
ЗАВТРА —

ДЕНЬ

РИБАЛКИ
За багатим уловом... ,

Фото В. КОВПАКА.

смарагдову чуприну Нептуна 
ід й завіється десь у ЛІСИ 
шукати Пригод або заплі
тати косу достиглій пшениці.

і знову баркаси пливуть 
морси. Дужі руки виймають 
сіті і сріблястими самород
ками падають на дно рибаль
ської посудини добрячі ля
щі. а заодно товстобокий су
дак, не зіпсована давнього 
славою скромна тараня і(за 
компанією, чи як?) сімей
ство цікавих окунів. Трагі- 
лясться іі сомище.

...Сонце тільки-но завітало 
до сусідньої« годинного 
пояса, а на березі Кремен
чуцького моря вже гудуть 
мотори. Десь через годину 
вигляне з-за обрію Я рило, 
пробасить доброзичливо:

— Ох, ці мені рибалки.
Розправить проміння, кине 

господарським оком за греб
лю, чи всі його давні знайо
мі тут. Онде баркас під но
мером 2784. То Олександр 
Володимирович Сухенко з 
своїм напарником перевіряв 
сіті. Цей чоловік знає, де 
риба водиться. Недарма

ПРОЛЫ АРІ ВСІХ КРАГИ, ЄДНАНІ ЬСЯ;
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КІЛОМЕТРИ
ПРОЗОРОГО ЦЕХУ

Море не завжди буває спо
кійним, Налетить рудий сте
повий вітрище, покотить хви
лю, почне гратися рибаль
ськими баркасами, А то ще 
(і хмару прихопить з собою, 
сипоне прозорими зернами 
дощу. Тоді з ним жарти по
гані. Поспішай на базу з 
уловом чи без улову.

Хоч, зрештою, степовик — 
легковажний вітер. Пожар
тує, вкриє сивиною бурунів

піврічний план вилову риби 
виконав на 256 процентів. А 
думаєте, Юрій Михайлович 
Донченко не знає? В нього 
274 проценти. Чи Василь 
Омелянович Боровик, чи Са
венко...

Здається, всі в морі. Онде 
Яків Данилович Петров зі 
своїм сином. В батька пішов 
хлопець. А ои і Шумейко. 
Цього він вже вісімнадця
тий рік знає.
(Закінчення на 2-й стор.)»

ПРО ВІЗИТ партійно-урядової 
ДЕЛЕГАЦІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
В СОЦІАЛІСТИЧНУ РЕСПУБЛІКУ

СЬОМА СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

7—8 липня в Києві проходила 
сьома сесія Верховної Ради Україн. 
ської РСР сьомого скликання.

Сесія проходила у знаменні дні. 
Трудящі нашої республіки разом 
з усім радянським народом, про
довжуючи ювілейну Ленінську тру
дову вахту, прагнуть успішно за
вершити п'ятирічку. Вибори до 
Верховної Ради СРСР, які недавно 
відбулися, ще раз переконливо 
продемонстрували монолітну єд
ність партії і народу. Одностайне 
схвалення викликали у робітників, 
колгоспників, інтелігенції рішення 
липневого Пленуму ЦК КПРС. 
Здійснення накресленої Пленумом 
програми дальшого піднесення 
сільського господарства буде но
вим великим вкладом у створення 
матеріально-технічної бази кому 
нізму а нашій країні.

В Сесійному залі Верховної Ра
ди УРСР зібрались депутати і 
гості — передовики і новатори 
промислового і сільськогосподар
ського виробництва, діячі науки і 
культури, представники партійних, 
радянських і громадських орга
нізацій.

Сесія розглянула такі питання:
— про стан і заходи по дальшо

му поліпшенню обслуговування 
населення установами і підприєм

ствами зв язку Української РСР;
— про проект Земельного ко

дексу Української РСР;
— про затвердження Указів 

Президії Верховної Ради Україн
ської РСР.

З доповіддю у першому питан
ні виступив міністр зв'язку УРСР 
депутат Г, 3. Сінченко.

Співдоповідь у цьому питанні 
зробив голова комісії Верховної 
Ради УРСР по транспорту і зв’яз
ку депутат В. Ф. Добрик.

Депутати одноголосно прийня
ли Постанову «Про стан і заходи 
по дальшому поліпшенню обслу
говування населення установами 
і підприємствами зв'язку Україн
ської РСР».

Потім депутати розглянули пи 
тання про проект Земельного ко
дексу Української РСР. З допо
віддю виступив голова комісії за 
конодавчих передбачень Верхов
ної Ради УРСР депутат Я. Ю. Паш
ко. Він говорить, що в розв'язан

ні завдань, поставлених партією, 
важливу роль відіграє радянське 
Земельне законодавство, яке за
безпечує необхідні умови для 
дбайливого використання всіх зе
мельних ресурсів нашої країни.

Доповідач спиняється на ос
новних положеннях проекту Зе
мельного кодексу УРСР.

Запровадження Земельного ко
дексу в життя сприятиме чіткому 
врегулюванню земельних відно
син і створенню необхідних умов 
для побудови матеріально-техніч
ної бази комунізму,

Верховна Рада одностайно прий
має Закон про затвердження Зе
мельного кодексу Української 
РСР.

У третьому питанні порядку 
денного роботи сесії — про зат
вердження Указів Президії Вер
ховної Ради Української РСР ви
ступив секретар Президії Верхов
ної Ради УРСР депутат А. Н. 
Зленко.

Депутати одноголосно прийма
ють Закони і Постанову про зат
вердження Указів Президії Вер
ховної Ради УРСР, прийнятих у 
період між сесіями.

В роботі сесії взяли участь ке
рівники Комуністичної партії і 
уряду України товариші В. І. 
Дрозденко, О. П. Ляшко, М. О. 
Соболь, О. А. Титаренко, П. Ю. 
Шелест, 8. В. Щербицький, М. М. 
Борисенко, Ф. Д. Овчаренко, І. С. 
Грушецький, члени Президії Вер
ховної Ради УРСР і уряду респуб
ліки.

(РАТАУ).

РУМУНІЮ
Як важливий вклад у дальший розвиток всебічного 

радянсько-румунського співробітництва, у зміцнен
ня єдності і згуртованості соціалістичних країн ха
рактеризуються результати візиту в Соціалістичну 
Республіку Румунію радянської партійно-урядової 
делегації на чолі з Головою Ради Міністрів СРСР, 
О. М. Косигіним у радянсько-румунському комюні
ке. В ньому відзначається, що між партійно-урядови
ми делегаціями обох країн відбулись переговори, 
які проходили в товариській обстановці, в дусі взає
морозуміння.

У комюніке підкреслюється, що підписаний у ході 
візиту новий радянсько румунський Договір про 
дружбу, співробітництво і взаємну допомогу відоб’ 
ражає нагромаджений досвід радянсько-румунсько
го співробітництва, досягнення обох країн у бу
дівництві соціалізму і комунізму, зміцнення відно
син дружби та співробітництва між соціалістичними 
країнами, зміни, що відбулися в Європі і в усьому 
світі. Делегації висловили переконання, що поглиб' 
лення дружнього співробітництва Радянського Союзу 
і Румунії відповідає корінним інтересам народів 
обох країн і світової соціалістичної системи в цілому,

ПІДПИСАННЯ

РАДЯНСЬКО-РУМУНСЬКОГО

ДОГОВОРУ
БУХАРЕСТ. (ТАРС). 7 липня тут відбулось підпи

сання Договору про дружбу, співробітництво та 
взаємну допомогу між Союзом Радянських Со
ціалістичних Республік і Соціалістичною Республікою 
Румунією.

Договір підписали: з радянської сторони — Голо
ва Ради Міністрів СРСР, член Політбюро ЦК КПРС 
О. М. Косигін; з румунської сторони — Голова Ради 
Міністрів СРР, член виконкому і постійної президії 
ЦК РКП Й. Г. Маурер.

в * *
У той же день у Бухаресті відбувся мітинг ру- 

муно радянської дружби. На мітингу з промовами 
виступили І. Г. Маурер і О. М. Косигін.

АГІТБЕСІДКА
НА ТОКУ

Раїса Миколаївна Коїібеїіко, сек
ретар партійної організації колгоспу 
Імені XX з'їзду КПРС, — розробила 
змістовний плай иолітмасової ро
боти на період жнив. Про це пові
домила районна газета. Досвід пар
тійної організації цього колгоспу 
вивчають всі господарства, застосо
вують його у своїй практиці.

В артілі обладнано тік, тут жо 
агітбесідка, де роботу серед кол
госпників проводить досвідчені агі
татори і політінформаторн В. С, 
Собко. П. М. Кличко. В. Г. Днклова 
та інші.

Нині йде жваве обговорення ма
теріалів липневого Пленуму ЦК 
КПРС. Агітбесідка, Інші приміщен
ії«, де будуть відпочивати і обгово
рювати свої справи хлібороби, об
ладнані транспарантами, гаслами,

І. євсєєв, 
зав. відділом пропаган
ди і агітації Долинського 
райкому КП України.

МРІ ШВА у пас почалися два 
дні тому. За день скосили 

чималий лан — 357 гектарів. 
Та й час не чекає. Адже відо
мо, що найменші втрати, коли 
збирання триває 10—12 днів. 
Тож поспішати доводиться з 
самого початку. В перший день 
в поле вийшли вісім лафетних 
жагок. А увечері вже були ві
домі результати початку жнив. 
За день поклали у валки ози
мої пшениці на площі 277 гек
тарів, скосили горох на 60 гек
тарах. Одночасно йде заготівля 
кормів для тваринництва. Вже 
скосили 20 гектарів еспарцету.

Види на урожай цього року 
непогані. Виходячи з ужинку 
першого дня, передбачаємо зі
брати на круг по 25 центнерів 
пшениці, по 20 центнерів го
роху. Основне сьогодні —> зі
брати без втрат.

Незабаром вк.і <ича 11,, » в риооіу 
всі 14 комбайнів <гСК-4>. Підготов
лені вони, як засвідчила чіеціальна 
комісія по перевірці техніки до ко
совиці на чолі з головним інжене
ром районного управління сільсько- 
ю господарства О. А. За харовим 
відмінно. Коли через комбайни при

Успіх — 
з першого дня
перевірці пропускали полону, змі
шану з зерном, жодною зернятка 
не йшло у відходи.

Особливі вимоги до наших 
водіїв. Від них залежить і своє
часне транспортування зерна 
від комбайнів, і його доставка 
без втрат. Та можна покласти
ся на водійськнй досвід комсо
мольців і молоді колгоспного 
гаража. Леонід Литвин тільки 

повернувся з лав Радянської 
Армії. Але возити хліб для 
нього не новина. До служби 
вже мав шоферський стаж. Не 
перший рік возить хліб й ком
сомолець Віктор Любенко. А 
на нинішніх жнивах йому ви
пала особлива честь. Віктор 
першим серед товаришів одвіз 
новий хліб на державний прий
мальний пункт.

Рішення Пленуму ЦК КПРС. 
який накреслив конкретну про
граму дальшого розвитку сіль
ського господарства, знайшли 
палкий відгук у наших хлібо
робів. І кожний прагне внести 
свою гідну частку у загальпч 
справу.

Б. КОБЕЦЬ, 
головний економіст кол
госпу «Шлях до комуніз
му» Добровеличківського 
району.
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В ім’я науки, для блага людей
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ В МОСКОВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Визначному подвигу радян- 
-* ських космонавтів, які здійсни

ли небувалий вісімнадцятидо- 
бопий політ навколо нашої пла
нети на космічному кораблі 
«Союз-9», зустрічі з льотчика- 
ми-космонавтами СРСР двічі 
Героєм Радянського Союзу 
А. Г. Ніколаєвим і Героєм Ра
дянського Союзу В. І. Севастья- 
новим, була присвячена прес- 
конференція, яка відбулася 9 
липня в Московському універ
ситеті на Ленінських горах. її 
організували Академія наук 
СРСР і Міністерство закордон
них справ СРСР.

Понад дві тисячі представни
ків преси, кіно, радіо і телеба
чення, наукових і громадських 
організацій бурхливими оплес
ками привітали появу в прези
дії прес-конференції героїв но
вого космічного польоту, ви
значних радянських учених.

Прес-конференцію відкрив 
вступним словом президент 
Академії наук СРСР академік 
М. В. Келдиш.

Він повідомив про те, що в 
тривалому космічному польоті 
екіпаж успішно виконав склад
ну і широку програму науково- 
технічних експериментів і ме- 
дико-біологічних досліджень. 
Результати цього польоту, під
креслив президент, мають ве
лике значення для розвитку 
космонавтики.

Президент академії палко 
поздоровив мужніх космонав
тів і побажав їм дальших успі
хів у благородній справі осво
єння космічного простору. Він 
повідомив, що президія Ака
демії наук СРСР відзначила 
видатний вклад у розвиток кос
монавтики льотчика-космонавта 
СРСР А. Г. Ніколаєва, раніше 
нагородженого Золотою ме
даллю імені К. Е. Ціолковсько- 
го, і присудила Золоту медаль 
імені К. Е. Ціолковського льот- 
чику-космонавту СРСР В. І. Се
вастьянову.

Під оплески присутніх ме
даль була вручена герою кос
мосу.

Слово надається члену-ко- 
реслонденту АН СРСР О. Г. 
Газенку, Політ А. Г. Ніколаєва і 
В. І. Севастьянова, сказав уче
ний, переконливо показав, що 
людина може не тільки трива
лий час жити, але й ефективно 
грацювати в умовах космічного 
польоту.

Вчений робить висновок: при
стосування до звичайних умов 
земного існування після три
валого перебування в стані не
вагомості проходить з певними 
труднощами і досягається, оче
видно, більшим напруженням 
фізіологічних систем, ніж адап
тація до стану невагомості.

На трибуні — командир ко
рабля «Союз-9» льотчик-космо- 
навт СРСР А. Г. Ніколаєв. Він 
розповів коротко про корабель 
«Союз-9» і про підготовку до 
польоту.

Корабель «Союз-9», заявив 
космонавт, в основному анало
гічний попереднім кораблям 
типу «Союз». Відповідно до 
програми тривалого польоту на

ньом“у було зроблено деякі 
зміни, зв'язані з необхідністю 
поліпшення умов роботи і від
починку космонавтів.

Наша робота в космосі про
ходила в досить комфортних 
умовах: на кораблі «Союз-9» 
було все необхідне для роботи 
і відпочинку. Велике задово
лення маги ми від гарячої 
їжі: борщ, суп харчо, кофе. Во
ду пили без обмеження, хоча 
сильного бажання приймати її 
не було. Спали в спеціальних 
спальних мішках. Сон у нас був 
глибокий, засинали швидко. Од
ного разу сонний виплив із 
спального мішка, а коли про
кинувся, то побачив себе на 
стелі орбітального відсіку.

Ззгалом політ ми перенесли 
добре, каже А. Г. Ніколаєв, від
верто кажучи, ми не чекали, 
що після приземлення з’яв
ляться деякі труднощі зворот
ного звикання до умов життя 
на землі, або, як кажуть меди
ки, реадаптації. Було важко 
підвестися з крісла. Після від

криття люка вибратись із спуск
ного апарата нам допомогли 
товариші з розшукової групи.

Потім виступив бортінженер 
корабля «Союз-9» льотчик-кос- 
монавг СРСР В. 1. Севастьянов. 
Він детально зупинився на тех
нічних експериментах, здійсне
них на кораблі «Союз-9».

У польоті, відзначив він, про
водилися випробування нового 
автоматичного датчика орієн
тації на зірки, який забезпечує 
надійну і точну орієнтацію ко
рабля на фоні сильних світло
вих перешкод. Випробування 
дали можливість опрацювати 
прилад і вибрати якнайкраще 
його характеристики. Успішно 
пройшов випробування візуаль
ний оптико-електронний при
лад, що забезпечує ручну орі
єнтацію корабля на Землю 
при польоті над тіньовим бо
ком.

Бортінженер коротко спинив
ся потім на деяких наукових 
експериментах по дослідженню 
навколоземного космічного 
простору.

* * *
Вчені і космонавти потім від

повіли на численні запитання 
представників радянської і за
рубіжної преси.

(ТАРС).

КІЛОМЕТРИ 
ПРОЗОРОГО 
ЦЕХУ

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.).

Працюють хлопці. І ці 
двоє молодих, що тільки-но 
з армії, — Льоня Алтурін та 
Віктор Шнир — теж хоче 
не відставати від старших.

Хоч і не все гаразд пихо- 
днть. Рибальська професія 
тільки на перший погляд 
проста. Насправді — не за 
один рік станеш рибалкою. 
Це знає Ярило, бо без ліку ліг 

І освітлює володарям моря 
шлях до рідної оселі. Міцну 
душу потрібно мати, аби на
довго, а то й па псе життя 
залишитись з морем.

...Скромне спорядження 
рибалки. Весла, рятувальний 
пояс, якір, спеціальний кос
тюм та фляга з водою. І, 
пвичайно, обід. До нього сі
дають, коли перевірено бо
дай половину сітей. А їх 
двадцять чотири, 1 кожна — 
близько шістдесяти метрів 
завдовжки. Майже півтора 
кілометра прозорого цеху.

...Повертаються на базу 
рибалки не разом, а поодин
ці. Хто коли впорається з 
роботою. І з різною здобич
чю, бо море — не верстат, не 
все залежить від бажання 
людини. На березі рибалок 
зустрічав бригадир Микола 
Михайлович Куленко.

А бував й триста кілогра
мів, бував п’ятсот, а то й за 
шістсот перевалить. Знав 
бригадир, коли риба йде, 
хлопці не підведуть. Мину
лого року піврічний план 
виконали на 129 процентів. 
Цього року — па сто сорок. 
Лише протягом другого 
кварталу виловили 1208 цент
нерів риби. Тому й першість 
в колгоспі другий рік веде 
саме його бригада.

Підсумки роботи підводя
ться щодекадно. Три черво
них вимпели через кожні де
сять днів переселяються з 
баркаса па баркас. Буває, 
переселяються, буває, й ні. 
А от, що перехідний Черво
ний прапор артілі недавно 
прописався в бригаді номер 
один, то цс факт.

Б. КУМАНСЬКИИ. 
Світловодський 
рибколгосп 
імені Петровського.

У колгоспі «Україна» Бобринецького 
району вміло експлуатують техніку, добре 
за лею доглядають, проводять ремонт 
згідно графіка.

На фото: тракторист Анатолій МЕТО
ДА? (зліва) і помічник бригадира трак» 
торної бригади Георгій КУШНІР перевіря
ють вузли двигуна трактора.

Фото В. КОВПАКА.

БРИГНДНЕ
ЛІТО

Бригадир літо - ■ п Болгарії називають період шкільних і студентських 
канікул, колі' тисяч' -чіп | дівчат, організовуючись в бригади, йдуть добро
вільно допомагати ■ тьинкам, робітникам сільського господарства, сіль
ським кооператорам . . гало традицією. Вже в квітні визначаються об’єкти, 
па яких буде прзціонаїи молодь. Зараз формуються національні, окружні і міс
цеві бригади.

Велику увагу п цьому році приділяють лісонасадженням. В них візмуть 
участі, багато бригад, в тому числі міжнародна бригада, в яку ввійдуть 100 
молодих посланців Із 25 країн. Значне число болгарської молоді вийде на бу
дівництво нових залізниць. Національна бригада імені Хрнсто Ботева надасть 
допомогу п будівництві атомної електростанції. Інші бригади будуть зайняті на 
спорудженні содового заводу в місті Девня, нової пристані у Варкі, нафтохі
мічного комбінату в Плевені І інших об’єктах.

Студенти Інститутів і спеціальних шкіл використовують можливості бригад
ного літа .щоб познайомитися з виробничим процесом, машинами, обладнан
ням І поповнити свої технічні знання.

Д. БОЧАРОВ, 
кореспондент ІАРС. 

Софія.

ЮНАКИ та дівчата різних 
професій з підприємств 

та артілей району. Не схожі 
між собою, робота, скажімо, 
будівельника та хлібороба, 
проте напрямок діяльності 
тих, хто зібрався за «круг
лим столом» газети «Моло
дий комунар», а саме, ком
сомольських ватажків та на
чальників штабів «Комсо
мольського прожектора» 
підприємств та артілей Світ- 
ловодського району, один — 
боротьба за підвищення 
ефективності виробництва, 
за економію виробничих ре
зервів, боротьба з прогуль
никами, всіма тими, хто 
шкодить виробництву. Тож 
було чим поділитись гостям 
газети, кожен зацікавлено 
слухай розповідь колеги...

Районний штаб «комсо
мольського прожектора» 
очолює Віктор Петраков. 
Саме тут узагальнюється 
досвід роботи «прожекто
ристів», вироблюються ос
новні напрями діяльності в 
первинних організаціях. Не
щодавно на засіданні бюро 
МК ЛКСМУ заслухано пи
тання про роботу штабу 
«КП» міськзмішторгу. Було 
про що розповісти Тамілі 
Гончарук. Рейди перевірки 
якості торгівлі, здійснені до
зорцями, допомогли лікві
дувати багато недоліків в 
обслуговуванні населення 
міста. Бюро міськкому ком
сомолу узагальнило досвід, 
поставило завдання перед 
секретарями перв и н н и х 
комсомольських організацій 
ознайомити з ним молодь 
району.

Зараз районний штаб 
«Комсомольського прожек
тора» взяв під контроль ро
боту молоді на жнивах.

— В нашому господарстві цьо
го літа працюватиме на жни
вах 9 агрегатів, — говорить сек
ретар комітету комсомолу артілі 
ім. Куйбншепа Григорій Мотай- 
ло. — Коли йшлось про підго
товку до жнив, малось на увазі 
перш за все перевірити готов
ність техніки. На час рейду 
один з ком бай піц ще не був пе
ревірений в роботі, оскільки ком
байнер в цей час. виконував ін
ше завдання. За вимогою «про
жектористів» комбайн переві
рено. Після рейду відремонтова
но ) візок для перевезення по
дрібненої соломи. Вже потім 
перевіряли токи, в складанні 
планів роботи багато допомагав 
актнп «Комсомольської о про
жектора». Кожному на своїй ді
лянці роботи помітні недоліки. 
Велику допомогу падає нам 
член групи народного контролю 
артілі Г. І. Різнічеііко, якого ми 
ввели в штаб «КП».

До речі, про тісний контакт з 
групою народного контролю го
ворили іі Інші учасники зустрі
чі — Уляна Павловсьна. началь
ник штабу «КП» артілі ім. Жда
нова, Лій кола Кривошея, секре
тар комітету комсомолу артілі 
«Заповіт Леніна», Микола Зу
бенко, секретар комітету ком
сомолу автонід п р н є м с т в а 
№ 10037.

— Дієвість штабу «КП» 
багато в чому залежить від 
його активу, — зауважує 
Микола Зубенко. — На на
шому підприємстві багато 
недоліків викрито завдяки 
роботі таких комсомольців, 
як Оля Соколова, Люда Бі
лоус, Люба Чупріна, Люба 
Телик, Зіна Чуйко, Борис 
Федань. Запам'яталось, як 
одного разу перевіряли са
нітарний стан автобусів пе
ред виходом їх на маршрут. 
Кілька автобусів поверну
лись знову в гараж для на
ведення в них чистоти, після 
чого матеріали рейду дове
дено до адміністрації, опо
віщено в стіннівці. Досить 
тепер комусь з «прожекто
ристів» з’явитись на терито
рії автогосподарства, як по
дії, які відчувають, що в 
їхніх машинах не все гаразд, 
самі повертають машини в 
гараж, щоб навести поря
док. Побоюються дозорців і 
ті, хто любить привласнити 
державну копійку.

ки про порушення на даній 
дільниці, а й на сусідніх. 
Зв’язок між постами «про
жектора» на дільницях на
дійний і швидкий. Якось нам 
на будівництво завезли з ви
робничого об’єднання «Дні- 
проенергобудіндустрія» не
якісні залізобетонні плити. 
Ми зв’язались з «прожекто
ристами» об’єднання. Це 
дало позитивні наслідки. Ни
ні ми підтримуємо з ними 
постійний зв’язок, 
кий контакт між 
«Комсомольського 
тора» підприємств 
зацій, які пов’язані виробни
чими умовами, на мою дум
ку, може дати 
ристь.

— В діяльності 
тіп» велику роль 
лення керівників 
ти, 
тету комсомолу артілі ім. Лені
на Василь Авраменко. — Я не
впевнений, що всі ті рейди, які 
здійснено нашими дозорцями, 
принесли б стільки користі, як
би не підтримка з боку партій
ної організації та голови артілі 
Степана Івановича Бурлаки. 
Матеріали рейдів «Комсомоль-

Ось та- 
штабажя 
прожек- 
і органі-

велику ко-

«прожекторис- 
відіграе став- 
до їх робо- 

говорить секретар комі-

МІРА
ПИЛЬНОСТІ

ШТАБ

«КРУГЛИЙ СТІЛ» зі світловодцями

— А ви .знаєте, як діє на по- 
рушників трудової дисципліни 
стіннівка? — Це Уляна Павлов- 
єька. — Трапився у нашій артілі 
їм. Жданова такий випадок, про 
який зараз згадуєш з усміш
кою. Один водій якось замість 
того, щоб працювати, заїхав у 
посадку, та й розлігся собі спа
ти. На цьому й спіймався. На
малювали ми його, листок пові
сили на видному місці. Дуже це 
вразило шофера. ’«І для чого 
це я так зробив? Нащо мені цей 
клопіт, щоб все село смія
лось?.. — докоряв сам собі...

Гласність. Так, вона віді
грає неабияку роль в роботі 
дозорців. Про це говорить і 
Тамара Хоменко, секретар 
комітету комсомолу БУ-1 
тресту «Кіровоградвугле- 
буд».

— Недоліків у нас на бу
дівельних майданчиках ще 
досить. Та ось і нещодавно 
газета «Молодий комунар» 
писала про це. Намагаємось, 
щоб їх було поменше. При 
управлінні є фотовітрина, в 
якій вміщуються фотознім
ки після рейдів «прожекто
ристів». Окрім цього, на 
кожній будівельній дільниці 
випускаємо бойові листки, в 
яких розповідається не тіль»

ського прожектора» не зали
шаються, як кажуть, «під сук
ном». Того ж дня па виробничій 
нараді, вони доводяться до ві
дома всіх і встановлюється тер
мін усунення недоліків.

«Прожектористи» цікавля
ться іншими формами діє
вого контролю.

У виступах Уляни Павпов- 
ської, Миколи Кривошеї, 
Миколи Зубенка звучала і 
інша тема: захист прав мо
лоді. Відрадно, що всі учас
ники бесіди за «круглим 
столом» розуміли це питан
ня у більш широкому плані, 
а саме: «КП» має не лише 
контролювати виконання за
конодавства щодо підлітків 
і молоді. Він повинен бра
ти участь в поліпшенні умов 
для праці і навчання, відпо
чинку юнаків і дівчат.

Присутні на бесіді обгово
рили питання про авторитет 
штабу «КП» на виробництві, 
про залучення спеціалістів 
до роботи в «КП», про 
взаємодію міського штабу 
«Комсомольського прожек
тора» і первинними органі
заціями, намітили плани 
майбутньої роботи
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да РІДНОГО ДОМУ
ІНТЕРВ’Ю ДАЮТЬ ГОСТІ З ГОЛЛАНДІЇ

Ось і будинок 3 потрібним номером, З хвіртки ВИХОДИТЬ 
жінка.

— Ви, мабуть, і в Ольга Іванівна? — запитуємо, привітав« 
шись.

— Ні. вона чорнява і трохи повніша. Та ви проходьте. Ва
на скоро буде. А чоловік Ольги дома...

Ступили кілька кроків у подвір'я — і виноградна лоза схо
вала нас від безжалісного сонця, дихнула прохолодою а 
чоловіки, що «забивали козла» за столом у своєрідній 'аль
танці, запросили до себе.

Гра йшла жваво, але мовчки, бо Корнеліус Кок, чолопік 
Ольги Іванівни, не знав ні української, ні російської, а ми 
не знали його рідної мови. 1 лиш коли вернулася Ольга Іва
нівна, то вдалося взяти інтерв’ю.

А перед тим Іван Петрович Михайленко, батько Ольги 
неквапливо повідав про долю дочки. ’

Дев’ятнадцятирічною вивезли її фашисти у неволю в Ні
меччину. Скінчилася війна, повернулися солдати до рідних 
домівок. А від Ольги — жодної вісточки. Мати висохла з 
го{уя, втратила оудь-яку надію побачити свою дитину. Доб- 
р! люди надоумили звернутися до Міжнародного Червоного 
Хреста. І знову роки і місяці хвилюючого чекання. 1 сльози 
радості над листом. «Жива, здорова...»

— А ось І вона сама, легка на помнні,—сказав старень
кий, знайомлячи з дочкою, що зайшла.

Сім'я Кок. люб’язно відповіла на запитання. Ольга водно
час І давала інтерв’ю, і була перекладачем.

— Ви, я чув, приїжджаєте в гості не вперше, які 
зміни вам кинулися в очі?

Ольга: Так, всім сімейством ми приїжджаємо в 
гості вже вчетверте за останні десять років. Частіше 
бувати не дозволяє сімейний бюджет. Минулого разу 
були з старшою дочкою Танею, тепер 
ось з Моиікою.

Зміни? В Кіровограді виросло за цей час багато 
нових модерних споруд і саме місто стало модерні-

Корнеліус: Ваші люди мають, видно, гроші, бо 
всюди, де ми не проїжджали, видно новобудови.

У Голландії теж багато будується?
Ольга: Так, у нас чимало споруджуються житлових 

будинків з усіма комунальними зручностями. Але во
ни дуже дорогі. То не для робітників. їм будують 
попростіші.

— Ви бачили кіноепопею «Визволення»? Яка ваша 
думка про цю картину?

Корнеліус: Це найкраща з картин, які я бачив про 
війну, найбільш реалістична.

Ольга: Я так переживала, поки дивилася. Дуже 
хвилювалася. Війна для мене — страшний спомин. 
Єдина світла сторінка — зустріч з Корном у фашист
ській неволі. Вій підтримував мене морально. Потім 
одружились, переїхали до нього на батьківщину. Це 
вже по закінченні війни.

Скучаєте за рідними?
Ольга: Якось я привезла звідси український де

рев'яний ополоник. Так вйг висить у мене у вітальні 
як дорога реліквія про дитинство.

Діти тягнуться до російської мови. Таня, старша 
донька, непогано говорить російською.

У Ротердадгі, де ми живемо, е товариство. Ми 
збираємось періодичпо, переглядаємо російські філь
ми. Збираємось ми обов’язково в річницю Жовтня, 
в день народження В. І. Леніна.

Що вам взагалі сподобалося на Україні?
Корнеліус: Тут тепло, чудова погода. Щирі люди. 

Життя чудове. Ми переконалися, що у вас дещо не 
так, іЗ^там розповідали раніше.

в. цвях.

НА ТЕМИ МОРАЛІ

СКІЛЬКИ дівчат приходить па будо
ву щороку? Не знаю точної цифри. 

Ллє думаю, що багато. З ПТУ прихо
дять цілими групами, йдуть по комсо
мольських путівках вчорашні учениці, 
їх веде сюди бажання знайти своє міс
це в житті, свою роботу — найулюбле
нішу. Зрештою, — колектив, друзів — 
все, без чого не можпа жити на світі.

Інспектор по кадрах Кіровоградської 
пересувної механізованої колони № 7 
С. О. Олійшіченко переглядає купку 
заяв: «Прошу прийняти...».

Надія закінчила Перегонівську шко
лу Голованівсг.ксго району. Одержала 
свідоцтво. Куди ж тепер? Відповідь ви
зріла відразу: поїду в місто, влаштуюсь 
па яку-небудь роботу, аби в селі не си
діти. Так і зробила. ;

Приїхала. Поселили о гуртожиток, 
видали новсьнку спецівку з маленькою 
кишенькою на грудях. 11а будові спо
чатку подобалося все: I те, що відпо
чивала гуртом, присівши па купу цегли. 
І сама робота: було до незвичайного 
дивно, йдучи додому, оглядатись на 
риштування I усвідомлювати, що ще 
вранці цієї стіни не було, взагалі не 
було. Та це тривало недовго. Зникло 
захоплення.

— Не дуже велике задоволення хо
дити в замурзаній спецівці, — говори
ла пізніше.

Так. на будові іноді нелегко. Особли
во взимку. Тріскаються руки від моро
зу, замерзає на незграбних рукавицях 
розчин... А ти будуй, здіймай поверх, 
закінчуй будинок.

* * *
— Надійно, підемо сьогодні в кі

но? — запрошували дівчата з її кім
нати. Л вона відмовлялась. Подруги 
зграйкою вибігали з дверей гуртожит
ку — хто на збори комсомольські, хто 
в бібліотеку, кіно. Лариса — громад
ський контролер — теж десь подалася, 
Валя гріє воду на плитці, треба швид
ко помитись і йти в школу. Кожному 
робота знаходилась. А Надія збиралась 
на побачення. Біля входу її чекали 
хлопці. В одного з кишені виглядала 
пляшка, інший гримав через плече гі
тару.

Пранці на роботу не пішла. Не з’явн- 

лась і наступного дня. Товариші по ро
боті не кинулись. їх у Надії просто не 
було. Секретар комсомольської органі
зації Піна Ротанова теж не хвилюва
лась, бо, бачте, дівчина на обліку не 
стояла. А в новенькій трудовій книжці 
з’явився запне: «Звільнена за прогу
ли...».

Далі все пішло самопливом. Опору 
Надя не чинила пі своєму серцю, ні 
розуму: «Що буде те й буде». Роботи 
збулася, гуртожитку теж. Паспорт на
вмисне «загубила», десь дівся комсо
мольський квиток. Та «добрі люди» по
радили дівчині «шикарну» квартиру.

...Озираючись. Надія відхилила заїр- 
жавлену хвіртку, пройшла до парадних 
дверей. Вони були настіж відкриті, че
каючи гостю. І ось дівчина ступила о 
задушливу кімнату, де за столом сидів 
господар.

— Заходь, дочко, заходь. Не бійся, — 
Василь Лукич запопадливо завертівся 
навколо дівчини. — Свої ж ми люди...

Вечеряли вдвох. Рябчевсьпнй підсу
вав Наді чарку. Вже й місяці, зазирнув 
у задимлену шибку, а Надія не вихо
дила з буднику № 12, що на розі Сім
феропольської.

Василю Лукичу Рябчевському 50 ро
ків. Розійшовся з дружиною. Син Ва
дим теж залишив його. Та він не шко-' 
дупав. «Навіщо вони мені, — говорив 
напідпитку сусідам, — коли п мене е 
людина...»

НІ за квартиру, ні за харчі з Надії не 
вимагав. Навпаки, більше року «ждліс- . 
ливий дядечко» одягав, годує, дав 
тридцять копійок на кіно молодій двад
цятирічній дівчині.

Я і заступник начальника другого 
відділення міського відділу внутрішніх 
справ Віктор Сущснко відвідали квар
тиру Рябчевського. Якраз застали дома 
обох. Закинувши ногу на ногу, Надія 
дивиться мимо мене у вікно і на мов 
запитання «Чи не соромно просити у 
інваліда ЗО копійок», спокійно відпо
відає:

— А що тут такогої Спочатку було 
соромно, тепер ні...

Василь Лукич теж запевняв пас, ЩО 
вона йому зовсім не заважає.

Чи ж таке твоє покликання, дівчино?
Мовчить. Нараз мугикає якусь пісень

ку, тоді байдуже розглядав фотогра
фії, що вишикувались на столі.

— Це псе з армії. — пояснює.
З дівчатами Надія Шахрай не това

ришувала. Про це сказала вона сама і 
хлопці з вулиці Сімферопольської. Ось, 
наприклад, Віктор Касьянов:

— Ми бачимо її тільки о дванадцятій 
ночі, коли з роботи вертаємось.

Звичайно, сумно сидіти дома одній, 
ні поговопити, ні порадитись ні з ким. 
Бо ж «дід», як зве його Надія, Йде 
вночі на сторожування, а Надія — гу
ляти...

Жодної художньої книжки в будинку, 
де живе Шахрай, немає. Лише над ліж
ком — вирізка. Дивиться з обкладинки 
журналу усміхнена дівчина в будівель
ній касці. Вона вперше на будові — це 
точно. Видно навіть по тому, що каску 
вона не одягає, а ніби приміряє. У неї 
все попереду: І будні, і робота, і ра
дощі.

I мені стає жаль Надії. Молола дів
чина, яка так відірвалась від людей, 
життя. І найстрашніше те, що вона 
відмовляється виправити свою помилку. 
На прощання все ж пообіцяла влашту
ватись на роботу. У відділі кадрів 
ПМК № 7 теж сказала, що буде пра
цювати. Але, як не прикро, цього ще 
не сталося.

Л. МАРК1ДОВА.
м. Кіровоград.

і
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Я ПРИЛЕТІВ з Марса.
Міг би собі й ближчу адресу 

обрати, скажімо, приїхати із цент
ра Всесвіту Шепетівки. Але чим 
же тоді захоплюватись на Землі, 
коли був би я землянин від роду, 
і нащадок землян, і мандрував би 
по земній корі? Мусив би все зна
ти і нічому не дивуватись.

Отже, з Марса я прилетів.
Маю вас попередити, що теоретично 

із Землею я трохи ознайомлений — за
галом. Готуючись до подорожі на Іншу 
планету, я щоночі спостерігав за нею 
у надпотужний телескоп, бачив рекла
му усякого гатунку і не мав сумніву, 
що знайду на Землі повний сервіс (це 
мудре слопо я роздобув у словнику ін
шомовних слів і затямив, яку гарну річ 
воно позначає).

♦ # *
Мчав швидким міжпланетним Марс — 

Шепетівка і доїхав би залюбки до 
дентра^еспіту, якби не уздрів таблич
ки піур^аідомим населеним пунктом: 
«Повомнргород». У простоті душевній 
подумалось мені: чи не збереглись тут, 
на курному степовому шляху, сліди ве
ликого землянина. Миколи Васильовича 
Гоголя.

І висадився я на перехресті двох 
вулиць у місті Новомиргороді. 
І став обличчям туди, куди став, 
як приземлився, і пішов прямо. 
Довго йшов, чи не довго, аж тут 
бачу: по праву руку — чайна. За 
звичаєм козацьким повернув пра
воруч. Та й став собі коло прилав
ка, кварту гива замовив, на ковба
су зазіхаю.

Аж гульк — живе по прилавку 
повзе. Маленьке, чорне, а живе. 
Мені й лячно стало.

— Тю, злякався! — весело за
реготіла тлуста буфетниця. — Та 
то ж тарг...

Либонь, якесь архаїчне слово буфет
ниця вжила, бо в сучасному тлумачно
му словнику такого я не надибав.

— А с£є тарг... ковбаси не проковт
не? -с-^гережно питаюся.

— Скільки ж таке мале з’їсти мо
ле. аж зайшлася реготом жвава мо
лодиця. — Зостанеться й людям.

,„вон о’ к-їька тап- мандрує поволеньки. З печеного на варене, з варе
ного на парене, з парепого на жарене. 

гао Даремно висадив- спектр {г°«0ЛЬ Не “Ував- ”1 санін- 
иіеятор сюди не потикався, ні якнй- 

небудь торговельний керівник стосовно 
кінноти тарг... не розпорядився.

Повертаю на скільки там румбів і 
прямую в стен, у протилежну сторону.

Чи довго йшов, чи не довго, аж 
табличка переді мною: «Новоук- 
раїнка». Став обличчям так, як 
стояв, і прямо пішов. Аж бачу: по 
праву руку —- чайна, рідна сестра 
новомиргородської. «Саме враз, 
— думаю. — У Новомиргороді пи
ва випив, у Новоукраїнці закушу».

Входжу рішуче та до буфет
ниці:'

— Перше — раз, друге — два...
— Кухня закрита — три, — чем

но каже тлуста молодиця. — Ре
монтуємо. Ремонтуємо — раз, ре
монтуємо — два...

ФЕЙЛ

І ВИСІВ я 
КІЛЬКА ЛІТ

— Ремонтуємо без кінця — триі •«• 
здогадався я.

— О-о-о! — задополено киває буфет
ниця. — Хочете, пиріжком вас почас
тую? З м’ясом. Натуральним!

— А свіжий? — питаюся.
— Свіжісінький, недавно з печі.
Відкусив шматочок пиріжка та н зно

ву питаюся:
— Коли ж пін із печі?
— Хіба усе пам’ятатимеш. — насупи

лася хазяйка. — Чи то на різдво, чи на 
паску...

Тут уже й обличчям у багнюку не 
влучив. Правильно зміркував: як лежав 
пиріжок стільки, то й ще полежить.

Заховав закуску п кишеню і па Кі
ровоград подався. Ох, краще б уже на 
дніпровських порогах спікнутяся, ик я 
в дурні пошився!..

Чи довго йшов, чи не довго, аж 

відчуваю: страшенно втомився. 
На щастя — село попереду. При
ютом зветься. Сонечко вже сідає. 
Доплівся я до зупинки автобуса і 
сів собі. Чекаю. Мчить автобус з 
Києва на Кіровоград. Зупинився, 
Бачу: навіть наполовину не запов
нений. Постояв автобус. Нікого з 
пасажирів не взяв. Поїхав собі 
далі.

Ось де я маху дав! Мені треба 
було до Києва йти, там сісти на 
автобуса і любо-любісінько до Кі
ровограда доїхати. Бо така си
туація. Коли сонечко сідає, авто
бусні каси у селах закриті. А во
діям кіровоградських автобусів 
квитків у дорогу не видають. Зна
чить, не можуть вони брати у се
лах пасажирів, хай би навіть зовсім 
порожній автобус був. Права не 
мають!

Приєднався до гурту кандидатів 
у пасажири, і пішли ми з автобу
сом наввипередки.

А їсти страх як хочеться! І жаль 
знищувати історичний пиріжок. Не 
птерпіп би, коли б не один з попутни
ків. Підбадьорює він мене:

— Кріпись, у Кіровограді поласуєш 
молодою картоплею. Картопелька із 
сметаною. Бо!

...Вам читати, либонь, докучило, а 
мені ж — пішки ходити! Ну, втрапив 
я у їдальню на центральній площі Кі
ровограда. Прошу молодої картоплі.

— Ач, який швидкий! — обурюються 
кіровоградці. — А торішню хто з’їсть? 
У нас, брате, торік міровой урожай 
картоплі був. Поки із старою не впо
раємось. до молодої — зась! Виня
ток — длн ресторанів...

Що мені після цього залишило
ся зробити, як не мертву петлю? 
Ринувся я в парк до атракціоніа. 
Купив квитка. Пришнурувався в 
літачку. Як загуде пропелер! — а 
літачок ані з місця. Нарешті, під
няло мене вгору і поставило голо
вою вниз. І зупинився літачок, і я 
завис, немов кажан.

І висів я кілька літ, 
Мамина дитина, 
I висохла, як дупло, 
Уся середина.

Так сказав Степан РуданськиЙ.
Т. БЕЗДІТНИЙ.

ВАРТОВІ
ІСТОРІЇ
лЛЕКСАНДРіЙСЬКА мі- 
” ська організація Україн

ського Товариства охорони 
пам’ятників історії та куль
тури вже відома в нашій об
ласті. Відповідальний секре
тар Товариства А. С. По- 
м’ятунов справжній енту
зіаст своєї справи. Лектор
ська група на добровільних 
засадах за останній місяць 
прочитала на підприємствах 
міста понад ЗО лекцій. Лек
тори розповідають про ге
роїчне минуле нашого наро
ду, про охорону та збере
ження пам’ятників історії та 
культури.

Членами Олександрійської 
організації Товариства про
водиться велика робота по 
виявленню, вивченню па
м'ятників історії та культу
ри, архітектури та мис
тецтва.

Міське товариство взяло

шефство над первинними ор
ганізаціями Товариства шкіл, 
підприємств та установ.

Для трудящих міста Олек
сандрії проводяться екскур
сії міською організацією в 
інші райони нашої області,

А недавно Андрій Степано
вич Прм’п тунов провів екс
курсію по визначних місцях 
Олександрії для вчителів 
області. Вони побували на 
першому заводі гірничого 
воску в Радянському Союзі, 
на вуглерозрізі. Шкапо 1 
змістовно проводить екскур
сію А. С. Пом’ятунов.

Біля братських могил мі
ська організація Товариства 
встанови та могильні плити із 
Іменами бійців, які загинули 
при визволенні Олсксанцрії 
під фашистських загарб
ників.

Перші кроки організації 
Товариства показали, що го
ловне в її роботі — наполег
лива пропаганда та збере
ження пам’ятників, виконан
ня молоді па прикладах 
славного Історичного та ре
волюційного минулого.

Па фото: А. С. ПОМ’ЯТУ
НОВ проводить чергову екс
курсію по пам’ятних місцях 
Олександрії.

Л. ПАНЧЕНКО. 
Фото АВТОРА.
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V ЛОПЦІ скаржаться:
Що там вимагати під нас рекордів, коли 

нема за що й м’яча волейбольного купити. І 
стадіон збираються добудувати вже чотири 
роки.

Це — в Голованівську. А комсомольські ак- 
тнвістн Вільшанки своє':

— Дайте нам добрих тренерів, і ми одразу 
теж будемо нарівні з чемпіонами. Будуть ре
корди. буде масовість...

Пнлнп Максимович Гончар, голова артілі 
«Родина» Онуфріївського району, чуючи про 
родібні нарікання, став на якусь мить похму
рим:

— Так мислять несерйозні люди. Помиляє
ться той керівник колгоспу, коли місяцями не 
може вирішити, чи дати гроші на штангу іі ги
рі і чи варто будувати стадіон. 1 кількох тре
нерів теж не знайдеш за межами села чи райо
ну. Всю справу треба вирішувати гуртом: лан
цюг мають скласти і керівники колгоспу, і 
комсомольські активісти, і самі фізкультурни
ки.,.

Пилипа Максимовича доповнює економіст 
артілі Микола Зубков:

— Може й зайве підкреслювати. що спорт 
найкращий стимул у праці. Але будьте певні: 
Штанга і стадіон дають колгоспові прибутки. 
Торік для фізкультурників виділено півтори 
тисячі карбованців, у першому кварталі цього 
/іону — тисячу. І віддача — переконлива.

Підтвердження цьому — самі факти,
...Пилип Каганюк, колгоспний фізорг, збирав 

хлопців та дівчат майже кожного дня. Грену- 
ватнея легкоатлети, футболісти, важкоатлети. 
А в недільні дні — змагання між бригадними 
командами. Комсомольці самотужки упорядко
вували для себе волейбольні та баскетбольні 
майданчики на польовому стані тракторної 
бригади, в тваринницькому містечку, біля клу
бу. Бачив секретар иартор'ганізації артілі Лео
нід Хмара: спорт для молодих хліборобів — 
річ не другорядна. Та й він не минав жодних 
<рортивних поєдинків, бо ще й самому трид
цяти немає. Радився з головою артілі:

— Треба їм допомогти. Стадіон почали бу
дувати. Ог ще б спортзал. Та й інвентар спор
тивний слід докупити. Бо вже на тренування 
приходять не 20 — ЗО чоловік, а 80.

Пилип Максимович довго ие міркував:
-• Підрахуй з економістом, скільки що обій

деться.
{ голова колгоспу так само бідкався за ста

діон як і за те, що треба закупити комбайн, 
засідання оргкомітету по проведенню сільської 
спартакіади — для нього справа ие менш 
значима, ніж виробнича нарада колгоспних 
активістів.

Добудували стадіон, потім — спортзал. А 
коли спортивні секції розширились, виникла 
інша проблема.

— Я все не зумію і ие зможу тепер, — за
явив Пилип Кагаиюк.

НІ, він зовсім не робив кроку назад. Він 
міркував, виходячи з обставин.

1 ось уже з числа кращих спортсменів було 
підготовлено громадських тренерів. Ними ста
ли вчителі В. Магда, Д. Федотов, голова сіль
ради В. Дуженков. Не раз приходив на трену
вання легкоатлетів І сам Леонід Хмара, був 
порадником у тих, хго кидав гранати, диск, 
штовхав ядро...

— І все ж потрібен нам гарний спеціаліст,— 
не відступав Каганюк.

— А ти- ж хто? В інституті вчишся, невдов
зі вчителем фізкультури будеш, — цс друзі.

— У мене досвіду ще мало.
І невдовзі Пилип Каганюк стояв перед голо

вою колгоспу, висловлював свою радість:
— Знайшов. Майстер спорту з важкої атле

тики, чемпіон області в півлегкій пазі. Може,

РОЗГОНУ
• ВАТАЖОК, сільських фізкультурників — майстер спорту. © ПРИЗЕР сільської спартакіади - СЕКРЕТАР ПАРТОРГАНІ- ЗАЦІЇ. • ГОЛОВА СІЛЬРАДИ — громадський ТРЕНЕР. • ГОЛОВНИЙ УБОЛІВАЛЬНИК — ГОЛОВА КОЛГОСПУ.

чули — Михайло Крост? ОюжН згодився їхати 
до нас.

— А як же ти?
— Для мене в колгоспі робота знайдеться, 

думаю. А тренуватиму хлопців па громадських 
засадах.

Того ж дня Пилип Максимович не стримав
ся, щоб не похвалитись в районі цією нови
но ю. Керівники сусідніх колгоспів почали лу
кавити:

— Ну й дива в тебе, Гончар: бригадири 
стрибають через бар’єри, заступник теж бігає 
в трусах з хлопчаками. Вже й, либонь, кол
госпних пенсіонерів заставиш відвідувати 
секції.

— Не заставлю, а запрошу незабаром. І од
разу, як тільки відкриємо спортивну школу. 
Просто буде не секція, а оздоровча група 
для літніх колгоспників.

А коли скінчилась нарада, сказав:
— Тільки більше не кепкуйте з моїх хлоп

ців. Краще приїздіть у неділю на спортивно 
свято в пашу Комбурліїпку.

...На ноиозбудований сільський стадіон при
йшли не лише молоді колгоспники. За своїх 
онуків уболівали артільні пенсіонери. В захоп
ленні були і гості з сусідніх сіл — комсомоль
ські та фізкультурні активісти, керівники кол
госпів. Друзі вітали комсомольця Івана Артто- 
хова, який у стрибках у висоту мав найкра
щий результат. Серед гирьовиків не поступив
ся нікому першістю артільний шофер Леонід 
БородінЬв. Леонід Хмара не мав собі ріпних в 
метанні диска. А Микола Зубков був серед 
кращих бігунів на дистанції 400 метрів. Ком
сомолка Люба Спннчкіна перша досягла фіні
шу на 200-метрівці..,

11а цих змаганнях, що приурочувались від
криттю сільських спортивних ігор, 15 юнаків та 
дівчат стали спортсмснами-розрядннкамн, 
більше ЗО — зиачкістами,

І ось знову втішні вісті з Комбурліївкн. 
Секретар комсомольської організації колгоспу 
Надія Баленко звітує, що псі 80 членів Спілки 
успішно склали екзамен з фізичної та військо
во-технічної підготовки, який тривав в травні 
і червні. Разом з комсомольцями перед екзаме
наторами стали 25 чоловік неспілкової молоді,

З початку року щасливими були старти для 
місцевих, футболістів, легкоатлетів, гирьовиків, 
волейболістів і на районних змаганнях, Всі 
вони — серед призерів.

...Коли за селом зарум'янився небокрай, 
хлопці збирали в сітку м’ячі,

— Завтра вже ніколи буде, мабуть, — діло
вито мовив Леонід Бородінои, — Завтра жнив
ний день.

А Михайло Крост:
— Ніяких пауз не буде. М’ячі і сігки заве

зено на тік. Гирі — до будинку механізаторів.
Порядок денний для спортсменів на ціле лі

то, нарешті, запропонував Леонід Хмара:
— Все буде на стадіоні, як визначено за. 

графіком. Тренування — після зміни. ТребА 
їхаги в райцентр — замінимо кого слід...

Вже біля Будинку культури Михайло Крост 
попросив Надію Коваленко:

— Передай дівчатам на току: хто хоче запи
сатись в секцію плавання, хай в суботу збе
руться біля ставу. А тренування велосипедис
тів перенесемо иа понеділок. Бо з неділю — 
футбольний матч.

І отак щодня. Щодня комбурліївські фіз
культурники доповнюють ланцюг, вручений їм 
їх старшими товаришами.

€ рекорди...
Є масовість...

М. ВІНЦЕВИЙ.
с. Комбурліївка
Онуфрії вського району.

Л. Емельянова—продавець Кіровоград
ського універмагу «Ювілейний». Друге її 
покликання — парашутний спорт. Л. Емель
янова — спортсмснка-розрядниця.

На знімку: Л. Ємельянопа після трепу» 
ватьпнх занять.

Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА. J
в. гарбар

ДО МАТЕРІ
Де розливи полів світанкові встають,
І. шумують жита виднокраєм,
Бачу знову я матір рідненьку свою
І до неї біжу, поспішаю,
А вона у хліба неозорі іде
По стежині, що стрічкою в’ється. 
Навкруги, де не глянь, жовтий колос 

цвіте.
Хліборобське хвилюючи серце. 
Материнських долонь неповторне тепло 
В повноліття я хочу відчути.
Я з дитинства пішов в далечінь за село. 
Щоб дорослим уже повернутись.
А матуся пішла у жита-пшеииці 
і"! не повернеться зногу до хати, 
Я за нен> біжу у цвіту чебреців 
І прохаю її зачекати.
Та не чує вона, ідучи в далину, 
Щоб в долонях степів відпочити.
А навколо поля гомонять про весну.
і шумує квітуюче жиго...

ЛАЗЕРИ НА КОНВЕЙЄРІ
Леніні радське оптячно-механічие 

об’єднання налагодило серійне ви
робництво рубінових квантових ге
нераторів. Створені о творчій спів
дружності з Оптичним Інститутом, 
ці лазери володіють різною потуж
ністю. Поки що випускають шість 
типів потужністю променя від двох 
десятих джоуля до тисячі джоулів. 
Перша партія — 15 квантових гене-

раторів - відправлена в Москву, иа 
адресу Академії наук СРСР. Лазе
ри потрібні біологам і хімікам, ме
талургам І медикам. Зараз ленін
градські інженери і вчені готують 
до випуску ще одну серію скальпе- 
лів-лазерів, які дадуть можливість 
хірургам зробити найточніші опера
ції.

(А ПН).

В ЦЬОМУ НОМЕРІ ВМІЩЕНІ 8 ОСНОВНОМУ МАТЕРІАЛИ, ТЕМИ ЯКИХ ПІДКАЗАЛИ 8И, ЧИТАЧІ.

м. Кіровоград, аул, Луначарсьного, 15, 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного еикоіання « спор

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

БИ 00580. Індекс 61197, Зам. № 3538.

ЩО Б ВИ ХОТІЛИ ПРОЧИТАТИ В НАСТУПНОМУ СУБОТНЬОМУ ВИПУСКУ!

сМОЛОДОП КОММУНАР» — оргае Кпроаотрілєіого 
обкама ЛКСМУ, і, Кировоград,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

ЯКЩО СТРОК ПЕРЕДПЛАТИ £ 
ВАС, ЗАКІНЧИВСЯ, ВИ ЩЕ МОЖЕТЕ 
ПРОДОВЖИТИ її НА СЕРПЕНЬ І НА
СТУПНІ МІСЯЦІ.

З питань передплати звертайся а агент
ство «Союэдрук», відділення зв'язків,до 
листонош і громадських розповсюджуае-
чів преси по місцю роботи чи навчання.
Ціна передплати: на 1 місяць — 20 коп., З
місяці — 60 коп., 6 місяців — 1 
коп.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК. 13 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 - 
Телевісті. (К). 1І.Ю — «Катери
на Ізмайлова». Художній 
фільм. (Кіровоград). 16.55 — 
«Сурмись сурмач». (Харків). 
17.25 — Наша програма. (Кі
ровоград). 17.30 — «Катерина 
Ізмайлова». Художній фільм. 
(Кіровоград). 19.30 — Кольоро
ве телебачення. Чемпіонат 
СРСР з футбола. «Сііартак» 
(М) — «Динамо» (М). 21.15 -- 
Заключний концерт лауреатів 
IV Міжнародного конкурсу 
їм. Чайковського. (М).

ДРУГА ПРО! РАМА. 17.30 - 
«Республіка жнивує». (Мико
лаїв). 17.40 — Телевісгі. (К). 
10.00 - Мультфільм. (К). 18.20 
— Художній фільм «Куховар
ка». (М).

ВІВТОРОК, II ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. И.00 - 
Телевісгі. (К). і 1.10 — «Сонеч
ко у дім». (К). 11.15 — Кіно
журнал та художній фільм 
«День ангела». (Кіровоград). 
І6.10 — Програма передач. (Кі
ровоград). 16.45 — «КАРТ». Те
лефільм. (Кіровоград). 17.10— 
«Наш сучасник». (Ворошнлов- 
град). 17.40 — Телевісгі. (К). 
18.00 — «Сторінки піонерсько
го літопису». (К). 18.30 —
«День за днем». Інформаційна 
програма. (КІрової рад). 18.40— 
Наші оголошення. (Кірово
град). 18.45 — «Чоботарі». Те
лефільм. (Кіровоград). 19.00 — 
Концерт. (На ЇХ конференції 
Міжнародного товариства му
зичного виховання дітей). В 
перерві — програма «Час». 
(М). 22.00 — Кіножурнал та 
художній фільм «День анге
ла». (Кіровоград).

ДРУГА ПРОГРАМА. 22.00 — 
Телсфільм «Сліпий дощ». (К>. 
22.45 — Лауреати Міжнарод
них конкурсів. (К). 23.30 — 
Телевісгі. (К).

СЕРЕДА. 15 ЛИПНЯ. ПЕР 
ША ПРОГРАМА. 11.00 - Теле
вісті. (К). 11.10 - ЛЬКІмо «® 
гриби». Телефільм. (К). 11.30—' 
Кольорове телебачення. «ПРР 
Клаву Іванову», телевізійний
худзжній фільм. (М). 12.50 •— 
Художній фільм «Жила люди- 
«а». (Кіровоград). 16.25 — ,,1>о- 
грама передач. (Кіровоград)» 
16.30 — «Свята брехня*. Тсле*
фільм. (Кіровоград). 17.00 
«До світла». (Львів). 17.30 
«Це заважає нам». (К). і7-£0'? 
Телевісгі. (К). 18.00 — д-|й
школярів «Філкульт-прін'*т** 
(К). 18.30 - «Твій товариш»- 
(Харків). 18.45 - Промислові 
орбіта. (К). 19.25 - Наші оЮ- 
лошення. (Кіровоград). 
Кіножурнал та художній фільї» 
«Жила людина». (Кіровоград)» 
20.45 — Програма «Час*.
21.15 — «Республіка жи’Ч’У1*' 
(Сімферополі-). 21.30 — Спів£ 
Клавдія Радченко. (К). 
«Театральні зустрічі»- 1
23.15 — Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАТЬ* <nkfiö 
металурга». (Заноріжжя)' і®'-’ 
— Творчий вечір Харківсько*п 
оперного театру. (ГО

3. ПОГРІБНИЙ
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