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За нілька десятків кілометрів від 
рівки розкинулася Краспосілка, 
неї — тисячі гектарів урожайних

з трибун довгі 
Навпаки — ке- 

аргілі йдуть на 
ферми, тракторні 

лише
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..............  . пшениць, 
соняхів, буряків... Гарне село не тільки зеле
ними левадами, вулицями та сонячними став
ками — тут живуть працьовиті люди, яким 
щирості і гостинності не позичати, які _ по- 
справжньому вміють шанувати хліб і любити 
красу.

І стократ стає приємним, коли довідуєшся, 
що майже на всіх ділянках роботи працює 
молодь, що хлопці та дівчата не заради доб
рого заробку залишилися в рідному селі. їх 
ставлення до праці — множити честь хлібо
дара, честь комсомольського племені, честь 
рідного колгоспу.

На тракторних станах, фермах, у будівель
них бригадах — куди б не пішов — скрізь 
молодь. Заповзята юність виповнює чашу до
статку иаснаїоіо, неспокоєм. Правління кол
ихну не помилилося, коли призначило заві-

Скажи мені, як ти пра
цюєш, і я скажу, хто ти...

З роками все помітнішеє 
відповідальність людини 
за доручене. Маю на увазі 
людину молоду, котра з 
кожним днем виростає ду
ховно, самодисциплінує- 
ться, вміє критично оціню
вати свої трудові набутки. 
І тоді, як добірні зерна в 
колосі, колектив гуртує
ться в цільне ядро, міцніє 
своєю переконаністю.

Взяти б для прикладу 
тракторні бригади. Пра-

тут переважно мо- 
які й 

плечах

!

цюють
лоді механізатори, 
виносять на своїх 
всі основні польові робо
ти. І там, де важче, завж
ди — комуністи, комсо
мольці. Анатолій Чухно, 
Олександр Мишустін, Та
рас Мудрицький, Іван Кра- 

мар... Навіть найбільш до
свідчені трактористи, ком
байнери можуть позаздри
ти хлопцям: енергії — хоч 
відбавляй, уміння виста
чає. А секрет один: любов 
до професії. Міг же, по
вернувшись із Армії, Ана
толій Чухно знайти робо
ту нетрудну, 
Але попросив 
колгоспу знову 
на трактор.

А на фермах? Валентина 
Макодзьоба, Олена Гриб, 
Валентина Заславська... 
Друге місце в районі зай
мають дівчата по надоях 
молока. І хто може сказа
ти, що все це їм дасться 
завиграшки?

Ми не стримуємо тих, 
хто пакує чемодани, по
лишає село. Знаємо: коли 
в тебе душа істинно хлібо
робська, то не сьогодні — 
завтра знову повернешся 
до батьківського порогу. 
Так трапилося і з Олек
сандром Мартинюком та 
його дружиною Алісою. 
Працювали, як і більшість 
молодих колгоспників, за
робляли добре. Та закор
тіло податися в місто. Ні
хто не їздив, не агітував 
молодят, самі вони згодом 

зрозуміли, що не мати їм 
повного щастя без Крас- 
носілки, без степового 
простору, без отих куче
рявих верб, що схилили 
розкішні коси над ставом.

Час — золото. І особли
во зараз, коли готуємо 
трудові дарунки Леніново- 
му ювілею. Це розуміє 
наш колгоспник, намагає
ться якомога раціональні-

...Трактористи І комбайнери, доярки і продавці, лікарі і вчителі... Зустрінуться на вулиці, обмі
нюються новинами. Один збирав по сорок центнерів пшениці з гектара, другий дітям повідав 
непізнаванну сторінку світу,., Цікаво, кожному цікаво пошвидше дізнатися—а чим буде повен завт
рашній новими барвами заграє сонце н ід Красносілкою? Валерій ЮР'ЄВ.

Краспосілка — Кіровоград.Фото Леоніда БРАНКА,

дуючою фермою Марію Винник. Нині дівчата 
ферми — одні серед кращих доярок району.

Та іі взагалі майже всі керівні посади в ар
тілі — в руках молодих. Ось вони: Володимир 
Ііравилов — головний агроном, Леонід Овся- 
пий — головний інженер, Галина Трубсико “ 
.зоотехнік, Григорій Юрченко — бригадир трак
торної бригади... Всі вони в свій час виїздили 
з села, виїздили до училищ, технікумів, інсти
тутів, щоб опісля повернутися в Красносілку, 
зробити її ще кращою.

Не так давно покоління ветеранів колгосп
ної праці подарувало молоді села гарний Бу
динок культури на п’ятсот місць, незабаром 
юні красносільці отримають від старших бра
тів і сестер нову школу.

Вчіться любити труд.
Не цурайтеся рідного села.
— Комуністична мораль, свідома дисциплі

на, — говорить секретар комсомольської орга
нізації колгоспу Василь Богаченко. — Все цс 
не просто теми принципових розмов. Вони 
промінять чесним відношенням до прані.

Жити по Іллічу.
Вчитися по Іллічу.
І тоді честь твоя, совість твоя станс кришта

лево чистою, а праця зародить вічним ужин
ком молодості.

Сьогоднішній номер «Молодого комунара» — 
відповідь на одне із запитань Ленінського за- 
ліку — «Як ти ставишся до праці?», 
складають комсомольці та молодь села 
посілий Олександрівського району.

ше використати 
день, кожну годину. Ото 
ми й перестали практику

вати зустрічі з людьми, де 
несуться 
промови, 
рівники 
токи, 
стани, відповідають 
на задані запитання. А за
питання бувають найрізно
манітніші. Починаючи з 
того, скільки така-то пло
ща дає зерна з гектара, 
і аж до того, якою фарбою 
ліпше пофарбувати вікна 
у новій хаті...

Це можна сказати і про 
збори. Вони проводяться 
без попередньої інформа
ції, а просто — пропонує
ться тема для обговорен
ня. Ось і нещодавно в пер
шій тракторній бригаді 
зайшло про поліпшення 
випасу в балках та ярах. 
Не встигли оголосити /лету 
зборів, як з місць почу
лося:

— Для чого заорюємо 
долини?

— Біля ярів теж плуг 
розгулявся, ніде й нурці 
клюнути...

— Засіваймо лисі гори 
багаторічними травами.

Молодь радить, 
молодь. Для 
добра. І ми, 
прислухаємося 
хлопців і дівчат. Як до пов
ноправних хазяїв землі.

Так, у нашої молоді — 
комсомольське ставлення 
до праці.

Ю. КОВАЛЕНКО, 
голова колгоспу «Шля
хом Леніна».

міркує 
загального 
правлінці, 
до голосу

с

Найперші промені чоло торкають 
мудре.

Найперші квіти йдуть з рясного таду, 
Найперші краплі молодої зливи — 
На простоті,

на величі,
на думі,

На митті осяйній.
Що проросла у вічність
Углиб і вшир,

у безкінечність світу.
Пі, не здається,
То я твердо знаю:
Коли прийшов Ілліч у Красносілку —
Джерел цілющих райдуги заграли,
І вікна повернулися до сонця.
Ось він стоїть,
Немов вернув з роботи,
Ось він іде у кожну світлу хату,
1 молодо,

і зоряно,
і любо

В ясних очах,
Як добрий день,
Як Оо.ИІ.
Я бачив сам:
К його долоні теплій
Хилився колос.
Повен,

красен колос,
Тоді крайнебо розцвітало сонцем 
! пахло хлібом.
Я бачив сам,
Як урочистий сонях
Тягнув до нього голову чубату,

ЛЕНІНСЬКАЛЕТУЧКАЖУРНАЛІСТІВ
Підготовка до сторіччя з Дня на

роджена Володимира Ілліча Леніна 
зараз у центрі уваги редакцій газет, 
радіо і телебачення. З метою вивчен
ня, узагальнення та поширення най
кращого досвіду висвітлення підго
товки до ленінського ювілею 29, ЗО і 
31 липня в республіці проводяться 
ленінські летучки журналістів.

Ленінська летучка журналістів від
булася позавчора в Кіровограді. В' 
ній взяли участь працівники газет 
«Кіровоградська правда» і «Молодий 
комунар», обласного радіо і телеба
чення, журналісти з Києва, Одеси, 
Черкас. Учасники летучки в своїх вис
тупах підбивали підсумки зробленою 
до ювілею В. І. Леп'іпа. відзначали 
працівників, які виявили найбільше 
ініціативи у розробці ленінської темі:, 
цілилися планами на майбутнє.

З оглядами матеріалів газет, ради; 
і телебачення виступили член редко
легії, завідуючий відділом партійного 
життя «Кіровоградської правди» II. В. 
Редько, завідуючий- відділом пропа
ганди «Молодого комунара» В. А. 
Цвях, редактор обласного радіо В. О. 
Сандул, головний редактор обласно» 
студії телебачення О. С. Чернецький. 
В обговоренні питань порядку денно
го взяли участь завідуючі відділами 
обласної газети М. С. Соколобський, 
Д. А. Спектор та інші.

На летучці виступили заступник ре
дактора одеської обласної газети 
«Чорноморська комуна» Б. І. Дубров, 
редактор Черкаського обласного Ра_ 
діо 10. 1. Колісниченко, голова бюро 
обласного відділення Спілки журна
лістів А. П. Аіостовии, редактор рес
публіканської газети «Сільські глеті* 
М. Г. І щепко.

Летучка дала журналістам змогу 
ознайомитися з кращим досвідом вн- 

• світлення ленінської теми, конкретно 
проаналізувати стан підготовки ко
лективів редакцій до славного юві
лею. Вона сприятиме дальшій активі
зації творчої ініціативи журналістів 

ласті

!Іле.:и вінок дівчата, 
Заплітали
У бі.іим-біле полум': 
Ба рвіиок

та
І в серці.

великім серціУ
Буяло поле...
Ото й ідуть до нього поселяни,
Ото й ведуть із ним розмову щиру, 
В тривозі.

в радощах,
у мріях —

Сам не сам.
Як білий світ над степом просто неба. 
Як новий світ,
Та й молодий,

прекрасен,
У ритмах праці юності і весен, 
Товарній Ленін,
Внуки Революції 
Несуть в серцях вогонь знамен 

багряних!
. не шукати нам доріг легких,
і не горнутись нам до супокою, 
Товариш Ленін,
Вірою святою —
З тобою!

...Найперші промені чоло торкають 
мудре. 

Найперші квіти йдуть з рясного саду, 
Найперші краплі молодої зливи, 
Найперші.
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На питання Ленінського заліку
,,Я« ТИ СТАВИШСЯ ДО ПРАЦІ?“
відповідав молодь села Красиосіліиі Олександрійського району

і Токар
Валентин Синьогуб:

— 1[с було кілька -років тому. Зустрів 
мене голова колгоспу Юрій Кири.ювич 
та іі каже: «Чув я, Валентине, що зби
раєшся до Кривого Рога їхати...». 7 ак, 
— кажу, — хочу поступити а профтех
училище. <г/1 чи не податися б тобі у 
Ставидла, доброго майстра токарної 
справи знаю. Юри тамтешньому відділен
ні «Сільгосптехніки» й одержиш гарну 
спеціальність».

Задумався я тоді. Справді, чого б не 
послухати? Он як для колгоспної май
стерні токарі потрібні!

Поїхав.
Тепер працюю. І не шкодую, хоч іно

ді доводиться до пізньої ночі не виходи
ти з майстерні.

Ось і сьогодні. Став до верстата на 
світанку. Треба було для причепа паль- 
ці точити, а ще ладнати зламаний вал 
до жатки. Самі розумієте: жнива...

Пружина радить частіше гратися з 
Сергійком.

Що ж, вона теж має,рацію!

Вагар хлібопекарні 
Лариса Бондаренко:

— Д ви пробували нашу, красної іль- 
ську паляницю? Смачнішої, мабуть, не
має в цілому світі! Недарма ж отримує
мо замовлення не тільки від колгоспни
ків сусідніх сіл, а й з райцентру.

А надходить осінь — вся наша пекар
ня пахне весільними шишками. Стара
ються тоді Рая Тихоненко, Лариса Під- 
камінна, Рая Тягнирядно... Справжній 
хоровод шишок шикується між високих 
красносільських па.іяниць!

Люблю після роботи вийти в поле, спи
нитися над золотистою нивою і вислухо
вувати мелодію колосся. А потім візьмеш 
на долоню оте запашне диво — немов со
нячні промінці торкаються твоєї руки... 
Приємно і хороше! Малі зернята, а силу 
велику мають.

Ми не сіємо хліб, не збираємо уро
жай, але вважаємо себе теж хлібороба
ми. У прямому розумінні цього слова. 
Адже наш труд — продовження недо
спаних ночей і трактористів, і комбайне
рів. В і і ми діти одного кореня — кореня 
любові до землі, до праці, до журавлів 
над степом.

СТРІЛКА ГОДИННИКА перТ- за 
повзає за п’яту. Якраз 

час, коли треба збиратися до
дому. Але дівчата не по
спішають: Лариса Товкач під
бирає до сукні кольорові гуд
зики, Валентина Крохмальо- 

ва прострочує комірець блузки. 
Цокотить швейна машинка і но
венької, Алли Калиниченко. Не 
тому затримуються молоді май
стри, що не впоралися за робо

чий день. Просто хочеться 
швидше побачити замовників у 
новому вбранні. Ото й сидять 
над шитвом, докінчують.

І ось так уже десять років 
відтоді, як у Красносілці, відкри

лася швейна майстерня. Майст-

нею 'Щ0 1 
_ дівчата, 

молодиц'- Бач» 
вони довідалися, 
щ- до майстер
ні' привезли но
ві тканини. Квіт- 
чісті, мов рай
дуги, однотонні, 
з такою голу
бизною, Щ° 
очам бол я 
КОЛИ довго 
витися...
Пригадую, 

порі 
КОЛІ
"—>ших порах,
їли тільки від

крилася м а и- 
сфрня, нам до-

—

3

місце, 
золо- 
його

Пр ІК НАГАДУЄ 
де промивають

то. Щоправда, тут 
просівають. Рівномірно 
гуркоче «ОВ-20», високо 
піднявши рукав, з якого 
цілий день ллється му- 
сянжовий струмок. З ран
нього досвітку і до піз
ньої ночі не відходить від 
нього механізатор Мико
ла Докіснко.

— Добрий ранок, дів
чата! — гукає з кабіни 
водій Іван Приймак.

— До-о-брий ранок! — 
виспівують дуетом Таїса 
Безрека та Олена 
губ.

Іван розвертає 
«ГАЗ-51» і 
від к р и в а є 
борги...

Сонце роз- 
брискує га
рячі проме
ні. Високе не
бо дзвенить, 
як голу бий

ДЗВІН.

До мене в цей 
ваги під’їжджає молодий 
водій Леонід Іщенко. Че
рез кілька хвилин він бу
де мчати до Олександрів
ни, де знаходиться слова, 
тор.

Сьогодні день особливо 
сонячний. Спека з самого 
ранку почала снувати тон
ке прядиво на обрії. На

Синьо-

свого

току сірими лискучими 
хмаринами лягає полова, 
яку дівчата згрібають в 
окремі купи.

— Оленко, скільки? 
— гукає мені шофер Во
лодимир Кивгила.

— Двадцять 
повідаю.

— Чудово!
Так, дійсно 

Адже першою 
лодимир повіз 27 центне
рів зерна. Його колега 
Анатолій Заславський на- 
браь 26 центнерів.

День підкручує стрілки 
годинника. Але на току 
так само невтомно гуде 
«ОВ-20», і механічний на-

сім, — від-

непогано, 
ходкою Во-

Знач

ОДНА СТОРІНКА
час на

зиг-
РУ-

конвейє-

вантажувач, вигнутий 
загом, безперестанку 
хає стрічковими 
рами.

Вправно і швидко під
грібають зерно дівчата 
Галина Богалснко, Віра Пе- 
ресунько, Наталка Муляв- 
ко...

Вечір наступає непоміт
но, ніби підкрадається із- 
за околиці. Сутінки пе-

леною затягують синій не
босхил.

— Олено, добрий вечір!
— Добрий вечір, Васи

лю!
Василь Богаченко, секре

тар комсомольської ор
ганізації колгоспу, зупи
няє свою «Яву» і підходить 
до мене.

— В другій бригаді го
ра вища! — говорить, по
казуючи рукою на тік.

и т ь 
мало вивезли. 
— А ви?
— Гадаю, що 

завдання вико
нали.

Справді, сьо
годні хлопці і 
працювали на 

Можна сміливо 
з комсомольсь-

дівчата 
совість.
сказати:
ким вогником...

Тік уже залитий сяйвом 
електрики. Як і вдень, до 
навантажувача під’їжд
жають «ГАЗи», виповнюю
чи кузови бронзовими 
злитками.

Працюватиме наш тік 
12 днів. За цей час він пе_

ревіє 25 160 центнерів 
пшениці.

Ось стала на ваги ос
тання машина. Я можу 
підрахувати, скільки сьо
годні вивезено нового 
хліба.

Наостанку блимнув фа
рами грузовика за рогом 
вулиці зовсім молодий 
шофер Сашко Крамар. Я 
вписую в свій робочий 
щоденник цифру 1343. 
Денна норма — 800 цент
нерів.

Це лише одна сторінка 
буднів току. Вписали в 
неї свої трудові здобутки 
комсомолів і молодь на
шого села.

О. СТЕЛЬМАХ,
вагар току № І.

-О 01III СИДІЛИ ПОРУЧ на поко- 
■*'* робленій дерев’яній лавці. Од
ному з них вітер куйовдив сиві ву
са, іншому — воронове крило густо
го чуба. Старий мружився на гаря
че липневе сонне і в його очах гра
ли мудрі іскринки. Спогади довгою 
вервечкою тягнулись через- десятки 
років, вихоплюючи з пам’яті гуркіт 
кова.уш, відлуння жорстоких боїв, 
п'ятикутні зорі над суворими обе
лісками.

Молодий думав про літні голубі 
вечори, про неспокійні будні меха
нізаторів, про майбутні стрімкі шля
хи. а ще.про потаємне, інтимне.

Вопи думали кожен про своє...
— Дивний він, невід пам’яті. Іноді з 

мори глибиною в 70 років він витягає 
далеку юність, але найчастіше в його 
сігі попадають ті дні, які я провів біля 
спскогного горна в кузні.

Тридцять років руки мої тримали 
молот. Лемеші, борони, сапи. вила... 
Скільки їх я викував і вигартував’ За
сівалась і колосилась дорідна пшениця, 
виструнчувались зелені стебла кукурудзи, 
наливались червоним сонцем тугі кулі 
помідорів — і моя тут праця була.

Жнива. У післявоєнні роки в такий час 
у селі залишалися немічні старики та ді
ти. У поле виходили всі, хто був здат
ний хоч підійняти колосок із землі.

Чоловіки косили, туї ими перевеслами 
обхоплювали молодіш! важкі снопи.

Стерня до того набивала нам ноги, що 
підошви дубіли, і ми вже не відчували 
болі, наступаючи навіть па будяки.

І все ж ми не скаржились на нашу 
долю. Бо хліб — це СДЯПІІИІ. Той, хто 
виплекав його своїм потом, своєю нелег
кою працею, ніколи не може ремствувати 
па те. що важко його збирати...

Я ие знаю, чи теперішнім механізато
рам більше дістається роботи по ремон
ту сільськогосподарського Інвентаря, ніж 
тодішнім ковалям, але те, що їм легше, 
в цьому не сумніваюсь. Найосновніиіе 
наше знаряддя праці: горно, ковадло, мо
лот, кліщі. її «спецодягу» — брезентовий 
фартух і рукавиці.

Проте свідомість хлібороба була у нас 
високого гарту. Ніколи ми не рахувались 
із часом і якщо іреба, то не виходили з 
кузні добами.

За багаторічну працю в 1958 році уряд 
нагородив мене орденом «Знак поша
ни»...

Невід пам’яті. Він витягує з глибинно
го схову Фронтові дороги. Я їх торував 
з 1911 по 1915 рік.

На моїх очах підбудовувалася Красно- 
сілка. Вже до 1917 року в селі було спо
руджено 20 житлових і 23 господарських 
будівель. Саме годі я знову змінив гвин
тівку на ковальський молот...

...Сильвестр Максимович Стель
мах пригладив вуса і повернувся до 
Тараса Мудрицького:

— Так, тобі коня не треба підку
вати?

— Тобто «Т-74»?
— А чому б і ні? Хоч я й на пен-

Місія краси
і

водилося шука
ти замовників. 
Але то було 
Дівно. З а р а з 
нфліпша рекла
ма — речі, по
шиті вла^^^ручно. Не 
н? котрась із дівчат

рів мало, на пальцях можна пе
релічити, а бажаючих носити 
модні сукні, костюми, блуз
ки — сотні. Та ще й із сусід
ніх сіл приходять замовники. 
Хтось там побачив у журналі 
оригінальну робочу вдяг<»кь', 
комусь потрібно на вихідний до
бротний костюм...

Сьогодні, як ніколи. Зайшов 
слюсар Алік Мартинюк.

— Ну, як дівчата, готовий 
тюм?

— Можеш приміряти.
Алік прискіпливо розглядає. 

Все до ладу. Не гірше, ніж у 
райцентрівському ательє.

— Хоч і 
костюмі...

Не встиг 
на порозі 

працівник

кос-

до загсу в такому

вийти Мартинюк, як 
зже Ніна Криворот, 

бухгалтерії.

встиг- 
8ИЙТ₽ 

на вулицю у новому платті, як 
другого дня в г'~—-----
псино ~~ ‘ 
чегься
Г&и.
вати.

— Спасибі, Ларисо..,
— Дякуємо, Маріє...
Похвала похвалою, але ж все- 

таки не заради неї ми працює
мо. Головне, що молодь села на
магається одягатися просто і 
модно. Зі смаком. І від того нам 
яремно. Адже наша скромні

- з майстерні вже 
її подруг. Та кожній хо- 
якоїсь нової деталі, ви- 

I нам доводиться мізку

Бібліотекар
Валентина Докієнко:
— Рік підготовки до Ленінського іовім'С- особливо 

пожвавив наших читачів. Комсомольцата молодь 
села. крім, художньої літератури, цікавмося творами 
Ілліча, вивчають їх. Звичайно, не тільки ю рад и свого

Чабан
Віктор Проценко:
— Коли вигониш отару на' пасовичу:. здається, на 

зелений килим трави спадає біла хмара, я пасті хма
ри на високому небі нагадують моїх овіць. Якби-то 
я вмів малювати... Неповто/Нш картини прийшли б 
не в одну світлу хату.

Працюю старшим чабаном.
Тисячі вівці в під моєю орудою. ДомЛгають вира-

Доярка
Валентина Піддубко:
— Не звертайте уваги, що я весь ш посміхаюся. 

Така вже моя вдача. Правда, коли починають пада
ти надої, тоді картаю тебе: дореготалося! і все ж 
корови люблять бачити мене веселою.

Моє річне зобов'язання? 240!) кілограмів молока.

сії, а проте ще зміг би приклепати 
пару підков.

— Не ті нам підкови треба, діду. 
Тарас хиіро підморгнув:

Сильвестр Максимович, коли б

єам років 20 тому сказали, що на 
жнивах працює якихось три десятки 
чоловік і чудово впрааляються. Ма
буть, назвали 6 того божевільним, 
еге?

ідейного гарті 
дівчат на нові 
вождя, і пере\ 
во рить причіп 
словим, за ко: 
ділиться думи 
Проценко. «Мі 
зерна Леніна, 
риста Тараса

влитися Гріши
Стрижемо ге 

му куточку «/ 
професор. м< 
тюм. З добро 
повій Красное 

Копітка нас 
тільки з повн 
до неї.

Відкрию іщ 
ніж з нашої і 
вії,

Незабаром эб 
здається, це 
року надою 
нового молок»

Свою робоі 
кинула була 
ННЦЮ І ОСЬ і 
явною групок

Не звертай
Може, це 7

jn-^бо: розсміяЖ^и»...
Який »lupi&rtwx« нашу тракторну 

бригаду 2 і.» ку >пею. то. івнчайію. во
ли вирізняються. По-перше, п кеші н>- 
коли не було телевізора 0 Рекорд-її» і 
радіоли «Рекорд-üG». Потім, мабуть. не 
було nw.b,L’. й кімнато відпочинку. Та й 
двір кузні більше нагадував склад брух
ту, пі* ШШі, де рівними рядами стоять 
культиаїторн. сівалки, плуги, трактори. 
А напре”1 — квітник і тополнінг алея. 
Самі сал*лн.

В пзгаї” бригаді 17 механізаторів. Пе
реважно — молодь. Хлопці бойові і, як 
скагав Сильвестр Максимович, іні-иі- 
а-твв-ві-

Н.іііі'ЧГ’Л-С до ленінського ювілею ком- 
соЖ'іі.‘(ЛЬмо-тодіжна ланка Віктора 
Шевченка .“ляла зобов'язання зібрати ло 
35 центнер’” кукурудзи на площі М2 гек
тари із Й-тосіюї маегг по 250 центнерів. 
ІЦоправлл, їм уже можна й зараз шіестн 
поправ’" а своє зобов'язаний. Бі зберуть 
вони, звісио. більше.

До |Ог-рі’’’ія з дня народження 8. (. Ле
ніні ” ‘"^’’нсто зобов’язався виробити 
950 гектарів умовної оранки, зекономити 
300 кг пального і 40 кг мастила, в також 
50 nipS'-‘w””lB на ремонтах. Не підведу. 
Бо, як с&**ав би Сильвестр Максимович 
не догвел"1!* хліборобська совість. Та й. 
крім того, ’ігдвііщспі зобов’язаній! до цієї 
^фічені’.оі -тати взнає вся наша бригада.

на меігеЛкікас «Т-74». Кінь 
він дМ”"1 * слухняний. На скиртуванні 
СІНІ 8 IKP’UUI ПОЛОВИНІ ЦЬОГО місицо ми 
, ним 81,Р”Увалн змінні заплатиш на 
127 npoat’ff’s.

Зараз ” <-кнртую позмінно зі своїм иа- 
парником комсомольцем Анатолієм Чук-
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Гр ТРІЙКА ГОДИННИКА 
*•' повзає за п яту.

паре- 
Якраз 

час, коли треба збиратися до- 
по- 
під-

дому. Але дівчата не 
слішаюгь: Лариса Товкач 
бирає до сукні кольорові гуд
зики, Валентина Крохмальо- 

га прострочує комірець блузки. 
Цокотить швейна машинка і но- 
аенькоі, Алли Калиниченко. Не 
тому затримуються молоді май
стри що не впоралися за робо

чий день. Просто хочеться 
швидше побачити замовників у 
новому вбранні. Ото й сидять 
над шитвом, докінчують.

І ось так уже десять років, 
відтоді, як у Красносілці, відкри

лася шэейна майстерня. Майст-

За нею 1
— дівчата, 

молодиці. 5 а4« 
Воци довідалися, 
Ща до майстер* 
НІ привезли но- 
в> тканини. Квіт
часті. *ов Рай' 
дуги, однотонні, 
з такою голу
бизною, що аж 
очам боляче, 
Коли ДОВГО ДИ
ВИТИСЯ...

Пригадую, на 
перших порах, 
коли тільки від
крилася м а й- 
стерня, нам до-

рів мало, на пальцях можна пе
релічити, а бажаючих носити 
модні сукні, костюми, блуз
ки — сотні. Та ще й із сусід
ніх сіл приходять замовники. 
Хтось там побачив у журналі 
оригінальну робочу вд₽<^^<у, 
комусь потрібно на вихідний до
бротний костюм...

Сьогодні, як ніколи. Зайшов 
слюсар Алік Мартинюк.

— Ну, як дівчата, готовий кос
тюм?

— Можеш приміряти.
Алік прискіпливо розглядає. 

8се до ладу. Не гірше, ніж у 
райцентрівському ательє.

— Хоч і до загсу в такому 
костюмі...

Не встиг вийти Мартинюк, як 
на порозі зже Ніна Приворот, 

працівник бухгалтерії.

СЕЛО,В ЯКОМУ ЖИВЕМО
...На 15 січня 18(10 року в Красно- 

сілці навчалось 22 чоловіка, а насе
лення було 2.200 чоловік. Та іі ті, що 
навчались, одержували лише почат
кову освіту...

...В лютому 1907 року в Красно- 
сілку приїхав з Кременчука Семен 
Леонтійовнч Товстолит. Він розгор
нув у селі широку революційну про
паганду, агітував селян боротися 
проти царського уряду, поширював 
листівки...

...У 1922 році була обрана Красно- 
сільсьха сільська Рада. Першим її 
головою був залі міичпнк Олексій 
Мережа...

...Першим секретарем Красносіль- 
ської комсомольської організації 
був Яків Коваленко, який протягом 
семи років очолював молодь села. 
На кінець 1925 року комсомольська 
організація зросла до 110 чоловік...

...В серпні 1929 року організовано 
перший красносільськнй колгоспг

з
Не встиг- 

із дівчат вийти

водилося шука
ти.,- замовників. 
Але то було 
давно. Зараз 
найліпша рекла
ма — речі, по
шиті власд^учно. 
не котрась 

на вулицю у новому платті, як 
другого дня в 
повно 
четься 
гадки; 
вати.

—- Спасибі, Ларисо...
— Дякуємо, Маріє...
Похвала похвалою, але ж все- 

таки не заради неї ми працює
мо. Головне, що молодь села на
магається одягатися просто і 
модно. Зі смаком. І від того нам 
приємно. Адже наша скромна

майстерні вже 
її подруг. Та кожній хо- 
якоїсь нової деталі, ви- 

I нам доводиться мізку-

праця вносить бодай невеличку 
квіточку в пишний хліборобський 
букет.

Хочеться зробити якомога 
більше.

Якомога краще.
Ото, коли буваємо в Олексан- 

дрівці, заходимо до своїх стар
ших майстрів-учителів. Бони заа_ 
жди діляться новинками, не шко
дують часу для порад.

Бо розуміють нашу велику мі
сію на селі. Благородну місію 
краси.

Мзрія ЮРЧЕНКО,
бригадир швейної майстерні.

і

І

Бібліотекар
Валентина Докзєнко^
— Р/к підготовки до Ленінського ювілей особливо 

пожвавив наших читачів. Комсомольці та молодь 
є.ш. крім художньої літератури. цікав.іяіася творами 

і. -'ін:, вивчають іх. Звичайно, на ті гьки заряди свого

ідейного гарту: праці вождя надихають юнаків та 
дівчат на нові трудові звершення. «Гортаєш сторінки 
вождя, і перед тобою ширшають горизонті!», — го
ворить причіплювач Василь Коновал. «.За кожним 
словом, за кожним рядком — сонце мого, буття*. — 
ділиться думками заправщиця автоколони Катерина 
Проценко. *М&є сумлінне відношення до праці — то 
зерна Леніна, посіяні в дуипр, — чуємо від тракто
риста Тараса Муд рициново.

Чабан
Віктор Проценко:
— Коли вигониш отару на' пасовище. здається, на 

зелений килим трави спадав біла хмари. .1 часті хма
ри на високому небі нагадують мої.': овець. Якби-то 
я вмів малювати... Неповторна картина прийшла б 
не в одну світлу хату.

Працюю старшим чабаном.
Тисячі вівців під моєю орудою. Допомагають впра-

влятися Г/мішко Дишловий та моя дружина Віра.
Стрижемо гектари вовни. Приємно, що в будь-яко

му куточку країни шахтар чи сталевар, лікар чи 
професор, може, й цієї миті приміряє новий кос
тюм. З добротної шерсті, вирощеної о далекій сте
повій Красносілці.

Копітка наша робота Овець треби доглядати не 
тільки з повним розумінням справи, а й з любов'ю 
до неї.

Відкрию ще одну таємницю: кращого шашлику, 
ніж з нашої баранини, ви не знайдете і в самій Гру
зії.
яяжвмвннаняивнві^вкаяЕкгвпававЕЖвввянмяЕг

Доярка
Валентина Піддубко:
— Не звертайте уваги, що я весь чає посміхаюся. 

Така вже моя вдача. Правда, коли починають нада
ти набої, тоді картаю себе: дореготалася! І все ж 
корови люблять бачити мене веселою.

Моє пічне зобов'язання? 2400 кілограмів молока.

Незабаром збираюся святкувати перемогу. Але, мені 
здається, це буде лише половина справи: до кінця 
року надою ще не одну сотню кілограмів понадпла
нового молока.

Свою роботу люблю. Правда.... кілька років тому 
кинула була ферму. Та зрозуміла, що зробила дур
ницю І ось уже третій рік не розлучаюся з закріп
леною групою корів.

Не звертайте уваги, що я весь час посміхаюся. 
Може, це тому, що я ще неодружена.

«Червоний промінь». У 1932 році ця 
артілі, об’єднувала 600 селянських 
дворів, мала 528 коней Та різний 
сільськогосподарський Інвентар...

...В листопаді 1911 року вчнте.ть- 
комсомолець Микола Мефодійовнч 
Вніріїцак підпалив три тварин
ницькі ферми, щоб їх не використо
вували гітлерівці. Мої<> розстріля
ли...

...На Фронтах Великої Вітчизня
ної війни загинуло 273 жителі 
Красиосілхн. Окупанти нанесли се
лу збитків на 1,8 мільйона карбо
ванців...

...За успіхи, досягнуті у вирощу
ванні зернових культур. Президія 
Верховної Ради СРСР Указом в'Д 
23 червня 19(>іі року нагородила 
орденом Леніна ланкову колгоспу 
«Шлях Леніна» Ганну Василівну 
І іценко...

(З матеріалів Красносільсько- 
г<» історико-краєзнавчого музею).

років 20 тому сказали, що на
.-.••• працю? якихось гри десятки 
мій і чудово аг.равпяються. Ма- 

назвали б того божевільним,

Обоє розсмія^л...
Якии> чоріь'ййп/ нашу тракторну 

бригаду ■№ 2 із кузнею, то, звичайно, во
ни відрізняються. По-перше, п куші ні
коли не оу.то телевізора «Рскорд-(»1» і 
радіол" * ГекордЧЮ». Потім, мабуть, не 
було їдальні й кімнати відпочинку. Та й 
двір кути» більше нагадував склад брух
ту. ніж наш, де рівними рядами стоять 
культиваторі, сівалки, плуги, трактори. 
А напроти — квітник і тополина алея. 
Самі сади-’'fc

В нашій ирнгаді 17 механізаторів. Пе
реважно —'..молодь. Хлопці бойові і. як 
сказав би '.їільвестр Максимович, іиі-иі- 
а-тив-іп.

Налриклаї, до ленінського ювілею ком- 
сомольсько'молодіжна ланка Віктора 
Шевченка ізяла зобов’язання зібрати по 
35 центнер^ кукурудзи на площі 142 гек
тари та спіосної маси по 250 центнерів. 
Щоправда. їм уже можна й зараз внести 
поправку певні зобов’язання. Бо зберуть 
вони, звісні, більше.

до і(Ю-Р<ч’іп >. дня народження і:, і. Ле
ніна я особисто зобов’язався виробити 
950 гектарі» умовно? оранки, зекономити 
300 кг палйого і 40 кг мастила, а також 
50 карбоваднів на ремонтах. Не підведу. 
Бо, як сказав би Сильвесгр Аіакснмович, 
не 'дозволив, хліборобська совість. Та й, 
крім того, підвищені зобов’язання до цієї 
днаменпої дати взялося наша бригада. 

•* /уа(ораику|на мсій?Ллгає «Т-74 . Кінь 
він добрії" і слухняний. На скиртуванні 
сіна в першії половині цього місяця ми 
з ним в«к*іувалц змінні завдання на 
127 процентів.

Зараз я Чінртую позмінно зі своїм на
парником Ь"чсомольцем Анатолієм Чук-

иом. Вимірюємо дні не стрілками годин
ника. а зробленою роботою.

Я не знаю, чи викликали на змагання 
один одного ковалі. Але я ось викликав 
тракториста Івана Мартинюка. Механіза
тор він досвідчений, працює в бригаді 
п’ятий рік. а я лише третій. Цікаво по
мірятися силами».

Невід моєї пам’яті схожий скоріше "а 
невелику хватку. Я не пам’ятаю, як жін
ки жали пшеницю серпами, як орали 
кіньми. Не бігав я в дитинстві і в куз
ню, щоб подивитися на полум’яне горло. 
А ось па тракторний стан навідувався 
частенько.

Мак» за плечима II класів вечірньої 
школи, курси трактористів і кілька сот 
виораного мною лану.

Зате попереду маю майбутнє широке І 
звабливе, як степ. І надіюсь, що воно 
буйно 1 щедро юлоситнметься.

------ЗІ «ІНШІМ 11)61) Іроку----------------

Пасічник
Василь Уманець:

— Що не кажіть, а професія пасічника чи І 
не найдавніша на землі. її мало знити, її 
треба відчувати, розуміти мелодію бджоли- 
мої (имфонії, як те вміє робити таланови
тий диригент.

Пасічник постійно невдоволений своєю 
роботою.

У вічній тривозі.
/1 іцо, як на оті соняшники, що оце як

раз зацвітають, буде лити пролившій дощ? 
Дбо ще гірше: потрапить із літаки хлоро
фос, справжній ворог бджіл. Мас запах ме
ду, приваблює, а потім од нього гине ма- 
л єн ька труді ан и ця.

На моїй пасіці — 103 сім'ї, які вже встиг
ли дати 14 центнерів меду. Цифра ніби й 
нічого, але сподіваюся на краще. Будуть 
колгоспники мати вдосталь солодощів, ще 
й артільну касу поповнимо зайвим карбо
ванцем.

тягне нетерпляче за Р}ку і перебиває 
батькові думки.

Сонце підбилось до полудня. коли 
А. О. Дийнека повернувся додому. Дру
жина ще не прийшла з пасіки, де вона 
доглядає пепгамовіїнх комах. Обідати до
велося беї неї.

День схожий із пунктуально розграф
леною сторінкою, па якій кожна клітин
ка заповнена.

Зранку — уроки, потім — класна годи
на, далі — краєзнавчий гурток. зараз 
Анатолій Олександрович ще раз пере
глядає свої записи, магнітофонні плівки, 
посібники. Через кілька юдин — заняття 
гуртка школи основ Марксизму-ленінізму, 
яким він керує уже четвертин рік.

— Толя, до тебе прийшли, — цс щойно 
увійшла дружина.

ричпого факультету, однокурсники 
толія Олександровича.

— А знаєте, — раптом говорить він, 
скоро переїду.

— Як. — здивовано запитую?
— Дуже просто.
— То ви думаєте залишити Красносіл

ку? — уточнюю.
— Навпаки. Саме для того, щоб оста

точно тут оселитись, збудую будинок па 
копій вулиці, яку закладаємо на честь 
100-річчя від дня народження В. І. Ле
ніна.

Трохи помовчавши, піп додає;
— Село мені це давно стало рідним. 

Нікуди и звідси не поїду.
Він по-справжньому його Любить. З 

гордістю перераховує колгоспні новобудо
ви, споруджені за іостанні роки:

— Дитячі ясла, 
майстерня. Будинок 
культури, нона кон
тора, вілл І Л с и н я 
зв’язку, млин... І на 
всіх ділянках т| 
ДІІТЬСИ молодь, 
стимулом служать 
довгі карбованці, 
прагнення зроби ги

і
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І

1.
ЦЕ БУЛО влітку ' 1960-го. Маршрутне 

таксі, огортаючи себе курявою, вез
ло випускника Харківського університету 
Анатолія Дайяеку в Красносілку. Неви
сокого росту, з коротко підстриженим 
чорним чубом, піп легко скочив з кузо
ва па землю і ознриувся.

Перед ним, розсуваючи крислате пле
тиво дерев, вибігали білостінні будинки 
з високими ганками і великими, ніби здн- 
пованнмн, вікнами. Обабіч дороги нако
чувався па берег тугими хвилями повно
водий став.

— Еврика! — вигукнув вчорашній сту
дент і побіг прямо до нього.

Опісля, коли одягався, мав таке вра
ження, ніби разом із дорожпнм пилом 
змив із себе і стому. Через кілька хви
лин прямував до школи...

А першого вересня уже Анатолієм Олек
сандровичем переступив поріг 9-го 
класу, машинально розгорнув класний 
журнал і старанно вивів у ньому число. 
День першого самостійного уроку.

Всі 45 хвилин аналізував франко-пру- 
ську війну, і все ж мав такс відчуття, 
наче учні у нього приймали екзамен. 
Дійсно, у нового вчителя була трохи див
на манера пояснювати. Він ніяк не міг 
сидіти зп столом і ходив по класу, як 
маятник — від дверей до дошки і — зно
ву назад. Розповідав він чудово. Слуха
ли всі із захопленням.

Щоправда, потім у школі всі звикли до 
Цієї дивини Анатолія Олександровича. А 
ного самого полюбили та неспокійну вда
чу дослідника рідного краю.

2.
Село сплелося в життя молодого вчите

ля зеленим шумовинням садів і звичними 
стрічками стежин. Тут врунилось його 
світле кохання, І пін, корінний харків’я
нин, назавжди полюбив це давні, але 
молодіюче село.

Ще школярем Анатолій одним з пер
ших записався в краєзнавчий гурток. По
тяг до історії, до героїчної минувшини 
рідного народу малював у його уяві ву
сатих запорожців на чайках, непокірно
го Кармалюха. а то — Миколу Щорса.

Створення Красносільського історико- 
краєзнавчого музею повністю 
вчителя. Вій перегорнув сотні архівних 
документів, записав кілька народних ле
генд поо перших поселенців, проштудію
вав «Сказание о населенных пуиктах 
Киевской губернии».

— Між іншим, там, — говорить Анато
лій Олександрович. — пишеться, іцо 
церква в Красносілці була побудована в 
1770 році на місці колишньої. Вп уявляє
те на місці колишньої!

Він піднімається зі стільця і починає 
збуджено ходити по кімнаті. Потім зу
пиняється біля вікна і, немов ніяковіючи 
за свою нестриманість, продовжує:

— Музей у нас хороший. Експозиція 
різноманітна: фотокопії, документи, ма
кети. Проте мало висвітлено сучасність. 
І ось зараз. напередодні ленінського 
ювілею, хотілось би поповнити музей но
вими матеріалами про сьогодення.

Я слухаю його І починаю розуміти, чо
му шкільний краєзнавчий гурток, яким 
керує А. О. Дайиека. має своїх адреса
тів у Олександрії, у Вінницькій області, 
у Мурманську. Учнівська комсомолів 
крупинках збирає Цікаві відомості 
рідне село і про ного вихідців.

Нанактипнішимн гуртківцями стали г»с- 
сятнкласяиці Валентина Проценко. На
талка Стельмах іа Валентина Крамар. 
1 це из дивно, адже їхній керівник — 
фанатик краєзнавчої справи. Бін написав 
глибокий і змістовний нарис про Краспо- 
сілку. починаючії від П заснування 
наших днів.

3.
Вони йдуть селом. Батько поспішає 

школи, син — у дитячий садок.
— Тату, що цс? — запитує п’ятирічний 

Сашко, тикаючи пальчиком па оксами
тові сходи озимої.

— Руна.
— А іцо такс руна?
- Це — сходи, Сашко. — Анатолій 

•Олександрович стишує ходу і пояснює:— 
11 цієї тендітної билинки виросте пружа- 
вс стебло, яке наллєіься колосом.

Хочеться доповнити, що І його вруна, 
учителя і пропагандиста, теж заколося
ться добрими справами. Але Сашко вже

П’ятирічки впевнений крок

II АНІС
ласка!

На порозі з’являється 
сільської комсомолі'! Василь Бо- 
гачук:

— Анатолій
ленінський

пожак

проводимо 
Зможете?

Василь не коментує, 
чає слово «зможете», 
настільки ясно: мовляв, 
Анатолію Олександровичу, 
час, то виступіть па 
вечорі.

— Коли»
— Завтра о 19-й.
— Гаразд, прийду.

Отже, треба буде иіс 
слухати пластинку
В. 1. Леніна. Запне виступу «Що 
таке Радянська влада?»

А наступного дня. затамував
ши подих, юнаки і дівчата наслу- 
ховупатимуть кожен звук цього 
історичною документа. Анатолій 
Олександрович оповідатиме не 
тільки про той тривожний час, 
коли виступав Ілліч, а й про за
пис, про те. як просто і дохід
ливо вождь Революції міг роз’яс
нювати завдання нової влади.

— Тут все юлопне: слова, інто
нація і навіть жест В. 1. Леніна.

А. О. Дайиека знову починає 
крокувати під столу до дверей, 
не помічаючи, що говорить сам 
із собою...

Сьогодні день молодого вчителя 
подібний па густо списану сто
рінку. Проте, цс — звичайний 
трудовий будень. Таких сторінок 
у його житті багатті».

За синіми квадратами шибок 
пливуть тонкі хмарини. Вони — 
як прозорі мрії пливуть і пливуть. 
Такі ж безформні, і в той же ч; 
ли уважно придивитися, нагадують 
летепських птахів або*гори.

— Чудові горн п Криму. — Анатолій 
Олександрович мрійливо примружується.

У минулому поні за відмінну пропа
гандистську роботу колгосп преміював 
його туристською путівкою по Радян
ському Союзу. А. О. Дайиека побував у 
Москві, в древньому Києві, у Ленінграді, 
у Волгограді. Є що згадати.

Анатолій Олександрович у підпусти). 
В ці дні його нанчасііиіе можна застати 
вдома, де пін сидить за невеликим сто
лом над книгами і зшитками. Література 
переважно і і домашньої бібліотеки. Тво
ри В. І. Леніна. «Економіка країн сві
ту». «Політична сатнра>, «Український 
правопис»...

Ми сидимо з ним па канапі в затишній 
кімнаті. Я гортаю фотоальбом, звідки 
мені посміхаються веселі студенти істо-

своє село кращим, більшим.
— А як ви дивитесь на тс, що мо

лодь їде із села?
— Якщо навчатися — щиро радію. А 

взагалі, з панюго колгоспу хлопці і Дів
чата виїздять рідко.

У розмові ЗІ МНОЮ ні
— Я часто думаю п[ 

руна, які ми. педагоги, дбайливо ііовшіні 
пироіцуваги. Мені хочеться, щоб попи не 
боялися негоди па безмежному лану 
життя. І головне, щоб не забували зем
лі. де народилися І змужніли...

За околицею Красносілки поле грає 
бронзовими переливами дорідної пшени
ці. Ледь чутно подзвонює під вітром до
стигле колосся. Важке і пишне, воно під
ступає до самого обрію, наполовину за
криваючи його.

Мабуть, добрі були пупа...
В. ГОНЧ/\РЕНКО,

спецкор «Молодого комунара». 
Фото Я. Бранка.

з

ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМ Цеп- 
трального статистичного уп

равління при Раді Міністрів 
УРСР, у 1-му півріччі І9Г>9 року 
план реалізації промислової про
дукції І випуску більшості най- 
нажлипіиіііх пнробіп перевико
нано.

Приріст промислового вироб
ництва порівняно з першим пів
річчям минулою року становив 
7,6 процента.

На кінець півріччя за попою 
системою планування та еконо
мічного стимулювання працюва
ло 6,5 тисячі промислових під
приємств. які виробили 82 про
центи усієї промислової продук
ції республіки І Дали 87 про
центів прибутку.

Продуктивність праці у про-

мнсловссті зросла порівнянії з 
відповідним періодом минулого 
року па 1.6 процента. Прибуток 
в цілому по народному госпо
дарству' збільшився на 6 про
центів.

Посівні площі всіх сільсько
господарських культур н респуб
ліці на 49 тисяч гектарів перс- 
ІІІІІЦІІЛИ посівні площі минулого 
року. Щпрічіїнй план закупок 
продуктів тпарннннцтпа в ціло
му пиконано.

Державні централізовані і 
нецентралізовані капітальні 
вкладення п народне Господар
ство республіки становили 3,8 
мільярда карбованців, або на 2 
проценти більше, ніж у першо
му півріччі минулого року.

Збільшилась чисельність ро-

бітпнків і службовців, зайняти« 
у народному господарстві УРСР, 
па три з лишком процент. 
Зросла їх заробітна плата: оп
лата праці колгоспників підви
щилась на 5 процентів; розви
вались торгівля І громадсько 
харчупаюія. Здійснювалось даль
ше ііолініїїенпя житлових І куль- 
іурпо-побуговпх умов населен
ня, За рахунок державних ка- 
пітллшіи.х вкладень І копітіч 
житлово-будівельних кооперати
вів поедено о експлуатацію »■• 
тисячі нових упорядкованих 
квартир загальною плошею .12-» т 
тисяч квадратних метрів

Досягнуто дальших 
розпитку охорони здоров я. 
родної освіти, науки ^р^АУ)Р. *
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Короткі літні вечори. Не встиг, 
нуть голубі сутінки оповити село, 
як, дивись, уже й північ розгортає 
прохолодні крила. Ото й поспіша
ють красносільці. Одні на спортив
ні майданчики, інші до бібліотеки. 
Ще комусь там треба після трудо
вого дня зайти до Будинку культу
ри на репетицію...

Микола Ковтуненко стомився за 
день. Он яку скирту вигнав з хлоп
цями біля ферми. Але по закінчен
ні роботи не пішов додому.

— Ходім, Іване, до ставу, — це 
до тракториста Кирилюка. — Ску
паємося, та й на човнах покатає
мось.

І чого б ото Іванові не погодити
ся! Пропозиція блискуча. А тут ще 
й дівчата по дорозі:

— Куди йдете, хлопці?
— Русалок ловити.
— А ми чом не русалки? Візь

міть із собою, — жартує Лариса 
Підкамінна.

І вже човен ладнається, весла 
занурюються у воду. Над срібляс
тим плесом зринає тиха вечорова 
пісня.

Іван та Микола принишкли. _Тіль- 
ки щось у грудях — стук, стук...

А з берега:
— Ну, хіба не можна без пісні?
Це заповзяті рибалки Сашко Ми- 

шустін та Микола Кирилюк. Теж 
трактористи.

— Ходімо он до того берега, — 
радить молодий учитель Анатолій 
Саржевський.

Але й там рибалкам не дуже 
щастить. Через хвилину-другу у во. 
ду — шубовсть! Ще і ще... Тільки 
кола розпливаються, а метрів за 
десять сд них спершу з’являються 
голова Сашка Заливи, потім — Ва
лентина Пересунька.

— А де ж Сопільник?
— О, цей шоферюга випірне, ма

буть, аж біля того берега.
Справді, Сашко Сопільник виплив 

там, де його ніхто й не чекав. Блис. 
нув кріпкими м’язами, змахнув ру
ками: правою, лівою, і вже — по
пробуй його наздогнатиі

— А що, хлопці, може, зі мною 
позмагаєтеся? — сміється до Заливи 
та Пересунька заправщиця кол
госпного автопарку Катя Проценко.

Хлопці піддають духу. Ще не ви
стачало, щоб їх Катерина обігнала!

Рибалки змотують вудки. Зсипа. 
ють до купи здобич, розпалюють 
багаття. А незабаром забулькала 
запашна юшка, смакують оте непов
торне варево і човнярі, і плавці..

А вечір снує все густішу й густі
шу канву, стелить прохолоду терп
кої м'яти.

— Може, будемо кінчати? — 
опускас волейбольний м'яч Василь 
Коновал.

— Давай, давай...
— Різаний!

— П'ять — вісім...
Не такої вже вдачі трактористи 

Микола Уманець, Віктор Мулявка, 
Андрій Кравченко, щоб залишити 
гру лише через якісь там сутінки. 
Тим більше, після того, як приїзди
ли до них волейболісти із сусідньо, 
го Баландйного. Приїхали, виграли... 
Тепер треба добре підтренуватися, 
бо незабаром команда має гостю
вати у сусідів.

У футболістів теж гаряча пора. 
Секретар комсомольської організа
ції, він же громадський тренер, Ва-

• — «Бур’ян».
— «Сон».
Так виникає кіновік- 

торина.
Раптом дівчата за

мовкають. Підводя
ться.

— Ходім...
Бач, зачули пісню. Співає Євгенія 

Дзюра народну пісню «Біля річки, 
біля броду». Завтра виступатиме 
на току агіткультбригада. І будуть 
лункі оплески, будуть вдячні слова 
колгоспників і на адресу Каті Крав
ченко і Олі Стельмах...

А завідуючий Будинком культури 
Іван Березій скаржиться:

—Хоч бери та йди до ставу юшку 
варити. Мало лаолоді приходить ве
чорами до моєї господи...

Що ж, літо є літо.
Може, й справді тобі, Іване, тре-

...Ну, а книга — то світ незвичайний —
Веселковим вогнем зоріє,

У однім ескадроні т Корчагіїїи.м 
Пролітають за обрій мрії!

силь Богаченко застерігає хлопців:
— Знайте, в колгоспі імені Горь. 

кого славна команда.
Та ось відлунали останні удари по 

м’ячу.
Тільки над ставом чути сплеск 

весел.
Здіймаючи куряву, вискочив мо

тоцикл з двору Миколи Уманця, по
дався на. Бурти... А сусідки — до 
Миколиної матері:

— Готуй, кумо, весілля!
I даремно біля Будинку культури 

ч раз по раз подає голос баян. Літо 
повело хлопців та дівчат вечорови
ми стежками, літо сипле у їх долоне 
квіти, мов зорі, одміряє незвідане, 
таємниче щастя...

Але ж ні. Он в освітленому вікні 
причаїлися за шахівницею силуети. 
Тиша. Грає Микола Болдовський та 
Андрій Бондаренко. Чия буде сьо
годні перемога?

Людно і в читальному залі бібліо
теки. Одні гортають журнали, інші 
газети переглядають.

— Глянь, який гарний портрет 
Миколайчука, — підсовує журнал 
Олена Стельмах Галині Синьогуб.

— Миколайчука? Це ж з якого 
фільму?

— «Тіні забутих предків».
У розмову втручається Василь Ко. 

новал:
— А ще в якому фільмі грає цей 

актор?

ба йти до розлогих верб, де пахне 
чебрецем і любистком, де у діво
че серце вселяє липень зоряний 
прелюд?

За гуркотом моторів не чують 
співу ні Володимир Юрченко, ні 
Анатолій Чухно, ні Анатолій Кра
мар... їм жнивувати од роси до ро
си. їх не зманити ніякою звабою. 
А втім — у хлопців своя вечорова 
симфонія, добра музика народжує
ться в лункому передзвоні запаш
них зерен.

Короткі літні вечори.
Репортаж Н. ПАЛИВОДИ,

Фото Л. БРАНКА.

...Л коли в надвечір’я повне 
З-понад ставу покотить місяць.

Загойдай нас. весільний човне. 
Влий у серце любові по вінця.

...Ти привндься мені перепілкою 
У житах, в молодому полі,
Ти наспися мені сопілкою 
Там^ де шляхом Ідуть тополі.

м. Кіровоград, вул. Лунач'арського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

«МОЛОДОЇ! КОММУНАР» — орган Кировоградского А Г
обкома ЛКСМУ, г. Кнропоірал.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі м. Кіровоград, вул. Глінкп, 2.
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Маршрут дружби: 
Сегед—Кіровоград

Цс не було звичайне пожвавлення перед прибуттям 
поїзда. Хвилювалися, поглядаючи па годинники, всі: 
секретар Зпам’япського міськкому комсомолу Кате
рина Гуііван, начальник обласного штабу студент- .. 
ських будівельних загонів Мироп Гладун, секретар 
парткому колгоспу імені Леніна Долинського району 
О, П. Фомуляев, піонери з табору імені Гагаріиа.іцо 
з квітами прийшлії зустрічати гостей.

Нарешті, вилетівши з-за повороту, поїзд Львів — 
Сімферополь притишив хід і зупинився на станції 
Знам’янка. У вікнах — обличчя, очі з цікавістю роз
дивляються навколо. Зарубіжні гості, студенти і сту
дентки Ссгедського університету, потрапляють в 
обійми молодих кіровоградців, притискують до гру
дей букети квітів, на які таке щедре українське літо.

Та молоді угорці приїхали не в гості. Вони будуть 
працювати. На них чекає новобудова в колгоспі іме
ні Леніна Долинського району.

В складі угорського студентського будівельного за
гону майбутні фізики, хіміки, філологи, доктор наук 
Салма Іштван, кандидат наук Людвіг Фабрик

Перекладачці Адслі Молнар, студентці Львівського . 
політехнічного інституту, не було роботи, коли зву
чали слова: «Ленін», «Дружба», «Мир». Пірош Шан
дор, Бака Іштванпс, Марія Мсйсарош, Ласло Ласло, 
Фслфилді Ласло, комісар загону Бака іштван, як і 
вся зарубіжна прогресивна молодь, добре розуміють 
зміст цих слів.

— Ви поїдете, — сказав заступник завідуючого! 
відділом обкому ЛКСМУ 1 ригорій Куцевол, — 
залишитс па українській радянській землі по собі 
добру згадку — нову будову. Вона етапе однією з 
тих Ланок, іцо зв'язує юних кіровоградців і вихован
ців Ссгедського університету, вона нагадуватиме нам 
про взаємні почуття симпатії і дружби.

Автобус з угорськими друзями вийшов на трасу 
Знам’янка — Кіровоград. Далі їх шлях ляже на село 
Кірове Долинського району, в колгосп, то носить 
дороге ім’я Леніна.

В. ДІМІІІ.

у Спорт

ОТЖЕ, „КАРПАТИ“ - СКА
Позавчора визначився другий 

фіналіст Кубка СРСР з футбо
ла: ростовські армійці з рахун
ком 1:0 виграли у своїх мос
ковських одноклубників.

Як відомо, право на останньо
му етані боротися за почесний 
тоофей тс раніше здобули

«Карпати». 9 серпня, у Всесоюз
ний день фізкультурника, ці дві 
команди й вирішать, куди поїде 
кришталевий приз — до Львова 
чи Ростова. Матч відбудеться в 
Москві, па Центральному ста
діоні імені В. I. Леніна.

У небі—повітряні акробати
.ХАРКІВ. 29 липня. (РАТАУ). Фінішував особисто-командпні^ 

чемпіонат України з парашутного спорту.
' У стрибках з висоти 1000 метрів на точність приземлення кра
щим «снайпером» став майстер сгіоргу з Запоріжжя Валентин 
Машенко. , п ,Кращою «повітряною акробаткою» стала шофер , іугашького 
авіаспортклубу ДТСААФ Олександра Козаченко.

У командному заліку перемогла перша команда Харкова, яка 
в сьомий раз підряд завоювала перехідний Кубок республікан
ського комітету ДТСАЛФ. На другому і третьому місцях - па
рашутисти Запоріжжя і Дніпропетровська.

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 1 серпня. Перша 

програма. 10.00 — Новини. (М).
10.15 — Для старшокласників. 
«Озовися. сип полку». (М). 
10.45 — Концерт. (М). Н.15 — 
Для школярів. «Вітер мандрі
вок». «Уссурійський край». (М).
12.15 — Тслевісті. (К). 12-25 —
Художній фільм «Залізний по
тік». (Кіровоград). 16.30 — Для 
дітей. «Зірочка». (К).. 17.00— 
Телеповипи. (М). 17.15 — «Ка
лейдоскоп». Популярна естрад
на програма. (Ленінград). 17.45
— «На актуальні темп». «Зуби 
дракона». Теленарис. (М). 18.15
— «Піонерське літо». (Львів). 
18.40 — Інформаційна програма 
«День за днем*. (Кіровоград). 
19,10 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 19.15 — Естафета но
вин. (М). 20.00 — До Дня заліз
ничника. Концерт. (М). 21.30 — 
Програма кольорового телеба
чення. Телевізійний театр мі
ніатюр «13 стільців». (М). 22.30
— «Погляд». Творчий вечір ак
торів театру імені Пушкіна. (К).
23.30 — Турнір соціалістичних 
країн з фехтування. (Мінськ).

Друга програма. 18.10 — Телс- 
вісті. (К).

СУБОТА, 2 серпня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
всіх. (М). 9.45 — Телсповиии.
(М). 10.00 — Музично-розва
жальна програма. (М). 10.30 — 
«Здоров’я». Науково-популярна 
програма. (М). 11.00 — «І_орн
співають». (Ужгород). 11.15 — 
Для дітей. «Червоний гриб». 
Телеспектакль. (К); 12.С0 —
Ювілей головної виставки краї
ни. (М). 12.30 — «Зустрічі з май
страми театру».' Народна ар
тистка РРФ.СР Ірма Яунзсмс. 
(М). 13.30 — Наша афіша. 13.35
— До Дня залізничника. «Екс
преси Донбасу». (Донецьк). 
14.05 — «За мандатом Ілліча». 
Телефільм. (К). 14.30 — «Скарб». 
Вистава телевізійного театру 
для дітей. (Дніпропетровськ). 
16.00 — На меридіанах України, 
(К). 16.30 — «А у нас у дворі». 
(Запоріжжя). 17.00 — Концерт 
артистів Київської оперети. (М).
18.30 _ Телевізійний атлас на
родів СРСР. «Карельська 
АРСР». (Петрозаводськ). 19.00
— Програма кольорового теле

бачення. М. Леонов. «Чекайте 
мого дзвоника». Прем’єра теле
візійного спектаклю. .Частини 
перша і друга. 21.30 — «Світ со
ціалізму». (М). 22.00 — Худож
ній фільм «Щит і меч». НІ се
рія. (М). 23.30 — Концерт заслу
женого артиста УРСР В. Ан- 
дєєва. (К).
0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ 
ЧЕТВЕР. ЗІ липня. П.00 — Тс- 

л’евісті. (К). Н.10 — Телефільм
«Життя Матвія Кожсм’якіпа». 
Частина перша, 16.15 — ІО. Че- 
ловецький. «Веселі та сумні 
пригоди сірого мишеняти Ми- 
цнка». (Донецьк). 17.00 
Фільм для дітей. 17.40 — Телс-^»- 
вісті. (К). 18.00 — Промислова 
програма «Еталон». (Одеса). 
18.30 — Закриття Декади уз
бецької літератури і мистецтва 
в РРФСР. Трансляція з Крем
лівського Палацу з’їздів. 22.00 — 
Телефільм .«Життя Матвія Ко- 
жем’якіиа». Частина друга.

X- П'ЯТНИЦЯ, 1 серпня. 10.00 — 
Новини. (М). 10.15 — Для школя
рів. «Озовнся. син полку!» (М).
10.45 — Концерт ансамблю пісні 
і танцю Палацу культури Єре
ванського шинного заводу. (М).
11.45 — /Телефільм «Життя Мат
вія Кожсм’якіпа». Частина дру
га. 16.30 — ’Для дітей. «Зіроч
ка». (К). 17.00 — Новини. (М).
17.15 — Естрадна програма «Ка
лейдоскоп». (Ленінград). 17.45 — 
Теленарис «Зуби дракона». (М).
18.15 — «Піонерське літо». 
(Львів). 18.4.0 — Телезісті. (К).
19.15 — Естафета новіш. (М).
20.00 — Концерт з Палацу спор
ту. (М). 21.30 -- Програма ко
льорового телебачення. Теле- 
театр мініатюр «Тринадцять 
стільців». (М). 22.30 — Моло
діжна програма «Погляд». (К). 
23.ІД) — Турнір команд соііі^ 
лістнчннх країн з фехтуі)іі>'гу\3-«-х 
(Мінськ).

Т. в. о. редактора К>. МОТОРНИЙ.
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