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ПЛЕНУМ
ОБКОМУ ЛКСМ 
УКРАЇНИ

Відбувся пленум обласного коміте
ту ЛКСМ України. Присутні заслухали 
і обговорили доповідь першого сек
ретаря обкому комсомолу М. Сиро
тюка про підсумки першого етапу 
Ленінського заліку та завдання об
ласної комсомольської організації по 
гідній зустрічі XXIV з'їзду КПРС 
(докладний звіт читайте в наступному 
номері).

Пленум розглянув також організа
ційне питання. В зв’язку з переходом 
на стаціонарне навчання у ВПШ при 
ЦК КПРС пленум вивів із складу чле
нів бюро і увільнив від обов'язків 
секретаря обкому ЛКСМУ і завідую
чої відділом шкіл та студентської мо
лоді Світлану Кулагіну. Членом бюро, 
секретарем обкому ЛКСМУ, завідую
чою відділом шкіл та студентської 
молоді обранд Антоніна Василенко, 
перший секретар Маловисківського 
райкому комсомолу.

У зв’язку з переходом на навчання 
у ВПШ при ЦК КПРС пленум вивів із 
складу членів бюро секретаря Кіро
воградського міськкому ЛКСМУ Ана
толія Ніцоя. Членом бюро обкому 
комсомолу обрано першого секрета
ря Кіровоградського міськкому 
ЛКСМУ Юрія Руднева.

В роботі пленуму обкому ЛКСМУ 
взяв участь член бюро обкому КП 
України, завідуючий відділом орг- 
партроботи обкому М. Т. Кондра
тенко.

У червоному кутку будинку тваринників колгоспу ім, Суворова Бобрннсцького району. Фото В. КОВПАКА.

НА ЧЕСТЬ
СВЯТА

Вчора, о 18-й годині в Палаці куль
тури імені Жовтня відбулися урочисті 
збори, присвячені Всесоюзному Дню 
працівника сільського господарства.

З доповіддю перед присутніми ви
ступив заступник голови облвиконко
му М. І. Куроп’ятник.

... Стомлено опустився на лаву:
— Ну і мороки ж тепер у нас. Діди казали, 

що раніше в жнива знали одне: жати й моло
ти. А тут тобі про вивезення добрив дбай од
норазово і про оранку, і про насіння.
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— Це агрофільм, Наташо. Краще в суботу 
підеш до клубу...

* * *
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ВІН про одне й тс ж:
— А чому, мамо, наш тато головою кол
госпу став?

— Бо любив землю, і наш! люди захотіли, 
щоб він за головного господаря в селі був.

— Всюди розпоряднтель, а завжди біднаєть’ 
єн, що трудно...

— Він і розпоряднтель, і за все відповідає 
найбільше. Та й інституту не вистачає...

Невдовзі знову:
—А чому дехто тлумачить, що після школи 

неодмінно треба працювати, а тоді вже вчи
нись далі? Так, кажуть, кращий спеціаліст вий- 

’ Де з тебе. Я ж — одразу в технікум. А в по
лі працюю й тепер...

— Може, передумаєш? Бо землю доглядати 
це кожен вміє.

— Батько ж зумів,

Діди повсідалнсь коло тину та й спере
чаються;

— Воно щось коється незрозуміле: було в 
. колгоспі вісім бригад, а тепер цей молодень

кий агроном запропонував три зробити.
— Та балачками й перестановками хлібини 

Не зліпиш. Он Сидір покійний казав, що бара
боля п пирійці краще родить, аніж на чисто
му городі.

— Чого ж ти тоді вовтузишся на грядках 
день при дні? Сій пирійку. Лукавиш, га? А аг
роном правильно хрестив наших бригадирів і 
Колишнього голову. Порозводили свиріпу, не 
навчились орати як слід і раді, що на гектарі 
Ледве 70 пудів пшениці мають.А цей, видать, 
розвернеться. Байдуже, що молодий.

— Молодий — не вада. Ов казали, що в Ма
лій Висці він за головного агронома в МТС 
був. Цс п дев’ятнадцять років. Побачимо, з 
чим він до осені прийде...

А Володимир Виноград у цей час прийшов 
до голови колгоспу з своїми пропозиціями:

— Об’їхав усі площі. Так і є: орали вздовж 
Я впоперек. 1 не вважали, либонь, ерозію за 
болячку, Тож сюди її першу чергу потрібні ЛІ
НИ 1 не погано буде, як бригаду по нагро
мадженню місцевих добрив згуртуємо.

Володимир Олександрович Проскура поклав 
па стіл записник:

— А що скажеш про нових бригадирів?
— То нічого, що вчорашніх десятикласни

ків ми взяли. Треба тільки їх навчити. От 
створимо агрошколу, тоді хай і рядові колгосп
ники там будуть, І керівники бригад.

Володимир показав Проскурі список лекцій 
для майбутніх агрозаиять, сказав:

ДО ПОРТРЕТА
КОЛГОСПНОГО
АГРОНОМА

— Думаю, що треба нам виділити трохи гро 
шей на зерно. Бо насіння у нас нікудишнє...

Коли виходив з кабінету, Проскура запитав 
його про корективи сівозміни.

—Я ж не міг це зробити, не побачивши по
ля.,,

Дружина бідкається:
— Коли ж ти встигнеш з своїми основними 

ділами впоратись? То треба тобі дістати ши
фер для колгоспників, то з пенсіонерами маєш 
справу. А вчора з комсомольських зборів прий
шов опівночі...

— Все це теж основне. Од дідів чимало сек
ретів узяв. Комсомольцям теж потрібна пора
да. Заодно вибрав собі хлопців, які поїдуть 
вчитись на механізаторів. А хліборобам кожен 
член правління колгоспу має допомагати...

До хати ввійшла одинадцятирічна донька.
— Я чула, тату, що ти сьогодні кіно будеш 

крутити. Візьми 1 мене з собою.

Ти ж сам вибрав собі цей клопіт, — мру
жить ласкаво очі дружина і сідає поруч чоло
віка. Та й додає:

— Он мама переказувала, щоб ти приїхав.
— Буду завтра на нараді в Бобрннці, то й 

зайду.
1 вже знову про своє:
—■ Ти знаєш, я дещо по вгадав. Пшениці 

вийшло трохи більше тридцяти чотирьох цент
нерів на гектарі, а ячменю цілих сорок.

— 1 майже все вивезли. Навіть на насіння 
не залишили.

Володимир задоволено посміхнувся:
— А що то за насіння, коли воно рано обмо

лочене. Хай паляниці з нього печуть. А я он з 
радгоспу дві тисячі центнерів «безостої» при
везу. Вже н гроші перерахували. Тепер сусіди 
в долоні плеснули: чим же сіяти? А ми й ми
нули цей клопіт...

Тільки пообідав, як прийшов обліковець:
— Там дзвонили з районної газети, просять 

замітку написати. То, може, ви?..
— Пиши сам. Згадай про зрошення на горо

дах, про молодий сад, про виноградник. Бачив, 
як вруниться?

Це ж ви там запропонували садити лозу. 
А казали, на белебні серед кам'яних валунів 
нічого не виросте...

— От-от, про вруна і напиши.
— Ні, просять про зерно.
Тоді Володимир витягнув з кишені блокнот, 

почав його псрелистуватн. Там — записи ще 
шестирічної давності. 1 може в будь-яку хви
лину сказати Виноград, що в 1964 році колгосп 
мав па гектарі лише 9,5 центнера пшениці, 

145 центнерів цукрових буряків. А тепер, дивись, 
ці цифри втричі більші. Ціла сторінка списана 
дрібними літерами. Потім якісь підрахунки. 
Все то про новий сорт пшениці «Кавказ». Чер

воним олівцем виведено «1500». То стільки за
силосовано люцерни з конюшиною. А ще 25 ти
сяч тонн кукурудзяного силосу. От і виходить, 
що запас кормів для худоби є на два з поло
виною роки... Хочете знати, як діє бригада, 
що заготовляє добрива? Ось свіжа цифра — в 
степу вже ЗО тисяч тонн перегною.

Є діло агрономові до ставків. Може сказати, 
який улов мають сільські рибалки. Цс вони 
вдячні йому, агроному Володимиру Виногра
ду, що заборонив випасати на берегах всіх 
одинадцяти водоймищ худобу. Тепер там вліт
ку рай: розрослися розкішні верби, і всюди 
пахощі степових квітів та трав. А під самим 
берегом — карасі...

І ще одни запис у його блокноті. То вже про 
лісосмуги. Он підраховував багато буряко
вих площ, і одразу, видно, згадав про ліс. 
Запис: «є 56 гектарів». «А що як 100?» І вираз
но: «Садити дерево восени і в квітні»...

Його запрошували в сусідній колгосп голо
вувати. А він навідріз:

— Я ж не зробив того, що обіцяв тут.
І йде він сьогодні своїм полем як повно

правний господар, як людина, котрій миліші за 
всі багатства стигле колосся жита і сонячні 
вруна винограду, йде агроном, йде комуніст, 
який разом з великою хліборобською сім'єю 
робить принаднішою і щедрішою нашу землю.

М. ШЕВЧУК.
Колгосп імені Шевченка 
Бобрннецького району.
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— А підіііди-но сюди, юначе! — 
гукнув до Валерія бригадир меха
нізаторів Павло Афанасьев, поба
чивши па польовому стані невисо
кого юнака в спецівці.

— Добрий день, Павле Пили
повичу! — мовив Валерій, трохи 
ніяковіючи- — А я оце вас чекаю, 
вже ж закінчив навчання...

— Вітаю, друже! — потне руку 
бригадир. — Сподіваюсь, що все 
буде гаразд...

Часу п бригадира мало, та він і ін
ші механізатори бригади знайшли хви
лини тепло іі сердечно поговорити з 
юнаком, дати свої поради, дружні на
станови. Так уже давно повелось у 
тракторній бригаді, яку багато років 
очолює кавалер ордена Леніна кому
ніст Павло Їїилипопич Лфапасьеп.

— Працюватимемо разом, — по
відомив Валерію комбайнер буря
козбирального комбайна комуніст 
Георгій Єгоровнч Ганул. — Завт
ра ж 'вирушаємо на буряки...

Помітивши хвилювання юнака, 
досвідчений »механізатор заспоко
їв йоп? щирим напутнім словом, 
показав машину. Ось уже другий 
тиждень працюють вони разом, 
ведуть 
близько 
ральний 
лось у

з гін у гони (а це десь 
кілометра) бурякозби- 

комбайн. Не все лади- 
Валерія в перші дні, та

комсомолець не занепав духом, до 
того ж в усьому відчував тверду 
й впевнену руку старшого това- 
риша-комуніста. Адже досвіду у 
Георгія Єгоровпча Ганула виста
чить: ще в 1957 році став він ме
ханізатором, а це вже четвертий 
рік водить комбайни.

— Згодились знання, що їх одержав 
за два роки навчання в училищі меха
нізаторів, — розповідає Валерій Кап
тинар. — Та головне, звичайно, — до
помога старших, обмін досвідом. Все це 
вселило в мене нові сили, впевненість.

...І знову Валерій Каптинар — 
за кермом трактора, пильно диви
ться вперед, точно веде комбайн, 
А позаду, де щойно зеленіло ла* 
пате бурякове листя, вже чорніє 
земля-’ ніде ні корінчика не по
бачиш!

— Трактористом своїм я задо
волений, — каже Георгій Ганул. 
— Буде з хлопця толк, є у нього 
наша, механізаторська струнка, 
хваткий до роботи, бачу, що и 
машину по-справжньому любить, 
доглядає...

Звичайно, в тім» що комсомо
лець В. Каптинар твердо стає на 
трудовий шлях, гартується в пра
ці,’ є і'і частка наполегливості ко- 
мупіста Георгія Ганула, який тер
пляче вчить молодих, наставляє,

підказує, передає доезід. Кому
ніст не рахується з часом, не по
боявся того, що Валерій ще зов
сім юний, без досвіду, а збиран
ня буряків — справа відновїдаль* 
на. На своєму комбайні воли що
дня перевиконують норми, вико
пують по 3,5—4 гектари буряків.

Так само радо зустріли в тракторній 
бригаді молодих трактористів М. Та
лиського, Ф. Слободннчеика, які на
вчалися разом з Валсрієм. Юнаків за
кріпили за досвідченими тракториста
ми, доручили їм хорошу техніку.

І повсюди в колгоспі імені Чка
лова Новомиргородського району 
юнаки і дівчата трудяться поряд 
з ветеранами праці, в усьому- на
слідують приклад комуністів. Ось, 
приміром, па перевезенні цукро
вих буряків змагання очолюють 
комуністи Семен Кодач та Василь 
Яцеико, а слідом за ними йдуть 
водії-комсомольці. Дмитро Заруд« 
ний, який у жнива перевіз най
більше зерна і силосної маси, за
раз найкращий серед водіїв на бу
рякозбиранні.

заступник 
ної газети

м. Новомнргород.

І. РОМАНЕНКО, 
редактора район- 
«Червона зірка».
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ТУРБОТИ 
МАЛОЧИСЕЛЬНОЇ

Вечір
У бригадному

ВЕЛИКОЮ була його радість, коли ііпершс 
О пивів трактора у широкий наддніпрянський 

степ. Чотири роки день при дні він 1ІС розлу
чався із своїм сталевим конем. А потім поїхав 
у Кіровоградський сільськогосподарський техні
кум.

Маючи чотирирічний досвід практичної робо
ти, юнак легко опановує теорію, допомагає то
варишам, яким важко дається наука. А по за
кінченні технікуму комсомолець одержав при
значення па посаду механіка колгоспу «Ок
тябрь», що у селі Мошорино Знам’янського 
району. І хоч віком він був набагато молодший 
своїх підлеглих, часто-густо вони йшли до нього 
за порадою. А він рвався у свої наддніпрянсь
кі степи, туди, де вперше відчув запах весняно
го поля.

Нині Григорій Кошман працює бригадиром 
тракторної бригади № 1 колгоспу імені Улья
нова. Коли питають Григорій про його роботу, 
вій обов’язково скаже про багатство свого кол
госпу; 23 трактори, 8 зернових і 0 спеціальних 
комбайнів, які обслуговують 42 механізатори. 
І обробляють хлібороби понад 2 тисячі гекта
рів землі.

Багато турбот у молодого бригадира. І за
безпечити безперебійну роботу машин, 1 своє
часно впоратись з усім комплексом сільсько
господарських робіт, які підганяють одна од
ну. Звичайно, як 1 скрізь, тут є труднощі. Та 
хлопець ие з тих, хто пасує перед ними. Він не 
боїться їх, бо поряд — надійні помічники Вік
тор Янош, Григорій Нестеров, Леонід Перевер- 
•гайло. Вони добре потрудилися и ювілейному

МЕХАНІЗАТОРІВ
році, зібрали по 29 центнерів пшениці з кож
ного гектара посіву при зобов’язанні 25.Це один 
з кращих показників у колгоспі за все його 
ісісуванпя.

Зараз повним ходом йде збирання кукурудзи 
та цукрових буряків. Кращих успіхів на зби
ранні качанистої домоглися капітани кукуруд
зозбиральних комбайнів «ККХ-3» Федір і Ва
силь Псрспертайлп. Разом з трактористами 
Василем Горбснком і Василем Олсщснком во
ші щодня скошують 15-20 гектарів кукурудзи 
на зерно, переиикоиуючи норми виробітку.

Швидко згасає короткий осінній депь. Стом
лений, але щасливий повертається додому ва
тажок механізаторів Григорій Кошман. При
ємно після роботи посидіти у колі своєї сім'ї, 
розповісти дружині, передовій доярці колгос
пу, про хороші справи механізаторів. А їх, ой, 
як багато!

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учитель Світловодської середньої 
школи робітничої молоді № 2.

м. Світлолодськ.

ЗЕМЛІ

Феодосій Демидович 
Гетьманець — заслуже- 
ний лікар УРСР, член 
Українського комітету 
захисту миру. Він за
коханий у життя, у рід
ну землю. В роки Ве
ликої Вітчизняної війни 
з фашизмом він вніс на 
допомогу фронту 350 
тисяч карбованців своїх 
грошей і більше 300 ти
сяч зібрав о навколиш
ніх селах. Зараз теж бе
ре активну участь в бо
ротьбі за мир, член ко
місії Фонду миру. Його 
праця відзначена орде
ном Леніна1, двома ор
денами «Знак пошани», 
багатьма медалями. ч

Вміщуваний лист — 
поетична сповідь про 
красу землі.

МЕНІ під сімдесят. Старий вже. що й казати. Весь вік про
робив у селі. Брав, участь у створенні першого колгоспу 

в далекий і такий незабутній рік 1929-й. 1 .хоч за фахом я 
лікар — односельчани обрали тоді мене членом правління.

Назавжди запам'ятались важкі роки, знедолені дітлахи, 
яких війна зробила дорослими. Хіба годі думали вони про 
ігри та ласощі. Була мрія про чорний, як рідна земля, шма
точок хліба. Тож знаю, що справжнє щастя приходить завдя
ки праці, самовідданій, натхненній.

П’ятий десяток пішов, як очолив я Добрянську сільську лі
карню на Вільшанщині. Було далеко й далеко не легко. І 
якби довелося почати життя заповз •— не зрадив би я мрії, 
яку виношував у роки юності. Мріяп вчитись. І мрія стала 
дійсністю. Це рідна ленінська партія комуністів, Радянська 
влада дали мені, простому сільському хлопцеві, спеціальність 
агронома, а потім і лікаря. Навіки у мене залишилась лю
бов до села.

І справді, де ви побачите гаку широчінь поля, де почуєте 
таку глибоку тишу? А сонячні ранки? А чисте прозоре повіт
ря, настояне на польових квітах? Дихаєш | не надихаєшся. 
Вп чули, як співають жайворонки в піднебессі? Все це ство
рює в душі святковість, котра не дає відчути втому у най
важчій праці.

Про красу мого села, рідної землі хочеться говорити без 
кінця, щоб молодь наша зрозуміла, що то не просто поле, де 
сіють хліб хлібороби, творці красивого і корисного, гі, хго 
вріс у землю самим серцем. Гляньте на сніг весною. Під 
мереживом тонкого його покрову дзюркотять струмки. Пташ
ки виспівують нові, назбирані по всьому світу, пісні. В пере
лісках з'являються, перші проліски. Земля, напившись досхочу 
талих вод, прокинулась від сиу. Дихає вона густими тумана
ми на повні богатирські груди, парує ранками. А хлібороб 
радіє: то ознака доброго врожаю...

Вийшов у поле агроном. Віп'прислухаеться до пульсу ма- 
тінки-землі. як справжній лікар. Тишу порушує курликання 
журавлів, і на поле виходять трактори. Вони заспівають 
свою веснянку.

Привітається весняний грім із землею-годувальницєю, по
сиплеться з хмар рясний лопі — найдорожчий дарунок для 
хлібороба. А пройде він. і наповниться повітря чистим озо
ном. У таку пору на полі всяка пашниця росте швидко, друж. 
но й розкішно. Тягнуться догори стрункі рядочки, народжені 
землею.

А через деякий час забринить молода парость па вітрі сте
повою піснею. Якщо вп не бродили по заколишепій пшениці, 
неодмінно зайдіть у неї, тільки обережно, щоб не зломити 
жодного стебельця. Побачите розлив пшеничного моря, по
чуєте переклик перепілок, підслухаєте казку колоскового цар
ства, відчуєте, як. горнуться до пас колоски. І збагнете велич 
хліборобської праці, без котрої немислиме життя.

Сьогоднішнє село не зрівняєш з колишнім, заробітна плата 
не поступається оплаті міських робітників, а про житлові 
умови й говорити 
вулиці будь-якого 
треба гордитисяі

робітників, а про житлові 
нічого. Чудовими будівлями красуються 
нашого колгоспного села. Цим варто і

Ф. ГЕТЬМАНЕЦЬ, 
заслужений лікар УРСР, головний 

лікар Добрянської дільничної лі
карні.
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їх семеро, комсомоль
ців бригадної 
мольської г; 
колгоспу «Дружба», що 
міститься 
КОВО. На 
скучно вам?» відповіда
ють: «Могло б бути ве
селіше», хоч сумне об
личчя бачити доводить
ся не часто, і це тому, 
ідо комсомольська ор
ганізація живе своїми 
турботами, кожен має 
своє завдання, турбує
ться про дозвілля, про 
красу села, про роботу 
організації.

Взяти хоч би й художню 
самодіяльність. Комсомоль
ці бригади підготували й 
показали у себе в селі три 
концерти, один концерт
зробили виїзний. Глядачі
тепло вітали Катю Азии, 
яка чудово виконує пісні, 
танцюристку Валю Чернець
ку та інших аматорів. Про
те комсомольці не зовсім 
задоволені наслідками сво
єї роботи. їм заважає 
сивність завідуючого__
бом Миколи Кулика, який 
ие тільки не підтримує ен
тузіазму молоді, а й може 
на свій розсуд відмінити 
підготовлений концерт, від
мовитись від проведення ве
чора відпочинку тощо. Не
щодавно комсомольці так і 
поставили питання на збо
рах: «Про стан культурно- 
масової роботі! в селі». 
Виступали принципово І 
різко, а під кінець прийня
ли рішення— просити прав
ління колгоспу замінити 
завідуючого клубом,

А якось Катя Азим (не 
дивуйтесь, що так часто 
згадується це ім’я: ад
же комсомольців усьо
го сім, тож Катя і ама
тор сцени, і спортсмен
ка, вона ж і групком- 
сорг бригади) запропо
нувала посадити н 
м’ять про 1970-й 
сільський парк. Правлін
ня колгоспу виділило 
плащу в два гектари, а 
проект посадки розроб
ляли разом. Зараз 
лі піднімаються 
ялини, каштана, 
клена,

Ще одну добру 
задумали наші

Б селі немає

і комсо- 
організаціі

в селі Плеш- 
запитання «Чи

ка
йлу-

па
рій

у се- 
алеї 

липи,

гх>

Після закінчення Новоукраїиського ветеринарного тех
нікуму Леонід Григорович ЛомакГн ось уже десять років 
працює старшим ветеринарним лікарем у колгоспі імені 
Чкалова Новомиргородського району.

Молодий комуніст, він бере активну участь у громад
ському житті колективу. В минулому році вів гурток ком
сомольського політнавчання, нині працює полігінформато- 
ром: проводить бесіди серед тваринників, чигає лекції на 
міжнародні теми, з життя колгоспу, району.

Працює він і над підвищенням свого фахового та ідей- 
ио-політпчного рівня. Багато читає, виступає з лекціями 
перед тваринниками на курсах зсоветпавчання.

Малюнок В. ШУЛЬГИ.
м. Новомиргород.

справу 
-----------   комсомоль

ці. В селі немає ставу. А 
яке ж це село на Україні, 
коли білі хатини, рясні 
вишні, а немає ставу, над 
яким би схилились верби? 
Звернулись до правління 
колгоспу, яке підтримало 
пропозицію. І ось методом 
комсомольських суботнпкіп 
споруджено фундамент греб
лі.

От тепер і судіть, чи 
скучно в бригадному се
лі. А якщо юнак чи дівчи
на скаже пам, що могло б 
бути веселіше, то це гово
рить про бажання зробити 
своє життя ще змістовні
шим.

Л. ФРАНЦІШКО, 
бригадир третьої 
комплексної брига
ди колгоспу «Друж

ба» Олександрій
ського району.

білі

Г

ЦАВУННІ ворота важко заскрипіли, і тюр- 
П “ ма викинула із своєї паші з десяток блі
дих, змучених людей.

Колишні п’язні на якусь хвилину заціпені
ли. їхні очі, ослаблені тюремним мороком, з 
недовірою окидаля приземкуваті хатки Слобід, 
кн, мружилися від сліпучого світла. Зимовий 
вітер жбурляв колючими пригорщами снігу, 
пронизливо завиваючи десь аж на верхівці ка
м’яного муру. Пора...

Першим подався ставний високий чоловік з 
чорними вусиками. Одягнений він був у бла
геньку промаслену тужурку, жорсткі брезен
тові штани.

Хтось кинув йому навздогін-
— Бувай здоров, Троша!..» ’
Такими словами розпочинається. докумен

тальний нарис - книга про Трифона Маркови
ча 1 уляницького, яка вийшла у серії «Ленін
ської гвардії бійці» в цьому році в Одеському видавництві «Маяк». в '/ДССЬК'ЇМУ
яикопи/т? 7. ПЄГР0 Дмпгровнч тушинський 
використав багато архівних документів спо
минів ветеранів революції, епістолярної спад- 
іципм про Т. М. Гуляницькаго — учасника 
трі>Вх рЄіВ0Л|' Vй' г~роя партизанського підпіл
ля на півдні України у 1918 році. На фронтах 
ком’КпЯ1НСЬК0' Пій’а ві" був бо*оанм соратни
ком Коювського, Якра. Федька та Іито » 
дянських воєначальників. 1
і нарисі ОЖНВаЮТЬ деякі гепоїчні енілапи 

його буремного життя, присвяченого служінню

3gs ' л ■
в,л"кіі' меті ~ торжеству соціалізму ! кому 
нізму в нашій країні.

Вознесеиськ. Одеса. Мазурськ? болота у Схід, 
ній Пруси. Петроград. Єлнсаветград... Такий неповний перелік місць, де вів свою діпль- 
г1Сао‘>тіїПРмг^Р.иаН“Й револ “Піонер ленінської 
гвардії мужній комуніст, вірний син Радян
сько» Вітчизни Гуляницький.
Вт’і^-гІЄіа^РЄВ0^ція застала його в шпиталі. 
ЄвнсаветгпЛя1^ ї>л«н»цькнй повертається до 
обиоаютіР^. більшовиком. У вересні його 
опгК.ит3.а,ступн"ком голови більшовицької 
ськнмиапппї^а‘ У жовтневі дні разом з Пітер. 
=П_?ІИ пролетарями він боровся на барикадах» 
орав участь у роззброєнні юнкерів.
гптч'ІЛПи^10ВГПЄВИХ п°лій — знову в Єлисавет- 
ми»" Бере а,инвнУ участь у створенні Чер
воної гпардп 1 розгрому контрреволюції & 

коїуЖтаЙпй І'УЛП!,НЦЬК"Й формує Перший 
жтХн™ П І,»?™1’ який громить банди бур- 
мг^ іктачпо‘ Директорії. Згодо*
Якіпл ПЧаЄ і аИТ^ у розпорядження 45-ї дивізії 
,,.^ри3* оойові заслуги в боротьбі з денікін- 
Ц • загін нагородили Червоним прапором



втор.
»Молодий пому пар

МИНАЮЧИ
„РОЗГОНИ“

З прохідної фабрики виходили літні 1 
жінки, дівчата: жінки — поспішаючи, * 
дівчата — повагом. Ось зібралась І 
зграйка молодих робітниць, про щось 
жваво сперечаються, перебиваючи одна 
одну. Вловити можна тільки уривки ре
чень, окремі слова:

— Так не можна!
— Дійсно.
— А, може, зрозуміють сам!.
— Чекай!
— А ми нащо?
— Треба на комітет.
Дійшовши до якогось спільного оішен- 

ня, дівчата розійшлись.
Наступного дня до комсомольського 

ватажка Олександрійської швейної фаб
рики зайшла комсорг третього цеху Те
тяна Полякова.

— Подруги знову не були вчора на 
суботнику, — кинула з порога. — Треба 
на комітет їх.

Ліда Дяченко знала, про кого й про 
що мова. Розуміла обурення дівчат. Не 
звикли в третьому цеху до такого. Оце 
нещодавно прийшли до них після деся
того класу дві дівчини. Люба Рогожко і 
Люда Коротич. Наче непогані дівчата. І 
до роботи ставляться сумлінно. А от за
ходів, які проводить колектив, уника
ють. Говорили з ними дівчата. Не допо
могло. Ось і терпець увірвався.

І то не дивно, бо поняття «колектив» се
ред молоді фабрики — то не пустий звук, 
так само, як і поняття «дисципліна». ЦІ два 
поняття взаємозв'язані. Колектив починаєть
ся з дисципліни І не тільки по відношенню до 
роботи. Щодо цього, то па фабриці вже не 
пам’ятають, коли з якихось неважливих при
чин хтось з дівчат запізнився або не вийшов 
на зміну. Робота така: коли на конвейєрі хоч 
одне місце пустує, значить терпить цілий ко
лектив. Конвейєр їх начебто об’єднує в робо
ті. .Але то було б зовсім хибно — посилатись 
тільки на конвейєр. Справа врешті-решт не 
в ньому. Бо яка механізація, яка найсучасні
ша машина може замінити взаємовідносини 
людей в колективі, витіснити вплив колекти
ву па свідомість окремої людини. Людина ж 
(починає формуватись саме з дисципліни, І 
не лише на робочому місці.

Тому й збентежила комсомольців третього 
цеху поведінка новачків. Тому вони н посла
ли свого секретаря до фабричного комітету 
комсомолу.

Викликали тоді і Люду, І Любу на засідан
ня комітету. Та «розгону», як такого, не бу
ло. Комітетники прагнули дізнатись, чому са
ме так поводять себе дівчата, які на те є нрп- 
чини. Взагалі «розгони» для роботи комітету 
комсомолу швейної фабрики — не характер
ні. Щодо цього, то тут є свої переконання, 
можна сказати, свій стиль, Ім’я йому: почут- 

А-у тя відповідальності. Не балачкл.чін, не попе- 
ґ' реджуваннямн, тим паче не залякуваннями 

створюється справжня дисципліна, а відчут
тям того, що ти не сам по собі, не в пустелі 
працюєш І живеш, а поруч тебе люди, і ти —» 
частка цілого.

А як можна це найкраще відчути? Як день 
за днем можна виховати в людині оте, що ми 
називаємо дисципліною? Мабуть, коли люди
на сама буде відповідати за якесь діло, ви
магати його виконання, перш за все з себе, а 
потім вже й з інших. Оце і є тим переконан
ням, яке прекрасно відбивається на стилі ро
боти комітету комсомолу фабрики.

Тож не випадково Люду Коротич призначи
ли вожатою в один з класів одинадцятої

кн °за себеТатєІрПЄртйВоиа °,Дпов1дав ие тіль-

Особистий приклад дисципліни — це, 
як-то кажуть, перша заповідь для кож
ного члена комітету фабрики. Якось на 
одному з засідань комітету мали прий
мати ДО комсомолу трьох дівчат. Засі- 
дання було намічене на шістнадцяту го
дину. Вже минув призначений час, а 
двц члени комітету не з’явилися. При
йом розпочинати не можна. Хвилюють
ся дівчата, хвилюється секретар. На
решті, зібрались всі. Прийом пройшов 
добре. Більше питань не було. Але Дя
ченко затримала членів комітету. Звер
нулась до тих, хто запізнився. В чому 
причина? Виявилось, що серйозних при
чин не було. Здавалося, дрібниця. Ну, 
дійсно. Запізнились на 15—20 хвилин. 
Забалакались з подругами. Але за оті- 
сю дрібницею —- авторитет комітету 
комсомолу. Нічого не скажеш — хоро
ший приклад дисципліни для майбутніх 
комсомольців, Саме про це й говорили 
комітетники, залишившись після засі
дання.

— Дисципліна складається з дрібниць, — 
говорить Ліда Дяченко. — Інколи ці дрібниці 
навіть мало помітні. Але їх наслідки бувають 
серйозні. У нас сьогодні, можна сказати, від
пало питання про робітничу дисципліну, В 
цьому я перекопалась на зборах комсомоль
сько-молодіжної бригади. Дівчата якраз бра
ли соціалістичні зобов’язання. І коли хтось 
згадав, що треба, мовляв, так званий пункт 
про дисципліну ставити у зобов’язання, то 
дівчата аж засміялись. Воин відмовились від 
цього «пункту». Та є ще,коли можна так ска
зати, дисципліна комсомольської честі, — ве
де далі Ліда, — А вона й складається з тих 
дрібниць, про які ми говорили.

Приклад, який навела секретар комітету 
комсомолу, не поодинокий на фабриці. Це ще 
одна прикмета стилю роботи комітету. Суть 
її в тому, що комітет створює всі умови для 
виявлення ініціативи, що кожний комсомолець 
відчуває водночас відповідальність і за свою 
дисципліну, і за дисципліну свого товариша 
по роботі. Ось тому, коли у третьому цеху п 
зміні «А» одна з дівчат почала пропускати за
няття політгуртка, то відразу було випущено 
«Прожектор», проведені цехові комсомольські 
збори, після чого прогульниця стала однією з 
кращих активісток цеху. Г знову-таки «спра
цювала» випробувана форма роботи: дівчину 
обрали до бюро цехової організації.

Так, випробуваних форм роботи комі
тетові фабрики не бракує. Та іноді до
водиться стикатися з явищами, які не 
вкладаються в старі форми. Тоді вишу
кують нові. На фабриці працює чимало 
молодих матерів. З роботи вони миттю 

І йдуть додому. Говорити з ними про 
якусь громадську роботу важко. І це 
зрозуміло Що не зрозуміти і все? Ні, 
цього мало,

І от на одному з останніх засідань ко
мітету вирішили провести вечір моло
дих господарок. Не заради «галочки», 
звичайно. А для того, щоб цей вечір 
дав якусь користь молодим господар
кам. І щоб (це не менш важливо) дів
чата і в такому досить-таки складному 
становищі відчули: не варто замикатися 
в домашньому колі, вони потрібні не 
тільки для виконання плану підприєм
ства. (

На вечір запросили кращих куліна
рів, перукарів міста. Пройшов він ціка
во, весело. Наслідків, звісно, на рахів
ниці не підрахуєш. Та й навіщо це ро
бити. Досить того, що розімкнулось ко
ло тієї замкнутості.

. М. МИХАЙЛЮК.
м. Олександрія.
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велосипедиста

Ветерани втрачають позиції

Спартакіада „Юність“ фінішувала
Протягом трьох місяців Кіровоградським міським комітетом 

Фізкультури та спорту, а також міською громадською радою 
сприяння сім І та школі проводились змагання III міської 
спартакіади «Юність». Гри місяці на майданчиках усіх домо- 
господарств Кіровограда юні фізкультурники віком иід 10 до 
17 років змагалися з п'яти видів спорту: футбола, волейболе, 
оаскетоола, бадмінтона і настільного теніса. Лише у фіналі 
спартакіади брало участь 4800 юних фізкультурників.

Щойно підведені підсумки. Переможцями III міської спар
такіади «Юність» стали фізкультурники ЖЕЦ № 7. Юні 
Фізкультурники ЖКВ заводу «Червона зірка» — на другому, 
а ЖЕК № 6 - на третьому місцях.

• Ю. СТОРЧАК.

На рахунку кіровоградсько« 
го майсгра спорту Володи« 
мира Якупова вже чимало 
спортивних перемог. А оце на 
першості області з кульової 

- стрільби (змагання в залік 
у-ї обласної спартакіади) 
піп встановив новий рекорд 
області у вправі ДГ-6. на« 
бравша 1141 очко (120 пост« 
рілів, відстань 50 метрів).

Фото Г, ТОЛОКА.

ІНкІТППМЙ П0І/ЛПП МЕХІКО, 8 жовтня. (ТАРС). ивііивин Новий світовий рекорд в годин
ній гонці на дерев’яному олім
пійському грекові «Магдаліна— 
Мицхука» в столиці Мсксікп 
28-річннй велосипедист Із Ко« 
лумбії МартІїї Родрігес. Ясного

ІШВйИИ ЗА КАФЕДРОЮ-ПРОФЕСОР
■ > г В v в'язані з пародністю та партій« враження», «Суб’єктивний поча«

Кожного року керівництво на
шого вузу запрошує провідних 
Вчених України для читання 
лекцій студентам. І вони 
звикли бачити за кафедрою 
Ковців з Києва та Одеси.

Цього разу їхнім гостем 
доктор філологічних наук 
фееор Л. М. Венгеров. Майже 
Місяць Леонід Маркович вестиме 

/<ицкурс на тему: «В. 1. Ленін І 
цУгературознавство». В ньому 
аченнй висвітлить питання, по-

вже 
uay«

став 
про*

______ _ пародністю 
ністю літератури.

Студентн-третьокурсникп озпа« 
Ломляться з проблемами пер« 
елективного розвитку нашої ра« 
дянської науки про літературу, 
з періодизацією слов’янських 
літературних процесів, а також з 
методологічними уроками з нев<г« 
черпиої теоретичної спадщини 
вождя.

Вже прочитані перші лекції. 
На них були розглянуті такі те
ми як «Історія вивчення ленін
ської спадщини в галузі літера
тури». «Ленінська теорія ціло*

ток у творчій лабораторії пись
менника» та Ін.

Розповідь по темах житомир
ський вчений вів У доступній 
для студеитів-філологів формі, 
цікаво і дохідливо.

Наприкінці жовтня професор 
Л. М. Венгеров прийматиме за< 
лік )’ студентів з питань 1 тем. 
які вони прослухали під час чи
гання вченим спецкурсу «Ленін 
І літературознавство».

А. САРЖЕВСЬКИй, 
студент педінституту.

в строю
Одеського губкому партії більшовиків. Гуля- 
шщький призначається начальником дільниці 
Бірзула — Помічна. Загін став іменуватися 
«Комуністичний загін особливого призначення».

За видатні героїчні перемоги над ворогами 
республіки Трифон Маркович Гуляницькии 
удостоївся найвищої тоді урядової нагороди 
ордена Червоного Прапора.

Та найбільшу радість приніс Т. М. Гуляниць- 
ііому грудень 1920 року, коли його обрали де
легатом восьмого Всеросійського з’їзду Рал, 
На якому він слухав промову вожлп революції 
Володимира Ілліча Леніна. Кожне слово 
Дорогого Ілліча, здавалося, зігрівало холодний 
Зал, у якому сиділо понад дві з половиною ти
сячі делегатів, зігрівало людські душі, вадяха. 
•то на нові подвиги в ім'я Радянської влади, 
’ «роду.

До Первомайська повертався окриленим, з 
Дорогим мандатом. Комісара повіту Гуляниць- 
Мого обрали членом Всеросійського Централь
ного Виконавчого Комітету.

Відстоюючи в запеклих боях Радянську вла- 
<ІУ Трифон Маркович присвятив їй усе своє 
життя. Завідуючий земвідділом, робітничо-се-

донською Інспекцією Первомайського округу, 
керуючий трестом, голова виконкому Єлисавет. 
градської Ради робітничих і селянських депу
татів. директор заводу — такими були віхи 
його життя у радянський період.

Під час Великої Вітчизняної війни Трифон 
Маркович, незважаючи на похилий вік, пра
цював у евакуації, віддаючи всі свої сили для 
перемоги над ворогом. В останні роки свого 
життя ветеран революції підтримував зв’язок 
з партійними комітетами, робітничими колек
тивами, комсомолом. їм він заповідав любити 
свій край, свою Вітчизну до останнього подиху, 
дбати про її велич і могутність.

Помер Трифон Маркович Гуляяицькнй на 84 
році життя ЗІ липня 1959 року. Ного обрано по
чесним громадянином Кіровограда, у двох се
лах .Миколаївської області йому споруджено 
пам’ятники, його ім’ям названі школи, пала
ци культури. , .

В Кіровоградському обласному архіві збері
гається особистий фонд Трифона Марковича 
Гул я ниць ко го. В ньому — цікаві документи, 
які розповідають про славні життєві подвиги 
цього полум’яного патріота своєї Вітчизни.

«Вічно молодий той, — писав незадовго до 
смерті Гуляницький,—хто вміє залишатися бор
цем назавжди...»

Так. Трпфои Маркович Гулянипький завжди 
крокує з вами. Він завжди в строю...

О. НАГОРНИИ
В. САРЖЕВСЬКИЙ.

сонячного дня він добився ре« 
зультату — 47 км 553 м 24 см, 
поліпшивши минулорічне досяг
нення датчанина Могепса Фрея 
майже па сорок метрів. ГІонаД 
п’ять тисяч глядачів були свід
ками цього заїзду.

•gr« Xö л • Керівник клубу — кав-К л у о Ь4-х клітинку

На шаховому фестивалі закінчується дебют, 
на частина змагань. Пройшло три тури зма
гань, які внесли деякі зміни в групу лідерів... 
Третій тур можна назвати туром наступу мо
лоді.

Сенсаційно закінчилась партія комсомольця 
Михайла Відіборського з кандидатом у майст
ри спорту Леонідом Насековським. Після упер
тої | напруженої боротьби Михайло одержав 
перемогу 1 став лідером змагань, набравши З 
очка з трьох можливих. Це вже друга пере
мога Михайла над кандидатами в майстри.

Не відстає від свого колеги І п’ятнадцяти
річний комсомолець Олександр Постолатій. 
Розібравшись у тактичних ускладненнях, юнак 
одержав красиву перемогу над першорозряд
ником з Світловодська В. Шопріним. Олек
сандр Постолатій за віком молодий шахіст, 
але в шахи грає ще з дитинства, 1 дуже від
радно, що в цьому році він виконав перший 
спортивний розряд. Тренує здібного юнака тре
нер Кіровоградського Будинку піонерів Юхим 
Центср.

По три очка також мають комсомолець з 
Олександрії Геннадій Долинський і першороз
рядник з Кіровограда Олександр Бекаси.

Урок № 4
«ТУРА ПРОТИ ЛЕГКОЇ 

ФІГУРИ»
Тура проти 

коня. Як відо
мо, тура проти 
коня виграшу 
не дає, але за
хист у слабкі
шої сторони 
повинен бути 
дуже точним. 

Розглянемо 
такий прик
лад;

Після 1. Крі’О чорні повинні 
Грати тільки і;.. К^7-|- (До 
програшу веде 1.., Кр|^8. 2.
Те8 Кре8 3. Тс|3)

2. Кр^іі К{8.(-
3. Кр^О Кр^«
4. Л£7 Кре8

(Зразу програє 4... Кеб бо
5. Т(6).

3. Т^ї-і- Кр||8
6. Т^І к(рі
(Тільки так. До програшу 

вело як 6...К||7 7. Кр^О Кр^З 
8. Т^2 К£3 9. Кр£0_|_ Кр^Я
10. Кр{7 так і 0... Кеб 7. Кр^б 
КрГвД. 8. Кр?7).

Тепер па 7. Кр^б чорні гра
ють 7... Кр^8! 8. 1^2 Кр[8 з ні- , 
чиєю.

Серед лідерів — чемпіон Новомиргородсько- 
ю району Іван Трушсвськнй, який має 2,5 очка.

Як ми вже повідомляли, змагання прово
дяться за швейцарською системою. В деякій 
мірі попа нагадує біг легкоатлетів на біговій 
доріжці. Попереду — один бігун, а за ним 
слідує ціла група учасників змагання, які то
го її чекають, щоб на фініші вирватися вперед. 
Так, мабуть, на цс сподіваються і кандидати 
п майстри спорту Валерій Шостак, Микола 
Мартинснко, Федір Мамот...

Якщо зайти на стадіон під кінець футболь
ного матчу, то можна побачити, як уболіваль
ники залишають трибуни. Ллє в шахах нав
паки. Чим ближче до кіпця партії, тим біль
ше уболівальників. Під кінець партії, коли ша
хісти потраплять у цейтнот (недостача часу 
на обдумування ходів), у вболівальників ве
лика насолода спостерігати, як шахісти мету
шаться, роблять один за одним ходи. А конт
роль часу на цих змаганнях неабиякий. Пів
тори години кожному учаснику на всю партію. 
Так що розмірковувати довго не доводиться...

12 жовтня па фестивалі вихідний день. У 
цей день відбудеться пленум обласної феде
рації шахів з порядком денним «Про розви
ток шахів в області».

Kph6 
1 чор-

про- 
пози- 

діа-

Можна зробити висновок, що 
в закінченнях тура проти коня, 
відтіснений короля слабкішої 
сторони на край дошки не 
становить загрози.

Але є досить 
багато пози
цій, де невда
ле розполо- 
жеппя коня І 
короля приво
дить до 
грашу. В 
ції на 
грамі: 
Кр|,8 2.Після 1. 7,)7 ...

Кра8 3. Tjf К(р 4. 
ні втрачають коня..

В закінченнях тура проти 
коня, сильнішій стороні вдає
ться виграти ляше тоді, коли 
король і кінь противника бу
дуть роз’єднані 1 тоді можна 
або виграти коня, або постави
ти мат.

Подивіться класичний прик
лад на цю тему із партії Ней
ман—Стсйпіц (1370 р.).

Чорний король не встигає за- 
тримати пішака «g».

Стейніц (чорні) використо
вує свій останній шанс.

І. Крр Кр[Г> 2. (f7 Тс7-]_ 
3. Kpf8 Kpfß! 4. {f7 ^8 «4- 
(Єдиний хід) 4...КреО 5. К||6

Th7 6. Kg4? (Помилка, яка ве« 
де до проірашу партії. Необ« 
хідио було грати І). К^8. утри
муючи коня біля спого короля), 
’6... ТЬ'І (Уважно слідкуйте, 
як тура і король заганяють 
коня бі'іих в пастку) 7. КеЗ Гс4 
8. Т[4 4- 0. Кр,т7 їр
10. Kpjyfi Кре5 II. KpgS КрЦ4 
12. Кр^І Tfl ІЗ. К|)2 Т|)1 
14. Ка4 Т|)4 з виграшем.

Як видно з цього прикладу, 
в закінченні тура проти кони, 
слабшій стороні треба захища
тися дуже точно, майже єди
ними ходами, і в ніякому ви
падку не розлучати коня з ко
ролем,
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ЗРІЛІСТЬ ЕТЮД

ЗДРАСТУЙ,

ПОЛЕ

На ходу пов’язую 
з хати, вітаючи шо- 
лозаду залишились 
Назустріч напливав 
до праці, до почат-

A? if Я

«Торпедо»

НАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград.

Йду крізь дні, наче йду крізь шторм», 
Вчусь людей розуміти різно:
Той сховав своє серце за штори, 
?ншнй серцем розпік залізо.
Де ти, зустрічі кожної сенсе. 
Чи на півночі, чн на півдні?
Я фільтрую людей крізь серце 
Залишаються чесні, 

просіваються підлі,

Леонід НАРОДОВ И И
м. Кіровоград,

Загорелася малина у пруда, 
Поманила за малинником вода, 
А на ней плясали блики от костра, 
Да блестели твои черные глаза. 
Пахла лодка рыбой н смолой, 
И луна качалась золотой серьгой, 
Рядом сломанное синее весло... 
Ах, как нынче нам с тобой не повезло! 
Может быть, малинник виноват? 
Может, был волшебником закат? 
Только синее весло здесь ни причем, 
Только тают тени за твоим плечом, 
Только загрустила желтая ветла. 
Только поплелася

СОНЦЕ лише піднімалось з-за об
рію, коли під вікнами почувся сиг
нал автомашини, 

хустку 1 вибігаю 
фера. За мить 
сільські вулиці, 
степ, запрошуючи 
ку нового дня.

До комбайна одна за одною підхо
дять машини. Зітхаючи під щедрою 
порцією силосу, рушають до села. А на
зустріч вже поспішають нові. Кипить 
робота. Люди ніби увібрали в себе її 
розмірений ритм і вже більше ні на 
що не звертають уваги. Яке ж оман
ливе це «ніби»!

...Обідня перерва. Вже немолодий 
комбайнер, витерши рукою спітніле чо
ло, задивився в далечінь. Що він там 
вгледів? Промені сонця, які кольора
ми вересня підсвітили он ті лісосму
ги?.. Чн степового сокола, що цяткою 
вавмер у височині, доволі накупав
шись у ласкавих течіях повітря?.. 1 
раптом бачене вилилось у слова, про
сті і щирі:

—•Люблю степ. Серцем відчуваю йо
го храсу. Очей не можу відвести, коли 
ясної днини хвилі перекочуються пше
ницями, житами.,.

Радію дружним сходам. Вони мені 
нагадують дітей — такі ж ніжні і без
порадні, — так і хочеться простерти 
над ними руки, захистити від негоди.

А особливо люблю степ під час до
щу. Кому з вас доводилося стояти на 
могилі і дивитись, як одна но одній 
хмари скупчуються, скупчуються, І ось 
вони закрили сонце... Лише один блі
дий промінчик прорвався на землю і

погас у знемозі. Навкруги потемніло, 
І спочатку тихенько, п потім дужче по
дув вітер. Зашуміло кукурудзяне поле 
й затихло в тривожно-радісному че
канні. 1 ось на землю впали перші 
великі краплі. Несміливо, ніби розду
муючи. Та враз за ними — ще й ще, і 
полив дощ, напуваючи спраглу землю.

Та вже сонце вибивається з-за хмар,

1 небо прояснюється. А потім на, 
степом велично встає веселка, і 
таюсь тоді з поля, як у дитинстві, бо
сий, не минаючи жодної калюжі. Йду 
відчуваючи, як дихає земля, як кож
на квітка, кожна стеблинка радіє до
щу. Люблю степ...

Він змовкає. А ми, всі, хто слухав 
його, дивимося в степ. І я ніби впер
ше бачу його. Бачу небо, що десь 
щільно стикається Із степом. Раніше я 
любила його блакитну височінь, а ли
ше зараз побачила, яка вона пустель
но бідна поруч зі степом, А він аж до 
обрію колише стеблами кукурудзи, 
видно комбайни, трактори, автомаши
ни. А по той бік — село. Яке ж воно 
велике і гарне, моє рідне степове се» 
лої Стою серед цієї краси, вслуха
юсь у пудьс степу, відчуваючи себе гос
подаркою всього...

Та мене гукають. Обідня перерва 
закінчилась. Біжу до автомашини. Чо
мусь радісно на душі. Розумію: то 
степ навіки ввійшов в мене, і не змо
жу нікуди від нього поїхати.Я степо
вичка відтепер назавжди. Підбігаю до 
комбайнера,

— Спасибі вам! — гукаю 1 наздога
няю дівчат.

Л. РУДЕНКО
С. Олександрівка-І 
Олександрійського району

по селу молва..

в СУБОТНЯ

РЕПЛІКА

Анатолий
г. Кировоград.

КОЛОДЯЖНЬІИз ДАРУЙТЕ
* #

У внлинялнх травах — сріблі роси, 
Туман густий повзе із далини.
Вже всі прикмети вказують на осінь,„ 
О, земле моя втомлена, засни!
Майбутнього врожаю ждуть комбайни. 
Дрімають, мов на рейді, кораблі. 
Чкурне із бур’янів у безвість заєць, 
Ледь дотикнувшись лапками землЬ 
Одягнені в наряд золототканий 
Дерева лісосмуги та кущі.
І щось готує вересень в мовчанні: 
.Чи приморозок ранній, чн дощі?

Дмитро ТАНСЬКИЙ»

КОХАНИМ

БУКЕТИ

Кіровоградський район.

НАСТРОЄВЕ
За вікном горобина яриться, 
За вікном тепле літо минає. 
Все частіше у небі хмариться, 
Прохолодою ранок вітає.
Я ж не хочу... Нащо мені осінь 
І «курли» журавлів тужливе.
Мені літа в блакиті не досить, 
Волошкової хочеться зливи.
Вечорів, що зазорені дивно. 
Шумовиння гаїв розмаїтих, 
І ночей тнх жагучих, нестримних, 
У ранковім промінні розлитих.
Чусш, літо, не треба хмариться, 
Я кохання тобі дарую...
За вікном горобина яриться: 
Це вже осінь господарює.

Наталя КЛЬОВАНА

Світловедський район.

ВЕЧІР І МАТИ
Вечір осінній, стомлений 
Марить бузково маєм. 
Мати на давніх споминах 
Молодість вишиває. 
Пам’яті сизий вітер 
Мне сторінками стіни. 
Квіти. Сміються квіти 
В батьковій... домовині. 
Стеляться хмари важко. 
Серце під лячний стук 
Пада з 
Пада з 
Сльози, 
Кануть и /іуппу всіпу.,. 
Щастя — одвічний обрій. 
Хто його досягнув? 
Путами тихі кроки 
Впали посеред хати. 
Вишила довгі роки 
І зачаїлась мати.
Місяць над синім дахом 
Жовчно в пітьму регоче... 
Очі, як сиві птахи, 
Крилами вій тріпочуть.

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

грудей, як чашка, 
ослаблих рук. 
мов теплі зорі, 
в лунку весну...

м, Кіровоград.

М. Кіровоград, вул. Луначарського, 36, 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання I спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 02546. Індекс 61197.

Квіти.., їх дарують коханим пе
ред тим, як сказати «люблю». їх, 
як безвідмовний талісман, тримає 
в руці юнак, йдучи на перше в 
житті побачення, <

Квіти дарують увечері. Місяць 
ллє чарівне світло на обличчя най
кращої в світі дівчини, і як же зу
стрінеш її без букета?

Та... задовго до того, як вцхо* 
дить уповні отой німий свідок по
бачень закоханих, кіоск радгоспу 
«Тюльпан» на вул. Шевченка у Кі
ровограді, де, за ідеєю, можна при.

дбати барвисті жоржини, гвоздики, 
айстри і т. д., закривається. І тоді 
біля нього вишиковуються числен* 
ні бабусі, оптом і в роздріб пропо
нуючи закоханим барви осені. Од
ні квіти йдуть по «рублю», інші —- 
«трояк» за пару, а окремі квіточки 
— за срібну монету.

— Ми відкриваємо кіоск о де
в’ятій ранку, а закриваємо о шос
тій вечора, — дає довідку’прода* 
ведь квітникового господарства.

ЩО І ПОТрІбнО «ЛЮбИТеЛЯМ» КрЗ' 
сн. Саме після цієї пори вопи і ви

шиковуються суцільними рядами 
на тому місці, яке так спокійно за« 
лишають квіткарі з радгоспу (див 
фото),

Квіти... Вони приносять багато 
радості. І як псує оцю радість не
розпорядливість працівників рад 
госпу «Тюльпан», які віддають іні 
ціативу приватникам саме в най 
сприятливіший час, коли сходить 
уповні німий свідок побачень за 
коханих.

О. БЕРЕЖНИЙ.
Фото Л. Миргородського.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ. II ЖОВТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.15 — Новини. (М). 9.30 
-Для школярів. «Будильник». 
{ЛІ). 10.00 — Телекалепдар.
«Сьогодні — День працівника 
сільського господарства». (ЛІ). 
10.15 — Концерт художньої са
модіяльності. {М). 11.15 —
«Шукачі». (М). 12.20 - РІ-,
шення липневого Пленуму ЦК

КПРС •— у життя, «Янтарні 
грона», {Ужгород). 12.35 — 
«Мальовнича Україна». «За
гадка Чорного лісу». (Кірово
град). 12.45 — Мультфільми: 
«Колобок», «Раз, два — друж
но», «Бременські музиканти». 
(М). 13.30 — Легка атлетика. 
Кубок СРСР — кубок газети 
«Известия». (Ташкент). 14.30— 
Для воїнів Радянської Армії 1 
Флоту. (М). 15.00 — Чемпіонат 
СРСР з футбола. «Динамо» 
{М) — «Спартак» (М). 16.45— 
Музичний кіоск. (М). 17.16 — 
Для дітей. «До шістнадцяти 
дозволяється». (К). 18.00 — 
Новини. (М). 18.05 — Кольоро- 
ве телебачення. «Клуб кіно- 
мандрівннків». (М). 19.10 —
Програма ЦТ. 19.30 — «Добрий 
вечір, хліборобе». (К). 20.30 — 
Програма «Час». (М). 21.00 — 
Кінопапорама. {М). 22.30 —

Першість СРСР з художньої 
гімнастики. (Ташкент). 23.00— 
Кольорове телебачення. Ест
радний концерт, (ЛІ). 23.35 — 
Новини. (М).

ПОНЕДІЛОК, 12 жовтня, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.00 — 
Тележурнал «02». (Ворошилов, 
град). 17.40 — Телевісті. (К), 
18.00 — Телефільм. (Кірово
град). 18.50 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.55 — Програ
ма УТ. (К). 19.00 - Програма 
«Час». (ЛІ). 19.30 — Чемпіонат 
СРСР з футбола. «Торпедо» 
(М) — «Динамо» (Тбілісі). 
21.15 — Художній фільм «Кра
сунею я не була». (К). 22.30 — 
Телефільм «Зустрічі». «Боло
то», і серія. (Кіровоград). 23.20 
— Кольорове телебачення. Му
зичний телефільм «Шарль Аз
навур». (М). 23.50 — Телевіс
ті. (К).

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 

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

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.05 — 
Телеагентство «Піонеріл». (М). 
18.25 - Назустріч XXIV з’їздо. 
ві КПРС. Тележурнал «Кому
ніст». (Донецьк). 22.30 — Му
зичний телефільм. (К). 23.00 — 
Спорт за тиждень. (М).

ВІВТОРОК, 13 жовтня. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 - 
Новини. (М). 10.15 — Чемпіо
нат СРСР з футбола. «Торис-

до» (М) — «Динамо» (Тбілі
сі). II тайм. 11.00 — «Коли дик. 
тує вигода». Теленарис. (ЛМг 
.11.25 — Художній фільм «Пер
ший учитель», (ЛІ). 13.00 —’ 
Телевісті. (К). 13.10 — Теле
фільм «Зустрічі». «Друга На
таша», II серія, (Кіровоград), 
17.20 — «Село на Верховині»^ 
(Ужгород). 17.40 — Телевісті. 
(К). 18.00 — Для дітей. Лїульт» 
фільми. «Ріккі—Тіккі—ТавІ» та 
«Лея па канікулах». (К). 18.30

— Ленінський університет МІЛЬ
ЙОНІВ. (ЛІ). 19.00 — Назустріч 
XXIV з’їздові КПРС. Промис
лова орбіта», (К). 19.40 — Лїо- 
лодіжннй клуб «Юність», 
(Чернівці). 20.10 — Програма 
«Час». (ЛІ). 20.40 — Телефільм, 
(Кіровоград), 21.00 — «День 
за днем». Інформаційна про
грама. (Кіровоград). 21.15 -є 
Оголошення. (Кіровоград). 21.21)
— Телефільм «Зустрічі». «Дру
га Наташа», II серія. (Кірово
град). 22.30 — Концерт Бол
гарського державного акаде
мічного хору, (ЛІ). 23.10 -ч
Міжнародні змагання на при? 
міста Пардубіце. (Чсхословач- 
чина). 23.50 — Телевісті. (К£>-

ДРУГА ПРОГРЛЛЇЛ. 20.40 -г* 
Художній фільм «Ленін у J9I8 
році». (К).
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