
. ■ • **

І
 ЯК МИ ГОТУЄМОСЬ 

РОКУ

УСЛАВИМО II-HTIII’I'IK.V 
ВИСОКИМИ ВРОЖАЯМИ

• З ОБЛАСНОЇ НАРАДИ-СЕМІНАРУ
ПО ВИРОЩУВАННЮ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Як уже повідомлялося в місцевій пресі, 20 
серпня в Кіровограді в зеленому театрі парку 
імені Перемоги відбулася обласна нарада-ссмі- 
нар по вирощуванню озимої пшениці. В її роботі 
взяли участь перші секретарі міськкомів 1 рай
комів партії, голови райвиконкомів, начальники 
районних управлінь сільського господарства, ке
руючі районними об’єднаннями «Сільгосптехні
ка», голови колгоспів, директори радгоспів, го
ловні агрономи господарств, керівники і спеціа
лісти обласних організацій, а також представни
ки від Одеської, Київської, Миколаївської, Пол
тавської і Хмельницької областей.

Нараду-семінар відкрив вступним словом пер
ший секретар обласного комітету КП України 
М. М. КОБЙЛЬЧАК. Щиро привітавши гостей, 
т. Кобнльчак слово для доповіді про підсумки 
збирання зернових культур 1 завдання по забез
печенню сівби озимих під урожай 1972 року па
дав заступникові голови облвиконкому М. Г. КУ- 
РОН’ЯТНИКУ.

В обговоренні доповіді взяли участь директор 
обласної сільськогосподарської дослідної станції, 
кандидат сільськогосподарських наук О. К. УС- 
ТИННИК, перший секретар Новоукраїиського 
РК КП України М. Г. ЧЕРЕДНИК, голова кол
госпу «Зоря комунізму» Новоархангельського ра
йону, Герой Соціалістичної Праці Л. П. ШЛЬ 
ФЕР, директор Мар’янівського бурякорадгоспу 
Маловисківського району О. Я. П1АТНИИ, бри
гадир тракторної бригади колгоспу імені XX з'їз
ду КПРС Новоукраїиського району, двічі Герой 
Соціалістичної Праці О. В. ГГГАЛОВ, завідую
чий Ульяновською сортодільницею П. А. КУЧЕ- 
РЕНКО, головинії агроном колгоспу імені Шев
ченка Бобринецького району В. І. ВИНОГРАД, 
головний інженер управління сільського госпо

дарства С. А. ШЕВЧЕНКО та інші.
На иараді-семінарі присутнював і виступив з 

промовою заступник міністра сільського госпо
дарства УРСР М. В. КУЗЬМЕИКО.

З промовою на иараді-семінарі виступив пер
ший секретар обласного комітету КП України 
Лі. ЛІ. КОБЙЛЬЧАК.

Учасники наради дістали рекомендації по ви
рощуванню високих урожаїв озимої пшениці в 
1972 році.

Під час паради діяла виставка експонатів зер
нових та кормових культур, зразки новітньої тех
ніки 1 пристосований інвентар.

Увагу учас
ників обласної 
наради - семіна
ру но вирощу
ванню озимої 
пшениці при
вернула вистав
ка зразків но
вітньої сіль- 
ськогосио д а р- 
еької техніки.

досягла показника — 37,4 цент
нера з гектара.

Окремі райони особливо від
значилися високою врожайністю. 
Новомиргородський район зібрав 
по 37,1 центнера зерна з гекта
ра. Ульяновський — 36,2, Мало- 
аисківський — 35,4, Добровелич- 
ківський — 34,8.

Ще вищих результатів домог
лися окремі господарства. Кол
госп «Жовтень» Новомиргород- 
ського району одержав по 57,6 
центнера озимої пшениці, рад
госп «Мар’янівський» Маловис
ківського району — 50,5. І цей, 
вирощений в першому році п'я
тирічки рясний урожай трудівни
ки села збирали з великим гос
подарським сумлінням. В біль
шості колгоспів і радгоспів об
ласті організували групову, дво
змінну роботу комбайнів. У сти
слі строки провели жнива меха
нізатори Устинівського, Доброве- 
личківського, Новгородківського 
та Долинського районів. На ко
жен комбайн в області намолоче
но в середньому 5 тисяч центне
рів зерна, а добовий намолот 
становив 350 центнерів. Комбай
нери, можна сказати, потруди-

ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНА — ОСНОВА
_  Наш край славен врожаями 

озимої пшениці, — підкреслює 
доповідач — заступник голови 
облвиконкому М. І. Куроп ятник. 
_  Наші батьки, наші діди і праді
ди гордилися озимою пшеницею. 
І ми раді ,що хлібороби Кірово- 
градщини примножують 
нішню славу 
новій культурі, 
врожайність 
підвищилась. Це дало змогу 
ловий збір зерна за останні

V 4 - жеді
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ЦІЙ важливій зер- 

За останні роки 
її в області значно 

ва-
два

роки довести до 2,5 мільйона 
тонн. І цього досягнуто без роз
ширення посівних площ, а лише 
шляхом значного підвищення 
врожайності зернових і, зокрема, 
озимої пшениці.

Врожай 1971-го видався особ
ливо дорідним. За попередніми 
даними колгоспи і радгоспи Кі- 
ровоградщини виростили по 33,2

Г ‘ куку- 
озима пшениця

центнера зернових (без 
рудзи). А сама

лися на славу.
Окремі з них намолотили по 9 

— 10 тисяч центнерів зерна. В ба
гатьох випадках цілодобова робо
та механізованих токів, безпере
бійні рейси «комбайн — тік — 
хлібоприймальний пункт» дозволи
ли організовано, з випереджен
ням графіка продавати хліб дер
жаві. Успішно ця справа йшла в 
господарствах Добровеличків- 
ського, Олександрійського, Улья
новського, Бобринецького та ін
ших районів. Проте в Новоархан-

(Закіпчспия на 2-й crop.).'

В зеленому театрі парку 
ОЗИМОЇ пшениці,

імені Перемоги лід час обласної нарадп-семінару по спрощуванню
Фото В. НОВПАНА.

ЕРПЕНЬ. Період комплектування сітки комсомоль- 
ської політосвіти. Повним ходом йде ця робота у 

нас, в Добровег.ичківському районі. Комплектування 
проводимо, спираючись на досвід минулого навчально
го року. В районі працювало 99 гуртків та 9 клубів по
літичної освіти. З них навчалось 3423 юнаків та дівчат.

Хід занять був під пильним контролем районного ко
мітету комсомолу. Влітку минулого року на районних 
семінарах комсомольського аіетиву, на комсомольських 
зборах первинних організацій було обговорено рекомен
дації по навчанню молоді, обрано його форми, затверд
жено пропагандистів. Пізніше на засіданнях бюро рай
кому систематично розглядався хід навчання, і якщо у 
якомусь гуртку заняття проходили незадовільно, обо
в’язково вживались заходи щодо усунення недоліків. 
ІІаприіРіад. в колгоспі імені Котовського в гуртку «Бе
сіди про партію» почали часто зриватись заняття, слуха
чі не конспектували першоджерел, Зникла зацікавленість 
у навчанні.

В березні на бюро райкому розглянули питання «Про 
роботу комітету комсомолу колгоспу імені Котовського 
по ідейно-політичному загартуванню комсомольців». 
Виявилось, що до гуртка залучено молодь з різним рів
нем освіти. Вивчення матеріалів значно відставало від 
програми. Крім того, комсомольський комітет не домо
вився 3 керівництвом колгоспу про ВИВІЛзНвННЯ гурткіа- 
ців на час занять.

Комітету комсомолу колгоспу імені Котовського бюро

В ЦЕНТРІ
УВАГИ
райкому вказало на недоліки. На кінець навчального 
року справи там пішли значно краще.

На заняття цього гуртка часто приходять старі кому
ністи, герої воєн, знатні люди колгоспу. Це допомагає 
слухачам краще уяснити роль Комуністичної партії в 
житті народу.

Таких пропагандистів, як Федір Степанович Андрей- 
ченко, багато. Серед них і агроном колгоспу «Прогрес» 
Кузьма Андрійович Білик, що вже три роки веде гур
ток «Біографія В. І. Леніна», і голова колгоспу «Перше 
травня» Анатолій Андрійович Чирка, пропагандист гурт
ка «Бесіди про партію» та ще багато наших керівників 
комсомольської політичної освіти.

ДІЙСНО, від пропагандистів залежить багато. Ось тому 
завдання підвищення їхнього рівня підготовки знано 

завжди стояло в центрі уваги райкому комсомолу. За 
минулий навчальний рік було проведено сім районних 
семінарів пропагандистів та дві науково-теорегичні кон
ференції.

Зараз найактуальніше завдання комсомолу — вчитись 
господарювати. Тогау наступного року в районі буде 
діяти тринадцять — чотирнадцять гуртків «Бесіди иро 
соціалістичну економіку». Відповідно до їх програми пі
дібрано і пропагандистів. Це — економісти, агроном», 
голови колгоспів, На майбутнє плануємо піді оту ваги 
більше керівників для таких гуртків.

На початку вересня збираємось провести триденний 
районний семінар пропагандистів. Треба порадитись про 
організацію робси в гуртках, обговорити завдання по
літичного навчання комсомольців у світлі рішень ос
танніх партійних з’їздів, А після цього зберемо семінар 
секретарів комсомольських організацій колгоспів та 
підприємств району. Від того, як вони пройдуть, зале
жить у великій мірі і весь хід політичного навчання мо
лоді. Бо кажуть, що добрий початок — то вже половина 
справи.

В цьому році кількість гуртків зменшиться. Замість 
них в середніх та восьмирічних школах на базі ленін
ських кімнат та кімнат бойової слави будуть працювати 
постійні лекторські групи. Практика показала, що така 
форма політичної освіти школярів ефективніша.

В інших комсомольських організаціях району зведе
ться до мінімуму вільність гуртків початкової ланки. 
Загальноосвітній рівень аудиторії дозволяє вести занят
тя в гуртках по програмі середньої ланки. В Доброве- 
личківській районній лікарні, та в Помічнянсьному локо
мотивному депо, де більшість комсомольців мають се
редню спеціальну та вищу освіту, працюватимуть гуртки 
вищої ланки.

1 ще одне наше введення. Ми переконались, що ефек
тивності політичної освіти важко досягти в роздрібнених 
малечисечьипх комсомольських організаціях. Розпоро
шуються пропагандистські кадри, а навчання проходить 
нажко. Тому для поліпшення політосвіти комсомольців 
малочиселБних створимо політичний клуб. Це дозволить 
зробити систему комсомольської політосвіти дієвішою. 
гр ОРІК в районі крім постійно діючих гуртків та клубів, 
А в усіх комсомольських організаціях з успіхом про
йшли Ленінські уроки «Заповітам Леніна вірні», теоре
тичні конференції по працях Леніна, наукові диспути та 
інше. Молодь звертається до Леніна в роботі і в на
вчанні, в години, коли оцінює прожите і визначає для 
себе нові завдання.

Можна говорити і про практичну віддачу минулого 
навчального року. В першу чергу політнзвчання формує 
світогляд комсомольців. Але навчання і а праці мобілі- 
зовує молодь. В жнива молодий комбайнер Володимир 
Негрецький з колгоспу «Рассвет» намолотив 7852 цент
нери зерна з 190 гектарів поля. Віктор Дубина з колгос
пу імені XXII з їзду КПРС зібрав 6774 центнери хліба з 
178 гектарів. Це слухачі гуртків.

Нещодавно у нас проходило районне свято орача. 
Серед молодих плугатарів кращим став Володимир 
Бойко з колгоспу «Прогрес». Іеж активний слухач полі
тичного гуртка.

А ось іще одне. Після заключного заняття в сітці по
літосвіти в районі було створено сім комсомольсько-мо
лодіжних колективів тваринників та 29 комсомольсько- 
молодіжних ланок по вирощуванню кукурудзи та кар
топлі. Зараз, коли їдеш степом, обов’язково впадуть в 
очі невеликі яскраві щити. На них — комсомольські 
значки та перелік зобов’язань, взятих колективом. Як 
вони виконуються, побачимо восени, але й зараз вид
но, що ланки працюють чудово.

Розповідати про хороші діла комсомольців району 
можна багато. Наша молодь і в роботі і в навчанні 
справна. Думаю, що коли закінчиться новий учбовий рік, 
перепік трудових звершень можна буде значно про
довжити.

секретар Добровелмчиівського Р. ГОРЛЕНКО, 
райкому комсомолу.



ОПіОр „МОЛОДИЙ КОМУНАР"
24 серпня 1971 ропу

УСЛАВИМО ІГЯТИІ’ІЧКУ
ВИСОКИМИ ВРОЖАЯМИ

(Закінчення), 

польському, Петрізському, Онуф- 
ріізському районах намолочене 
зерно часто залежується на то« 
кзх, . .

XXIV з їзд КПРС підкреслив, 
Що основою розвитку всього 
сільськогосподарського вироб
ництва, є .збільшення валових збо
рів зерна. Як показали нинішні 
жнива, нинішній урожай трудів
ники села орденоносної Кірово- 
градщини сповнені рішимості вті
лити в життя плани партії і щоріч
но продавати державі не менше 
1 мільйона 237 тисяч тонн зерна, 
довести сталу врожайність зерно
вих до 34 — 35 центнерів з гекта
ра посіву, а валовим збором зро
бити 3 мільйони тонн зерна що
року.

Яким шляхом зможемо цього 
дибитися?

«ДО «ОДЕСЬКОЇ-3» 
ПОВЕРГАТИСЬ НЕ БУДЕМО»

Тільки за рахунок підвищення 
врожайності кожного засіяного 
гектара. Як показала практика 
цього можна добитися, по-перше, 
за рахунок впровадження високо
врожайних сортів озимої пшениці
— «безоста-1». «Кавказ» і «Авро
ра». Це підказують врожаї «без- 
остої-1» за останні три роки. В 
1969 році є області її зібрали по 
28,6 центнера з гектара, через рік
— 27,4 і нині — 37,4 центнера. В 
Новомиргородському, Гайворон- 
ському, Маловисківському райо
нах цей сорт постійно радує хлі
боробів більш як 40-центнерним 
урожаєм.

— 1 тут, — говорить доповідач,
— ми маємо низько вклонитися і 
висловити сердечну подяку видат
ному вченому-селекціонеру, пат
ріоту нашої Батьківщини, академі
ку, двічі Герою Соціалістичної 
Праці Павлу Пантелеймоновичу 
Лук’яненку, авторові знаменитих 
сортів озимої «безоста-1», «Кав
каз» і «Аврора».

(Присутні на нараді-семінарі 

оплесками зустрічають побажан
ня видатному вченому нових ус
піхів на творчій ниві, здоров’я, 
довгих років життя).

Дотримання правил високої аг
ротехніки вирощування цих сортів 
дає велику практичну віддачу. Як 
поділився досвідом на нараді ди
ректор радгоспу «Мар’янівський» 

- Маловисківського району О. Я. 
Шатний, пшениця сорту «Аврора» 
на кожному з 65 гектарів дала по 
72 центнери, сорту «Кавказ» — 
по 68.

«ДАЙТЕ ВИСОКОГО 
АГРОФОНУ...»

Проте нові сорти пшениці да
ють тільки тоді відрадні результа
ти, коли дотримано високої куль
тури землеробства — підготовка 
грунту, йото удобрення, високо
якісне насіння. У протилежному 
випадку врожайність їх зменшує
ться наполовину, як це бачимо на 
прикладі деяких господарств Ком- 
паніївського та Кіровоград
ського районіз. З колгоспі «Ро
дина» Кіровоградського району 
за три роки мали відповідно по 
20,5, 26,5 і 23,4 центнера пше
ниці з гектара. Окремі керівники 
господарств виправдовуються, 
мовляв, ми не маємо високого аг
рофону, який вимагають нові сор
ти, не маємо достатньої кількості 
парових площ, у нас дощі не 
йдуть.

На що сьогодні можуть поскар
житися в колгоспі імені Телішез- 
ського Вільшанського району, де 
озима пшениця видає 25 центнерів 
з гектара тоді, як в цілому район 
нинішнього року зібрав по 35,7 
центнера?

БУДЬ ДЛЯ ЗЕМЛІ 
ГОДУВАЛЬНИКОМ!

Підвищення врожайності зерно
вих і, особливо озимої пшениці,---
результат господарського удоб
рення площі під посів, яке в ос
танні роки поліпшилося набагато. 
Більшість колгоспів і радгоспів не 
шукали найкращих попередників 
під озимину, не чекали милості з 
неба, а добре вгноювали, удобрю

вали землю. Для багатьох стало 
правилом — сіяти в землю зерно 
тільки разом з добривами.

А ось ще причина низької вро
жайності озимої пшениці а згада
них Кіровоградському та Компа- 
ніївському районах. Тут на гектар 
посіву цієї культури під урожай 
1971 року внесено лише по 1,7 та 
1,2 тонни добрив на гектар.

Тому нині, коли закінчується під
готовка до посівної кампанії ози
мих наступного врожаю, слід зро
бити хліборобським законом пра
вило: висіваєш в землю зерно — 
клади поруч мінеральне добриво!

СУМЛІННЯ СЬОГОДНІ — 
ВРОЖАЙ ЗАВТРА

Лише 120 тисяч гектарів ози
мини буде розміщено на парових 
площах. Інші попередники — стер
ня та кукурудза на силос. Тож 
роботи відповідальної — вдо
сталь. Проте з підготовкою грун
ту нині не всюди гаразд. В цьому 
році допущено великий зріз хлі
бів, тому оранка без поперед
нього лущення стерні майже не
можлива. Та цю справу вкрай по
гано організували з господарствах 
Олександрійського, Ульяновсько
го, Гайворонського, Світловод- 
ського районів.

Нарешті, останній етап підготов
ки до сівби має бути ретельно 
продуманим. Йдеться про строки 
сівби. Сіяти — тільки в оптималь
ні строки. Ми навчені на гіркому 
досвіді Новоархангельського ра
йону, де керівники господарств, 
бажаючи пошвидше «покінчи
ти» з важливою справою сівби, 
починають його кидати в землю з 
надто ранні строки, радіють верес
невим зеленим покровам, а прий
де час збирання — тут одержують 
на 3 — 5 центнерів нижчий уро
жай, ніж сусіди.

Сорти озимої пшениці — «без
оста-1», «Одеська-51», «Кавказ», 
«Аврора» — високоврожайні, але 
вони вимагають великого хлібо
робського сумління.

Про це підкреслювалося і а до
повіді, і у виступах товаришів, що 
взяли участь з її обговоренні.

ТРАНШЕЯ
повниться СИЛОСОМ

Дванадцять членів комсомольської організації

комсомольців колгоспу кШлЯ*°* ‘ «зелені
швидко і вправно вирішили провести «зелені 

^Завдяки зусиллям комсомольців траншея пов
ниться цінним кормом. Вже засилосовано 3430 
тонн зеленої маси при плані 4133 тонн. Лишилось 
працювати всього декілька днів, і щодоби у 
траншею вкладається 200 — 250 тонн силосу.

■ Серед водіїв тон у роботі задає комсомолець 
Іван Куценко. Не набагато поступаються йому бра
ти Петро та Андрій Халявки. Добре працюють 
молоді механізатори Віктор Бойченко, Петро 
Вдовиченко, юні вантажники Володя Кравченко, 
Микола Кукса, Галина Цвик.

О. РАКІН.
Олександрійський район.

Успішно справилися трудівники полів другої брига
ди колгоспу сДружба • Новоукраїнського району і» 
збиранням ранніх зернових. Тепер головна увага їх 
зосереджена на підготовці грунту до сівби озимини 
та заготівлі кормів для худоби. Вже закладено у 
траншеї Понад 3 тисячі тонн зеленої маси кукурудзи. 
Щоденно перевиконує норми комбайнер. Василь Лико- 
лїт. Безперебійно доставляють корм водії автомашин 
Володимир Ляшенко, Яків Дудним, Іван Ляшенно та 
інші.

На фото вгорі: Кращий ш'офзр колгоспу «Дружба» 
Яків Дудник. Внизу — агрегат комбайнера Василя 
Лихоліта.

■ Фото В. ЛЕБЕДИКА.

Чи відбувся 
недільник у Терновому?

як одна за 
агрегату 

машини, і, за 
наповнені зеле- 

мчать на вагову. 
Але, здає-

Якщо подивитись з пагорба, 
поле другої бригади колгоспу 
імені XX з'їзду КПРС видно як 
на долоні: виструнчилась висо- 
костебла кукурудза, почина
ють стиглістю жевріти волоті. 
На полі вже другий день пра
цюють молодий комуніст ком
байнер Анатолій Залевський і 
тракторист комсомолець Петро 
Вороненко.

Здалеку видно, 
одною до їхнього 
під'їжджають 
кілька хвилин 
ною масою, 
Машин — чотири, 
ться, що потік їх безперервний. 
Возять силос з поля до тран
шеї водії комсомольсько-моло
діжної бригади Добровеличкіз- 
ського автопідп р ис мете а 
№ 10034 комсомольці Василь 
Буряков, Олександр Войтович, 
Віктор Мельниченко і брига
дир Микола Павульський. Мо
лоді водії допомагають кол
госпникам заготовляти на зиму 
корми. Працюють юнаки ста
ранно, і комбайни в загінці не 
простоюють жодної хвилини.

Під час обідньої перерви по
знайомився з Миколою Павуль. 
ським, запитав, як його хлопці 
домоглися такої злагодженості 

було видно: у змаганні серед 
бригад" автопідприсмства вибо
роли перше місце. А зараз, як 
би задніх не пасти. Працюємо 
в доброму темпі оце лише два 
дні, відтоді, лн відремонтували 
номбайна А. Залевсьного. За
раз робимо по 18 — 20 ходок за 
зміну, а раніше більше часу 
простоювали, аніж возили си
лос.

До розмови підключились і 
інші комсомольці, розповіли 
про те. як працювали раніше 
(в деякі дні робили по 5 — 6, 
а іноді й по одному рейсу), як 
ходили до голови колгоспу Ва
силя Семеновича Носача й про
сили забезпечити роботою.

— Почне світати — ми вже 
на полі, кінчаємо роботу, 
як стемніє,—розповідає брига
дир водіїв М. Павульський. — 
Син дома жінку запитує: «Де ж 
наш тато?» А я ось тут, приїду, 
і нічого робити, стоїмо, бала
каємо. То один комбайн не
справний, а то й обидва стоять.

—• В неділю комбайни були 
на тран- 

трактори, 
силос, — 

При

спраані, та чомусь 
шеї не працювали 
які б розправляли 
додає Василь буряков.
везли два рази силос, зсипали, 
а третій раз, як вивантажували, 
то й сітки розвантажувальні 
попсувались.

У кабінеті голови колгоспу 
прохолода, затишно. У Василя 
Семеновича своя точка зору:

— Кажете, силосуємо пога
но? Не згоден! Машин для пере
везення сипосу не вистачає.

А довідавшись, що я розмов
ляв уже з водіями Добровелич- 
кізського автопідприємства, 
змінює свою точну зору на 
іншу.

— Інколи ламаються комбай
ни. Бачили — їх на полі ані 
три, а числиться у нас лише 
два. Одного з декількох старих 
зліпили. Ламається він часто. 
Інший комбайн, на якому пра
цює Іван Погрібничечно, доста
вили днями з ремонтної май
стерні, Є на нього документа
ція, папери всякі, що справний, 
д комбайн ламається та й го
ді. А третій комбайн бачили, як 
працює? Правда, пізно ми закін
чили його ремонт.

Враження таке, що голову 
колгоспу не хвилює зрив стро
ків заготівлі кормів. Справи 
справді не блискучі. Розпочали 
силосувати восьмого серпня. 
Скосили за день шість гекта
рів. дев’ятого серпня — один, 
наступного дня — жодного. 
Ніхто не підняв тривоги, ніби 
так і треба косити. Потім знову 
косили за день по 7 — 9 гекта
рів. Заготовлено лише 1596 
тонн силосу, а треба ще близь
ко 3 тисяч тонн. Часу ж — об
маль.

В жнива комсомольці і мо
лодь села доклали багато зу
силь, щоб допомогти старшим

товаришам вчасно зібрати вро
жай. Нині про молодь забули, 
не залучають її до роботи на 
силосуванні, а комсомольці са
мі не проявляють ніякої ініціа
тиви.

15 серпня в переважній біль
шості колгоспів і радгоспів Кі- 
ровоградщини комсомольці ви
йшли на недільник по заготівлі 
кормів. Складаєтеся враження, 
що а колгоспі імені XX з'їзду 
КПРС про недільник і не чули.

Розмовляю з секретарем 
комсомольської організації 
колгоспу Надією Балашкевич. 
Ось що вона сказала:

— Про заготівлю кормів ні
чого сказати не можу, бо тіль
ки з відпустки. Сама я в цей 
день допомагала збирати помі
дори. А про недільник запи
тайте краще у мого заступника.

Заступник секретаря комсо
мольської організації нолгоспу 
агроном-насіннсвод Люба Оса- 
велюн про недільник теж нічого не знала:

— Бачте, може й арганізува- 
лн еони самі його, бо в мене й 
так багато роботи. А взагалі, я 
вважаю, що недільник відбувся. 
Силос возили? Возили. Значить 
і недільник був.

— А хто у вас очолює ком
сомольських «прожектористів»?

Як вони контролюють хід дво
місячника заготівлі кормів?

— А про це ви запитайте у 
Наді — нашого комсомольсько
го секретаря.

На цьому й скінчилася наша 
розмова.

А в Добооазпичківському 
райкомі комсомолу завідую
чий відділом комсомольських 
організацій Іван Бойко теж
вважає, що недільник у Терно
вому відбувся. Нехай він і ме 
масовий, нехай заготовили не
багато кормів, а раз силос во
зили, значить недільник відбув
ся. і тут нічого багато говорити.

Чи відбувся недільник у Тер
новому? Відповідь на це повин
ні дати самі комсомольці. А 
члени бюро комсомольської 
організації колгоспу, комсо
мольські «прожектористи», ак
тивісти повинні згуртувати всю 
молодь навколо себе і активно 
включитись у двомісячник за
готівлі кормів.

З цього приводу є про що 
подумати і працівникам Доб- 
ровеличківського райкому ком
сомолу.

Ю. «ІИВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
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Брестська фортеця втратила своє 
колишнє військове значення ще до по
чатку першої світової війни. Зруйновані 
тоді і під час громадянської війни при
міщення вже ніхто не відбудовував. На
передодні віроломного нападу гітлеріа« 
ців фортеця використовувалась під роз
квартирування військ Червоної Армії. 
Тут знаходилися частини 6-ї і 42-ї дивізій.

Брест виявився на шляху найбільш 
могутнього угрупування ворога «Центр», 
перед яким, згідно з планом «Барбаро- 
са», стояло завдання: через Мінськ — 
Смоленськ вдарити на Москву. По тому 
боці Бугу гітлерівське . командування 
зосередило 29 дивізій. Бойові дії групи 
армій «Центр» підтримувались Другим

фортецю. Вводячи в бій все нові й нові 
частини, блокуючи вузли опору, обходя
чи укріплення з флангів, на дев’яту го« 
дину ранку 22 червня йому вдалося 
оточити фортецю. Та оволодіти нею фа
шисти не могли ще тривалий час. їх чис
ленні атаки захлиналися під влучним 
вогнем червоноармійціз, які на різних 
укріпленнях створили самостійні ділян
ки оборони. Під стінами фортеці ворог 
зустрів героїчний опір радянських вої
нів, які грудьми стали на захист свя
щенних рубежів Батьківщини. Для бага
тьох перший день війни став останнім 
днем. Під градом бомб і снарядів руй
нувалися приміщення, горіла земля, по
лум'я вогнеметів плавило цеглу. Та ніщо

2. ТУТ ПОЧАЛАСЬ ВІЙНА
повітряним флотом, у складі якого на
лічувалося 1670 бойових літаків. У районі 
Бреста співвідношення сил було більше- 
ніж у- три рази на користь ворога. Фор
тецю штурмували три німецькі дивізії. В 
центрі бойового порядку наступ вела 
45-а дивізія, сформована в горах Верх
ньої Австрії. У ній культивувалась особ
лива особиста відданість фюреру. Диві
зію підсилили трьома артилерійськими 
полками, двома дивізіонами мортир, 
важкими мінометними батареями, кіль
кома надпотужними артилерійськими 
установками системи «торі, стріляючи 
фугасними та бетонобійними сна
рядами. На фортецю було спря
мовано близько 500 гармат, здатних зро
бити за хилину 4000 пострілів. Майже 
600 авіабомб скинули фашисти на чотири 
квадратних кілометрів, які займає фор
теця.

О 4-й годині 15 хвилин 22 червня 1941 
року штурмом Брестської фортеці поча
лася на Західному нордові нашої країни 
Велика Вітчизняна війна. Цього світан
ку тисячі ворожих мін, снарядіе і бомб 
було скинуто на місто, фортецю і при
кордонні умоіплення. Раптовим нападом 
фашистські війська вдерлися 
територію. У фортеці не було 
командування. Але розрізнені
ні групи бійців швидко організували 
оборону. Нагадаємо, що багато підрозді
лів Брестського гарнізону находились 
на навчаннях та в таборах. На початку 
оборони в фортеці налічувалось трохи 
більше 3 тисяч чоловік.

Ворог передбачав з ходу заходити

на нашу 
єдиного 
незели-

золю I мужжеть за
поет С. Газрусев на- 
пчелиные соты, все 
стоит».

не могло зламати 
хисників. Пізніше 
пише: «Уже, как 
стены, а крепость ____

Втративши чимало жизої сили, під ве
чір 22 червня німцям довелось відступи
ти від фортеці. Це був їх перший від
ступ з самого початку другої світової 
війни. Лише протягом тижня противни
ку вдалося зламати відчайдушний опір 
наших підрозділів на Тереспольському і 
Волинському укріпленннях. Облога цита
делі і кобринських укріплень затягну
лася. На останніх стійкою обороною ке
рували майор П. М. Гаврилов, старший 
політрук Н. В. Нестерчук, лейтенант І. Ф. 
Акимочкін, замлолітрука наш земляк 
Г. Д. Дерез'лнко. 24 червня керівники 
груп оборонців цитаделі створили штаб 
і єдине командування, особовий склад 
звели в одну бойову групу. Команди
ром її призначили капітана І. М. Зуба
чева, а його заступником — полкового 
комісара Є. М. Фоміна. З комуністів різ- 
них підрозділів було створено партійну 
організацію, яка стала душею оборони. 
Тих, хто відзначився в боях, приймали 
в партію.

29—ЗО червня фашисти пішли на гене
ральний штурм фортеці- в наслідок яко
го зайняли більшу її частину. Але опір 
ще тривав. Все менше й менше залиша
лося бійців. Кінчалися боєприпаси, не 
було води, продовольства, медикамен
тів. Спрага, рани і голод мучили оборон
ців, та на пропозицію німців здатися 
вони знову п знову відповідали вогнем.

Нагадаємо , що на цей час ворог уже 
захопив Мінськ, Смоленськ, Брестська 
фортеця опинилася в глибокому тилу 
наступаючих фашистів. Жменька героіз

тримала під стінами фортеці цілу диві
зію гітлерівців. Тут вершилися подви
ги, про яні ми ще далеко не все знаємо. 
Тут проявився той високий патріотизм і 
військове мистецтво солдатів, яні піз
ніше примножувались у подвигах за
хисників Москви, Ленінграда, Сталінгра- 
Йа, Севастополя і Одеси, в битвах на 

урській дузі і під Корсунь-Шевченків- 
сьним, в країнах Західної Європи і під 
Берліном. Оборонці Бреста ззоршили 
масовий подвиг у перші дні війни. Ви
ключною хоробрістю і стійкістю вони ще 
раз довели вірність соціалістичній Бать
ківщині і Комуністичній партії, глибоку 
переконаність у правоті своєї справи.

Навіть фашистські генерали вимуше
ні були визнати героїзм захисників 
Бр естської фортеці. Ще б пак! Адже 
втрати, що їх зазнала тут фашистська 
армія, складали п’ять процентів за
гальних втрат на Східному фронті за 
перший тиждень війни. Одна Брестська 
фортеця коштувала гітлерівцям дорож
че, ніж вся війна у Франції.

Подвиги героїв Бреста тривалий час 
були невідомі, фортеця ж бо з перших 
годин війни опинилася в тилу, який ста
вав все глибшим. Коли в березні 1942 
року наші війська під містом ГІивни 
розгромили 45-ту піхотну дивізію про
тивника третього формування, в її ар
хіві було виявлено «Бойове донесення 
про зайняття Брест-Литовсьча». По ма
теріалах цього • документа в газеті 
«Красная Заезда» 21 череня 1942 року 
опубліковано статтю полковника М. Тол- 
ченоза «Год тому назад в Бресте»...

28 червня 1944 року місто чад Бугом 
було сизізолено. Червоні бійці побачили 
руїни фортеці — німих свідкіз героїзму 
її захискичів. У повоєнний . час з’явля
ється з періодиці немало друкованих ма
теріалів про оборону фортеці — 
ми нропітких пошуків. Кілька

~ ІІ СНЮР»

Вхід до меморіального центру 
Брестської фортеці.

збирав матеріали про ці П°А'Ї ""^ци
ник С. Смирнов, у наслідок чого зіяви 
лися його правдиві книги «Брестская 
крепость», «В поисках героев БР®СТСК®” 
крепости», п’єса «Крепость над ;
Не обминули героїчної об°Р.о> І „еіько- 
фортеці в своїх мемуарах і німецько 
фашистські діячі. Про це зокрема зга
дується в книгах Г. Гудеріана, О. Скор 
цені, Е. Шнейдера, Р. Гшопфа.

Відзначаючи виключні заслуги захис
ників Брестської фортеці перед ать- 
ківщиною і на ознаменування 20-річчЯ 
Перемоги над гітлерівською Німеччи
ною Указом Президії Верховної Ради 
СРСР Брестській фортеці присвоєно 
почесне звання ‘,Ф°РТ-'4Я'*"®РО^’І,ЛПРОЦЕНКО.

Фото автора.

СВІДЧЕННЯ
АМЕРИКАНСЬКОГО
СЕРЖАНТА

наслід- 
роїсів

конкурс «МОЯ МІЛІЦІЯ»

Тут печ і героїчну оборону радянські бійці-

Джон Герндон, 24 роки, американець. В дев ятпад- 
цять років був призваний в армію і відпрзвлен>*й у 
В'єтнам як г.ержант-срадннк». З жовтня 1966 року 
по лютий 1968 року брав участь у < програмі умиро
творення*'. Після цього служив у Західній Иімоччи- 
ні («захищав» там «вільний світ»).

Одержавши черговий наказ знову відправи гиея в 
Південно-Східну Азію, сержант Джон Герндон дезер
тирував. Він не повернувся в США. Сотні його това
ришів,' молодих американців, тиняються нині. як. і 
він. пб Європі й Канаді. Джон Герндон співробітни
чає з -журналом. «Акт». редакція якого знаходиться в 
Парижі. Журнал заснований з .метою надання до
помоги солдатам, які дезертирували з армії СІЛА У 
В’єтнамі. • ' -

Кореспондент французької газети «Ю.маніте - по
просив Герндона відповісти на кілька питань і одер
жав такі відповіді. . _ .

Питання: Ви знаходились кілька місяців в таборі 
Бьєн Хоа. В яних умовах знаходяться там ув’язнені 
південнов’єтнамсьні патріоти?

Відповідь: Полонених тримають в наметах. оточе
них кількома рядами колючого дооту. Охорона 
знаходиться на чотирьох постах. В Бьєн Хоа згідно 
правил повинно знаходитися не більше 600 арешто
ваних. Але звичайно там утримується від 1.100 до 
1.200 чоловік. ,

Читання: В багатьох таборах є «тигрові нлітки». 
.•<>/ були такі в Бьєн Хоа?

Відповідь: У^-нас булл «ящики». Це металеві кон
тейнери. що служать для перевезення вінськов. • 
спорядження. ЇХ звичайний розмір 
метрів на метр тридцять. В них і заходують но т і 
них. Нерідко в них сидять люди. 
допитах рани чи каліцтва. Сидять вони в Щ- « 
темноті в «ящику-, що не провітрюється.

Питання: А харчування? ч
Відповідь: їм дають два рази на Д®“1;.. °"°Х^ясть- 

Ьупом і трохи рису. Якщо членам 1 ,ї.ь йому 
ся побачення з ув’язненим. вони предме-
їїісу. Однак охорона е пошуках ... салю
тів копається в цій їжі, і полонені ‘ .о.„, 
гідні крихти. Нерідко й ЩО *>КУ .кон *’ ;1пйтах'?

Питання: Чи були ви присутні на допитах.
Відповідь- Так. Коли я а«ч’латитах які про-

кпх частинах, то був ПРИСУТО« ^йзджерів.
водили солдати 33-ї групи самі оисьш - ^іеконга * 
Одного разу ми оточили село в дельт ліяліі маііже 
арештували підозрілих. Одного з ш пОгм. Коли 
ДО смерті. Зламали йому обидві РУ «і і його у ьо. 
його волокли через качал, солдати к* > рапорті
цу. Полонений ні в чому не зізнався, а.к. н.
вія був названий партизаном. партизанами?

Питання: Всі захоплені Дійсно є( паР/и^в-Бтконгов- 
Відповідь: Для нашої армії вони д ІірпчЄтностІ 

ц> -. Насправді їх беруть за тидоащя залшиилнсь у 
по партизанів. Наїїжахлизіші рігґ б 1963 році. Тоді 
^спе після свята Тот (Н°ви“рі\,іГТЄчку. Налякана 
ми тримали оборону в одному “ а,гаМІІ. коли пере- 
Дівчиика була г.бита нашими с ** Оіші розірвали п 
бігала вулицю. Після атаки паї в<$нлн пар.
документи і представили оЛП'Кого-небудь вбп-
тизанку. Так завжди чинять, коли 
вають. „програма умпоотвопеи-

Ось в чому полягає ваша — «Юманіте»).
пя>1 '

ТІ ЮДИНА, одягнена в мілі- 
® цейську форму, вже відмі

чена довір'ям народу, і це зобо
в’язує її бути відданим своєму 
народові

Цю фразу, особливо в бесідах з 
молодими співробітниками, лю
бить повторювати слідчий Новоар- 
хангепьського районного зіддіду 
внутрішніх справ комуніст М. С. 
Шлапак. Вже з перших кроків 
служби в міліції вона визначила 
сенс життя молодого охоронця 
правопорядку, стала життєвим 
кредо і ветерана.

_  Я завжди бачу перед собою,

Самійлович. — І ще — творчість. 
В кожному окремому випадку до 
справи треба підходити диферен
ційовано.

Злочинці з будівельного управ
ління значними партіями продава
ли державні будівельні матеріали і 
привласнювали гроші. по
караний по закону.

— Ось де була 
справжня гуманність по відношен
ню до держави, народу, — гово
рить Михайло Самійлович.

У своїй роботі слідчий кеоує-

Кожен по-

проявлена

сита
насамперед, людину, а потім зло
чинця, — ділиться життєвим і 
професійним досвідом Михайло 
Самійлович. — Бо в більшості лю
дей, які схибили, завжди зали
шається в свідомості та чуттєва 
ланка, ухопившись за яку можна 
визволити її, людину, вивести на 
прямий шлях.

Принциповість і людяність, ма
буть, найголовніші риси в харак
тері Михайла Самійловича.

— Сім’я у вас працелюбна, — го
ворив слідчий працівникові район
ного відділення «Сільгосптехніки», 
— а ви безчестите її.
Зназ М. С. Шлапан, що той інколи 

поивласнював якусь Із запчастин. 
Він дуже любив своїх дітей і дру
жину, вимушене розлучення з ни
ми було б найтяжчим покаранням. 
Звичайно, вчинок «підходив* під 
певну статтю коимінального кодек
су. Але слідчий думав зараз не 
лише про фант, а про дітей, які дов
го носили б раку від батька. М. С. 
Шлапак повірив підслідному і не 
помилився. Зараз останній — пре
красний сім’янин, хороший вироб
ничник, активний член народної 
дружини.

Дехто із співробітників був не 
згоден з таким, на їх погляд, м’я
ким рішенням слідчого.

— Міліцейська служба — це гу
манність в рамках законності, — 
сказав трохи стомлений Михайло

неться правилом: жодна справа 
може вважатися закінченою доти, 
доки не будуть ліквідовані причи
ни, що породили злочин.

За довгі рони служби в міліції у 
Михайла Самійловича -виробився, 
як він говорить- інстинкт на право
порушників, якесь особливе чут
тя слідчого, пильність і (Остра 
спесгережливість. Якось повер
таючись автобусом з відрядження 
він звернув увагу на двох пасажи
рів. Вони були напідпитку, але не 
це стривожило капітана міліції. 
Насторожило те, що ці двоє не
помітно озиралися, немов чекаючи 
на небезпеку, речі їх були впако
вані недбало. В райвідділі мілі
ції виявилося, що затримані В. Иу- 
лешенко та І. Гальченко ніде не 
працювали, займалися крадіжка
ми. Цього разу везли вкрадений у 
Новоукраїнській школі баян. їх 
уже розшукували органи внутріш
ніх справ.
Гї РО Михайла Самійловича на- 
8-8 віть правопорушники гово
рять, що він свій «хліб» заробляє 
чесно. Це теж своєрідний плюс 
в актив слідчого, великого май
стра своєї справи, людини людя
ної, гуманної.

М. С. Шлапак вивчає характери 
винних і вчасно використовує ре
чові докази, безпомилково визна
чає момент, коли необхідною 
стає очна ставка, не залишає без 
перевірки жодного факту, вказа
ного звинувачуваним, бо знає, що 
це може повести слідство невір
ним шляхом.

Про «теорію попереднього слід
ства» М. Є. Шлапана можна гово
рити багато. Це цілий арсенал пра
вил, положень, заходів, спрямова
них на викриття злочинності, на 
збереження спокою життя і праці 
громадян. Але як би не склалася 
ситуація, Михайло Самійлович з 
підслідним спокійний, витриманий, 
норектний, слідство веде без зай
вих обіцянок, порад, підказування 
відповідей, його правило: «Поки 
звинувачуваного не засуджено, він 
не злочинець».

Говорячи про майстерність слід
чого М. С Шлапака. важко обми
нути ту сферу. яка, мабуть, і є 
найважливішою в усій його діяль
ності. Це — профілактика, попе
редження правопорушень. Михай
ло Самійлович ооками підбирав 
собі помічників. Його актив — 
це справді дійовий бойовий загін, 
якому він може 
яку справу.

Обов’язки 
Михайло Самійлович 
згідно їх можливостей, 
інтересів. “ 
однією з виправданих форм попе
редження правопорушень є пра
вова пропаганда, бесіди він дору
чає проводити людям кваліфіко
ваним, ерудованим. З колгоспі 
імені Енгельса наприклад, цією 
справою займається бібліотекар, 
студентка юридичного факульте
ту Таїса Онищенко.

Служба в міліції — служба 
особлива. Робота ця вимагає ве
ликої затрати сил, о тому числі і 
моральних. І якщо кожна людина 
повинна бути спокійною і 
вою, то міліціонер 
що кожен повинен 
принциповим, то 
втричі.

довірити будь-

між активістами 
розподіляє 

нахилів, 
Пеоечонавшись, що

----- і ввічпи- 
— вдвічі. Як- 
бути чесним І 
міліціонер —

В. ДІМІН.



СШОр, „молодим КОМУНАР**
ІН брів тротуаром вздовж ши
рокого проспекту, час від часу 
зупиняючись І оглядаючись на
зад. В руці його була староньна 
азосьна з рудою куркою.

— Ну що мені тепер з тобою 
робити? Чого мовчиш? 
насторожено носила червоним 
мигала. Смішно, коли курка ми-

Курка 
вічком і ...._____ ..ЦИК.. __ .
гає. Наче людина. Праада, брів у неї не
має і віч — теж. Мелькне жбо а випук
ла перетинка і все. Як затвор у фото
апарата. Тільки у нурни засипка не кла
цає. Вона, мабуть, м'яна. А за нею — 
око. Чи думає курка? Сзітлача Володи
мирівна, коли лається, іноді говорить: 
«А ти прикинь-но своїм курячим моз
ком!» Значить, думає, коли мозок є. Про 
що вона зараз гадає?

Руда курка вела себе сумирно, ма
буть, підкорившись своїй долі. Голенас- 
ті, у білуватих рогових лусочках ноги, 
зв'язані наітчастою —,а":-------- - ---------

вались у діро-
«аху. Пір’я бу
ло скуйовджене 
по боках і об
тягнуте сіткою, 
і лежати їй, 
певно, було не
зручно. Схоже, 
вона дрімала, 
лиш коли повз 
НИХ 3 гуркотом 
проно сився 
якийсь само
скид чи мото
цикл, нурка від
кривала шаф
ранову пере

тинку , дивила
ся злякано і 
здивовано.

Проспект знзходнвея на онолиці міс
та. В новому, недавно забудованому ра
йоні. Рух тут був інтенсивним, але пішо
ходів мало. Із автобусів і тролейбусів на 
зупинках вивалювали цілі гурти паса
жирів і тут же розтікалисо, розсіюва
лись, і тротуар знову пустів. Вздовж 
проспекту, з правого бону був розкида
ний великий житловий масив, — багато
поверхові будинки — цегляні, панельні 
— голубі і рожеві. А за ними, далі вид- 
нілнсь стріли підйомних нранів.

Був полудень, світило сонце, що до- 
сить тепле. Гілля акацій, що тяглися по
ряд лішоходної доріжки, ще й не дума
ли губити лист, хоч стояв жовтень, вно
шене осіннє пальто хлопчик розкрив. 
Він уже видко виріс із Нього — рукава 
були короткуватими і, щоб це було не 
так помітно, вільну руку вік звично за
сунув у кишеню. Йшов не поспішаючи, 
засмучений і заклопотаний. І з боку зда
валося, неначе нічого навколо ного не 
цікавить. Але ось він підняв сірникову 
коробку і, впевнившись, що вона пуста, 
підфутоолив її, а дівчинці, що стояла В обаиіч і дивилась на нього, скорчиз об- I личчя і поназав язик. Назустріч пова- 

й гом пливла літня гладка бабуся з ону- 
М ком — видно, на прогулянку —
К Рожевощокий бутуз відкрив очі И здивовано: «Бабуню — курка... К їй тільки подивись!»
■ Хлопчик, додав кроку, щоб 
Н ше пройти цікавого бутуза. Я Попереду зупинився тролейбус, вийш-
■ по кілька пасажирів. Хлопчин, закривши В поли, повернузея до них спиною, і так М йшов спиною вперед, поки зупинка не
■ опустіла.
К В кінці кварталу за тополиними ряда- В ми зазиднілись корпуси інтернату. Хлол- 
К чин притишив крок і зупинився. Стояв В довго, озираючись туди, звідки тільни-но
■ йшов. Звідси ще видно було дім, ІЗ яно- В му він тільни-що побузаз. Он він, цегля- 
Ь ний, з вивіско о. Там ще їдальня на лер- В шому поверсі. Згадав, що чоловік у по- В лосатій сорочці злякався його. Чи, може, В •‘курни злякався, тому, що на обличчі пе-
■ реміничся, ян побачив його.

— Ну, нуди мені тепер з тобою?
■ ' Курка сторожко косила на нього ж оком, ніби розуміла, що зараз вирішу- В ється Гї доля.

Біля тротуару нішка, мружачись на В сонці, облизувала обгортку морозива. В ...П'ятиповерховий будинок стояв біля 
№ дороги, і він відразу знайшов його. Під- Ш вів голову, оглядаючи з двору ряди ві- к кок і балконів. Котрий з них Світлани В Володимирівни? Може, ось цей, голу- М бий, чистенький? Чи той, над яким нри- В бита шпаківня?В Він почухав потилицю, справа була
■ не дуже приємною — і віч знехотя зай-
■ шос у під’їзд. Озирнувся. Нічого особ-
■ ливого. Лампочка вигвинчена. Звичайно, В хтось із старших хлопців спрацював, п Щоб не світила, коли з дівчиною стоїш. В У них, в інтернаті, теж одну пампочну В завжди недолюблювали, і як виховате- к лі не слідкували — всеодно викрутять, В розіб’ють, або вставлять перегорілу. На И карнизі пострибував, чирикаючи, горо

бець, Заглядав через вікно на східці.
Нагорі почулись лункі кроки, хтось 

сходив униз. А якщо це Світлана Воло
димирівна? Ні, не вона.

Він став убік, пропускаючи жінку з 
господарською сумкою. Жінка натягува
ла сітчаті рукавички і дивилася на йо
го авоську, на курку,

«Ну, чого? Не бачила?» — розгнівав
ся він і побіг угору, стрибаючи через 
сходинки. Потім зупинився, щоб пере
вести подих: мати наказувала, щоб він 
тихо і непомітно все зробив. А як тут 
непомітно? Не заховаєш же курку за па
зуху? В газету загорнути — дивись, ще 
задихнеться.

Чим вище піднімався він, тим відчут
нішою ставала авоська з куркою. Він 
розглядаз номери кваогир. Одна з две
рей була обтягнута чорним дерманти
ном. Як в кабінеті директора. Мабуть, 
хтось поважний живе тут. На тебе і не 
гляне, а якщо і помітить — ніби через 
тебе наскрізь, ян через сило. І з задово
ленням намалював би на цих дяерях 
чортика, щоб господар не задавався. Та 
ніколи малювати. Треба підніматися.

Ага, ось і потрібний номер. Ну, вір
но, у Світлани Володимирівни двері зви
чайні, ие оббиті. Скільки виховательок 
він перебачиа, вона найкраща. Справед
лива. Не така, що тільки й знає мораль 
читати та карати. Шкода, звичайно, що 
доводиться з нею розлучатись, Може,

A HU) И,
ганчірчою, висосу-

Федір Непоменко

дома все ж краще буде? Правда, ще не 
відомо, ян вітчим себе покаже. Наче, ні
чого мужик, налив повну чарку, не по
шкодував. Він, звичайно, хмільний був, 
косий зозсім. А мати розревілась, дуре
па: «Горе ти моє лунове... Сирота не
щаслива!..» Чого, питається? Ну, найшла 
собі чоловіка, — чого тут решти? Вітьці 
сн повезло — так це так! Вітчим з ма
тір'ю приїхали в інтернат, Вітьці світер 
шикарний привезли. Повен кошик вся- 
кої-всячини. І грошей дали. А Вітька, 
бевзь, ще й не захотів додому, хоч його 
ледве не на колінах просили. Повезло 
хлопцеві, нічого не скажеш! йому б та
кого вітчима. Такий би не поскупився 
на подарунок. Може, навіть, ножичок 
відвалив би. В універмазі бачив — шість 
сімдесят п’ять. Мрія! А цей, новий, чар
ку налив, а протверезіє — дулю з мас
лом дивись, одержиш.

Він довго стояв перед дверима, не на
важуючись на- 
тиснути на 
кнопку дзвінка.

В сусідній 
квартирі, чутно, 
радіо грало. 
Хтось тупотів у 
передпокої. Про 
щось говорили. 
А тут — тиша, 
ніби дома ніко
го немає.

— Ну, под
звонимо? — спи
тав, звертаю
чись до курни, 
що рудою груд
ною лежала на 
дні авоськи.

зараз по шиї — 
в каструлю та он- 

Не треба було

Хлопчик 
і к<м»ка

ОПОВІДАННЯ

снишла. 
і сказан 

Жива!

ПОШВИД-

«Тут тебе ножичком 
чин! Голову під крило 
ропчиком. Зрозуміло? _ ____
куркою народжуватись. Або, якщо вже 
ти курна — то несись справно, а то ма
тері набридло бігати бур’янами, яйця 
твої відшукувати. Хитрунам завжди ді
стається. Годують же тебе, ось і віддай, 
що належить. Зрозуміло?»

Тепер кроки залунали внизу. Дивись, 
знову та, з рукавичками. Ііередумала, 
мабуть, або щось забула? І сховатися 
ніде.

Він вже піднявся на кілька сходинок 
вище, щоб нагорі почекати. Але внизу 
грюкнули двері, і кроків не стало.

Доого ще він буде тупцювати тут? Ех, 
було не було! Він натис на кчопну І по
чув, із завмиранням серця, як там, за 
дверима, пролунав дзвінок — довгий, 
пронизливий. Він чомусь тримав па
лець на кнопці до тих пір, поки за две
рима не почулась якась метушня.

— Слухай, любий, — сказав, з’явив
шись на порозі, чоловік у полосатін со
рочці. — Так не можна оглушати! Ти 
до ного?

— Світлана Володимирівна дома? 
Чоловік оглянув ного швидким погля

дом, на мить затримався на івосьці з 
куркою, і, здається, гро щось «догадав
ся.

— Н-нема... — не зовсім впевнено від
повів він і повторив уже твердо: — Не
ма. А чого ти, власне, хотів?

— Та ось... Мама сказала, щоб я пере
дав... — І він подав авоську з куркою.

— Що ти, що ти!.. — здивовано про
шепотів чоловік. — В якомусь навіть 
страхові, ніби побачив в авосьці щось 
гидке і страшне. — НІ в якому разі!

І двері зачинились.
Вже нращс б чоловік вилаяв його. А 

то взяв, та й закрився. Перед самим но
сом. його і курки.

Він стояв, ніби приглушений.
— Послухай, Свсто, це біс знає щоі — 

почулося там, за дверима. — Тобі як 
присутственному чиновнику... Як сіль
ському дякові...

Подальших слів хлопчик уже не ро
зібрав, тому, що чоловік певно, ПІШОВ у 
кімнату. _ ...

Отже вона дома, його обдурили. Чому? 
ВІН ще почекав, сподіваючись, що Світ

лана Володимирівна все ж вийде, і 
тоді все пояснить. Стояв і чекав, і було 
таке почуття, ніби тільки-но йому дали 
дзвінкого облизня. Щоки його пашіли.

Нагорі, над ним, хтось незидимий го
ворив з передпокою на східці: _ «Тільки 
ти вже, будь ласка, не затримуйся...» І 
тоді хлопчик, боячись, що його застануть 
тут, перед цими занригими дверима, 
стрімголов кинувся вниз, стрибаючи, че
рез сходинки, нічого не бачачи перед 
собою. Він но пам’ятає як вискочив з 
під'їзду, як обійшов будинок. Він отя
мився вже на вулиці, оідбігши од бу
динку подалі — розпатланий, задихании. 
Ніби за ним гнались.

Але ніхто не гнався. Проспектом сну
вали машини, автобуси, з шипінням 
проносились тролейбуси. Світило сонце, 
З парну, що напроти, з’явилася дітвора. 
Тримаючись за одяг, вони спокійним лан
цюжком, як гуси, стали переходити вули
цю. Ні, ніхто не бачив ного ганьби, крім 
того, чоловіка Світлани Володимирівни. І 
длп чого було слухати матір? «Це біс 
знає що*» — ще лунао у вухах голос 
чоловіка, приглушений дверною перепо
ною.

' Полизавши пергаментну оогортну мо
розива, кішка посиділа, блажно мружа
чись. Витерла морду І вуса лапкою, по
дивилася на хлопчика, спокійно ПОбЛИС; 
куючи таємним зеленим вогником очей І 
пішла геть лінивою ходою. Він покли
кав її. Кішка озирнулась і тут же, ніби 
почувши задумано, кинулась чавтьони.

Куди ж з куркою тепер? В інтернат не 
підеш? Нз автобусну податися, та махну
ти знову додом/7 Так мати ж наказала,
щоб владнав усе сьогодні. Вчора були з 
нею вдвох. Та нічого не встигли, поки 
цей похідний підпишеш — сто РОКІВ 
пройде. Бухгалтерія, кабінети всі, бібліо
тека, вихователі... А головне — ганчірки. 
Якісь там два рушнични заборгував і ще 
щось... А хіба він пам'ятає ті рушнички, 
хай їм грець! Ніби в нього тіліїКН й тур
бот, що за тими рушничками слідкувати!

(Закінчення буде).

ГІерсклвд з російської

м Кіровоград, аул. Луначарсьного, 36. 
Телефони; відповідального секретаря — 2-45-35, 

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

БК 0П95.

УСПІХ юних 
СНАЙПЕРІВ

З 14 по 20 серпня в Києві 
тривали дев’яті юнацькі Все
союзні змагання з нульової 
стрільби. На них успішно 
виступила збірна команда 
України, яка виборола пер
ше призове місце.

Вагомий вклад и цю пере
могу внесли і юні снайпери 
нашої області: дев'ятиклас
ник Кіровоградської СІ1І 
№ ЗІ кандидат в майстри 
спорту Юрій Язиков, сту
дентка машинобудівного тех
нікуму Ніна Кухаоевська і 
десятикласник СШ № 32 міс
та Кіровограда Аіико.ча Філі- 
ПЄІ1КО.

У вправі ГП-4 (пневматич
на гвинтівка, положення 
стоячи, відстань 10 метрів, 
40 пострілів) Юрій Язиков 
зайняв друге місце з резуль
татом 372 очка з 
вих. Це на два 
майстерсь-гого 
Кухарсвська у ... 
була третьою (365 очок).

Дуже важкою вважається 
вправа МГ-11 — стрільба З 
дрібнокаліберної гвинтівки 
по мішені «кабан, що бі
жи гь» (відстань 50 метрів). 
Микола Філіпзако набрав у 
цій вправі 358 очок, виконав 
норматив кандпда.'а в май
стри спорту і був третім 
призером.

Г. ТОЛОК, 
кандидат у майстри спор
ту з кульової стрільби.

400 можли- 
очка вище 
нормативу, 
цін вправі

• НА ПРИЗ КЛУБУ 
«ШКІРЯНИЙ М’ЯЧ»

Як там «Юність»?
24 колективи юних фут

болістів з усіх союзних рес
публік, Ленінграда й Моск
ви з'їхачись в Донецьк, .щоб 
взяти участь в матчах все
союзного фіналу <Шкіряно
го м'яча». Попередні відбір- 
кові ігри почали тихоокеан
ський «Вулкан», грузинська 
-Колхіда», литовська «Олім
пія». А за Україну виступа
ють хлопчики з Кіровогра
да. Капітан наглих земляків 
Сергій Синченко вивів на 
зелене поле стадіону своїх 
друзів, гцоб помірятись май
стерністю з «Олімпією». На
пружений поєдинок закін
чився нульовою нічиєю. По
тім гіркота поразки: мос
ковський «Метеор» (він, до 
речі, вже вчетверте на та
ких змаганнях) взяв верх 
над кіровоградськеіо «Юшс- 
тю».

Третій матч був везучим 
для наших земляків. На цей 
раз вони перемогли кир
гизьких -футболістів (2:1).

В підгрупі, де виступає 
«Юність» на перемогу пре
тендувала «Олімпія». Це ли- 

------- ------- 1, якщо вона 
.... :'.з з ра- 

4:0. Але литовці, 
—.рота своїх су

лите два м'ячі.

ше в тому разі, 
виграє у москвичів 
хуиком 4:0. ї 
забили у ворога 
перннків ..
Результат цього поєдинку і 
вирішив призера підгрупи.

кіровог радці.

24 серіїкя 19‘1 року*

ж і-Жйзгв.
— Телефільм - В|

.................................. (Ворошиловград). ний му . » і- — _ Телефільм
Концерт, Олеси. пош.плч»
(ОдесЧа)Ю17.45 - За накрес- 

вквп“рТ’И^ 

КЕВега - «Учитель тан
ків» Вистава «Р”МСЬвЧ°пГе°

їй)00 ■2і!з0ОГ-М>‘У»<”иній 
фіі’ьм. (К). 23-00“і*^а?к)>‘ 
<и’др2уг3а п5.оЖ'0Л 

длпНш"о"ір”' «Піонери о 

прнапис Для блага наро- ленарис мл» Новини.
(М>18 05 - «Музична

Щша». (М). 18.50 - Теле- 
Ніпис «Наш сучасник»,. 
Гм). 19.50 - Художній
Фільм «Мертвий сезон». 1 
серія. (М). , 21.00 - «На 
добраніч, діти!» (К). 21.40 
— Бесіди про літературу. 
(М). 22.30 — -------------- т
лебачення. 
«Трапеція». 
Новини. (М).

Кольоровп 
Художні»« 

«Дубравка». (М). 
. для дітей. «Юні 

герої Південного В'єтна
му». (М). 12.25 - Тепевіс.

А і о ->с: __ Tnnnrht л кллг

«Зачарова- град). 10.45 
14.Зи тслебаченнп.

Кольорове те- 
Фільм-балет 

(М). 23.00 -

ЧЕТВЕР, 26 СЕР,’НР-' 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 
— Новини. (М). 10.15 —
«Дітям г.ро звірят«. (Ленін*

і
11
■і

«Без ' права на пощаду». 
(К) 17.05 — Новини. (М).
«7,40 — Концерт зонально
го ансамблю Новокахов- 
ського Будинку культури 
Херсонської області. (М). 
18 00 — Телевісгі. (К). 18.20
— До Дня шахтаря. «Свят
кові зустрічі». (Донецьк), 
«ч ЗО _ Кают-ном панія 
«Глобус». (Одеса). 20.00 ..
«У нас □ гостях артисти 
Ростовського театру му
зичної комедії». (К). 21.00—- 
Програма «Час». (М). 21.-0
— Художній фільм «Нава
ла». (н). 23.05 - Телсвіс-
ті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.05
— Кольорове телебачення.

Для школярів. «Наше лі
то». (М). 18.30 — «Людина 
зрушує гори». Теленарис. 
(М) 19.00 — Кольорове те
лебачення. «Другий Все
союзний фестиваль народ
ного танцю». Прем’єра те
лефільму. (М). 19.50 — Ху
дожній фільм «Мортини сезон». (2Чсерія). (М). 21.00-, 
«На добраніч, діти!». . (М). 
21,30 — Творчий вечір
Горьновсьного театру ім. 
М. Горького. (М). 22.55 — 
Концерт. (М). 23.25 ^Но
вини. (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

Кіровоградське місько 
професійно-технічно 
училище № 2

ПРОВАДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1971—1972 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:
мулярів, штукатурів, малярів, теслярів, плитно- 

винів-лицювальників, мозаїстів — строк навчання 
1 рік;

малярів-штукатурів — строк навчання 2 рони.
Приймаються (без екзаменів) юнаки та дівчата 

віком від 15 до 19 років з освітою за 8, 9, 10 класів.
Приймаються також демобілізовані з лав Радян

ської Армії.
Зараховані до училища забезпечуються гурто

житком, безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням , спецодягом, підручниками і 
одержують третину сум, зароблених ними на ви
робничій практиці. Час навчання в училищі зара
ховується в загальний трудовий стаж.

Училище має добру матеріальну базу для під
готовки нваліфікованих^спеціалістів, обладнані ка
бінети, лабораторії, майстерні. Працюють гуртки 
самодіяльності, технічної творчості, спортивні сек
ції.

Випускники мають право вступу до вищих і се
редніх спеціальних учбових закладів на пільгоЙї'Л 
умовах.

Випусннни-відмінники можуть бути направлені 
о вищі й середні учбові заклади професійно-техніч
ної оезіти, де навчання проводяться при повному 
державному забезпеченні.

При училищі є вечірня школа, де учні зможуть 
одержати середню освіту.

Для вступу треба подати або надіслати заяву з 
зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (оригі
нал) або паспорт, свідоцтво про освіту (оригінал), 
довідка з місця проживання, про склад сім’ї, шість 
фотокарток розміром 3x4 см, та довідку по фор
мі А'? 286.
Початок навчання 1 вересня 1971 року.

Адреса училища: вул. Леніна, 19, вхід із вуя. Де
кабристі з, № 3, телефон 2-47-54.

ДИРЕКЦІЯ.

епе%Хио™7й!ВИ"НОИва',ГфІ“0"ан"х З

Школа ФЗУ при Чернігівському 
камвольно-суконному комбінаті

продовжує. прийом учнів 
на 11)71—1972 навчальний рік

Хоч під час літніх канікул 
секція з художньої гімнасти
ки на короткий час припи
нила свою діяльність, сту
дентка педінституту А. Яки
менко продовжувала підви
щувати свою майстерність.

Фото Г. ТОЛОКА.

«МОЛОДОП KOMM>IIAP>. орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград,

Друкарня 1м. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глімки, 2.

Індекс 61197* Зам. № 4970 Тираж Б4.5О0.

років“"'0'”' прийма»т«" Дівчата віком 15 - 20 
ти^’мОбазаО8.и"класі«'_Р'“ ранС,аї '?р<’я.ньої «»<- 

досягли 17-річного піну4а тактиирних- Особам, які 
никам шніл-інтернатш ’ 3 сиР°гам ' випуск-
приватному секторі, ^Дасться гуртожиток 0 
отримують з'аробітеж □Лсоппп°бНЧЧ°І ПРачтИНИ учні 
ЦІП на місяць. н ° сеРеД"ьому до 80 нарбован- 

Випускнинам школи Фчу пт..
тип і п ятий розрлди по пПп присвоюється четвер- 
ника і видаються атестатЕ9«!-^ ПР°ФСС'Ї тенстиль- 
Випусчнини школи коокгти^Станоаленог° зразка, нступі до Чернігівсько ГУпЖЯ пільгами при 
технологічного технікуму СЧІРНЬОГО механіио- 

Дирекціл школи ВИВаГ«« •
паспорта. д Довідки для одержання

Для вступу в ШКОЛУ м,
менти: документ про пНга.Віїа,н,Нп необхідні такі 

теристика, автобіограф^ гп1„лТУ <°Р"г!нал)“ харак- 
НП, довідну з МІСЦЯ ППОИ<ип^°ЧТ°0 про народжен- 
заклаль“7Д?в,д,<а ПР°Рвідпуск™’ а Длп сільсьної 
зачладу, б фото (3x4 смі лЛСиИання Д° навчального мі № 286 СМ,‘ медична довідка по ф&.Г-

Документи ППИЙМчи»-
и’зДепНно’ ирім суботи Й неділі “ ЯанЧсллРії ШКОЛИ 
,<Л.Р-аХуваннл о ШКОЛУ ППАІ’. 3 9 Д° 17-' ГОДИНИ. 
КОМІСІЄЮ без екзаменів У ' Р°ПаДИТЬСП відбірновою 

АДР«?КшХВ7а„V «РПНК.
"а ®ЗУ при «омвольЖ'Ж, "»”• ЩорСі>. М. ш"«- 

суконному комбінаті.

------—_______ _____  ДИРЕКЦІЯ.
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