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ків, інженерно-технічних працівни
ків та службовців заводу, широкого 
розмаху соціалістичного змагаппя, 
застосування передового досвіду і 
досягнень науки та техніки, великої 
організаторської і політичної роботи 
партійної, профспілкової і комсо
мольської організацій по перетво
ренню в життя рішень XXIV з’їзду

КПРС у галузі підвищення ефек
тивності виробництва.
- З задоволепням відзначаємо, що, 
виконавши зобов’язання, ви не зу
пинилися па досягнутому і накрес
лили для себе нові, більш високі 
рубежі.

Бажаємо вам. дорогі товариші, 
великих успіхів у змагапні за гідну 
зустріч XXV з’їзду КПРС.

ОБКОМ ЛКСМ 
УКРАЇНИ.

Дорогі товариші!
Гаряче поздоровляємо колектив 

вашого заводу з визначним трудо
вим досягненням, здобутим напере
додні 1 Травня і 30-річчя Великої 
Перемоги — достроковим виконан
ням плану і соціалістичних зобов’я
зань дев’ятої п’ятирічки.
. Ваш успіх — це результат висо
копродуктивної праці всіх робітии-

ОБКОМ КОМПАРТІЇ 
УКРАЇНИ,

фссія будівельника сіала 
однією з наііаочеснішвх. 
Готуючись до Першотравня 
будівельники працювали о 
подвоєною енергією — най
кращий подарунок до свя
та — новосілля.

РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 

Кіровоградський обком ЛКСМУ палко по
здоровляє колектив редакції газети «Молодий 
комунар», його робітничих І сільських корес
пондентів, усіх читачів з виходом в світ 
двохтисячного номера газети.

«Молодий комунар» — активний і надійний 
помічник обласної комсомольської організації 
в боротьбі за втілення в життя накреслень 
XXIV з’їзду Комуністичної партії, рішень 
XVII з’їзду Ленінського комсомолу.

Кіровоградський обком ЛКСМУ в рік 30-рЬі- 
чя Великої Перемоги щиро бажає колективу 
редакції, всьому авторському активу нових 
творчих успіхів у справі комуністичного вихо
вання комсомольців і молоді, гідній зустріч! 
наступного XXV з'їзду КПРС.

ОБКОМ ЛКСМУ.

^Контрольный экзем

Із краю в край 
святково й кумачево

Йде Першотравень — 
повінню ріки.

1 над колонами, 
над світом — Іллічевий 

Знайомий жест 
простертої руки.

Червоний колір,
у борні здобутий, 

Єднає люд робочий 
всіх країн,

З усіх усюд нестримно 
НИНІ чути, 

Як крок лаштує 
бойовий загін.

Вливаймося ж
у братнії колони, 

Пліч-о-пліч —
армія борців 

Під стягом, 
кольору червоного, 

Що над планетою 
розцвів.

Колективу робітників, інженерно-технічних працівників 
і службовців, партійній, профспілковій і комсомольській 
організаціям Світловодського заводу чистих металів 
імені 50-річчя СРСР

райського ОБКОМУ ЛКСМУ
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.МОЛОДИЙ КОМУНАР“

робочий мі- 
зеконом- 

достроково

зміни біля 
були вже всі

і п'ять процентів на 
перевищили... Петро

2 ctnop.

:НЬ починався, як завжди.- 
Цех зустрічав приємним теп

лом, після вранішньої прохолоди 
і таким знайомим запахом гаря
чого металу, що одразу ж за 
порого/л у багатьох швидшали, 
кроки. Через годину, менше, 
тут «піде метал» — так говорять 
в ливарному цеху сірого чавуну. 
Не «потече», не «поллється», а 
са/ле «піде»., як про хтивого — 
для них, людей вогняної профе
сії, розплавлений чавун стає від
разу супутником в роботі і най
більшим добрим другом. Неза
баром «піде» метал...

На годину раніше прийшли в 
цех Олександр Даценко і його 
напарник Василь Скирда. Ні, 
цим не порушили дисципліни. В 
їх КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІЙ
таке правило встановили: до 
приходу основного складу ко
лективу «забити», тобто заванта
жити конвейєр формами, щоб, 
коли «піде» метал, не порушив
ся ритм роботи. Бо ж, звісно, 
ледь захолоне чавун — вийдуть 
неякісні деталі. Технологія дик
тує свої закони, а всі хлопці з 
бригади просто по-людськи 
розуміють всю важливість свого 
місця в загальному циклі" народ
ження майбутніх сівалок. Колек
тив створений лише наприкінці 
минулого року, та не було ще 
випадку, щоб через «пробіли»

ЗМІНИ ВОГНЯРІВ
і'тШ

їй Репортаж із бригади, яка виборює звання 
; ; імені XXV з’їзду КПРС.

йМ-уТІ’ !
їі<г їхньому першому конвейєрі 
впала температура розливного 
ч'азуну.

За десять хвилин до 
формувальних машин 
восьмеро. Час, розрахований на підто- 
топку до роботи і... на обмін новина
ми .. !

• .-Ну, ;ЯК? З перемого«» ЧИ?... — пі-
■ дійшов до Валерія О.ісфірснкя Федір 
Лишок. І

— .ІІокр іцо на другому місці...
Валерій — во.'еііііо.тіст-другорозряд- 

цнк^-сзахіїїцаь спортивну честь свого 
цеху, на заводській г.гршості з волей
болу, присвяченій Зо-річчю Перемоги.

-Та стартом до робочого дня 
був не спомин про спортивні 
поєдинки. В рожевій сорочці, ще 
не встиг одягти спецівку, до 
першого конвейєра підійшов 
майстер Іван Федорович Крик— 
ровесник багатьох в бригаді.

— Формовка дисків висівних апара
тів до СКНК-Н — знайома вам робо
та. Завдання на кожну пару форму
вальні.кіп — тисяча штук деталей...— 
пояснив коротко, майже уривчасто. 
Знає, тут розуміють з півслова — в 
основному кожен працює на формов- 
ПІ по дна і більше років. Навіть но
вачків швидко привчають до 
темпів взаєморозуміння.

днів перед святом Першотравня. 
що кілька форм пропливуть на 
стрічці конвейєра, а на обличчях 
у ‘хлопців проглядає настрій за
доволення: перевиконали норми 

всі, допусков 
брак не

Сонячні спалахи струменів 
розплавленого чавуну раз у раз 
казковим сяйвом нагадують, що 
метал «іде», що ось цієї миті 
вже з'явились нові десятки, сот
ні ще гарячих, тільки-но відли
тих деталей. Красивим рухом, 
саме 
вправним, впевненим, 
конвейєр готові форми 
сандр Щавленко. 1 — 
ність 
кості 
ляє.
двох 
них бригад Олександра Дацен- 
ка та Івана Іванова ремонтники 
цеху збільшили швидкість кон
вейєра, на якому працюють ко- 
лективи-суперники по соціаліс
тичному змаганню, з 9 до 
11 метрів. Це дало змогу збіль
шити щозмінний вихід готової 
продукції. За їх прикладом пе
реходять на вищий ритм праці 
й інші конвейєри на дільниці.

Закінчується один з останніх

Храпунов і Микола Тищенко пе
регнали всіх: при завданні 500 
фоом виготовили 83U.

Звичайний робочий день ком-
•-------- т І не_

пер-

Красивим 
по-робочому красивим, 

знімає на 
і Олек- 

Увага і точ- 
потрібні кожному. А швид- 

і гри цьому ніхто не збав- 
Навпаки. За вимогою 

і комсомольсько-молодіж-

сомольсько-молодіжної. І 
звичайний. Бо це була 
ша зміна, яку відпрацюва
ли за новими соціалістични
ми зобов’язаннями, прийнятими 
в колективі назустріч ХХУ з їз
дові КПРС. Бригада разом з ін
шими комсомольсько-молодіж
ними колективами області ви
ступила ініціатором підготовки" 
гідних трудових дарунків цій 
знаменній ПОДІЇ в житті країни. 
До дня відкриття з їзду члени 
колективу зобов язалися з часу 
квітневого (1975 р.) Пленуму ЦК 
КПРС виконати 1,2 річні норми, 
передз Їздівський 
сяць відпрацювати на 
лених матеріалах, 
виконати п'ятирічку.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Завод «Червона зірка»»
м. Кіровоград.

АННЕТА „ИНЧ
ДЛЯ 2000.гв
1. Твій внесок в ДОСЇЩ). 

нове виконання п'ятиріч 
ки, якщо ти навчаєшся Д 
твоя успішність, грома? 
ська робота.

2. Як ти особисто при 
четний до Інтернаціонале 
них зв’язків! Хто з діЯчі8 
міжнародного комуні? 
тичного і робітничого р," 
ху, борців за свободу • 
незалежність сучасного , 
минулого викликає най. 
більше твоє захопленню! 
Чому!

3. З кого береш при, 
клад у житті!житті!

Відтюпіді друкуються щ (1 
ріпках газети.

ірепортер
■ Світові 

стандарті
У 28 країн світу відправтя» 

продукцію ОлсксанзріЛткй 
електромеханічний завод.

Молоді робіншнії підпрх- 
вічетпа роблять значний вне
сок у розвиток цих Інтерна- 
ціональпих зв'яжів. Більше 
половини продукції на заводі 
виготовляється їх руками.

В. ВЛАСЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації Олек
сандрійського елек
тромеханічного заводу.

До ювілейної 
сівалки

Свій рахунок ударних вахт 
п’ятирічки на заводі «Чер?.оиа 
зірка». Вірні союзу серпа І 
молота, червонозорівці пік
луються про сільських трудів
ників країни. За роки п яги- 
річки освоєно випуск дев’яти 
нових машин. В серійне ви
робництво пішла масова дер
нова сівалка Г.3-3,6. Напере
додні І Травня з конвейєра 
заводу зійшла 350515-а посів»» 
машина.

С. ВИШНИЦЬКИЙ. 
секретар завкому 
комсомолу.

/"» ЛУХАІОЧИ щиру і жваву розповідь 
' Гаврила Микитовича Бондаренка, 

важко повірити, що нинішня весна для 
нього дев’яноста. Перший голова пер
шого в Турії колгоспу «Добробут» зга
дує ще про дореволюційні часи, порів
нює їх із сьогоденням. «У всьому від
мовляли собі, складали гроші, щоб зем
лиці докупити, а хліба не вистачало. 
Тепер і землю ніхто не купує, а хліб 
до хати везуть... А ось чув я, сипу, що 
в деяких господарствах молодь не за
тримується. Чи так?». Він па хвильку 
замовк, закохано поглянув на вкриті -бі
лопінним цвітом яблуні. Після дощу на 
квітках • гойдалися важкі краилини. 
Дивлячись на них, Гаврило Микитович 
порівняв:

— Виблискують на сонці... Отак і лю
ди: той, хто справу до душі знайшов, 
живо нею. Того не омиває людська 
шана, а той хто легкого шукає...

Секретар комсомольської організації 
господарства Іван Давиденко ще рік 
тому працював трактористом. Неговір
кий. а коли почив розповідати про ус
піхи молоді, мова полилась безупинно. 
Перш за все комсомольський ватажок 
запросив до будиночка механізаторів 
комсомольсько-молодіжної тракторної 
бригади Андрія Сергатого, показан 
вручений колективу за дострокове вико
нання п’ятирічки Червоний вимпел рай
кому партії.

— Чим не цифри для порівняння, *• 
відповів він на запитання ветерана. — 
Та, мабуть, недоречно розповідати про 
те, скільки техніки в господарстві, аби 
визначити наскільки зміцнів колгосп 
від часіп «Добробуту». Нашому «Про
гресу» ота насторога, яку висловив 
перший голова колі оспу, не загрожує. 
Молодь завжди у пошуку. Потрібно їй 
створити лише умови росту. У нас ось

про механізаторські кадри дбають, І 
нині на кожен трактор — два водії.

Комсомолець Віктор Волик закінчив 
Новгородкізське профтехучилище. Вік
тор Сидельников, Володимир Береж
ний, Василь Мамуня — Оиикіївське. 
Протягом двох останніх років спеці
альність тракториста на курсах при 
Калітанівському відділенні .«Сільгосп
техніка» набули ще дванадцять юна
ків. Бригада Лїідрія Сергатого достро
ково рапортувала про завершення п’я-

ТУРИНСЬКІ ~ о?

пропонував ще одну зустріч — із брига
диром другої комплексної бригади 
В. С. Мартииюком:

— Ветеран Великої Вітчизняної, ка
валер ордена Трудового Червоною Пра
пора, наставник молоді.

Побачення з ним відбулося на полі.
— Дружні сходи на комсомольській 

буряковій ниві, — відзначив Василь 
Степанович, І на прохання розповісти 
про молодь села відразу ж почав. — 
Молодь чудова. Па всіх ділянках тру

дяться юнаки п дівчата. А про 
результати судіть самі: п’яти
річні завдання < по продажу 
м’яса перевиконали у півтора 
раза, молока — рапоргуваїйме
мо до першого вересня, зерна— 
під час косовиці ранніх зерно
вик.

Після хвилини мовчання вже

Ті

тирічного плану.
— Л втім, з ними можна зустрітися, 

— вже у приміщенні контори колгоспу 
сказав Іван Давиденко. —• Всі вони 
учасники художньої самодіяльності, 
десь за годину підійдуть до клубу — 
сьогодні їдемо до райцентру, на гене
ральну репетицію. Он вже й тракто
рист Віктор Довженко йде. З оркестрі' 
народних інструментів. А члени' хору- 
занкн комсомолки Ярина Котляр та 
Євдокія Шевченко теж вже тут. З доя
рок — лише Віра Павленко. Зараз Й 
інші надійдуть.

Невдовзі біля сільського Буднику 
культури зібралося близько ста чоло
вік. Запально грали троїсті музики.

Ось і автобуси з сільськими амато
рами зникли за рогом вулиці. Іван за-

до Давиденка:
— Запиши, Ваню. прізвища комсо

мольців. Механізаіорн Павло Вузило, 
Микола Скляренко, Микола Хижкяк, 
Микола та Григорій 111 вені. Допиши: 
комуніст Микола Запсенко. Під час вес
няно-польових робіт кожен з них зма
гаючись під девізом «За себе і за того 
.хлопця» викопав за командира бойової 
групи підпільної комсомольської орга
нізації «Спартак» Михайла Громового 
не менше п'яти змінних норм. На честь 
передовиків у день Першотравня під
німемо Червоний прапор...

10. ЛІ ВАШ НИКОВ.
спецкор «Молодого комунара». 
Колгосп «Прогрес» 
Новомиргородського району.

МЕХАНІЗА ТОР 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ 
ЛЕНІНА ПЕТРІВ- 
СЬК.ОГО РАЙОНУ 
ОЛЕКСАНДР СУ 
ГАК ЗАВОЮВАВ 
почесні: право 
БУТИ СФОТОГРА
ФОВАНИМ БІЛЯ 
ПРАПОРА ПЕРЕ
МОГИ.

РАДІСНО І ГОР
ДО. колії твій 
ТРУД високо ЦІ
НИТЬСЯ. ПРИХО
ДИТЬ НАТХНЕННЯ 
ПРАЦЮВАТИ ЩЕ 
КРАЩЕ. БУТИ ДО 
столпим ПОНІС. 
МОЇ ВІДЗНАКИ. 
РАДІСНО В Сі А ї 
СУГАКІВ: СВЯТО
ПРИЙШЛО В ОСЕ- 
.’І ІО.

НА ФОТО: О. СУ- 
ГАК З ДРУЖИНОЮ 
МГДІ А ЦІЄЮ І СИ
НОМ СЕРПИКОМ. 
Ф<но В, КОВПАКА,

ОСОБИСТО 
ВІДПОВІДАЛЬНІ

•СПОЧАТКУ року в наш райком часто зверта- 
югься комсомольці з проханням показати їм 

комсомольський квиток нового зразка. Кожному ' 
хочеться якомога раніше отримати дорогу черво
ну книжечку з силуетом Ілліча — цей мандат на
лежності до найпередовішого загону молоді сві
ту. І обмін комсомольських документів увійшов 
у життя районної комсомольської організації як 
подія великої ваги.

Право першими отримати нові документи нада
ли членам ВЛКСМ двічі орденоносного заводу 
«Червона зірка». Комсомольська організація під
приємства має славні традиції, В цехах і на дільни 
цях нині трудиться 37 комсомольсько-молодіжних 
колективів. Саме вони в соціалістичному змаганні 
за дострокове виконання планів дев’ятої п ятиріч- 
ки ведуть за собою сотні молодих чераонозо- 
О1ВЦТ8. Ряд КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ -колек

тив.в довели свої змінні темпи до даох норм, 
1 цей показник є стабільним вже тривалий час.

Переддень 30-річчя Перемоги вніс нову Хвилю 
У ТРУДОВ, Ьудні комсомольців і молоді Ленінсько- 
я°пі?Д«?Ну' 3а пРиклаДом москвичів сотні членів 

'І окРЄм‘ бригади стали працювати під деві
зом «За себе, за того хлопця».

адовго залам ятається молодим робітникам 
іровоградськоі кондитерської фабрики ден» 

вру іення комсомольських квитків нового зразка, 
б кожним в райкомі бесідували окремо, уважно 
■»иГЛ,^ХаЛ? 1 за.нотовУвали всі зауваження, пропо- 

Ціі, щоб потім врахувати в роботі. Урочиста об- 
ПдНуВЙЛЙ Під час вручення. В зал 

<я у повному складі прийшли привітати 
плпт°ЛЬ\^'В -лени бюро Ленінського райкому Ком- 
V КОм^псН?/.ЕЄТЄрани війни і комсомолу. '• 
у КОМПЛЕКСІ заходів райкому' по підвищенню 
пппоп°М>,НІСТИЧНОГО виховання в період обміну на 
го УХ\К/У -НЯ стала Н’ДГОТОека до зустрічі чергово
му я 3 ЗДУ ^ПРС. Комсомольці і молодь райо- 
вишемі Чутт?м патР'Отичного обов’язку беруть під- 
вищені сощал.стичні зобов'

1 Рубежі прикладанні 
в-ння. на врученні 

ВОВНОЮ т$мою розмови 
то члена ВЛКСМ 
Рунок XXV

засі
ком-

. >уть під- 
язання, накреслюють 

я своїх зусиль, знань і 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ КВИТКІВ ГО- 

-і сьогодні стає звіт кожно- 
, про свій особистий тоудовий де* 

3 їздові КПРС.

сомпт? с.екретаР Ленінського рай 
сомолу Міста Кіровограда.

В. ДЕМЧЕНКО, 
jaiiкому ком-
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МОЄ слово про найменшеньких 
учасників демонстрації, які йти

муть святковими вулицями Зна
м’янки...

— Ленін любив діток! Чому? Він 
відзначав з ними ялинку...

—« Ленін заснував Комуністичну 
партію. Він любив правду і боров
ся за неї. Ми всі хочемо бути схо
жими на Леніна...

Між двома відповідями відстань 
у два роки. Перша належить Юрі 
Біленькому в перший день його на
вчання в школі. Друга — третьо
класнику Саші Басарабу у перед
день Першотравня. А скільки їх ще 
буде — відповідей у житті них 
хлопчаків! Як і всі, з кожним ро
ком вони відкриватимуть дедалі 
глибше ідеї вождя, з кожним роком 
ширше посягатимуть велич генія.

Ім’я Леніни, його ідеї учні нашої шко
ли вбирають з перших днів навчання. З 
першим словом, написаним ла дошці, під 
час першого уроку — н Ленінському за
лі, з першим букетом квііііі. покладеним 
вересневого ранку до підніжжя пам'ят
ника вождю. І розбруньковується любов 
до Ілліча в дитячих серцях. Вже зараз 
в юному віці видно її паростки.

••

Бачили б ви, як старанно першо
класники писали диктант 22 квітня! 
Навіть «слабенькі» в нашому пер
шому «В» написали текст про Іллі
ча майже без помилок, тільки на 
четвірки й п’ятірки. Домашнє ж 
завдання цього дня взагалі нагаду
вало зразки правопису.

По-Іншому відреагували на рокотиш 
вождя другокласники.

— Відчиняю я двері до класу, а мої 
дітки сидять тихо-тихо, — розповідає 
вчителька другого «А» С. К. Климен
ко. — Ильки оченята так лукаво погля
дають на мене. Що ткне? 1 раптом ба
чу букет свіжих квітів над портретом 
Ілліча. Як вони тільки дістали на таку 
висоту? I враз радісно, дзвінко: «А ми 
зробили подарунок Леніну»...

Третій «А» свідомий того, що у їх 
віці Володя Ульянов прийшов до 
гімназії. А тому в павчаипі і пове
дінці для них за зразок хлопчина з 
Симбірська. Не забувають школярі 
і ленінську працелюбність. Обгово
рюють книги про Ілліча, проводять

ВСЕСОЮЗНИЙ ПОХІД КОМСОМОЛЬЦІВ 
ТА МОЛОДІ «ШЛЯХАМИ

НА зустрічі з ветеранами вій
ті ми збираємось, як на 

свято. По-Особлипому вони бу
вають урочистими, коли влаш
товуємо їх під час походів 
«Шляхами сливи батьків». Там, 
біля обелісків гсроям-низпо.іи- 
те.тям, колишні фронтовики 
розповідають нам про подвиги 
своїх бойових друзів, дають 
напуття юнакам та дівчатам.

Нинішнього року в ході під-

СЛАВИ БАТЬКІВ»

ПРО
МУЖНІСТЬ
ПАВЛА 
КОЗУБА
готовки до 30-річчя Перемоги 
паші походи найбільш масові. 
Зібрані матеріали, виготовлені 
альбоми про воїнів Ь-го меха
нізованого корпусу, комсомоль
ці створюють рукописну книгу 
про подвиги своїх батьків, рід
них. На уроках мужності ми 
зустрілися з Героями Радян
ського Союзу І. Ф. Нсстеро- 
еим, Л. Ф. Худяковой», молоди
ми виробничниками, 
тографувались біля 
ЇЦеремоги.

Зацікавились учні 
діяльністю партизанів 
пільнихів. І ось уже 
операції «Пошук» з’ясували, як 
боролися э ворогом колишні 
комсомольці • старшокласники

які сфо- 
Пралора

технікуму 
І л і Д- 
в ході

СШ № 4 Ф. Шпак, Д. Олефі- 
ренко, О. Ошку.тов, О. Шика
ло, Т. Комдив. З радістю ми 
дізнались про те, іцо місцеві 
підпільники Я. Кудри, І. За
харченко, Г. Мірошниченко 
врятували пам'ятник В. І. Ле
ніну, який був »становлений 
на території 
заводу.

Продовжили 
цими бойових 
з’єднань, які 
вання «Олександрійських». 
Особливо схвилювала нас роз
повідь ветеранів про мужність 
воїнів танкової роти старшого 
лейтенанта Л. Баранникова. 
Визволяючи наше місто, нони 
знищили шість складів з боє
припасами, 58 гармат, 
ешелон, в якому було 
шнетів.

Знайдено нами й те 
комсомолець Павло Козуб по
вторнії подвиг Олександра Ма
тросова. Там зводимо обеліск.

В записниках учасників похо
ду — десятки імен фронтовиків, 
поїііів-визволитслів, героїв-зсм- 
.тяків. Всім їм в день 30-річчя 
Перемоги надішлемо поздо
ровлення з святом. Юнаки та 
дівчата у перші травневі дні 
прийдуть в їх дім,’ щоб висло
вити синівську вдячність за по
даровані щасливі весни.

П. СТЕПАНОВ, 
секретар комітету ком
сомолу Олександрій
ського електромеханіч
ного технікуму.

встановлений 
рудоремонтною

ми похід і міс- 
дій частин та 

носять наймсиу-

.? танки, 
1200 фа-

місце, де

ДҐЛОМСі •> <
йаимл

„МОЛОДИЙ КОМУНАР З стор

На ф от о: зліва — ком
сомольсько-молодіжна брига
да Івана ОБОДОВСЬКОГО; 
вгорі — роботи ведуть чле
ни бригади Іван БІЛОУС га 
.Микола ЮРЧЕНКО.

змагапня. А під час Ленінського 
тижня зібрали 258 кілограмів маку
латури, близько двох тонн метале
вого брухту. І тепер гордо носять 
на грудях червоні галстуки. Ле- 
ніпції

...Вовн йтимуть у святкових коло- 
• вах Першотравня. Нарядні, в білих 

фартушках і сорочечках. А над їх 
головами майорітиме кумач транс
парантів із зображенням вождя. 
Цим хлопчикам і дівчаткам здійс
нювати слова, які вони пишуть сьо
годні в зошитах у косу лінійку па 
«п’ятірку»: «Клянемось так на світі 
жить,’як вождь великий жив, Віт
чизну рідну так любить, як Ленін 
полюбив»... Із їхніх оченят позирає 
из нас майбутнє.

Л. АКИМОВА, 
вчителька першого «В» класу 
Знам’янської середньої шко
ли № 2.

Члени КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОЇ бригади мон
тажників БУ-200, Де 
бригадиром Іван Обо- 
довськлй, па реконструк
ції другої черги збира
ють газову піч, а неза
баром розпочнуть мон
таж обладнання. За гра
фіком вони мають закін
чити роботи до 12 черв
ня. Та юнаки вирішили 
здати об’єкт на два тиж
ні раніше. На Першо- 
травневій вахті вони ви
передили графік робіт 
вже на одинадцять днів.

Фото Ю. ЛІВЛШНИКОВА.
Гайворонський район.

НАД травневими полями — 
щі. Погода далеко не святко

ва. Але для тих, хто стоїть біля 
скарбниць землі, водяні завої над 
нивами тільки покращують наст
рій. Бо ж за хліборобськими при
кметами йдеться па гарний вро
жай.

— Пшениця цього року буде хо
рошою, — похвалився мені брига
дир Анатолій Харкавий. — І буря
ки виростуть добрі. Так що наст
рій у хлопців святковий.

Механізаторів комсомольсько- 
молодіжної тракторної бригади 
колгоспу «Родина» я застала за 
незвичайним заняттям. Вони писа
ли колективного листа. Прославле
ному хліборобу двічі Герою Со
ціалістичної Праці Олександру 
Васильовичу Гіталову розповідали 
про свої плани, зобов’язання.

/Молодим механізаторам е що 
повідати про свій труд. Минуло
го року бригада Харкавого виро
стила найвищий урожай зернових 
у районі — по 41,9 центнера з гек
тара. Врожайність озимої пшениці 
— 52 центнера. 1 під нинішній 
врожай закладено надійний фун
дамент — якісно оброблено грунт,' 
внесено достатньо добрив, вчасно 
обсіялися.

Хліб... Величне слово, символ ми
ру й життя. Але все частіше нобі
ля нього стає термін далеко не 
мирний — «битва». Битва за хліб.

Торік 26 комсомольсько-моло
діжних колективів і екіпажів внн-

шли з цієї мирної битви перемож
цями. Більше десяти тисяч тони 
хліба вирощено руками молодих. 
Перевиконали свої соціалістичні 
зобов’язання молодий комбайнер 
колгоспу імені Орджонікідзе Ми
хайло Поліщук, Дмитро Савере- 
нюк з колгоспу імені Шевченка. А 
яким було змагання!

СВЯТО 
НАШЕ-

ХЛІБ
-Пригадую, як не хотів розлучатися з 

перехідним вимпелом райкому комсо
молу Володя Піпортко —■ комбайнер 
колгоспу імені ІЦорса.

— Ви не поспішайте його забирати, — 
переконував. — Ось трохи підтряхне, і 
вій знову буде моїм. Не вірите?

Вимпел такії відвезли новому лідеру 
жнив Віктору Рачннському в колгосп 
імені Леніна. А наступного дня теле
фонний дзвінок від комсорга зі «ІЦор- 
са» «Скільки Рачннськпй скосив? А 
намолотив? Годі Володя Шпорі ко ’.но
ву попереду».

Як відомо, битви виграють ар
мії, організовані, навчені, свідомі. 
Тож і зараз районний штаб «Жнн- 
ва-75» готує загін хліборобів-ком- 
сомольців, щоб успішно закінчити 
битву за хліб. Нині вона розгор
неться в районі головним чином 
на 32117 гектарах ярових, 12228 
— озимої пшениці. 28 комсомоль
сько-молодіжних екіпажів і ко.'іек-

-лівів, 188 молодих механізаторів 
готуються вийти на лани зер
нових.

ЗАРАЗ одне з головних завдань
— навчання молодих хліборо

бів, узагальнення і поширення до
свіду минулих жнив. Підготовлено 
плакат про досвід роботи комсо
мольсько-молодіжної тракторної 
бригади А. Харкавого, про настав- 
піштво у колективі Героя Соціаліс
тичної Праці О. С. Чорпобая. Чле
ни райовного штабу по механіза
торському всеобучу запрошують 
на курен молодих механізаторів, 
трактористів і комбайнерів, які 
відзначилися минулого літа.

На переможців змагання чека
ють перехідні вимпели та манда
ти, дипломи і грамоти. «Гострять 
пера» ті, хто випускатиме молодіж
ну сторінку «Молода гвардія» в 
районній газеті, хто готуватиме 
випуски радіогазети. А «прожекто
ристи» району під керівництвом 
Анатолія Івахпюка вже випробу
вали гостроту «променів» комсо
мольського контролю.

Гадаємо, що всередині літа ра
йон прозвітує про дострокове ви
конання п’ятирічки по продажу 
хліба державі. Принаймні з таки
ми думками, таким настрое?,! ви
ходять на Першотравневу демон
страцію всі молоді хлібороби ра
йону.
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На-

ВалеріЛ Сербіи, комсомолець, 
дій Бобрмнецького райоб'едяапня 
«Сільгосптехніка». Молодий гвар
дієць п’ятирічки, був сфотографо
ваний біля святіші радянською 
народу —. Прапора Перемоги.

1. Особисту п’ятирічку виконав 
ще н грудні минулого року. За чо
тири роки виробив 264 274 тонно-кі
лометрів, при п'ятирічному завданні 
запчастин на 420 карбованців, 1539 кілограмів палива, 
пчаюся у гуртку комсомольської по.тіюсвіїп.

2. Разом зі мною на підприємстві працююп, люди різних 
національиостей. Всі ми — одна дружна сім'я. Захоплююся 
Сальвадором Альенде. Чілійськніі президент віддав все жит
тя боротьбі за свободу, боронив її до останнього подиху, 
загинувши зі зброєю п руках,

3. З Мнколн Островського.

Л. ПОСТЕРНАК, 
перший секретар Ульянов
ського райкому комсомолу.

Надія Панчншнна, комсомолка, 
телятниця колгоспу «Дніпро» 
Спуфріїгського району, У березні 
сфотографована біля Прапора Пе
ремоги.

1. Щороку перевиконувала плано
ві завдання. Особисту п'ятирічку 
закінчую за чотири з половиною 
роки. Навчаюся в системі комсо
мольської політосвіт.

2. У центрі Куцеволівки — обеліск 
воїнам, що загинули, звільняючи 
село від фашистів. На ньому викар- 
бувані прізвища українців, росіян, 
казахів, латишів... Я часто буваю у 
школі, допомагаю червоним слідопитам. Дівчаіа нашої ком- 
^пиЛ^мХ°"’МОшОА,ЖпОТ мтфл2 зарахували до колекгнву 
пЛпяиії в РУ Пу*н,у’ загинула під час тимчасової 
окупації. Захоплююся її мужністю. •

*• З Папки Корчагі'іа,
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„СПАРТАК“
ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЖИТИ!

Юним підпільникам села Красногірки.
І знову посіяли жито, 
Вже скоро воно проросте. 
«Спартак» залишається жити», — 
.Читаю величне й просте. 
«Спартак» залишається жити», —

. Лунають крізь роки слова. 
Ми будем майбутне творити, 
Щоб слава буяла нова. 
Я жагу нам свою не втопити 
У творенні мирних років. 
«Спартак» залишається жити» —• 
Несем естафету батьків. 
Нехай же колоситься жито,

• і Як миру і радості час. 
«Спартак» залишається жити — 
У кожному з нас.

Леонід ДМИТРИИ! И Н.
Ульяновський район,
с. Данилова Балка.

СЕРПНЯ 1941 року 
—підводний човен 
М-1 72 під командуванням 
капітан-лейтенанта 
сановича,
сомолу 
здійснив 
прорив 1 
фьорд на рейд ворожої 
гавані Ліінахамарі і пото
пив серед білого дня 
прямим попаданням тор
педи німецький океан
ський транспорт водотон
нажністю близько 8 тисяч 
тонн, який прийшов з ван
тажем для фашистського 
корпусу генерала Дітла. 
Не дивлячись на переслі
дування, човен зникає у 
відкритому морі і через 
добу пускає на дно Ба- 
ренцевого моря другий 
транспорт. 23 
М-172 
рідну базу, відкривши 
першим бойовий рахунок 
«малюточ».

І. Фі- 
вихованця ком- 
з Кіровограда, 

відчайдушний 
через Петсамо-

ВАС КЛИЧЕ ПОДВИГ
Вам, молодій гвардії великої багатонаціональної соціалістичної Батьківщини, ви

пало велике щастя жити і працювати в знаменний час, коли кожний день надхо
дять радісні звістки про сласні перемоги в комуністичному будівництві. Зусилля
ми партії, її ленінського Центрального Комітету, всього радянського народу вті
люється в життя Програма миру, прийнята XXIV з'їздом КПРС. Ми, учасники зу
стрічі ветеранів війни Кіровоградщини, Герої Радянського Союзу, кавалери 3-х ор
денів Слави, як і всі радянські люди, з величезним трудовим і політичним підне
сенням сприйняли рішення квітневого Пленуму ЦК КПРС про скликання чергово
го XXV з’їзду партії.

Перед вами, юнаки і дівчата Кіровоградщини, широка дорога славного сьогоден
ня. За покликом серця ви стали на ударну вахту Перемоги. В єдиному трудовому 

строю — ветерани війни, чудові наставники молоді і ви, їх учні. Молодим нині гідно 
нести священне червоне знамено, котре тримали в руках ваші батьки у грізно
му вогні минулої війни, відстоюючи світ від фашистської чуми. Вам — творити, дер
зати натхненно для успішного виконання планів завершального року і п’ятирічки в 
цілому. Вам, молодій зміні Кіровоградщини, множити силу і міць нашої Вітчизни в 
ім’я миру, в ім’я травневого дня на планеті.

Ми, воїни-ветерани Великої Вітчизняної війни, в єдиному строю радянських 
людей, борців проти фашизму встали на захист Батьківщини молодими і сильни
ми. І тепер, хоч літа нагадують про себе, ми продовжуємо успішні діяння на тру
довому фронті. Пліч-о-пліч з ветеранами ударно працює і наша чудова молодь. 
Батьківщині потрібні комсомольський вогник, запал, дерзання і творчість. Ми звер
таємося до вас, юнаки і дівчата: примножуйте подвиги батьків у прації Ми впев
нені, що знамено, яке передали вам, у надійних руках.

Герої Радянського Союзу К. П. АНТОНЕНКО, Г. В. БАЛИЦЬКИЙ, В. О. 
ВЕРХОЛАНЦЕВ, О. М. ВОЛКОВ, В. М. ГАЛУШК1Н, М. Ю. ЄРЕ1ЦЕНКО, 
Г. О. КУРОП’ЯТНИКОВ, О. І. ПЕСТЕРЄВ, М. Ф. РОДІОНОВ, Д. І. СЕМЕ
НОВ, Г. Є. ТКАЧОВ, Д. І. ОСАТЮК, І. Р. УСЕНКО, Є. Ф. ВЕРХОВСЬКИЙ, 
С. Т. ПОНОМАРЧУК, І. X. КАЛЕНДЮК, М. Н. ЛИННИК, І. Д. ОЧЕРЕТЬКО, 
Л. н. ТУЙ ГУНОВ, А. Ф. ХУДЯКОВА. Всього 32 Герої.

Повні кавалери орденів Слави М. І. ЖОСАН, О. П. ІВАНЬКОВ, І. А. КА
ТАНА, В. 1. СУВОРОВ, М. І. СИЧОВ, С. М. ФЕДЧЕНКО, Є. І. ЧОРНОКОНЬ, 
Я. І. ЧУПІН. Всього 12 кавалерів.

СЛОВО ВЕТЕРАНІВ
Напередодні свята Першотравня в Кі

ровограді відбулась зустріч ветеранів 
війни — Героїв Радянського Союзу і 
повних кавалерів орденів Слави нашої 
області, присвячене 30-річчю Великої 
Перемоги. Були квіти, і міцні потиски

рук. Звучали пісні фронтових років. 
Учасників тепло привітав перший секре
тар обкому Компартії України М. М. Ко- 
бнльчак. Вій вручив ветеранам ювілейні 
медалі «ЗО років Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941—45’ рр.». На за
кінчення зустрічі ветерани одностайно 
прийняли закличний лист до молоді Кі- 
ровоградщини, надрукований вище.

ІГ БІЛОМУ полум’ї саду — два 
' обеліски. На одному постамен
ті бронзовий солдат схилив голову 
над могилою своїх бойових побра
тимів. А з другого обеліска — скор
ботний погляд жінки — матері сол
дата.

Бачите, йде сюди посивіла бабуся 
з піонерами. Несуть квіти.

— Он на плиті ім’я вашого Архи
па, Пелагіе Микитівно, і Зірка Ге
роя поряд.

У матері защеміло серце:
— Як же я чекала тебе, синочку!.. 

Скільки весен спливло, а серце не 
вгамовується. Бо сини. Рідні. До
рогі. Серце мліє як і в квітні сорок 
п’ятого. Тільки тоді ще була тепла 
надія. Повідомили,-що старший син 
Петро згорів у літаку. Від чоловіка 
теж не було звістки. Та раптом в 
Лозу вате аж з Уралу лпет від Са- 
мійла: «...Я видужав, ранигояться... ’ 
Куємо броню...». От і радість... «Мо
же, й Гіетро десь ненароком озве
ться... Якби жі. І Архип, наймолод
ший синок, живий. Писав же- з Ру
мунії. От тільки чогось тепер мов
чить... Нема коли йому, спішить до
бити фашистів, щоб швидше війні 
кінець...».

І вона, Пелагія Микитівна Мані- 
та, теж спішила. До світання бігла 
в степ. Бралась за мотуззя, що про
стягалось від борін. Бо тракторець 
лише один — Олександр Митрофа
нов закінчує лагодити.

— Треба, щоб вродило і на це лі
то, Кплино. Торішнє все на фронт 
пішло. Щоб їм, синам нашим, було 
з чого сил набиратись. А тепер, мо
же, встигнуть па наші обжинки.

До ночі — в гонах. Одні баби та 
вдови. Чоловіків. майже нема — 
близько трьохсот пішло на фронт.

Як взялися за сівбу, то пригнали

І хоч Півдоби 
вже Э стаП?** засіваючи ячменем 
мї>яла йоле» зар відчувала.
Ж? а БсІбе д“ а «ої>: л,одей Т0Й 
Бо ДЛЯ сеи ’ 
засів- гтгуплі >к ви* жіН0ЧКН’
- И„Уое бригадир, який повернув; 

ПІД.ХВЯ/ЬО- І інвалідом. А дві 
СЯ З ФР°.ггі/норми дали- норми, то побіжу я
- Може почую щось

в може польова пошта
про Архипа,
змінилась... військкомат, а там

ПР-ии^ила-силепиа. Одні плачуть, 
люден СИЛ«

МАТИ 
СОЛДАТА

зстатн.

В Інших — сльози радості. А їй про 
Архипа нічого не можуть сказати...

ти, мій соколику!..
Та тільки вам таке, Пелагіе Мн-

КНс!іооботну звістку отримала мети чу-

Хно Гоїла рани. А фашистам сказала:
- Не мій сии» *Я°РНЙ да»но-
Дочкам Мотроні і Наді:
- дльоша неодмінно повинен 

Бовін — солдат.
І встав таки Фірсов. І пішов в атаку, 

щоб мстити фашистам. В ліс до партиза
нів проводила чуваша його друга мати— 
проста українська жінка з степового 
села.

Своєю матір’ю назвали солдати 
6-ї Орловської стрілецької дивізії 
Crop Шипкарьов/ Аристахман Жу- 
байханов, Михайло Кривоногов, 
Петро Бєлов^ Андрій Агеев, Микола

човен «Тейгрісс» 
Він салютував 

намагаючись 
нагадати щось 

англійського

авмт

В той же день, коли стоя
ла «Малютка» Фісанови
ча, з іншого боку піді
йшов англійський підвод
ний 
(«тигр»), 
сиреною, 
звуками 
подібне до 
гімну. Командир доповів 
керівництву військової ан
глійської місії:

— Сер, сумбарина його 
королівської величності 
залпом з шести торпед 
потопила фашистський 
транспорт водотоннажніс
тю 4 тисячі тонн.

— Дякую вам, капітан, 
відмінні бойові

8ЙМ

s- &

V,

за

серпня 
повертається на 

базу,

І. ФІСАНОВИ'І. "Ілволш,я ’'О“011 «ЛЦ.1ЮТВД»; вгорі -

адмі- 
ДО

сказав англійський 
рал, звертаючись 
командуючого Північним 
флотом адмірала 
Головка. — Я маю 
волення повідомити 
що англійський < 
відправив на дно Баре'н- 
цевого моря транспорт 
нашого спільного ворога.

У відповідь Головко по
просив англійського адмі
рала перейти на інший бік 
пірсу, показуючи на «Ма
лютку» Фісановича.

— Сер, повідомляю вам, 
що ця сумбарина тільки 
що повернулась з похо
ду, двома торпедами по
топила два транспорти во
дотоннажністю десять ти
сяч тонн, при цьому вісім 
тисяч тонн було потопле
но у ворожій гавані о чо
тирнадцятій годині за мо
сковським часом.

— Цс фантастично! — 
вражено сказав англій
ський адмірал.

12 вересня «Малютка» 
знову йде в похід і через 
два дні в районі Кіркінеса 
пускає на дно фашист
ський транспорт з живою 
силою.

З квітня 1942 року «Ма
лютка» була нагороджена 
орденом Червоного Пра
пора, а командиру човна 
І. Фісановичу присвоєно 
звання Героя Радянського 
Союзу.

А в травні 1942 року 
М-172 йде вже в одинад
цятий похід, маючи на 
рубці цифру 7. Біля остро
ва Еккерей на човен напа
дає ворожий конвой. Во
рог помітив слід торпеди 
і кидається на «Малютку». 
Десятки глибинних бомб 
сипляться на екіпаж Фі- 
сановича. Йде смертельна 
боротьба за життя ко
рабля.

Але «Малютка» витри
мала. На її корпусі було 
110 вм’ятин...

І знову походи. їх було 
18. «Малютка» потопила 
13 ворожих транспортів 
водотоннажністю 72 000 
тонн, що в 360 разів біль
ше водотоннажності 
мої «Малютки».

Йдучи у свій двадцятий 
бойовий похід, Червоно- 
прапорна гвардійська 
«Малютка» не поверну
лась на базу. її екіпаж, 
очолюваний новим коман
диром Кунцом, загинув 
смертю хоробрих. А в 
1944 році підійшов до 
бази підводний човен 
В-1 під командуванням Ге
роя Радянського Союзу 
І. Фісановича. Що з ним 
трапилось — невідомо.

Наша молодь береже 
пам’ять про загиблих ге
роїв. У Києві ; в школі 
№ 95 є піонерський загін 
імені І. Фісановича. У Мо
сковській школі № 203 
комсомольці та 
виготовили 
стенд, який

са-

І

СЛУХАЙ СИНОВУ ПІСНЮ
В ту пору гіркі похоронки, що надходили 

матерям і дітям, ставали не просто вісника
ми загибелі чоловіків і батьків на фронтах 
Великої Вітчизняної. Скупі рядки повідом
ляли про героїчні подвиги захисників Бать
ківщини.

Льоня пам’ятає, як мати спершу занімі
ла, мовчазна, скорботна, потім зайшлась 
невтримним плачем, обіймаючи його, мало
го, за худі плечі. Гіркі сльози заронили в 
душу енна постійне чуття болю, яке з ро
ками виростало в гордість за батька, що 
поліг смертю хоробрих...

Він співає нині в народному ансамблі 
пісні і танцю «Весна» Кіровоградського мі
ського Палацу культури імені Компанійця. 
Торік випало щастя їздити з колективом па 
VI Міжнародний фестиваль ансамблів пісні 
і танцю в Зелену Гуру, у братню Польщу. 
Леонід знав, де загинув батько, старший 
Ємельяноз, Олександр. Учасники ансамблю 
вже відвідали кілька місць, де поховані ра
дянські воїни, які визволяли народи Європи 
від ярма фашизму. І коли автобуси з деле

гацією зупинилися на узбіччі широкої стріч
ки шосе і учасники ансамблю ще у вікна 
побачили височенний монумент пам'ятки« 
воїну-визволнтелю, Леонід серцем відчув: 
тут.

Гості з Радянського Союзу поволі обхо
дили братські могили і. на металевих таб
личках, прикріплених до кам’яних брил, 
шукали прізвище. «Рядовий Ємельянов» — 
ледь чутно шелеснуло поміж учасників, і 
тихо, безмовно Зібрало їх довкола разом з 
поляками-старожилами, котрі щодня прихо
дять сюди доглядати за могилами.

ВикарбуванІ два слова — прізвище й звання - 
схвилювали душ! . здавалося, плакучі верби, що 
стояли символом скорботи за полеглими, теж ПО- 
діляють людський біль. Мов дві шеренги засумо- 
ваиих ЖІНОК, НИЗЬКО аж до землі опустили Усвої 
попитий! гілля - від підніжжя пам’ятника аж то виходу, де завмерли на «ж до
ськнх танки.

Схвильовані, урочі 
дилось. Господарі — ___
бачили лихоліття війни, ----------• ~ -------
жуючись і, »'■;<»' Госгї-с’к.мїіТщТ
А. Пашкевич е Не» а повідом,«х солдатів^ 
на Батьків' зизіоть і '.Ги.оослі і миті«і,- хк-ие. по« .'ослт, і малі.

• - • * - - • • • ■ * Сі Сі <ТТ
на п єдесталі два радян-

са®ва пеРеклад»ти не дово- 
,,,«Н>АИ' котрі на власні очі 

головамн, згод- 
> пісню 
» у нас

А. Г. 
задо- 

і вам, 
«тигр»

піонери 
спеціальний 
розповідає 

про М-172..Тут же схема 
маршруту екскурсій по 
місцях, звідки прийшли на 
М-172 моряки-підводники.

Г. КАРАТАЄВ, 
колишній Інженер-ме- 
ханік М-172 Пів»- 
нічного флоту, капі- 
тан І рангу у відставці!

Михайло РОДИНЧЕНКО

На світанні в степу 
Ходять теплі тумани, 
Де колись обірвалася 
Доля чиясь...
Відгриміли бої — 
Зарубцьовані рани, 
І не віриться вже. 
Що тут кров пролилась.
Серед степу стоїть 
Безіменна могила;
Свою стежку до неї
1 я протоптав;
Для польоту отут 
Набирався я сили,
І на вірність Вітчизні 
Тут клятву давав...
У життя понесли 
Мене юності крила 
Пізнавати красу
І творити красу.
Тільки де б я не був, 
Безіменну могилу,
Наче прапор, у серці 
Своєму несу!
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ИНОВУ ПІСНЮ
з поля бою...

в атаку, 
партиза

було 
смерті 
підзе-
— во- 
Архип

МОЛОДИЙ КОМУНАР“ ~

для
слово «фа-

МАТИ

v
11

ЙАРОД єврогь І

посмикус 
Іван.
безлюдне

тут...
Ех,

Віктор ПОГРІБНИЙ

- І травня І975 року
>**

НОВЕЛА

г полум’ї саду — дВа 
. На одному постамец- 
< солдат схилив го.пову 
о своїх бойових побра- 
руг0; о обеліска — скор- 
яд жінки — матері сол- 

і.е сюди посивіла бабуся 
. Несуть квіти.
плиті ім’я вашого Архц- 
Мнкитівно. 1 Зірка‘ І е- 

защеміло серце: 
я чекала теие, синочку!., 
ги спливло, а серце це 
я. Бо сини. Рідні. До
мліє як і в квітні сорок 
ькн тоді ще була тепла 
іомаан, що старший син 
ї у літаку. Від чоловіка 
з звістки. Та раптом в 
к з Уралу лист від Са^ 
виаужаа, раїиі гояться... 
о..-.». От і радість... «Мо- 
з десь ненароком озве- 
ж!.. І Архип, иаймолод.- 
жианй. Писав же з Ру
льке чогось тепер мов- 
колм йому, спішить до

тів, щоб швидше війні 

елагія Микитівна Мані- 
ішла. До світання бігла 
іась зз мотуззя, що про- 
д борін. Бо тракторець
— Олександр Мктрофа- 
г лагодити.
щоб вродило і на це лі- 
Тооішнє все на фронт 
їм, синам нашим, було 

іабиратись. А тепер, мо- 
гь на наші обжинки.
- в гонах. Одні баби та 
овіків майже нема 
охсот пішло на фронт.
:я за сівбу, то пригнали

в>кЄ з етапнії і коней. І хоч півдоби 
міряла поле, засіваючи ячменем 
Клин, а втоми паче й не відчувала. 
Бо ДЛЯ себе, для своїх людей той 
засів.

— Ну й щуплі ж ви, жіночки, — 
підхвалює бригадир, який повернув
ся 3 фронту інвалідом. — А дві 
норми дали-

— Колц ДВІ норми, то побіжу я 
в Ульяновку. Може почую щось 
про Архипа, може польова пошта 
змінилась...

Прийшла в військкомат, а там 
«людей снла-силеіша. Одні плачуть.

В інших — сльози радості. А їй про 
Архипа нічого не можуть сказати...

Де ж ти, мій соколику!..
Та хіба тільки вам таке, Пелагів Ми

ни тіїно?
Скорботну звістку отрнма.та мети чу

ваша Олексія Фірсова. Дев'ять днів ле
жав солдат за селом Долнно-Кам’янкою 
Знам'янського району. Безмовного його 
принесла у свій дім Марія Гнатівна Фа- 
Двенко. Гоїла рани. А фашистам сказала:

— Це мій сик, хворий давно.
Дочкам Мотроні І Наді:
— Ааьоша неодмінно повинен 

Во вів - солдат.
І зстав таки Фірсов. І пішов 

щоб нстнтк фашистам. В ліс до __ ____
нів проводила чуваша його друга мати— 
проста українська жінка з степового 
села.

Своєю матір’ю назвали солдати 
6-ї Орловської стрілецької дивізії 
€гор Шинкарьов/ Арисїахман Жу- 
байханов, Михайло Кривоногов, 
Петро Белов, Андрій Агеев/Микола

Лихачов вчительку з Новомиргоро- 
да Марію Василівну Покотилову, 
яка врятувала їх після бою.

З вами, Пелагіе Микитівно, ділила го
ре і Марія Петрівна Осипова з орен
бурзького села Курноска. Шестеро дітей 
виховувала вона. З війни не дочекалась 
двох найстарших — Івана та Михайла... 
Рота Михайла Осипова першою зав'яза
ла бій за Верхньодніпровськ. Комуніст 
Осипов був на вістрі атаки. Кидав гра
нати в кулеметні гнізда, сипав вогнем з 
автомата. Устинівськнії район він визво
ляв вже Героєм Радянського Союзу. 
1 загинув смертю героя. Марія Петрівна 
їхала до могили сина аж сюди, на Кі- 
ровоградщнну...

Мати Героя Радянського Союзу Михай
ла Лисова знайшла могилу свого енна в 
селі Кам'янечому Нсвоарханге.тьського 
району. Гї дорога — з станиці Холмської 
Краснодарського краю...

А ви, Пслагіє Микитівно, тоді ще 
плекали надію. Бо наближався тра
вень 1945-го. І син ваш дійшов вже 
до Берліна. 1 знову поспішав. Біг в 
атаку, щоб врятувати три тисячі 
політичних в’язнів, яких ось-ось ма
ли знищити фашисти. Треба 
поспішати, щоб не віддати 
дітей, яких заливала вода в 
меллі... І він спішив. А тут 
гопь з гітлерівського дзота. __г___
закрив йою своїм тілом, як Матро
сов. І бійці знову пішли в атаку...

Але Архип піднявся. І став перед 
нами живим. Вийшов па постамент 
в білому полум’ї садів. Щоб стояти 
вічно. Щоб бути поруч матері, яка 
задивляється скорботними очима па 
синів-солдатів, що вийшли на висо
кий граніт.

І ми теж складаємо їм славу. Бо 
вони, матері солдатів, дали Вітчизні 
синів, які пройшли тисячі. кіломет
рів фронтових доріг, наближаючи 
переможний травень 45-го.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара», 

с. Лозувате 
Ульяновського району.

і дх оди ли 
вісника- 
фронтах 
повідом
ив Бать-

у занімі- 
іайшлась 
го, мало- 
юннли в
ІКЄ З ро- 
тька, що

ансамблі 
ького мі- 
лпанійця. 
тнвом па 
5лів пісні 
Польщу, 
старший 

іНСЗМбЯЮ 
овані ра- 
и Єврояп 
и з деле-

гацією зупинилися на узбіччі широкої стріч
ки шосе і учасники ансамблю ще у вікна 
побачили виСояепнни монумент пам'ятник 
воїну-визволйтелю, Леонід серцем відчув: 
тут.

Гості з Радянського Союзу поволі обхо
дили братські могили і па металевих таб
личках, прикріплених до кам’яних брил, 
шукали прізвище. «Рядовий Ємельянов» — 
ледь чутно шелеснуло поміж учасників, і 
тихо, безмовно зібрало їх довкола разом з 
поляками-старожаламн, котрі щодня прихо
дять сюди доглядати за могилами.

Викарбував! два слова — прізвище й звання — 
схвилювали душі і- здавалося, плакучі верби, що 
стояли символом скорботи за полеглими, теж по
діляють людський біль. Мов дві шеренги засумо- 
ваних жінок, низько, аж до землі опустили свої 
повитиці гілля — від Підніжжя пам'ятника аж до 
виходу, де завмерли на п'єдесталі два радян
ських танки.

Схвильовані, урочі слова перекладати не дово
дилось- Господарі — люди, котрі на власні очі 
бачили лихоліття війни, кивали головами, згод
жуючись із почутим. Гості сказали, що пісню 
А Пашкев»^ «Нема невМюмих солдатів» у нас 
на Батькід -«•-'< знають і ^ослі, I малі, А тут, 
саме те свяїв місце, про яке вона написана.

1 полетів удати ну зворушений голос соліста 
Павла Кареліна, і рознісся увсібіч схвильований 
спів хору. Напроти ген, аж до виднокраю — по
ле, а біля самого шосе полум'яніли польові кві
ти — багряні маки, ніби краплини священної кро
ві солдатської, і ніжні сині волошки, неначе очі 
дівочі, котрі не діждалися милих

Перемога прийшла, вони кували її для 
своєї Вітчизни, для народів Європи, 
всіх, кому ненависним було 
шизм».

І потисла над мирним степом Польщі ве
лична мелодія, западали у душу слова: 

Нема невідомих солдатів, 
Крізь роки громами той бій.,, 
Солдат із граніту говорінь:
— Люди, я живий!

А люди йдуть і йдуть до могил, вшано
вуючи відомих і безіменних героїв, і «у віч
ному камені сипа мати взнає».

І сьогодні, коли піднімається завіса, і в 
зал до глядачів летять урочисті слова: «Ви
ступає народний ансамбль пісні і танщо 
«Весна», лауреат VI Міжнародного фести
валю...», мимовільно проймаєшся захоплен
ням. А в пам’яті пливе недавнє бачення 
братської могили біля селища Цибипка у 
Польській Народній Республіці.

А. НЕЧИТАЙЛО,
м. Кіровоград.

ло на переправі через Дніпро, ту, а недалеко біля самого мос- 
Ногу розпанахало. Не пішов у ту ~ понівечені німецькі броне- 
госпіталь. Упросив, «Втечу з транспортери, уверх колесами— 
дороги. Мертвим повзтиму. Не д0 десятка фашистських автома- 
чіпайте...». шин, одна 3 них _ 3 гар^атою

Командир роти, міцний, висо- на причепі, теж перевернутою і 
КИЙ сибіпяи ИАПЛПГГ, п ипиікт лп. .. ----- ---------- • й

ський чорнозем.
Село дотлівало, додимлюва- 

лось, довалювалось, і коли б 
Іван отак зосередився і прислу
хався, почув би його, села, сто
гін,' тяжкий, мученицький.
‘На подвір’ї,'через дві хати, 

перемовлялися голосно ще два 
підводчики, шукаючи, як і він, 
Ізан, щось підкинути до загину 
втомленим коням.

Перемовлялися між собою. Бо 
не було більше з ким перемо
витись в цьому селі. Евакуював, 
мабуть, грашист все населення, __ •_____ ’ _____

нилися. Дивились, — і не з од- Назгрібав за сараєм оберемок 
ного під ложечкою защеміло, — люцерни/ кинув обом розпря- 
як зрешечений у боях кулями та женим четверикам.

Сів на дишло і витяг 
кисет. До Лутківського 
ліска майже добрали
ся, а Дмитра нема.

«Частується, — ус
міхнувся, так яскраво 
уявивши "гостини щас
ливого Дмитра, — дру
жина не випускає з 
обіймів, а він дітлаха 
пригортає...».

Іван не кваплячись 
крутить товсту цигар
ку, відриває кінчик і 
витягує запальничку.

«А мати •йому: «По-
- чекай, Димитрій, пирі

жечків свіжих 3 капус-
• тою 'на дорогу..,». А 

батько у вуса посміхає
ться, лічить Дмитрові 
медалі...».

Махорка висипається, 
притрушує Іванові ко
ліна.

«А Дмитро ж сіяє 
весь, щасливчик, та 
хвалиться батькові».

І згадався Іванові 
рідний — спокійний бі
лявий...

збирався вже запрягати, 
показався Дмитро.

Підійшов до воза і сказав:
— Дай закурить, браток...
І більше нічого не 

Дмитро.
А Дмитрове обличчя 

Іванові запитати про 
«Так що...» — застигло 
на устах.

«...Всю війну марив, як зустрі
не мама... впаде на плече, за
росить сльозою... їх десять взя
ли заложників... І мама з бать
ком з ними була...».

— Дай закурить, браток, — 
сказав Дмитро.

І більше нічого не сказав.
«І Сашка... Над люлькою, над 

маленьким, над сплячим у сте
лю стріляла сволота. Своя, полі
цейська сволота. їм крові мате
риної, батькової мало було... 
Треба, щоб десять синів на міс
це Сашка народила дружина... 
А дружини нема, Партизанила... 
Ярино... Ярино... Для чого? Ми 
самі б... Ми самі б з .....

— Дай закурить, браток, 
сказав Дмитро.

І більша нічого на
Він правою рукою стискав 

лудрабок і дивився прямо 
кисет і на Іванові пальці...

А коли забіг на дворище 
мандир взводу і гукнув: «Ладнай 
підводи! Фюрер так драпає — 
що онучі губить, не 
ся», — Дмитро ледь чутно ви
мовив:

— Не втече далеко. Доженем. 
І на краю світу...

І більше нічого не сказав 
Дмитро.

1 ні про що не спитав Дмитра 
Іван.

Дмитро запріг четверик і не 
став шмагати коней батогом. 
Він, як і Іван, спокійно шарпнув 
переднього підручного:

— Гайда!..
Тільки у Дмитровому голосі 

з'явилася дивна якась хрипота...

с. Матусіока
М а л озпекі вського району«

Четверик ледве перетяг через 
протічок в дряговині невеликого 
воза з снарядами.

Задня справа, з довгою чор- 
ною гривою, що спадала на ко
ротку темнолискучу шию, — 
Іван звав її Монголкою, бо й 
справді була родом із гучних 
безмежних монгольських сте
пів, — аж на коліна стала, як віз 

уперся у твердий уступ берега, 
і все ж посторонки в неї не по
пустились. Тоді дещо злегка пе
репадає передньому борозно
му. Злегка. Іван не посміє стьоб
нути посильніше. Борозний — 
улюбленець. Рідко на фронті 
побачиш подібного коня, пере- 
полосованого рубцями від ос
колкових ран. Таких, здебільшо
го, списують, чи віддають дру
гому ешелону. Якщо вони від 
глибоко засілих шматків димно
го рваного металу не гинуть на 
полі бою. А на перед
ку працює здоровий 
кінь. Борозного Іван 
доглядає як дитину. Бі
ля Дніпра, коли плац
дарм розширювали, 
собі плече перев’язав 
широкою стьожкою, 
відірваною від спід
ньої сорочки, а на бо
розного витратив інди
відуальний пакет. Се
ред свинцевого шапу 
Іван голову свою ча
сом не шкодував, бі
гаючи в розпалі бою 
за санітаром-сестрич- 
кою, вимолюючи в неї 
хоч краплю чогось 
припекти, — ясно ж 
не говорив кому. Хоч 
частіше цим, — не для 
себе, для коней, — за- - 
пасазся він у тихі часи, 
або тоді, коли фашист 
п’яти показуваз, а сан
інструктори а таку го
дину були щедрішими 
і не чув від них того 
міцного, чоловічого 
слова, яке міг би почу
ти в пекельному огниві 
чергової атаки. -

Вороного Ізан любив за 
На перепочинку, коли, була мож
ливість розпрягти коней, а то й 
відпустити на хвильку, борозний/ 
ропивши води після візса, підхо
див до Ізана, який сидів з кисе
том на дишлі, починав помаху? 
вати головою, чекаючи, поки 
Іза.ч встане та поляскає шерша
вою долонею вище роздутих 
ніздр його. Підніме борозний 
голову, подивиться десь туди; де 
гримить канонада, поводить 
вухами і піде до своїх з четве
рика — одному ткне голову до 
гриви, до другого прихилить, а 
то озветься в нього якась триво
га, заіржить коротко і знову пі
дійде до Івана.

Як прийшов Ізанові лист із 
Брянщини, після якого, осиротів 
Іван, син партизанського бійця, 
борозний відчув на собі особли
ву ласку...

Іван посмикує за вуздечку пе
реднього вороного:

— Гайда! ГайдаІ
Фронтових коней взагалі не 

треба стьобати батогом. Вони 
самі напружуються, коли важко. 
Аж посторонки рвуться.

До Іванового воза позодом 
прив’язаний гнідий, передній 
підручний ще одного, Дмитро- 
вого четверика.

Як тільки полк вибив німців з 
хутора, і підводи вибрались на 
косогір, показалася внизу вся 
Висківська долина. Дмитро від
шукав командира.

— Прийшов я до щастя, або.., 
товаришу командир, — видихнув 
Дмитро. — Он, ліворуч, за лісо
смугою, збоку від шляху, в тре
тьому яру...

Командир знав, що там, за лі
сосмугою збоку, від шляху, в 
третьому яру. Ще як до Тясми- 
ну доходили, Дмитро сказав 
йому, ротному: «В рідних місцях 
воюю, товаришу командир. Ко
ло Висі. Є така річечка 
Мама, синашка, дружина... 
товаришу командир!..».

Вся рога знала, що Дмитро 
рзеться до своїх країв; Порани- ----- - , —--- _--------- ,------------- ■—---------шнмшмнпаимнмнйсж

” Г' '■"іцпип, ии(.и- ми причепі, теж перевернутою І
КИЙ сибіряк недовго вирішував: втоптаною у масний привисків-

— Ми рухаємося в напрямі. 
Лутківського лісу. .Час такий. 
Переслідуємо німця, Димитрій. 
А то відпустив би на день-два. 
Ось закріпимось подалі туди,, 
дамо відпусточку... А зараз... До
женеш у Лутківці?

— Дожену, товаришу коман
дирі

— Катай! Тільки дивись, на ра
дощах...

Дмитро вже не чув, чого не 
треба робити на радощах. Його 
кирза-си залопотіли по розкис- now
лому полю. Всі підводчики зупи- довго тут збирався бути...

л________ • --- - - - 11------- •**

вдзчу. припадаючи на од-осколками,
ну ногу, біг додому солдат — за 
лісосмугу, вбік від шляху, у тре
тій яр...

Майнув Дмитро понад бере
стом, потім зник десь, побачили 
його аж на тому боці голубої 
річки, до лісосмуги біг, а потім 
розтанув у проміжці між двома 

'її голубими крилами...

— Гайда! Гайда! — 
переднього вороного

Він заїжджає на 
дворище. Село заволік гіркий 
попілястий дим, дотлівають кол
госпні абмари. Напроти, через 
вулицю, несамовито нявчить 
кішка, вона стрибає на прямо
висну стіну догораючої хати, від 
городнього причілку, добирає
ться до чорних балок стелі, що 
опала вже в середину і, обпік
шись, стрибає донизу; несамо
вито нявчить і знову стрибає на 
прямовисну^ стіну.

Праворуч, понад шляхом сна
рядом навпіл розкололо, об
скубло, обпалило величезного 
клена, що своїм зеленим кле- 
ченням накривав, мабуть, півсе- 
ла. Вивернуло йому білу, як 
сніг, деревину, і вона кричала в 
цьому диму і попелі, серед зга
рищ і вирв, серед гуркоту гар
мат і вибухів своєю білизною. 
Віття відчахнутого стовбура тан
ки увігнали в землю, розчавили, 
тільки вершки кленові, аж біля 
сусідського перелазу, ніби вити
калися з землі — чисті, із на
бубнявілими бруньками, що ось- 
ось мали викинути лискучі зеле
но-жовті пучки.

Внизу, в кінці городу нерухо
мо стоять два ганки. Один, хре- 
стобокий, башта від нього пере
вернутим картузом лежить мет
рів за п ятнадцять від машини, 
інший — наша «тридцятьчегвір- 
ка» з опущеним гарматним ство
лом, у воді .майже по саму баш-

сказав

не дало 
гостини, 
у нього

ними.,.».

сказав.
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на

ко-

вженеш-
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О ІД РІЗКОГО 
м дзвінка одразу 
сон, залишивши натомість зосеред
жену увагу. Мабуть, від теплих до
тиків квітневого сонця, хвиля ра
дості гойднула весело і грайливо все 
перед очима: звичну обстановку 
кімнати, голубе небо за квадратом 
вікна, і Олексій відчув у собі тс за
дерикувате юнацьке задоволення 
від життя, якого давненько вже не 
було, — сонце сьогодні для мене, 
день принесе щось незвичне і радіс
не, я в силі зробити все, навіть не
здійсненне...

Телефонна трубка холодною пластма
сою повернула до реальності чуття, 
хрипко кинув: «Слухаю, Кошурко». На 
тому кінці ійсстрн.мно заспішили: «Ну, то 
як, поздоровляти можиа?». Впізнав. Го
ворив старший майстер Толя Дерев'ян
ко. Здивовано розтягпув слова: «З чим 
це, якщо не секрет?» «Та тн що, Льошо. 
ти ж Героя одержав'. Поздоровляю, 
друзяко’ь. Кошурко відставив подалі від 
вуха трубку — надто вже голосно Толя 
висловлював свої почуття, не повірив...

Коли подзвонив Михайло Захаро
вич Галіздра, начальник зміни, вже’ 

й розсердився навіть: «Зговорились 
вони, чи що? Чого б ото жартува
ти?». Втретє довго не підходив до 
телефону, врешті, піднявши трубку, 
учув знайомий голос Миколи Івано
вича Жосана — свого старшого то
вариша, наставника (а й справді, 
скільки разів Микола Іванович до
помагав йому). Не повірити вже бу
ло важко, і відчув на хвилю, як 
зазвучала якась внутрішня напру
жена струна — дзвінко, і голубий 
колір неба заповнив усю кімнату, а 
оте юнацьке, задерикувате, підстьоб
нуло радість на всю шпрочінь і... 
йому якось боязко було, йти па свою 
«Червону зірку». «Ні, мабуть, все ж 
помилились, чого ж — хіба 
Кошурко на заводі...»

телефонного 
випарувався Лянської, дали відставку — літа, 

він сидів важкий, сутулий і мовчаз
ний, довго-довго пе вмикаючи світ
ла. і його постать на фоні вікна все 
темнішала, аж поки нічого пе ста
ло видно... Так почалася для семи
річного Альоші війііа...

Хлопчик якраз зосереджено витя
гував на засніжену гірку непово
роткі санчата, як підійшла сусідка, 
погладила ного по голівці: «Біжи, 
Альошо, додому, татка твого заб
рали. Дізналися, що партійний...»

Біль крає серпе малого: жорстокість 
людей він не розумів і жалібно благая 
товстою німця, щоб той покликав йому 
батька, за прізвищем Кошурко. Німець 
потупцював на місці і зжалився — пішов 
на розшуки. До табору військовополоне
них, куди забрали батька, Альоша при
ніс гостинець — кроля, якого він колись 
сам виходив, вигодував і йому було ду
же жаль теплої пухнастої тваринки, він 
плакав по-дитячому безпомічно, коли 
мати в'язала йому у хустину червоне 
м'ясо 1 приказувала: це батькові, бать
кові...

і
паеш до комсомолу? Які обов'язки ком
сомольця? Що ти читаем?.. -

Коли він, розчервонілий, зачинив 
двері, його оточили товариші. Ко
шурко перший в групі подав заяву 
до вступу в комсомол, Його обрали 
групкомсоргом.

Давай, Кошурко, розправляй пле
чі!

V.

1L
Звичайно, бути орденоносцем 

висока честь. ’ Сіїдить поруч лю
дина -— їй трохи за сорок. Вік цей 
— кордон, перейшовши який відчу
ваєш: молодість залишила міцну 
оперу, а формування власного «я» 
завершилось усвідомленням: набли
ження свого горизонту логічне ли
ше тоді, коли йдеш до нього не са
мотньо, а визнаєш себе як людину, 
зобов’язану перед іншими. Часто — 
береш чийсь вантаж на себе, (пос
міхаються зверхньо скептики: не 
розуміємо жертви диваків...) аби ко
жен відчув ту причетність до Вели
кої Дороги, а згодом зміцніє юнак, 
дівчина і вдвічі важчу візьме від
повідальність — за себе, за 
хто поруч...

Бони часто не помічають, 
приходять до свого горизонту. Та 
чи й приходять? Бо привал — то 

спокій, який недоступний для них. 
А відкривають горизонт іншим: ме
ні’здавалося, сяйво від Золотої 
Зірки — як від теплої, щойно ви
робленої деталі, від дорідного ко
лосу, від щедрих па добро очей...

Олексій Олексійович Кошурко. 
Він розповідав про своє життя, і 
коліна згадка про людей, які при
несли йому оте розуміння свого 
обов’язку, робітничої честі, грома- 
дянського.гарту, спалахами світ
лих іскор розсипалися на п’яти- 
конечній Зірці.

III.

один

/СКОР

ТИХ,

коли

Фашист привів тагка і став неподалік, 
кидаючи байдужі погляди на батька іі 
сина. Чоловік не був схожий на Алии- 
пінного татка. Худий, зарослий, незнайо
мий, лише очі дивилися так само пря
мо, нескорено і навіть весело, немов 
промовляючи: я. Альошка, лаііголовиі- 
ший... Те коротке побачення через прут
тя парка.іа було останнім побаченням з 
батьком для Олексія Кошурка. На дру- 
іий день ніхто не вийшов...

1 коли в мирний день Олексій Ко- 
щурко разом з дружиною і дітьми 
Володею і Юрком приходять до 
пам’ятного знака червонозорівцям, 
які загипулв на війні, йому згаду
ється чітко, до болю, з усіма под
робицями тон день і його 
вимовлене: «Татку мій...»

останнє

IV.

Батько весь пахнув мастилом, га» 
рячим залізом і землею. Приходив, 
втомленим, стягував через голову 
сорочку і з задоволенням хлюпався 
у теплій воді, яку мати заздалегідь 
гріла на плиті, а з батьковим при
ходом наливала у велику миску. По
тім батько розповідав: про завод з 
такою красивою і гордою назвою 
«Червона зірка», про їх ливарний 
цех, де він працював формувальни
ком, про те, яку він роботу виконує.

Альошка слухав, і йому здавало
ся, що батько найголовніший па за
воді, найпотрібніший. папуміліший, 
що без нього завод зупиниться, бо 
така професія у батька важлива — 
робітник.

А потім плакала мати, і татка з 
роботи довго не було. Прийшов 
сумний і сказав, що в них — мобі
лізація. А йому, учасникові грома-

Життя було б зовсім нецікавим, 
коли б не можна було взяти до рук 
напилка і, затиснувши у лещата 
шматок залізяччя, тернути по ньо
му раз, другий, відчуваючи, як пру
жинить метал, і з-під негарного 
іржавого шару пробивається чис
та. блискуча поверхня живого, теп
лого... І починає пахну пі нагрітим 
металом. Так, як колись у дитинст
ві. А як здорово натиснути чорну 
кнопку і підставити під шалені 
оберти точильного каменю металеву 
попругу. Сніп іскор, несамовите 
важчання і безперервне сіпання 
всього «агрегату». А ти на сьомому 
небі. А поруч з жадібними блиску
чими очима стоять такі ж хлопча
ки, як ти — друзяки Сашко Загне- 
єв, Гриша Вітенко, Володя Веретсн- 
ников, і відтягують вже тебе від ці
єї, ні з чим незрівнянної, насолоди— 
їм теж не терпиться. Ось так, ма
буть, і стають робочим класом...

В ремісничому училищі № 1 Олексію 
Котурну сподобалося зразу. 1 друзі гар
ні знайшлися, і, юлопне, їм усі. учні 
заздрили — майстром їхньої групи був 
Микола Іванович Рогов — Герой Радян
ського Союзу. Ясно: дисципліна, як І 
повинно бути. Сказано — зроблено. У 
нас так — знаєш, куди прийшов учити
ся. і ким маєш стати, значить будь 
гідним свого майбутньої о звання. Ми
кола Іванович так думав і, звичайно псі 
хло іці точно такої ж думки. Без цього 
не можна. Адже на тебе надіються, те
бе чекають на заводі...

— Альошо. які події зараз відбува
тися на світовій арені? Чому тн нсгу-

. А прийшов на завод і вже й гад
ки пе мав розставатися. Бувають 
однолюби в роботі. Запропонують: 
он поруч і пилу менше, і всі умови 
для культурного відпочинку, і пу
тівки щороку на курорт дають, — 
пі, не кличте, сказано — однолюб, 
Сам все зробить: щоб і душову збу
дували для робітників, і запитає: а 
куди цс ми біжимо після роботи, і 
потурбується, щоб путівку в Буди
нок відпочинку найперше дали хво
рій жінці, яка, можливо, н не поп
росить, щоб саме їй...

То з чого починається наставник 
Кошурко?

Може, з тої причини, шо- не 
пройти повз сімнадцятирічне 
яке, насвистуючі!, сидить собі й 
ся ліниво, як Інші трудяться.

— Що, відпочиваєш, Валерію?
— Розумієте, Олексію Олексійовичу, 

не хочу я калорії витрачати... Після ро
боти ж на тренування. Гак що зберігаю 
їх, калорії рідненььі...

Треба було доказувати Валерію, що 
спорт і праця ве завада одне одному. 
«Переміг» спорт — поступив юнак я 
педінститут на факультет фізвнховання
— чудово, головне — і в спорті він по
любив труд.

Можливо, наставник — від того, що 
справу свою робить так, як ніхто інший 
і передати захопленість молодим — 
справа гордості?

Приходять в механоскладальний № 2 
молоді і .зовсім юні. Ходять, роздивля
ються, пробують...

— Вітю, ось твоя операція, ставай, 
працюй.

Мовчки працює ВІтько, тихо працює. 
Нормально. Повернувся через хвилину — 
сидить ВІтя.

— Що сталося?
—А воно мені треба?..
Справді, чого хоче досягти Вітя у 

житті? Мабуть, його справа. Осо
биста. Ні... Треба довести Віті, що 
праця, ота нескладна 
виготовлення сошників 
СЗЛ-3,6 — теж .може 
тю. Твоєю, особистою. 
Бригади, цеху, заводу.
Олексій Кошурко причину Вігькової 
меланхолії. Не все виходило у хлоп
ця чітко і злагоджено, бо досвіду 
обмаль. А прийшло вміння — приве
ло за собою і бажання працювати. 
Прийшла спрага. До радості.

Чи неспокій його від того, іцо~ба- 
жавня у людніш е, бажання, яке 
він не таїть у собі, бачити щасли
вими і дітей своїх Володю І Юрка, і 
Гену Воробйова — зараз наставни
ком у цього, і товаришів по роботі
— Гуйвапя Івана, Стороженка Ко
лю, Філіпову Любу, Савчеика Во
лодимира, Івчснко Людмилу. І 
країну свою могутньою, щасливою.

Тому й починаються
з великого 
данина.

може 
«дитя*, 
дивить-

операція, — 
до сівалки 

стати радіс- 
1 спільною.
І знайшов

і
наставники

гордого почуття громз-

VI.
завод, місто зустрічалоЙшов на завод, місто зустрічало 

травень 1973-го, вулиці жили перед
святковою метушнею, будинки у 
риштуваннях приймали чергову до
зу «косметики.».

Ну ось, дійсно, Герой. Радіо вже 
точно підтвердило. «Вручити Золо
ту Зірку Героя Соціалістичної 
Праці за досягнуті успіхи у вико
нанні планів дев'ятої п'ятирічки і 
плану вирішального року Кошурку 
О. О.».

А на «Зірочці» чекали. ' Обійми, 
радість товаришів, поздоровлення, і 
цех тишею зустрів свого господаря. 
Був неробочий день — субота.

Вища почесть. Орденоносець. Зо
ря на грудях —- від червоних спа
лахів. Мпть-спалах: батькові очі —■ 
я найголовніший; мить-спалах: Ро
гов — «Не підведи робочий клас», 
мить-спалах: «прошу прийняти ме
не в члени Комуністичної партії Ра
дянського Союзу»; мить-спалах: «Ві< 
тю. а ти роби ось так, зрозумів...»

Ні, вони кожному освітлюють 
житія, червоні спалахи червоної ло
би. Треба лише зупинити цю мить. 
Назавжди. В серці.Микола СЕМЕНЮК.

м. Кіровоград.

о1.
*“чр
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Іі а ф о і о: О. О. КОШУРКО.
Фото В. КОВПАКА.

П ОЗМ А І АЄМОС J, ДРЇЗІ

Василь Олександрович Су- 
хомлинський... Видатний пе
дагог залишив велику спад-

людини, 
смислом

комсо-
Со.тгу- 
Гайво-

щину. Виховання 
громадянина стало 
його життя.

В ПавлиськНі

Я захоплена мужністю І 
пої партії Чілі Луїса Корвалана.

3. Ще в молодших класах почула про трудові здобутки 
тракторної бригади колгоспу імені XX з’їзду КПРС, Ново- 
українського району, н минулого року па першому респуб
ліканському конкурсі орачів зустрілася з двічі Героєм Со
ціалістичної Прані Олександром Васильовичем Ііталопнм. 
Життя знатного механізатора країни, наставника молоді — 
приклад для наслідування,

_ ........... ....... середній
1 школі живуть традиції пс- 
I дагогд. А біля його пам'ят- 
ціика — живі квіти...

Фото В. КОВПАКА.

КІРОВОГРАШИНА^
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Лист з Толбу хінського округу НРБ
В червні цього року в місті Кіровограді відбу

деться п'яте, чергове, засідання клубу молодих 
механізаторів «І'олбухін — Кіровоград». Про ро
боту однієї із молодіжних бригад ділиться її бри
гадир, член цього клубу Петр Стоянов.

Наша промислово-виробнича бригада була ство
рена в 1971 році. В неї ввійшло 97 механізаторів, з 
них 52 — молоді. Це й сприяло тому, що нам при
своїли назву молодіжної.

Спочатку не все було гаразд. Із чисто суб ектмв- 
них причин той же 71-й рік ми завершили з незадо
вільними показниками. Критично розглянули їх на 
зборах комсомольської організації, почали шукати 
шляхи для їх усунення.

Були розроблені конкретні заходи по вирощуван
ню всіх культур, Провели зустріч з механізаторами, 
які мали ввійти до складу виробничих ланок, роз’яс
нили їм мету створення, завдання, технологію ви
рощування кукурудзи, розподілили техніку, виділену 
для цього. На цій же зустрічі обговорили і заходи 
матеріального стимулювання.

В межах .нашої промислової бригади було створе
но чотири тракторних ланки. За ними закріпили всю 
площу кукурудзи, яка йшла на зерно.

За пропозицією загальногосподарського комітету 
комсомолу була створена молодіжна ланка, керівни
ком якої обрали мене. На нараді механізаторів, яке 
відбулась в березні 1972 року, наша ланка підтрима
ла ініціативу орляських механізаторів боротись за 
одержання шістсоткілограмозих врожаїв кукурудзи 
з декара.

Поліпшились умови праці механізаторів. І я, не без 
почуття гордості, відзначу, що найкращий бригадний 
стан в окрузі був наш. Ми одержали по 707 кілогра
мів зерна з декара.

Незважаючи на тривалу засуху в 73-ому році, на
ша молодіжна ланка одеожала 630 кілограмів зерна 
кукурудзи з декара і справедливо завоювала другий 
приз серед молодіжних ланок і була нагороджена 
окружним комітетом ДКСМ грошовою премією.

У відповідь на звернення ЦК БКП колектив моло
діжної бригади промислового виробництва прийняв 
конкретні заходи по зменшенню затрат пального і 
/ластила, по більш економному використанню міне
ральних добрив, боремось за ще вищі врожаї.

АНК ЕТА „МН“
Людмила ПАСТЕНКО — 

сомолка, учениця 10 класу 
тівської середньої школи __
ронського району. Чемпіонка рес
публіки серед молодих орачів 
шкільних виробничих бригад.

1. Навчаюся на «підмінно». Член 
комітету комсомолу школи.

2. Член клубу ііітсрпаціопалької 
дружби. Листуємось іі школяпа- 
ми Польської Народної Республі
ки та Чехословацької Соціалістич
ної Республіки. Напередодні Пер- 
шотравнл у школі відбувся вечір, 
присвячений борцям за спободу і 
незалежність чіліііського народу.

Генерального секретаря Комупістіїч-



7 стор.__ ________________ _

Дитячий 
широкоформатний

Адміністрація цього кіноте
атру ще сидить за шкільними 
партами.. Директор — Наташа 
Карпеяко навчається в 10 «Б», 
касир Валерій Стариков — її 
однокласник, кіномеханік Са- 

е & “Д”- Всі глядачі виносять
щосуботи з кіносеансів тільки хороші враження. За 
„ років кінотеатр «Піонер» середньої школи № 11 
Кіровограда показав сотні фільмів — від широко
форматних до любительських.

репортер

ша Яровий — з

За спільний стіл
Яке Ж ТО СВЯТО без святкового столу? Ллє уявімо, то S 

день Першотравня всі кіроногрддці сядуть за один стіл. 
Сервірувати ного — не така вже легка справа. Треба буде 
подати 1J1 тонну ковбасних виробів, 89 топи тістечок, печи
ва, тортів, îs тисяч подарункових наборів, 19 тисяч декаліт
рів оезалкогольних. напоїв.

Як би там не було, a ie в день свята саме стільки буде 
продано трудящим Кіровограда продовольчих товарів.

Г. ДІБРОВА, 
начальник продовольчого відділу обласного 
управління торгівлі.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“— —— ------------ 1 травня 1975 року-------- —

АНСАМБЛЬ ПІСНІ 1

ЙРОВОГРАДЩИНА^
МОЯВіУ ГО ГІЛЛАЦУ КУЛЬТУРІ! 

ІМЕНІ КОМПАНІЙЦІ (ФО
ТО ВГОРІ),

СВІТЛОВОДСЬК. НА КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ МОРІ,-

Фото В. КОВПАКА.

ВОЛОДЯ навмисне поїхав дорогою 
нові свій будинок. Знав, що чека

ють його. Чекають нетерпляче. А скіль
ки радості буде!

Так і є. Он стоять вони. Обвішані ав
томатами, а руках — по пістолету. Зара > 
кричатимуть: «Ставай, а то стріляти бу
демо». Помітили. Впізнали машину. Ом 
стрибають від задоволення.

Володя загальмував. «Ну, привіт, брат
ці. Давай, давай, хутчіш залазьте, — 
відчинивши дверцята, запросив своїх 
«вояк». А воли, карабкаючнсь один по- 
иеред одного, брязкаючи «зброєю» поча
ли зручніше вмощуватись на сидінні.

Володя не міг спокійно дивитись на ці 
пухкенькі обличчя, що аж світились ра
дістю. Для них не існувало більшого 
щастя, аніж проїхати ось так із татком 
околицями села.

— Тату, а коли ти вже нам дозволиш 
за кермо сісти? — не втримався Сергійко.

— Скоро, скоро. Ось тільки зможеш 
ногою дістати до педалі — так і ся
деш, — так же серйозно відповів Володя. 
А сам задумався: швидко плине чис. 
Здається, зовсім недавно прибіг провіда
ти Дружину в лікарню, а лікар вітає 
його:

— Поздоровляю вас, поздоровляю... з 
синами.

Володя, не розуміючи, закліпав очима.
— Як?

— Двох синів вам дружина подару
вала.

Вперше побачив ї.х десь аж через мі
сяць. Обережно притис до себе. Розгуб
лено подивився на дружину, що ми, мов
ляв, робитимемо з ними? Тамара зрозу
міла без сліп, посміхнулась.

Хлопці росли, як з води. Але ж турбо
ти коло них було ссім — і діду, й бабі, 
каві н, сестричці Тамарнній, — Наталці.

СІМ‘Я
«Мабуть, па цьому й закінчиться наша 

наука», — часто, гуляючи з синами, ду
мав Володя. Гадав, що такої думки н 
Тамара. Але, як виповнилось Сергійкові 
і Олегу по три роки, дружина сказала, 
що «іде пробувати щастя».

Тамара відвезла документи в Донець
кий інститут радянської торгівлі. А зго
дом повернулась уже із студентським 
квитком.

— І коли ти тільки встигаєш. І на ро
боті в тебе порядок, і контрольні завжди 
вчасно повідсилаєш, — не втримався 
якось Володя.

Тамара тільки посміхнулась.

— Якби ти допоміг мені хоч одну конт
рольну підготували, то я і на хор разом, 
з тобою встигала б ходити.

Володя охоче погодився. Тепер він у 
Тамари перший помічник в гуманітарних 
науках, бо ще в школі мав до них хист. 
З хімією і математикою справляється 
сама.

Володя завжди охоче розділяє Тамари- 
ні турботи. Відвести і забрати синів із 
дитсадка — це вже його справа. Займа
тися з ними, коли дружина па сесії чи в 
бібліотеці — теж. Зате, коли вона вдо
ма — завжди разом. Не пропустять 
жодною фільму в сільському, клубі, 
жодна репетиція хору без них не обхо
диться, без подружжя Вовків.

«То нічого, що Тамари мене «обскака
ла», — продовжував сеою думу Володя, 
інститут через три роки кінчає. Канди
дат в члени партії, має запрошення па 
керівну посаду. Уже закінчить своє на
вчання, потім я візьмусь. Якраз хлопці 
підростуть, в школу підуть. Тоді вже 
можна буде думати й про відокремлений. 
Сімейний бюджет як розподіляє, то обо
в'язково відкладає на хату. Ну. а Тама
рі — книги. Де б не була — завжди ці ті 
стоси їх привозить.

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

с. Кірове,
Долннського району.

що чест» і поділяю її з усіма 
своїми товаришами по партії, 
які так спмо як і я борютьси, 
не шкодуючи сил за демокра
тію, соціалізм і комунізм».

Борються і підвисочани: 
голос їх мітингів протесту 
проти злодіянь -чілійської 
реакції вливається в могут
ню хвилю протесту всього 
радянського народу.

...З усіх кінців планети 
приходять у підвисоцький 
КІД листи. Юні підвисоча
ни тримають руку на пульсі 
планети, готові все зроби
ти для того, щоб ощасли
вити всіх людей землі. І 
нині виходять, на демонст
рацію з настроєм, який ви
разив у одному з недавніх 
листів Генеральний секре
тар ЦК Компартії Канади 
Уільям Каштан: «Ми впев
нені, що 1975 рік буде ро
ком дальшого зростання і 
розвитку вашої країни, ро
ком боротьби за мир, бо
ротьби проти імперіаліс
тичної агресії».

О. РАКШ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Новоархангельськин 
район.

ти так далеко. Можна було 
прилетіти на літаку. Але ти іі 
інші росіяни скоро прилітати
мете космічними кораблями. 
Шкода, тебе не було на іме
нинах. Висилаю тобі своє фото.

Я ще ке ходжу до школи. 
Не ходжу і до дитячого садка 
— їх тут немає. Але мама чи
тає мені щодня. А тато розпо- 

_............. ... "_____1 знаю я 
___ ............ ____ , що Лемі»« 
бус великою людиною, любив 
дітей, хотів, щоб у малюків 
було щасливе життя з іграш
ками і гарними речами.

Бажаю тобі щастя. Якщо ти 
напишеш моєму татові, то він 
неодмінно відповість тобі за 
мене. Юра».

Цей лист трохи незвичай
ний для підвисочан. Бо-ж в 
інтерклуб середньої школи 
пишуть і старші за ві
ком. Але на карті листуван
ня КІДу червоніє ниточка, 
яка пов’язує степи Кірово- 
градщини з Джорджтауном, 
і не переривається вона зже 
кілька років.

По всій планеті розлетіли
ся нині Першотравневі вітан
ня інтерклубівців. Ровесни
кам в союзні республіки. І 
старших-. — тим, хто тримав 
оборону Підвисокого в 
1941-му, хто визволяв село 
а 1944-му: москвичу поету

ЦЕЙ хлопчик з Латинської 
Америки носить росій

ське ім'я Юра. Так назвав 
його тато Ранж Чандісінгх— 
секретар Народної прогре
сивної партії Гайяни на 
честь космонавта Гагаріна.

Юра ще не вміє писати й ..........
читати. Листа він диктує та- відйє про Леніна, 

вже багато. Знаю.

Євгену Долматовському, си
біряку заслуженому вчите
лю Якутської АРСР М. О. 
Алексееву, вірменину 
ралу Б. І. Арушуняну і бага
тьом їх бойозим побрати
мам.

— А я поздоровила мою

гене-

но — список вийде завели
кий. Адже підвисочани от
римують листи і від керів
ників комуністичних і ро
бітничих партій НДР, Чілі, 
Ірландії, Колумбії, Еквадо
ре, Канади. Окремі послан
ня

тові, але підпишеться влас
норучно. Сам покладе і ар
куш до конверта, сам його 
заклеїть. А потім довгими 
вечорами сидітиме біля від
чиненого вікна. Теплий вітер 
з океану легко ворушитиме 
смолисті кучері хлопчика, 
в він задумливо дивитиметь? 
ся в голубі сутінки Джорд
жтауна і уявлятиме, як ле
тить його голубок-лист над 
великими ріками й морями, 
горами й долинами, селами 
й містами. Як опуститься він 
у кучерявозелене село, біля . 
якого протікає річка Синю
ха, і як візьме його до рук 
дівчинка у вишиванці. 1 
зорі, котрі, мабуть, як і тут 
великі й яскраві, читатимуть 
разом з нею...

«Здрастуй, Ларисо! 20 червня 
мені було чотири роки. На 
іменини прийшли друзі. Шио- 
д} ю: не було серед них тебе -г 
Н

оа

ЛИСТ ЛУІСА 
КОРВАЛАНА

подругу Рум'яну Димитрову 
з Болгарії, — говорить 
старшокласниця Ніна Олій
ник. — Мої товариші кідів- 
ці — хлопчиків і дівчаток з 
Польщі, НДР, Угорщини...

— Втім, не тільки ровес
ників, 
Дмитро 
няк. ---
країнах 
члени
Франції — Жорж Марше, 
у Польщі — Едвард Герек, 
в Австралії — Річард Дік
сон, у Великобританії — 
Джон Голлаи...

Перерахувати всіх склад-

— додає 
Іванович 

Зараз у 
світу є 

нашого

вчителі. 
Фартуш- 
багатьох 
почесні 

клубу: у

школярам, надходили 
навіть від. комуніс-. 
тів, які перебували 
в підпіллі. Як от 
лист від одного з 
найстаріших кому
ністів Латинської 
Америки, члена 

виконкому ЦК Компартії 
Аргентіни Родольфо Гіоль- 
д і. Ці чотири сторінки пере
давалися з рук у руки май
же по всій планеті, перш 
ніж потрапили до Москви в 
ЦК КПРС, а звідти — за 
адресою.

Не всім дійдуть нині свят
кові вітання підвисочан. У 
в’язниці — незламний Луїс 
Корвалан. Про його долю, 
постійно нагадують школя
рам слова з листа вождя 
чілійських комуністів, який 
виставлено на стенді:

«Ви виявили мені високу 
честь, обравши почесним чле
ном вашого клубу. Я приймаю

ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОДІ БУДЕ 

НА КУБІ
ДО ВАС. 
ЮНІ СЛІДОПИТИ.

Це фото зроблене 
тоді, коли в нашій 
області вчились 
хаиізаторській 
стерностІ наші 
бннські друзі.

Минули роки, 
раз ті, кого ви бачи
те на фото, працю
ють на батьківщині. 
Познайомтеся з ти
ми, .хто працював 

молодими 
Хай во- 

розкажуть пам 
часи спільної 

Вже зараз 
, до Все- 

фсстиваліо 
студентів, 

па

ме- 
май- 

ку-

хто 
поруч з 
кубинцями, 
ніг 
про 
роботи. І 
і отуймось 
світнього 
молоді і 
який відбудеться 
Кубі.

Фото Р. РУБІНА,

< І поїду я. Тонко, вда
леке село.. В початкову іико; 
лу... І вже по вересні lié стан« 
Катеринки... Буде Катернії.« 
Володимирівна Яковенко...

Розлетяться ластівеията. і 
.V добрий, високий впрій».— 

Так закінчувався нарис «Ка
терника». надрукований в ти
сячному номері «Молодого 
комунара» за 2 грудня 1968 
року. Напередодні виходу у 
світ 2000-го номера, ми по
цікавилися — як же склалася 
доля вппускїінці Олександрій
ського педучилища К. В. Яко
венко.

Дізналися, що вона дістала 
направлення у Знам’якськиіі 
район. Богданівську середині 
школу, де директором заслу
жений учитель У PCP, Герой 
Соціалістичної Праці і. Г, 
Ткаченко. Як і мріялось сту
денткою — почала працюва
ти з школярами, відкривати 
їм шлях у дивосвіт, То було 
ніби вчора. А роки летять, і 
зараз К. В, Яковенко — дру
жина офіцера Радянської Ар
мії, проживає в Московській 
області, вчителює, заочно за
кінчує географічний факуль
тет Одеського держуніверси
тету, виховує сина.

Щасти пам, Катерино Вщ 
лодіїмнрівпо!

Л. ЛЕЩЕНКО.
м. Кіровоград.

ХРАПЛЧЕИКО.ЛЮДМИЛА
студентка Кіровоградського педінституту, 

сіаросіа ганцювального ансамблю «Юність».

1. Третій рік я и інституті І не уявляю собі життя без 
танцювальиого ансамблю «Юність».

2. Особливе почуття відповідальності твоєї як громадя
нина Союзу Радянських Соціалістичних Республік, відчува
єш, коли виїжджаєш за кордон Пригадую нашу поїзді’ 
до Кіпру. До нас, предсіавникіп першої у світі країни со
ціалізму, де б ми не були, підходили трудящі, молодь.

Ми зустрічалися з генеральним секретарем ЕДОІІу Анто- 
накісом Хрісіодуловіїм. Це справжній борець за свободу і 
ііеіа.тежністьхострова.

3. Для мене завжди світили а жніїї образи молодогвардій
ців. Нині в захоплена мужністю юних підпільників «Спар- 
сака». Вірність Вітчизні — в цьому їх приклад.

І -
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НАША ШІСТЬ

Пам'яті 69 героїв-моряків

„МОЛОДИЙ КОМУНАР

м. СОМОВ.
На фото: «Зірка» ата

кує. Один з моментів гри 
матчу з командою СК 
м. Луцька.

♦ото В. КОВПАКА.
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пролупав
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Л. ЛІИХЛЙЛІВ.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

команди-су« 
матч чем- 
8 футболу 

уболіваль- 
матчами

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г, Кировоград. 1
316050. ГСП, Кіровоград-50, еул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45*35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій- 

“етичного виховання та спорту —- 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Над 2000-м помором працювали: лінотипіст М. Мужнков- 
ський, верстальники Л. Урсаленко, В. Старостіна, В. Коро- 
пенко, О. Толчвсв, цинкографи М. Турчак, В. Алексссв, сте* 

реотнперп В, Петров, Л. Гричушкіи, друкарі В. Щербина» 
10. Шпак.

АТАЦІ...

с.с

ІТ ЕВНО Ж, варто повторити 
думку, що п’єса «Остання ін

станція» ’М. Матуковського, пре
м’єру якої ми, кропнвішчапн, по* 
казали недавно перед кіровоград- 
цями, — це жива історія дійснос
ті, подія, яка не може залишити 
байдужими ні акторів, ні глядачіз. 
Це ж для нас із вами звучить зі 
сцени мудра думка: «Ніхто не роз
вішав ліхтарів уздовж дороги, по 
якій іде людина. А йти ж всеодио 
треба...».

На сцені Кіровоградського ук
раїнського музично-драматичного 
театру роль Совісті — перша.

Образ її — це тонка н психологічна 
лінія між героєм вистави — батьком і 
глядачем. Кожна фраза жінки у біло
му ізс повинна бути ні звичайною від
повіддю чи запитанням до Малахова— 
старшого, ані дидактичною настановою 
у звертанні до за ту.

Не таємниця, часто людині важко 
уявити свою совість матеріалізованою. 
Складно відтворити на сцені її такою, 
щоб глядач не лише не посміхався 
скептично чи ніяково, а й відчув усю 
важливість моментів, бачив не актри
су у білому вбранні, а те потаємне і 
відверте, відкрите водночас.

В «Останній Інстанції» мало фанта
зії, зміст не відхиляється від життєвих 
ситуацій і завдання творчого колекти
ву акторів якраз і полягає в тому, щоб 
змусити глядача наближено, безпосе
редньо сприймати події вистави.

В п’єсі перед глядачем постає 
совість людніш відомої, розум
ної — інженера - конструктора, 
життя якого підпорядковане обо
в’язку весь зміст його Малахов- 
старшиїї вбачає у своїй роботі. 
Але ж герой — не тільки талапо-

«ЗІРКА»

Зовсім недавно 
перший свисток на зеленому 
полі. 1 Під звуки відомого 
маршу, мелодія якого для 
уболівальника, як пісня 
жайворонка для закоха
них, — в центральному колі 
вишикувалися 
перинки: перший 
піонату країни 
почався...

Кіровоградські 
пики першими 
«Зірки» були просто задо
волені: два виграші на «чу
жих» полях — цс приємний 
сюрприз. Але цілком зако
номірний — адже команда 
показала хорошу швидкісну 
атакуючу гру, чітку взаємо
дію всіх ланок, добру фі
зичну підготовку. Наставни
ки «Зірки» — старший тре- 
пер О. І. Разторгусв, на
чальник команди Ю. І. Мах-

Понад 230 спортсменів із дев’яти республік кра
їни зібрав Всесоюзний меморіал з боксу, присвяче- 
пий пам’яті 68 героїв моряків-дссаптників. Цей тур
нір п’ять днів тривав у спортивному комплексі ДСТ 
«Трудові резерви» міста Миколаєва. В змаганнях 
брали участь і кіровоградці — вихованці тренера 
Олексія Михєєва. Добру майстерність продемонстру
вали паші земляку кандидати у майстри спорту Ва
лерій Хам і Анатолій Пуркач. Вони стали бронзови
ми призерами у своїх вагових категоріях.

Наступна!! номер «Молодого комунара» 
вийде Б травня,

^ГвМВ^’^-'З’ам. № Ї326К.

вутрй інженер, а й батько. І ос; 
таціїііі вимір виявляє його надто 
далеким від необхідної ролі в 
сш’ї. І Совість не картає його, не 
просто закидає докір, вона звину
вачує Малахова: «Немає ще в 
світі таких терезів, па яких мож
на було б зважити батьківське 
слово, сказапе вчасно...».

Його спи, Дімка, вчинив злочин. 
Убив людину. Убив не на війні, паго- 
лошуь п'єса, навіть не в бійці. Убив, 
здавалося б, необачно, до того ж уби
тий, Цвєтков, у житті був негідником. 
Проте син Малахова йшов до цього 
неочікуваного жесту, за яким постала 
смерть іншої людини.

Так виявляється, що обставини 
іноді оманливо, навіть підступно, 
змушують пас у житті йти на 
конфлікт із совістю, припускатися 
компромісів. Далі починається 
інерція, згодом звичка; шкідлива 
або й страшна. У п’єсі ж від того, 
що, як говорить Совість про М,а- 
лахова-батька, «егоїсти завжди 
більше знають про себе, ніж про 
інших», події закінчуються фа
тально: не витримує серпе в ма
тері, вона помирає, а Дімка чека
тиме визначення своєї долі на ла
ві підсудних. 

Безсумнівно, факти змальовані 
автором у філософській драмі —

но, тренер Ю. І. Горожан- 
кін в псредсезоііннй період 
приділили значну увагу за- 
гальїіофізнчній підготовці, 
склад гравців дозволяє в 
ході матчу змінювати так
тичні малюнки, нав'язуючи 
«свою гру» супернику.

Матч з ровенським «Аван
гардом» і командою СК в 
міста Луцька засвідчив 
серйозні наміри «Зірки»-75. 
Чемпіонат лише почався, 
попереду чимало випробу
вань, та уболівальники, ві
рячи в можливості команди, 
бажають їй успішного зро
стання.

т$> крайня межа, В житті, як пра
вилі, так трапляється дуже й ду
же рідко. Одначе ж, опиратися на 
ці сподівання, пускаючи справу 
виховання молоді на самоплнв — 
означає не бачити або нехтувати 
покаранням, яке може висунутії 
саме ж життя. Спочатку непро
тивлення злу, неспромога проти

стояти проявам люд
ських погрішностей, 
потім — вмотивована, 
навіть обгрунтована 
для себе, теорія мі
щанина, обивателя, 

котрий приховував правду від си
па, вважав, що рано ще викрива
ти перед ним недоліки.

Зовнішній благоустрій в сім’ї— 
цс ще не благополуччя. І Совість 
попереджує Малахова-батька, що 
пройдуть роки, десятиліття, і лю
ди будуть судити його по його 
власному синові.

Нам з вами повторюватися. І 
батьківський, пі, вищий, грома
дянський обов’язок у нашому су
спільстві, яке невпинно йде до 
світлих ідеалів — відчуття спів
причетності людини — не лише в 
літературі, театрі,' а й у житті — 
до важливих проблем виховання 
молодого покоління таким, яким 
ми хочемо його бачити. Щоб не 
соромно було за внуків.

м. яриш, 
заслужена артистка УРСР. 

м. Кіровоград.

Олсксандрії — Будинок КІРОВОГРДДЩИНАЗ 
щастя. Звідси молодій сім’ї 1 —
стелиться шлях в майбутнє.

Фото В. КОВПАКА.

Цінв 2 коп. Тираж 60 300.

УСПІХ КІНОЛЮБИТЕЛІВ
В Києві з б по 11 квітня проходив 12-й республі

канський конкурс любительських фільмів, присвяче
ний 30-річчю Великої Перемоги.

В числі кращих семи областей України паша Кіро- 
воградщипа нагороджена дипломом за цікаву І зміс
товну програму фільмів.

Тамара ЖУРБА

ЧЕРВОНІ
ХУСТИНИ

Фарбуєм вікна. Гамірно і сонячно 
Визбирують хвилини кожен рух. 
Повернені до сонця, наче соняхи, 
Світлішають кімнзти з наших рук. 
Шурхотимо чимдуж 

комбінезонами, 
Немов митці, кладем свої мазки, 
І день пливе нам втомою 

червоною, 
1 золотом лягає на хустки. 
Зарошене чоло — і важко 

й солодко, 
Та вмить зітрем ту росяність 

терпку
І знову людям веселково-сонячні, 
Світатимуть дарунки з наших рук. 

с. Іванівна 
Долинського району.

Володимир
БАЗПЛЕНСЫП1Й

ВИСОНА
ХВИЛЯ

Здрастуй, земле, молода і сива, 
Сонцем перемита довкруги! 
Знову б’є твоя невтримна сила, 
Як висока хвиля в береги. 
Осокори дзвонять, як ашуги. 
В майві — листя ніжні прапорці. 
Скільки того скрізь зеленошуму, 
Сяєва на кожному лиці! 
На порі земного воскресіння, 
Паростю, що звернена до всіх, 
В чорнозем занурюю коріння 
Молодечих намірів своїх. 
Сійся, душе, сійся та родися, 
Все, що заповідано — верши, 
Тільки з добрим словом 

не барися, 
Тільки з милосердям поспіши. 
Бо людського віку, як струмочка— 
Відспівав і прийняла земля, 
Тільки ж його сповідь непорочна 
У людському серці промовля. 
Може, випало нам жити 
На оцій планеті в множині, 
Щоби власну весну повторити 
У чужій небаченій весні 
На зорі земного всецвітіння, 
Тіньових позбавлене ознак, 
Це життя в надії та горінні, 
Як солодка ягода на смак!

м. Кіровоград.

БАШЛІІКОВА

І ДІМ НАШ— 
БІЛИЙ КОРАБЕЛЬ

У полум’ї зеленім слива, 
Картопля ніжна і щавель, 
Над дахом — вишня, як вітрило. 
І дім наш — білий корабель.
І що вітри нам непотужні, 
Розпука і дев'ятий вал!
На кораблі усі присутні, —
На сонце — держимо штурвал. 
1 вже проміння стиглі хвилі 

чола висушують ропу, 
ми — живі, а ми — щасливі, 
путі — не в тихому порту.

Петрівськпй район.
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