4», 
все обдивлялися, виявля
ли неполадки, ладнали. А 

все було готове, ко
їти задзвеніла нива коло
сом, припрошуючи хлоп
ців на добрий ужинок, — 
ось тобі й маєш...

----ра Нагірного та Віктора 
Іванченка й іншими. їх 
натхненню не було кінця, 
коли випогодилося, коли 
вони вивели свої комбай
ни в поле.

Поруч, один за одним, 
пливуть їх кораблі серед 
ваговитого колосся, серед 
сонячних крапель.

Перші сотні 
хліба лягають

Перші...
А хто з них 

шим? Віктор 
мир?

Побачимо.
Валерій ЮР'ЄВ. 

с. Сонцеве 
Устішівського району.

центнерів 
на токи.

буде пер
чи Володи-

КО.1И РАНКОВИЙ ЛЕГІТ ПРИЛІТАЄ ДО МОГО 
ГАЙКУ ІЗ ЗЕЛЕНОЇ ГУЩАВИНИ. ВІН ПЕРЕДАЄ МЕ
НІ ШЕПОТІННЯ БЕЛЕТНІВ-ДУБ1В. ЛЕДЬ ЧУТНИЙ 
ШЕЛЕСТ ТРАВИ. ГОЛОСИ ЗВІРІВ. І Я ВСЕ ЧУДОВО 
РОЗУМНО. БО---------- - -------- -------— ------------------
ПОСЕЛЕНЦІВ.

Я ЗНАЮ МОВУ ЛІСУ. МОВУ ЙОГО 
ОСЬ, ЯК НЕ ЗВУЧИТЬ У ПЕРЕКЛАДІ.

КРИСЛАТИЙ ДУБ. ІЗ свою сорока- 
трьохметровою росту я ііаднвляю дале
ких і близьких моїх сусідів: гостролис
тою клена, міцного граба, духмяну ли
пу. І все ж усіх їх осягнути зором я не 
в силі, бо ліс наш займає 4700 гектарів.

Це — моя батьківщина. Тут я наро
дився. виростав і мужнів, розпускаю
чи буйнолисту густу крону. Пам’яті, 
моя зберігає чимало подій, які вже 
стали історією.

Колись біля мене хвацько гарцювали 
скакуни. гуркотіли тачанки. Тоді я 
вперше побачив славетних кіиармійців 
Бульонного з червоними зорями на шо
ломах.

У Велику Вітчизняну війну біля мене 
любили спочивати партизани загону 
імені К. Є. Ворошилова. їхній коман
дир С. І. Довженко і зараз щороку 
приїздить до мене в (ості.

Спогади. їх у мене, як листя на крис
латому гіллі. Адже мені вже двісті ро
ків...

ПЛЯ61ИСТИЛ ОЛЕНЬ, я тут мечн-

каю лише четвертий рік. Проте даний 
почуваю себе хазяїном. Я дуже гарний 
і добрий. Іноді дозволяю людям диви
тись па себе зовсім близько.

Ви чули коли-небудь, як ми сурми
мо? Дехто каже, що ні звуки якісь 
тривожні. Якраз навпаки. Вони у нас 
радісн* і зичні. Ними ми оповіщаємо 
весь ліс. що настала наша пора ко
хання. А любов — це найбільше диво, 
яке подарувала нам природа. Люди, 
здається. теж знають, що такс ко
хання...

ЛІЩИНА. Хіба то ліс, у якому не 
росте ліщина? Я — найперша його 
красуня, бо раніше за всіх на мені 
з’являються зеленаво-жовті сережки. А 
що ви про мене знаєте? Чи відомо вам. 
що крім лісових горіхів, які з задово
ленням смакують і дорослі, і діти, я ще 
дуже корисна рослина.

По-перше, моє опале листя має ней
тральну реакцію і тому добре удобрює 
грунт.

По-друге, вузлувате коріння чудово 
розпушу« землю.

1 потім — я невибаглива... Кленистнй 
явір — той надто вже тендітний...

ДИКЕ ПОРОСЯ. Хто мене вперше 
побачить, може подумати, що я — 
зебреня. Адже на моєму тілі теж є 
смуги. Щоправда, побачити мене не 
просто. Я дуже хитре, точніше, розум
не. Можу так замаскуватися в лісі, що 
ви, наступивши на мій хвостик, не 
мітите мене.

А ще знаєте, яким я володію сигна
лом? Пищу. О, мііі писк особливий. На 
нього завжди прибіжить моя мати. 
І лихо тоді буде моєму кривднику.

Наіізаповітіїіша моя мрія — стати 
вепром...

КОСУЛЯ. Я — давня жителька цього

лісу. Все мені тут подобається, особли
во люди. Так, саме воин. 1 ось чому.

У мене тоненькі і ніжні ніжки. Виїм
ку, коли морол сковує па галявинах і 
на стежках калюжі, я нерідко в них 
провалююсь і ранюсь об гострий ДІД. 
Мені тоді дуже боляче. В такий час на 
допомогу приходять люди, які перев’я
зують мої ранки і змазують їх чимось 
таким зеленим, від чого порізи швидко 
загоюються.

Ще мої двоногі друзі над дорогою 
готують для мене корм, щоб я не шу
кала його в дальніх лісових чагарни
ках. За цс їм велике спасибі.

ЛИПА. Ліщина ніколи не відзначала
ся скромністю. Дехто може подумати, 
що я менш корисна, ніж вона. А я 
коли цвіту, так мною дихає весь ліс. 
Гімн моєму цвіту складають трудолю
биві бджоли, несучи на своїх прозорих 
крильцях золотавий пилок.

Навіть сам місяць називається лип
нем на честь мого буяння.

А хіба я не лікарська рослина? Та 
під застуди липовий нвіт — найкращі 
ліки...

РУДОХВОСТЛ КУМА. Чи є вовки в 
нашому лісі? Є. Але дуже мало. Спра
ва в тому, що я тім місці, де живуть 
дикі кабани, сіроманці не водяться. 
Такий лісовий закон. Я, злісно, махаю 
лапкою на ці всі закони. Хоч у мене є 
свій, особистий. Біля власної нори я 
ніколи не полюю...

Всі мене вважають хитрою. А п 
просто практичний звір. Ось. на
приклад. ви чули казку, де розповідає
ться про тс, як мене в нору загнали 
собаки. Я сиджу і питаю в лапок, очей, 
вух. що воин робили, коли я тікала. 
Всі відпепілп, що допомагали мені 
врятуватись. Один лише хвіст сказав, 
що заважав мені. Це все байки. Люди 
майстри їх видумувати. А насправді, 
коли я тікаю від мисливців, хвіст мені 
ои як допомагає: поверну його — і 
збоку здається, ніби я біжу праворуч, 
а насправді я беру вліво. Це все. як 
пишуть у книжках. ілюзія мого 
хвоста...

ЗАЄЦЬ. Живу чудово. Полювати на 
мене є кому, і мисливців вистачає, і 
лисиць, і вовків. Але на них у мене в 
косі очі іі великі вуха, а від них — 
прудкі ноги. А ось хімікати... Так, з хі
мією я не в ладах. Пролетить літак 
над лісом, сипне отруту від комах, а 
нею І я пригощаюся.

Ми дуже вутлі. 1 зараз нас у лісі ли
шилось не так уже іі багато...

СОЛОВЕЯ. Я часто тут виступаю на 
зеленій естраді. Правда, критики в ме
не не дуже компетентні. Моя дружина 
коиорейка радить, щоб я насвистував, 
переспівуючи шпаків, горобців. Тобто, 
щоб став епігоном.

Сорока взагалі про мене тріскотить 
довкола казна-що. Одна сова мене ви
хваляє з менторським виглядом, хоч 
нікол і не чула мого співу. Коли я вран
ці репетирую, вона спить. Коли пізнім 
вечором виступаю, сова спішить на по
лювання. Проте це все не біда. Най
розумніші мої цінителі — люди. Воші 
по-справжньому люблять мої концерти.

КОНВАЛІЯ. Безумовно, найперший у 
лісі з’являється пролісок. Хоч я не 
розумію, навіщо йому так рано цвісти. 
Сніг не петиціє злізти із землі, а він 
уже світить сиої голубі ліхтарики. 
Це — красиво. Але вельми завчасно.

Ось я цвіту в травні, коли сонце за
глядає в кожну мою білу чашечку, на
повнюючи її своїм теплим лагідним 
промінням. В такни час біле морс роз- 
ліпіаєтіся поміж деревами. Люди ним 
наповнюють кошики і везуть у Кірово
град. Звичайно, це дуже Добре: при
нести весняну радість міським жителям. 
Але ж не за тридцять копійок. Мене 
повинні дарувати, а не продавати.

А ше. можливо, хто не знає, що з 
мене роблять знамениті краплі для тих, 
хто хворіє серцем...

...Ці монологи я наслуховую уже 
Тридцять років.

О. КОВАЛЕНКО, 
лісничий Червоно-Нерубаїв- 
ського лісництва.

О.тександрівський район.

а*.
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О ФУТБОЛ

Почалося
друге коло

ВЕСЕЛКА,
хвилях

ють,

СОНЦЕ

Фото Василя КОВПАКА.
набирав Михайло МУЖНКОВСЬКИЙ

в. о. редактора 
Ю. МОТОРНИЙ.

НАША АДРЕСА 
І ТЕЛЕФОНИ:

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36 

Телефони: відповідального 
секретаря — 2-45-35, віддї- 
лу військово-патріотичного 

виховання і сперту — 
2-45-35, решти відді

лів — 2-45-36.

Друкарня їм. і'. М. Димитрова 
обласного управління по преси 
и,- Кіровоград, пул. Глінки. -

«МОЛОДОЙ КОММУНАР*— І 
орган .Кировоградского I 

обкома ЛКС.МУ.
г, Кнпопоград: I

Б першому турі другою ко
ла чемпіонату країни з футбо- 
ла серед команд другої групи 
класу «А» кіровоградська 
«Зірка» зустрілася в Херсоні 
з «Локомотивом». Гра закін
чилася нульовою нічиєю.

Подаємо результати зустрі
чей основних складів інших 
команд підгрупи: <ЖА (Оде
са) — «Таврів» (Сімферополь)
— і:0, «Металіст» (Харків) — 
СКА (Київ) - 3:0, «Хімік» 
(Сєпєродоцецьк) — «Автомобі
ліст» (Житомир) — 0:1, «Шах
тар» (Кадіївка) — «Десна» 
(Чернігів) — 2:1, СКА (Львів)
— «Будівельник» (Полтава) — 
3:0, «Динамо» (Хмельниць
кий) — «Металург» (Запоріж
жя) — 1:0, «Авангард» (Тер
нопіль) — «Дніпро» (Дніпро
петровськ) — 1:2, «Азовець» 
(Жданов) — «Буковина» (Чер
нівці) — 3:0. Матчі між львів
ськими «Карпатами» і він
ницьким «Локомотивом», ми
колаївським «Суднобудівни
ком» і криворізьким «Кривба
сом» відбудуться пізніше.

Сьогодні «Зірка» грає у Ми
колаєві з «Суднобудівником».

...А викупавшись у прохолодних 
річки, кому не захочеться погуляти 
гаю, назбирати білосніжних рома
шок, фіолетових безсмертників, 
синіх сокирок! Цілий оберемок 
квітів на ваших руках, і тоді 
вітер стає духмяним, пахне 
медяним настоєм.

— Агов, хлопці, — 
гукаєте ви, коли вдо
ма забули оті в«' 
причандалля, на 

які бобирі клю- .^аМЙ
- Ло-

вися, риб-
НО, вели- «лГ ЯВ
на й ма- ? у/ д
лень- Яві
на! ..^ЕВк

Смачна юшка на свіжому повітрі!
Звичайно, після такого побажання рибалки 

не пошкодують для вас добрячих линків, ко- 
ролів і ще якусь там пригірщ карасиків!

А ПІСЛЯ юшки — червонобоке яблуко: хрум, 
вик-^. хрум... Аж оскома на зубах.

КжуЯгеЖг 1 т’льки спортсменів нічого не лякас. Мчать водними
ПрОСТОрамИ снУтсРистиг ««темени, байдарочники. Летять 

мдЯНЙМкаЯВ&У4 проти хвиль, аж веселки здіймаються од нрапель води і сонця.
Що ж, літо с літо.

Кожному своє.
і не жУРіться, що відпустка закінчилася.

У вашому репертуарі є неділя, субота... Хо- ...?
діть в обійми гарного літа, ходіть до нього І

не гостем, а добрим другом. : ’
є Ще одне. Таємниче запитання. А ви 

вкривалися коли-небудь зорями! Спробуй-
те. Стелите м’яту під голову і... Хай сняться

вам добрі сни. ]Я '’ТИ
А вранці знову — сонце, веселка, вітер!

Барвисте літо.
Медове.

Сонцем грає кожна росинка.

’ іЗИ feSL хінЯК' * 4

гЖ > /и ■F* '

‘ ■*>V ЙЙВїл. » 'v *
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