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О серпневого дня 1935 ро
сі, на шахті «Центральна- 
к Олексій Стаханов впдо- 

вугілля, _ перевершивши 
в 14 разів. Цей рекорд 

ihm. Через тиждень нова- 
іну вже 175 тонн палива.

Звістка про його трудові досягнення 
швидко облетіла країну. Спочатку сотні, а 
потім тисячі, мільйони людей стали послі
довниками Стаханова. В роки перших п’я
тирічок стахановськпй рух охопив усі 
галузі промисловості, транспорт, знайшов 
відгук у сільському господарстві.

Минуло сорок років. Рух цей став все
народним. Нині мільйони молодих трудів
ників країни беруть участь в ньому. Вибо
рюючи право підписати рапорт Ленінсько; 
го комсомолу XXV з’їзду КПРС, юнаки і 
дівчата працюють по-стахаиовськи.

'А X
Напе^еаднРДітпЯ^дря^свята 40-річ- 

чя стахановського'^рУхулташ кореспондент 
побував на шахті «Олександрійська», зу
стрівся з передовиками виробництва. Зі
бралися воші в кімнаті комітету комсомо
лу. Павло Федосійович Богдан, комсо
мольці Олександр Іваненко, Іван Обертас, 
молодий комуніст Валерій Балашов. Вете
ран і молоді. Перший починав свій трудо
вий шлях у далекі повоєнні роки, юнаки— 
на початку нинішньої п’ятирічки. Один 
ходив у забій разом з тими, хто ламав 
старі уявлення про продуктивність праці 
гірників, другі тільки бачили на музейно
му стенді відбійний молоток, яким працю
вав Стахаиов. Ветеран і молоді. Нині во
ни примножують шахтарську славу, про
довжують стахановські традиції. У сьо
годнішньому номері, шановний читачу, 
наводимо ту розмову.

31 серпня минає 40 років з дня початку 
стахановського руху в СРСР.
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а— ДІАЛОГ
ПОКОЛІНЬ

Павло Федосійович
БОГДАН, 

гірничий очисного вибою:
— Робота на шахті — 

чудове випробування ха
рактеру, волі, Масштаби 
тут такі, що голова йде 
обертом. А я пам’ятаю й 
інші часи. Ось ви, молоді,

чули про кайло, відбійний 
молоток, а не тримали їх 
в руках. Мої ж ровесники 
добували цими знаряддя
ми вугілля... Друга п'яти
річка. До ладу ставали но
ві заводи і фабрики, елек
тростанції. Країні потріб
но було все більше і біль

ше вугілля, а його видо
буток зростав повільно. 
Ось тоді й почули про 
Олексія Стаханова, який 
при встановленні рекорду 
застосував новинку: він 
працював лише відбійним 
молотком, а кріпильники, 
йдучи слідом, закріплю
вали лаву. Різке підвищен
ня продуктивності праці 
відбулося за рахунок роз
поділу її.

В той час я ще був юна
ком, до шахти прийшов 
пізніше. Стахановськпй 
рух охопив уже всі галузі 
народного господарства. 
(Закінчення на 2-й сюр.).

ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ'
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ТОЙ НЕЗАБУТНІЙ 

РАНОК ВСЕСВІТНЬО- 
ВІДОМОГО РЕКОРДУ 
ОЛЕКСІЯ СТАХАНОВА 
1 ВЕРЕСНЯ 1935 РОКУ.

Рік видання XVI
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ВИЗНАЧАЮЧИ
ІДЕЙНУ
ЗРІЛІСТЬ

Нещодавно в автопарку та 
тракторному стані нашого 
госпу пройшли збори, на яких кол
госпники обговорили постанову 
ЦК КПРС «Про соціалістичне зма
гання за гідну зустріч XXV з’їзду 
КПРС». Постановили: зустріти 
партійний форум гідними трудо
вими дарунками. І молоді кол-

на 
кол-

госпники ударною працею відпо
відають на постанови Центрально
го Ко/літету КПРС та бюро ЦК 
ВЛКСМ.

З постанови бюро ЦК ВЛКСМ 
«Про завдання комсомольських 
організацій по виконанню поста"- 
нови Центрального Комітету 
КПРС «Про соціалістичне змаган
ня за гідну зустріч XXV з’їзду 
КПРС» я взяв на озброєння таку 
тезу: «Провести широку агітацій
ну і пропагандистську роботу по 
роз'ясненню поставлених партією 
завдань, залучити до цієї роботи 
широкий комсомольський актив, 
мобілізувати всі засоби масової 
інформації, систему комсомоль
ського політичного навчання».

Гурток — це місце, де молодий 
хлібороб отримує чи не найбіль
шу суму економічних та політич
них знань,., визначає свою ідейну 
загартованість,, де набирається 
трудової наснаги.

М. БО ГАЧУ К, 
пропагандист гуртка «Основи 
економічних знань».

Колгосп ім. Щорса 
Ульяновського району.
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О. СТАХАНОВ:
— Я досі вважаю, що встановити світовий рекорд 

тоді могли б замість мене сотні кваліфікованих вибій
ників. Щасливий вибір впав на мене...

НЕЗАБАРОМ у бригаді П|ПС
прохідників, очолюваній *• **

молодим комуністом Ана- НА
толієм Поляковим, святкува- _ _
тимуть своєрідну подію. Г и К и Г ДО 
Майже рік тому цей. колек
тив встановив рекорд по Олександрійському бурову- 
гільному басейну. За 26 робочих днів бригада у 
складі 36 чоловік подолала 812 метрів проходки при 
завданні 600 метрів. Відтоді цієї вершини ще ніхто 
не зміг взяти.

В ці дні, коли країна святкує 40-річчя стахановсько
го руху, бригада прохідників Анатолія Полякова, тре
тину якої становлять комсомольці і молодь, стоїть на 
вахті в честь XXV з’їзду КПРС. Сьогодні вона на най
відповідальнішій дільниці шахти: у важких гірських 
умовах здійснює проходку нових погонних метрів.

Є. ШУШАНСЬКИЙ, 
голова шахткому шахти «Верболозівська* 
міста Олександрії.

МИНУТЬ години і, корячись йолі часу, 
спаде з календаря останній літній 

листок. Озвуться в тиші вересневого 
ранку оркестри, заяскравіють квіти і за- 
звучить він — перший дзвінок.

ІІе вперше йде до нас першовересень. 
Та він особливий нині. Близько 8 тисяч 
учнів нього дня стануть господарями но
вих класів і лабораторій о—*—*..... -
Новгородківського району,

Верблюжка
ГІідвисоке 

Новоа’рхангельського, Богданівна Зпа- 
мінського, Станкувате Вільшанського 
районів — це тільки частина адрес щас
ливих шкільних новосіль. А всього їх п 
області 21. Обладнано 400 навчальних 
кабінетів, і ще 63 школи зможуть пере
йти па кабінетну систему викладання, 
зведено нові гуртожитки, їдальні, інтер
нати.

Напевне ж, тобі хочеться вже зараз 
віддячити за турботу, яку проявляють 
до тебе партія й народ, виправдати на
дії, які покладає на тебе Країна ' Рад. 
Та н рік нині особливий, і ис йожна

ч

ДОСТРО КО II О!
Працівники промислових під

приємств області, широко розгор
нувши соціалістичне змагання за

■ гідну зустріч XXV з’їзду КПРС, 
достроково, 28 серпня завершили 
виконання плану восьми місяців

■ по обсягу реалізації продукції і 
випуску більшості найважливіших 
видів виробів.

Понад план буде видобуто 
близько 37 тисяч тонн бурого ву
гілля, вироблено 29 тисяч тони 
брикету, випущено 713 сівалок, 35 
тисяч пар шкіряного взуття, виго- 

. товлено 96 тони ковбасних виро
бів. 4І2 гоїш масла тваринного га 
чимало іншої продукції. Трудовий 
ритм в робітничих колективах 
справді стахановський.
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У НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОМУ РАЙ
ОН ’Є Д Н А Н НІ «Сі ЛЬГОС ПТЕХ н і к а»
КОМСОМОЛЕЦЬ ЛЕОНІД ЖИВОТОВ- 
СЬКИИ - ЛЮДИНА ШАНОВАНА. УДАР
НІ ТЕМПИ СТАЛИ НОРМОЮ В ЙОГО 
РОБОТІ. В СОЦІАЛІСТИЧНОМУ ЗМА
ГАННІ ЗА ГІДНУ ЗУСТРІЧ XXV З'ЇЗДУ 

. КПРС ВІН ЩОМІСЯЦЯ ВИКОНУЄ ДОВЕ
ДЕНІ ЗАВДАННЯ НА 125-130 ПРОЦЕН
ТІВ.' ' •

Мал. В. КОЛІСНИЧЕНКА.

В ШНОЛІ
СВЯТО!

І :• » ‘

стояти осторонь його вируючого життя. 
Глянь, який розмах творення, ударної 
праці в містах і селах! Весь народ охоп
лений єдиним прагненням достроково 
завершити п’ятирічку, високими трудо
вими звершеннями зустріти XXV з’їзд 
КПРС.

У цьому вирі важливих, серйозних спряв 
тобі — вагоме місце. Якщо на твоїх грудях 
піонерський галстук, тебе чекають маршрути 
Всесоюзного піонерського маршу «Завжди 
напоготові!». У нього нині девіз «Приклад бе
ри з комуністів», який повністю гисловлюе 
зміст завдань. У житті твого загону, твоєї

■:І ■ЛІ)'1'
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дружини ще довго відлунюватимуться салюти 
30-рІччя Перемоги, лунатимуть горни свята 
«Артеку», який відзначив своє 50-річпя. Піо
нерські штабісти, червоні слідопити, тимурівці, 
члени постів взаємодопомоги — впевнено кро
куйте всесоюзним маршем. Більше корисних 1 

v . цікавих.справ щодня!
Старшокласники включаються у районні та 

міські огляди роботи учнівських комсомоль
ських організацій загальноосвітніх шкіл. 
Виконуючи постанову XVII з’їзду ВЛКСМ, во
ни зосереджують увагу на глибокому оволо 
дінні знаннями, Ідейному гарті кожного ком
сомольця первинної. Знову зазвучаТь гасла 
«Бій трійці!», «Навчатися без нсвстигаючнхі». 
«Всім класом — у наступний клас!». Про вті
лення їх у життя говоритимуть старшокласни
ки вже на перших комсомольських зборах, які 
пройдуть у вересні по всій країні з єдиним 
порядком дня: «Успіхами в навчанні й труді 
зустрінемо XXV з'їзд КПРС». >

Ну, а студенти? Хіба можна уявити
• сиято без їх життєрадісності. їх усмі

шок, жартів. Цього року їм є чим похва
литись 610 юнаків і дівчат працювали 
влітку на риштуваннях будов, ними 
освоєно понад мільйон карбованців капі
таловкладень. чимало комсомольців 
привезли хороші відгуки з піонерських 
таборів, де працювали вожатими, з кол
госпів і радгоспів, в яких допомагали 
збирати сільськогосподарську продук-

цію. Жагу трудових звершень принесли 
вони і у вузівські аудиторії. Ленінський 
огляд академічних груп, участь у II Все
союзній олімпіаді «Студент і науково- 
технічний прогрес», у черговому респуб
ліканському конкурсі на кращу роботу 
з природничих, технічних, гуманітарних 
наук, діяльність гуртків НСТ. політич
них клубів, спортивні змагання — є де 
проявити комсомольцям свою енергію, 
ініціативність, є де готувати гідний да
рунок партійному форуму. З готовністю 
оволодіти обраною спеціальністю, жити 
цікаво й корисно прийшли цього року 
понад 7 тисяч юнаків і дівчат до профе- 

. сійно-технічних училищ області. Коміте
там комсомолу слід подбати про те, щоб 
поповнення органічно влилося у дружну 
сім’ю профтехучилищ, активно включи
лося у виконання соціалістичних 
п'язань, взятих на честь 
КПРС.

...Всього кілька годин 
дзвінка. І не буде в той 
несхвильованого серця. Бр ж немає в 
Країні Рад людини, яка була б непри
четна до великого свята освіти.

добо-
XXV з'їзду

до 
час

першого 
жодного

!
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В ОБКОМІ ЛКСМУ

Йдучи назустріч XXV з’їзду КПРС, комсомольці і 
молодь об часті з великим трудовим і поліїичлпм під
несенням працюють над виконанням планів завер
шального року дев’ятої п’ятирічки. Обком комсомолу 
підбив підсумки соціалістичного змагання серед ком
сомольсько-молодіжних колективів за перше півріччя 
і визначив переможців.

НА ПРАВОМУ ФЛАНЗІ 
ЗМАГАННЯ

Перше місце в трудовому суперництві зайняли:
в промисловості — комсомольсько-молодіжний 

колектив цеху № 5 Кіровоградського заводу трак
торних гідроагрегатів (бригадир А. Скворцов, груп- 
комсорг М. Шмигайло);

в будівництві — комсомольсько-молодіжна комп
лексна бригада БУ-2 комбінату «Кіровоградважбуд» 
(бригадир Д. Архипов, групкомсорг А. Бабенко);

на транспорті — комсомольсько-молодіжна брига
да водіїв Кіровоградського АТП № 10661 (бригадир 
В. Іванчен.го, групкомсорг А. Конов);

на залізничному транспорті — комсомольсько-мо
лодіжна колона локомотивного дего станції Помічна 
(керівник В. Крохмаль, групкомсорг В. Баришников);

у сфері обслуговування — комсомольсько-моло
діжна бригада продавців відділу «Дитяче взуття» 
ЦУМу «Кіровоград» (бригадир Л. Діденко, групком
сорг Н. Тоя);

серед комсомольсько-молодіжних тракторних 
бригад — колектив тракторної бригади колгоспу 
імені Кірова Бобринецького району (бригадир Во
лодимир Сендзюк, групкомсорг Віктор Сендзюк).

РІВНЯННЯ-НА БРИГАДИРА
Свою особисту 11’іїТІфШКу бригадир комсомольсько- 

молодіжної бригади головного заводх Світловодсько- 
го виробничого об’єднання «Дяіпроенергобудіндуст- 
рія» Віктор Максимов виконав за три з половиною 
роки ї за цей успіх був нагороджений значком ЦК 
В.ПКСМ «'Молодші гвардієць п’ятирічки».

Приклад Віктора наслідував увесь колектив. Бригада, очи- 
ліопана ніім, через півроку геж рапортувала про завершення 
п'ятирічного плану. Відтоді кожен не знижував темпів на 
своїх робочих .місцях. І середі. 1.0імінннй процент виробітку 
в колективі довели до 120 процентів.

На честь XXV з’їзду КПРС мої товариші по роботі взяли 
підвищені соціалістичні зобов’язання. Новий приплив твор
чої наснаги викликала у нас постанова Центрального Комі
тету КПРС «Про соціалістичне змаїания за гідну зустріч 
XXV .з’їзду КПРС». На зборах комсомольського актину 
об’єднання м.і дали слово працювати поста ханойськії і вико
нати план завершального року п’ятирічки до 27 грудня за
мість 29 за попередніми .зобов'язаннями. Зміни инеслп і до 
Інших пунктів своїх планів. За рахунок впровадження пере
дових .методів праці і прогресивної технології бригада зобо
в'язалася зекономити до кінця року чорних і кольорових ме
талів на суму 150 карбованців, або на 50 карбованців біль
ше, ніж планували.

О. СТЕПАНІ КО, 
групкомсорг комсомольсько-молодіжної брига
ди головного заводу виробничою об’єднання 
«Дніпроенергобудіидус Ірія»,

З 11АІІВІ1ЩОІО 
ПРОДУ ВТІШНІСТЮ

28 комсомольсько-молодіжної,х колективів підпри
ємств і господарств району, ставши на трудову ста- 
хановську вахту, виборюють право називатися колек
тивами імені XXV з’їзду КПРС.

Попереду у змаганні іде комсомольсько-молодіжна 
елекгровозна колона громадського машнніста-ін- 
структура Віктора Голубенка з локомотивного депо. 
Молоді електровозники вже перевезли 120 тисяч тонн 
надпланових вантажів і заощадили 220 тисяч кіло
ват-годин електроенергії. День 40-річчя Стаханов- 
ського руху колектив відзначить рекордним виробі І- 
ком, найвищою продуктивністю праці.

В. СИРОМЯ1 НИКОВ. 
Інструктор Знам’япського МК ЛКСМУ,

ОБМІН і
КОМСОМОЛ ЬОДЫ* 
документів і

І НЕЗАБУТНЯ
П 0 Д І Я...

робіток ставав нормою й 
для інших. Поступово шах
та переобладнувалася, ві
дійшли в історію вагонет
ки, вугілля на-гора поча
ли подавати - транспорте
рами. Народжувалася но
ва форма змагання — за 
комуністичне ставлення до 
праці. Першою звацня ко
лективу комуністичної 
праці виборола зміна 
Ф. Лященка з Байдаків- 
ської брикетної фабрики. 
Наші земляки Д. О. Бєло- 
лапотков, М. Т. 
I. ф. Горовецький 
удостоєні звання 
Соціалістичної Праці.

Валерій Балашов, маши
ніст вугільного комбайна 
(у першому кварталі ни
нішнього року виборов 
звання кращого за профе
сією серед молодих ви
робничників шахти):

— Ветерани можуть з 
гордістю озирати пройде
не: вони не жаліли ні сил, 
ні вміння, віддавали шах
тарській справі весь жар 
своїх сердець. Працею 
ваших ровесників, Павле 
Федосійовичу, народжує
ться завтрашній день шах
ти, так, як і працею пер
ших .послідовників Стаха
нова створювався день 
сьогоднішній.

Видаю за зміну інколи 
(Закінчення. Початок по чотириста тонн вугіл- 

на 1-й стор.). ля, при нормі виробітку

Моє покоління виховува
лось на традиціях стаха- 
НО9ЦІ8. На Олександрій- 
шин’ тоді взірцем у робо
ті для інших були гірники 
нашої шахти вибійник Ва
силь Дяков та вагонник 
Андрій Журавка. В п'ят- 
десятих роках олександ- 
рійці підхопили почин до
нецьких гірників М, Ма- 
мая та О. Кольчика — що
денно перевиконувати 
змінні завдання. Пам я- 
тею, тоді комсомольсько- 
молодіжну бригаду очо
лював Г ригорій Шмаков. 
Цей колектив встановив 
не один рекорд. За чоти
ри роки змінна норма ви
робітку на кожного в 
бригаді зросла від 5 до 12 
тонн. Розумію: вас сьо
годні такими показниками 
не здивувати, щодня ви 
показуєте значно вищу 
продуктивність праці. Але 
на той час, коли ще не 
було нинішньої техніки, 
таких результатів досяга
ли лише окремі колекти
ви. А потім рекордний ви-

ьа кожного гірника в шах
ті до 31 тонни. У ветера
нів ми навчалися утверд
жувати себе працею.

Іван Обертас, електро
слюсар;

— На нашій шахті бага
то молоді. І для кожного 
з нас стало традицією: не

де
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91 СЕРПНЯ країна відзначає 40-річ- 
чя всесвітньовідомого рекор

ду Олексія Стаханова, який запо
чаткував нову форму соціалістично
го змагання — стахановський рух. 
Почин шахтарів-новаторів підхопи
ли робітники усіх галузей промис
ловості і транспорту Кіровограда. 
Зачинателями стахановських рекор
дів у промисловості міста стали пе
редовики заводу «Червона зірка» 
комуністи К. К. Столяренко, В, С. 
Грищенко, В. О. Кирилов, І. С. Да
виденко, К. Н. Кочетов, комсомоль
ці С. Лук’янеико, В. Грудська, В. Те- 
лехов, Т. Сергач та інші.

Комсомольці підприємства під 
керівництвом партійної організації 
очолили боротьбу молоді за осво
єння нової техніки, за надпланову 
продукцію. 10 листопада 1935 року 
відбувся пленум заводського комі
тету ЛКСМУ, на якому склали план 
дій по розгортанню руху новаторів, 
обміну досвідом перших стаха- 
ноаців.

1936 року рух новаторів на заводі 
став масовим. Із 1054 членів ВЛКСМ 
760 працювали по-ударному. Ком- 
со/лольські організації складально
го, ковальсько-пресового та кон
структорського цехів стали назива
тися стахановськими. Тетяна Сергач, 
Марія Тюхтій, Олександр Носков 
виконували свої норми на 700—900 
процентів.

У механічному цеху вся зміна 
комсомольської дільниці майстра, 
члена заводського комітету комсо
молу Костянтина Кочетова виконала

— Ми йшли фронтовими дорогами і 
відчували, ях комсомольські квитки зігрі
вають нам серця, кличуть вперед. Тож 
хай вони кличуть і вас до нових трудових 
звершень, до вірності справі батьків...

Останні слова, якими закінчив свій 
виступ ветеран війни і праці А. Я. Різник, 
потонули в оплесках молодих міжколгосп- 
будівців. Того дня вони отримали нові 
комсомольські квитки. З нагоди обміну 
запросили до себе колишнього фронтови
ка. Він розповів їм про свою буремну 
юність.

Зустрічі s ветеранами стали невід’єм-

г

Чирва, 
були 

Героя

кК,-

ДІАЛОГ 
ПОКОЛІНЬ

залишатися в боргу перед 
старшими. Пам ятаю пер
ші рекорди молодих. У 
квітні 1970-го наскрізна 
бригада Миколи Мірош
ниченка видала механізо- 
вани?л комплексом «Тула» 
1701 тонну вугілля. Це 
був рекордний видобуток 
за всю історію Олександ
рійського буровугільного 
басейну. Здавалося, що 
встановити нове досягнен
ня вдасться не скоро. Але 
невдовзі народився ще 
сдин рекорд. Ставши на 
ленінську вахту, бригада 
Миколи Перцева шахти 
3-біс довела навантажен
ня на лаву до 2680 тонн. 
Наскільки вагомий був

ТИХ ДНІВ НЕ ЗМОВКНЕ СЛАВ А...
змінне завдання на 326 процентів, 
комсомолець Степан Лук’янченко 
на обточці валів у 9 разів переви
щував норму. Рекорди ставили де
сятки інших комсомольців-стаханов- 
ців.

Комсомольці Малишоа та Єгоров 
з механічного цеху № 4 першими 
на заводі почали працювати на 
двох токарних верстатах, перевико
нували норму втричі.

Готуючи гідну зустріч з'їздам 
БЛКСМ, комсомольці заводу звер
нулись до молодих трудівників 
Одещини:

«Лін напередодні відкриття ЇХ Всеук
раїнського та X Всгсою.иіоіо з'їздів ком
сомолу. Ни відінаку цих дат 29 березню 
в себе на заводі проводимо день стаха- 
новськнх рекордів. У цей день комсо
мольці дазуть стахановски! норми. Нашу 
ініціативу підтримав заводський партій
ний комітет. 29 березня всі робітники за
воду будуть боротися за нанвніці стаха- 
новські рекорди. Боротьбу за високу 
продуктивність праці ми поєднуємо з вій
ськово-оборонною роботою, щоб у потріб
ний момент бути готовими захистити на
шу соціалістичну Батьківщину, в якій 
так прекрасно жити.

Другого квітня, в день відкриття IX 
Гїзду ЛКСМУ. ми проводимо день фіт- 
ку.іьтурннх рекордів. Комсомольці 1 мо-

ною подією в ході обміну, який зараз 
продовжується в первинних комсомоль
ських організаціях Онуфріївськсго райо
ну. Вони вносять у свідомість спілчан по
чуття обов’язку перед старшим поколін
ням, відповідальності за стан справ у ком
сомольській організації.

Члени ВЛКСМ колгоспу «Зоря» перши
ми в районі одержали пурпурові книжеч
ки з зображенням енлуета Ілліча — квит
ки нового зразка. Біля пам’ятника воїнам- 
визволителям у райцентр'; в урочистій об
становці їх вручав перший секретар 
РК ЛКСМУ Микола Кочерга. Ця поділ

цей здобуток, можна су
дній з того, . що бригада 
на-гора видала вугілля на 
500 тонн більше, ніж вста
новлено планом.

Олександр Іваненко, 
гірничий очисного вибою:

— Я згадую Іце один ре
корд комсомольсько-мо
лодіжної бригади Миколи 
Перцева. У січні 1971 ро
ку при плані 1050 тонн ву
гілля на добу вона вида
ла 3903.

Павло Федосійович 
БОГДАН:

— Найвища форма зма
гання — рух за комуніс
тичне ставлення до праці. 
Як і більшість колективів 
області — зміни, дільниці, 
бригади, шахти борються 
за право називатися ко
лективами комуністичної 
праці. I шахтарі добиваю
ться вагомих успіхів. На
передодні 40-річчя стаха- 
нозського руху, Дня шах
таря ми відсвяткували 
важливу перемогу: перша 
дільниця шахти достроко
во виконала річне зоба- 
в язання. До кінця року 
дільниця видобуде ще 200 
тонн вугілля. А до свята 
Жовтня гірнихи шахти ра
портуватимуть про вико
нання п'ятирічного зав
дання. Ствхаиовська еста
фета ударних комсомоль
ських справ продовжує
ться.

* Г*
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ФОТО: ГІРНИКИ
«ОЛЕКСАНД-

НА-
ОЛЕКСАНДР

НА
ШАХТИ
РГПСЬКА» (ЗЛІВА 
ПРАВО)
ІВАНЕНКО. ПОСИП ЗАИ- 
КОВСЬКИЙ, ЛЕОНІД 
ФОМЕНКО, ВАСИЛЬ 
ТКАЧУК. МИКОЛА ЛОЗ
НЯК, МИКОЛА РИЖОВ, 
ОЛЕКСІЙ КОРНЄВ.

Фото
Ю. Л1В.АШ НИКОВА.

лодь заводу покажуть найвищі зразки 
фізкультурної майстерності. Запорукою 
в цьому в фізкультепартакіаза імені 
з’їздів комсомолу, яку мн іара> успіш
но проводимо та в якій беруть участь >?' 
чоловік молоді.

10 квітня, в день відкриття X з’їзду 
ВЛКСМ, у себе на заводі мн проводимо 

день стрілецьких рекордів, щоб дати 
країні десятки нороіинлонськи.х стрільців 
та снайперів.

Мн звертаємося до всіх комсомольців 
Одеської області з закликом наслідувати 
наш приктад. Це буде найкращим пода
рунком більшовицькій п іртії Леніна і 
з’їздам комсомолу...».

Комсомольська організація заво
ду домагалася, щоб досвід стаха- 
ноаців був широко відомий моло
дим, щоб їхній приклад запалював 
інших. Для цього на заводі працю
вали курси стахановців, майстрів 
соцпраці, гуртки техмінімуму. В них 
навчалось майже 1500 комсомоль
ців і неспілкової молоді.

Першого листопада 1936 року мо
лоді червонозорівцГстали на стаха- 
новську вахту на честь VIII з 'їзду 
Рад. У трудовій вахті взяло участь 
684 комсомольці і 347 молодих ро
бітників. 523 із них стали «двохсо- 
тенниками».

В 1936 році комсомольці заводу 
внесли 116 рацпропозиція, від 
впровадження яких зекономлено 
68 700 карбованців.

Кращі традиції робітничого класу 
і досі служать запалюючим прикла
дом для росту нового могутнього 
руху — руху за комуністичну пра
цю.

Г. ТУРЧАНІНА, 
науковий працівник партархіву 
обкому Компартії України.

залишила незабутній слід в пам’яті моло
дих хліборобів. 1 райком комсомолу праг
нув. щоб обмін комсомольських докумен
тів був не тільки організаційним заходом, 
а значно сприяв поліпшеним ідейно-вихов
ної роботи з молоддю.

Нові комсомольські квитки вже одержа
ли юнаки й дівчата колгоспу «Україна», 
раипобуткомбінату та райспоживспілки.

О. КОСТЕВИЧ, 
завідуючий відділом комсомоль
ських організацій Онуфріївського 
РК ЛКСМУ.
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мій першовересень

в

Зовсім недавно в стінах 
шкіл лунала весела музика, у 
випускному вальсі кружляли 
казково вбрані дівчата та 
серйозні, від того навіть тро
хи доросліші, юнаки. І ось 
знову вересень. Знову, як і 
ріг. тому, школа зустрічає 
своїх допитливі,х юних госпо
дарів. З якими думками пере
ступаєш поріг класу, старшо
класнику, що думаєш в пер
ший деііь року прощання?

Пора життєвого 
вибору

щось

Про навчання в цьому ін
ституті мріяв давно. Мок 
спеціальність носить наз
ву «Організація і техноло
гія ремонту машини. А ще 
я дуже вдячний за науку 
моєму вчителеві математи
ки Олександру Івановичу 
Версалю. Його любов до 
свого предмету і вимогли
вість до нас, учнів, багато 
в чому 
я зміг 
тись і 
вступні 

А

ми 
почуття 

’>

хліба. І
Це 
нас тут,

— На зустрічі з випуск
никами я почула фразу: 
«По-справжньому 
можна оцінити лише тоді,
коли це «щось» втратиш». 
Може й так. Адже пізніше 
ми глибше зрозуміємо, 
чим була для нас школа. 
Та може й не так. Бо ціну 
справжній шкільній друж
бі ми зрозуміли вже цьо
го літа, коли наша учнів
ська виробнича бригада 
перебувала в таборі праці 
й відпочинку «Бриган
тина».

Найголовніше, що / ви
несли ми з літа, — це по
вагу до хліборобської 
праці. Руки, які дбайливо 
доглядали кожен колосок 
пшениці, вже не зможуть 
байдуже кинути на підло
гу шматок 
вдячні, що 
прийшло до 
рідній школі.

Л. СЕРЕДНЯ, 
учениця десятого «Б» 
класу Рівнянеької се
редньої школи № 5 
Новоукраїнського ра
йону.

А цей юнак вже зробив ви
бір. Володимир Єрьоміи. 
пускинк - -----------------
редиьої 
тих ста 
яву до 
СТИТ}Ту 
го машинобудування на 
момтпо-техно.тогічігнй факуль
тет. і ОДИ«! з тих п'ятдесяти 
шести, хто був зарахований 
студентом першого курсу.

допомогла мені: 
добре підготува- 
успішио скласти 

екзамени.
В. ЄРЬОМІН, 

студент Кіровоград
ського інституту сіль
госпмашинобудуван
ня.

— слово тим. хто назав
жди пов'язав своє життя з 
школою, з вереснями, хто об
рав собі благородну справу 
сіяча розумною, доброю, віч
ного.

І

, ви- 
Кіровоградської се- 
школи № 4, один з 

сорока, хто подав за- 
Кіровоградського Ні- 

сільськогосподарсько- 
ре-

Мріям збуватися
— Я щасливий, що цьо

го року буду знову при
четним до тих, хто святкує 
день Першого вересня.

Виховувати
героями

— В дитинстві я часто 
ставила дорослим питан
ня: чому перше вересня— 
не Новий рік? Можливо, в 
ньому було багато дитя
чої наївності але для мене 
саме з цього дня завжди 
розпочиналося все нове й 
цікаве, саме від нього я 
вела відлік всім своїм 
справам і рокам. Зараз 
хочу зробити все для то
го, щоб і для моїх май
бутніх вихованців він став 
не просто черговим лист
ком в календарі. Хоче
ться, щоб школа була для 
них другою домівкою.

Разом зі мною до Злии- 
ської СІП .4 1 ‘ приїхало те 
троє вчителів.

З стін нашої школи пі
шов у безсмертя Герой 
Радянського Союзу Петро 
Велігін, який загинув 
смертю хоробрих у боях 
за Крим. Школі присвоено 
його ім’я. Прагнутиму так 
виховувати своїх учнів, 
щоб вони були гідні носи
ти ім’я героя.

Л. ЗАЙКОВА, 
вчителька Злин- 
ськоі середньої шко
ли Маловисківсько- 
то району.

НАСТАВНИКАМ
З хвилюванням згадую «рсіник» педагогів у м. Гай

вороні. і-a якому зустрілися два покоління вчи гелів: 
учасники війни і молодь.

Мене хвилює ваша сивина, 
Наставники, мої колеги старші.
Ви все життя, як воїни, на марші, 
А за плечима вашими — війна.
Ваш освітянський шлях був нелегкий.
Та з нього ви пе збочили ніколи,
З фронтів суворих — знову в 

рідну школу
І знову бій — за серце учня 

бій.
Бій за людську омріяну красу

З стор.

В школі—@вя*п о!
і зустрілись ми знову, наш юний читачу. Розгорнувши газету, ні знаходиш 
слова: «школа», «учитель», «клас»... Розпочався новий навчальний рік, І ми

з усією щирістю вітаємо тебе, твоїх вчителів, друзів, батьків з Першовереснем, з все
народним святом освіти. Чим особливе ВОНО нині? Що Г’ринесло нового, які думки, ‘ 
почуття керують тобою на старті навчання? Цс й буде гемою розмови сьогодні. Спо

діваємось, вона не закінчиться, і ми знайдемо її продовження у твоїх листах.

Ви любите діїеіі. А пестили ко
ли-небудь поглядом 

що схнліі.-іись 
підручниками? 
лотковий світ 
Ні? Годі вам 
чому Людмила 
рала професію 
тій рік підряд 
у Дмигрівській 
№ 2 Знам’янського району, чому 
після закінчений Олександрій
ського педагогічного технікуму 
продовжує навчатися заочно в Кі
ровоградському педінституті. Цьо
го року молода вчителька-комсо- 
молка викладатиме російську мо
ву та літературу в четвертих кла
сах сільської школи, тепер рідної

Фото Б. ВІТОХІНА.

їх голівки, 
над зошитами й 
Зазирали у во- 

допитливих очей? 
важко зрозуміти, 
ЄРМОЛЕНКО об- 

іічителя, чому тре- 
иатхіїснно працює 

середній школі

Піонерське ліго було знаменне багатьма подіями. 
1 одна з них — святкування 50-річчя «Артеку». Юві
лей улюбленою табору широко відзначили юні ленін
ці всієї країни. Ми попросили поділитися своїми вра
женнями від свята Ганю Кужеєву, ученицю Кірово
градської середньої школи № 6, яка побувала цього 
літа у ювілейній артеківрькій зміні.

ЛИСШ& свиня
3/1 ОГО називають по-різному: «Піонерська респуб- 
" • піка», «Місто сонця», «Королівство без королів і 
підданих». Таким запам'ятали «Артек» 400 тисяч ді
тей з нашої і 75 зарубіжних країн, котрим випало 
щастя побувати тут. Таким застели табір і ми — доб
рим, веселим, щирим і вірним другом.

Ніаіі «Артек» — ціле місто новітніх будівель з бетону, 
скла, алюмінію. Тільки для того, щоб оглянути всі кімнати, 
потрібно кілька днів. В п’яти таборах «Артеку» — «Мор
ському», емірському», «Прибережному», «Кипарисовому», 
«Лазурному» щороку відлочиї.ають 25 тисяч хлопчиків і дів

чаток.
Що дає «Артек»? Відповісти на це складно. Яка чу

дова здравниця: кожному — по сонцю, кожному — 
по морю, кожному — по небу. Але «Артек» — табір 
особливий, і цим не вичерпує своїх можливостей. 
Ось і зараз стоять перед очима наш «Гірський», «Ян
тарна» дружина, п ятий загін, який ми назвали «Пур
пуровими вітрилами» — неповторні світанки, непо
вторні вечори, неповторні дні... Що виділити?..

Ось деякі з них. Конференція «Різноколірні галстуки за 
круглим столом». Схвильовані розповіді моїх ровесників з 
усіх кінців планети. Хвилює всіх одне: мир, дружба, щастя. 
Звучать знайомі назви — Чілі, Близький Схід, знрйомі іме
на -- Луїс Корвалан, Анжела Девіс... Екскурсія в Севасто
поль, неповторні пейзажі південною берега Криму, яким ми 
мандруєм... «Салют, Перемого!» — велике міжнародне свя
то, підбиття підсумків Всесоюзного маршу. Про скільки ці
кавих справ дізналися ми від піонерів нашої країни! А яки
ми були розповіді учасників чехословацької « ЕкспедііцІЇ-30», 
«Болгарської слави» з НРБ, румунського «Маршу перемо
ги» та інших зарубіжних делегацій!..

«Артек» даз друзів. Хороших, щирих. ЗІ мною тепер не 
тільки їх адреси. Зі мною воєн самі — в словах, діях. Танл 
Человечно з Орла і Раймо Оксана з Фінляндії, Таня Розко з 
Києва і Маргіна Гашпаровічева з Праги, Джапкі з Індії і 
Хабіб з Лівану. Як ми подружилися за цей час, як нелегко 
було розлучаюсь! Ми й зараз відчуваємо потиск рук наших 
Друзів на всій планеті, і раюм будемо боротися за те, щоб 
над нами сяяло мирне небо.

8 «Артеку» стартував новий етап Всесоюзного мар
шу піонерії «Завжди напоготові!», який триватиме до 
серпня 1975 року. Його девіз нині — «Приклад бе
рем з комуністів». Він поставив завдання перед чер- 
всногалстучними дружинами, загонами, ланками, 
кожним піонером — успіхами в навчанні, праці, гро
мадській роботі гідно зустріти XXV з'їзд КПРС, в 
усьому рівнчтися на комуністів, розгорнути змагання 
за право підписати Рапорт Всесоюзної піонерської 
організації XXV з'їздові рідної Комуністичної партії. 
Ми розуміємо наскільки це складна й відповідальна 
справа. За неї, не гаючись, ми візьмемось з перших 
днів нового навчального року.

Т. КУЖЕЄВА. 
учениця Кіровоградської СІП № 6, голова ра
ди дружини імені Сергія Тюлені на,

Ведуть невтомні вчите.іі-солдатя.
У вас я вчусь себе не шкодувати, 
В своєму серці пломінь ваш несу. 
Колеги старші, перелийте в нас 
Неспокій свій, і витримку, і силу, 
Щоб ми чимдуж любили землю милу, 
Яку ви захистили в грізний

час, 
Не капе в осоружне забуття 
Красива праця Вчптеля-Солдата, 
Мені зразок — душа його 

крилата, 
Освячена любов’ю

. . до життя.
К. ЛЕСЬЄВ-ЛЕСЬ,

с. Солгутове,
Гайворонського району.

© ПЕРШЕ ВЕРЕСНЯ В ГАЗЕТНОМУЛІТОПИСІ
ХРОНІКА

коїпюрису на наступний на-

підвищення плані за навчап-

жовгня 1925 р.

«ГОЛОС ЮГА» від 3 вересня 1913 р.
«У класичній гімназії в підготовчий клас екзаменувалось 

60 дітей, з них прийнято 24, и перший клас екзаменувалось 
•17, прийнято 12. ...Ці цифри показують, як багато лишилось 
за бортом, навіть не рахуючи тих, котрі не витримали екза
менів...».

«ГОЛОС ЮГА» від 20 вересня 1913 р.
«Добровелнчківська семінарія.
В даний час всіх учениць и учительській семінарії 87, з них 

уроджених Єлисаветградського повіту 55.
...Відкрившись у 1912 році, учительська семінарія одразу 

була поставлена в дуже тяжкі умови. Містилась вена бук
вально серед розвалив. тому що будинок колишнього віш- 
ного складу, через відсутність засобів для його ремонту, з 
кожним днем все більше руйнується. Коштів, які відпускає 
на цей предмет міністерство народної освіти, занадто мало, 
щоб можна було приступити до загального ремонту. Все 
знаходиться в напівзруйнозаибму і розореному вигляді».

«ГОЛОС ЮГА» від 2 вересня 1917 р.
*Н. А. Бракер запроваджує річні курси по дошкільному 

вихованню.
Плата за повний курс в розмірі 150 крб. щопіврічио не піз

ніше кіпця жовтня і кінця січня».
«ГОЛОС ЮГА» від б вересня 1917 р.
«І вересня відбулося засідання опікунської ради загальної 

жіночої гімназії для розгляду 
вчальний рік.

...намічається досить значне
ІІЯ...».

«ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ» від II
«В цім році школи на селі охопили в перших групах 11 500 

(до 75 відсотків) дітей к та 9 років».
«ЧЕРВОНИ И ШЛЯХ» гід 15 жовтня 1925 р.
«За останні три роїш ми навчили грамоті на Єлнсавотград- 

щпиі бі<: чіе 20 тисяч чоловік»...
«КІРОВОГРАДСЬКА ПРАВДА» від 6 квітня 1944 р.
«...До війни у нанізму місті нрацюгало 33 школи, в яких 

навчалося 14 тисяч дітей, 5 технікумів, педінститут.
Це прекрасне кипуче радісне життя відняли у наших дітеі 

і молоді німецько-фашистські загарбники. Школи, клуби, ді: 
тячі будинки, дитячі садки вони використали під стайні, к;. 
зарми, казіпо, тюрми...

Вчителі Кіровограда розуміють, що помстою верогопі 
кращою подякою Червоній Армії буде їх активна участь . 
підновленні роботи шкіл. Ось чому вони з таким великії 
бажанням і енергією виїлися за цю важливу і почссі. 
справу.

.іа дві з половиною місяці відкрито 26 шкіл, три технік) 
ми, педінститут, три дитячі садки, дел дитячі будинки. 
«КІРОВОГРАДСЬКА ПРАВДА» від 1 вересня 1945 р.

«Радянська держава, партія Леніна, весь народ ио-бат« 
ківськн піклується про школу, про виховання, навчання під 
ростаючзго покоління. Одним з виявів такого справді всей;, 
родного піклування про школу є масова участь трудящих > 
відбудові і ремонті шкіл, підготовці їх до иовего навчали 
ного року, ініціативу трудящих Житомирського району ійд 
хоніїло багато колгоспів Ново-Георітєвського, Компанії« 
ського, Ма.то-Висхівського та інших районів вашої області 
Лише в НовоТеоргієвському районі на відбудові і ремонт 
шкіл брало участь близько семи тисяч трудящих, ппацювал. 
1582 підводи. За кілька днів тут відремонтували 93 шкіль: 
будинки».

«КІРОВОГРАДСЬКА ПРАВДА» від 2 вересня 1960 р.
«Вчора відкрились-двері 486 початкових, 393 восьмирічних 

і 168 середніх шкіл області, дванадцятнтнеячна армія вчите 
ліз продовжує свою нелегку, але почесну справу навчання і- 
виховання підростаючого покоління.

Торік п області працювало 8 навчальних закладів новою 
тину — шкіл інтернатів, тепер будет відкрито ще дні так- 
школи в Кіровограді».

І... коментар
Слово — завідуючому обласним відділом народної 

освіти Д. М. СТЕДЬМУХОВУ:
— Передовсім, про рік 1975-й —саме йою не виста

чає для хронологічного завершення «літрппеу». Пер 
того вересня 171 600 учнів денних і 34 тисячі учнів 
вечірніх шкіл розпочнуть навчання, 724 школи відчн 
пять перед ними свої двері, 14 700 учителів зустрінуті, 
їх у класах і кабінетах.

£1І,о говорять тобі ці цифри, юний читачу? Чи від 
чуваєш їх вагу?

Пам’ятаємо безпристрасну мову газетної хроніки: «десяі 
ки — а гімназії, сотні тисяч — без освіти», «зростає плат;, 
за навчання». 1 іітиннс нового, соціалістичного суспільного 
ладу: «тисячі лоцей взялися до навчання» (хоча навколо- 
розруха, голод, і безліч різних проблем у членів молодою 
радянського суспільства). Або: воїни, повернувшись з жор
стокої війни, підбудовують школи, і країна без жалю відри 
вае знаряддя праці на то ділянку роботи (а навколо спопе
лений край). 1 вже через якийсь десяток літ після страшного 
военного руГіїїоїчпца: діти навчаються в хороших умовах, 
навчальний рік буде нормальним. 1 як звичне сприймаємо 
ми сьогодні, іцо и 21 школі області — новосілля, що за по 
передні чотири роки такс нсвссі.іля відзначили вже 45 тисяч 
учнів v 143 школах.

Чи відчуваєш ти. які гіі антські відстані вкладені у ш 
незначні відрізки масу, велич них справ? 60 років одне 
людське жагґя Перед тисячоліттям — це лрйішця. Але... 
Від багатобічної суцільної неграмотності — до загальної се 
редньої освіти, під хронічного підвищення плати за навчан
ня — до підвищення стипендій учгт.м і студентам, віл спо
конвічної занедбаності навчальних закладів — до грандіозно 
іо розмаху шкільного будівництва... Вчитися — це твій 

4 обов’язок і право. Тож як і мільйі.і-н твоїх ровесників Ідею 
до школи. Це право гарантує тобі радянська Конституція. 
Відчуваєш грандіозність, епохальність зрушень?

1 в день, коли лунатиме твій перший дзвінок, згадай тик. 
хто був у перших рядах бою з вікоепм рабсієо.м. з капіта
лом, хто надав, обливаючись кров'ю з твердою вірою в світ
ле майбутнє. В твоє майбутнє, юний друже! Тих, хто при 
каганцях Хат-читалт.іь і лікнепів засвічував сонце знань для 
трудящого люду, хто в жорстокому бою СВІТОВОЇ ВІЙНИ ВІД
СТОЯВ твое право мирно навчатись, мирно жити. Тих, хто під
вів з попелищ руі-1 школи. Інститути, дитячі садки, хто сьо
годні успішно завершує п'ятирічні плани, зберігає ііесірнм- 
пий крок нашого суспільства до комунізму. І ти зрозумієш, 
чому такого всеїіародцого розмаху набрав рух за гідну зу
стріч XXV з’їзду Комуністичної партії.

На небачену висоту піднесли твій рівень житгя 
трудящі руки народу. З цього стартового майданчи
ка ближче, ніж деінде до найокрилеиішпх мрій, до 
найвищих цілей. Тож будь гідним свого часу і народу!

і
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Іван НАЗАРАТІЙ

КОНІ

СПОГАД

мої,
КОНІ...

Валерій ГОНЧАРЕНКО

2.

і” Д Балада 
гдевятнадцате 

весну
Він падав, хиливсь над ставом. 
Вкривався черленим димом. 
І в світі так тихо стало, 
Так стало у світі тихо. 
В агонії бились коні. 
По зорях стелили гриви. 
І падали у долоні 
Церкви, журавлі і ниви. 
А десь за рудими кручами 
Дівчата із хат виходили, 
Неначе дітей засмучених, 
Пісні несучи городами.
І тільки па призьбі кожній, 
Від тіней хитких картатій, _ 
Огорнута в сум тривожний, 
Нестерпно мовчала мати...
Він падав, як падає промінь у воду. 
Візьми моє серце, о, матп-природо. 
Він падав, як падає вітер в криницю, 
Де крила ламає об цямрини птиця. 
Він падав, як падає серце у грудях. 
Посійте йото в своїй пам’яті, люди. 
Хан зійде він квіток? гордо багряною. 
Хай в очі його, як у вічність, загляну я.

Сто ударів сріблястих весел 
Берег травня заклично будять. 
Вісімнадцять нестримних весен. 
Дев’ятнадцятої не буде.

Куля влучила в днвень-вечір.
Тіні тінять пекучу думу.
В чорний вітер не кутай плечі,
В чорний вітер страшного суму. 

Комісар похиливсь над плесом, 
Зачерпнув небокрай в долоні. 
Вітер верби згина в колеса. 
Котигь їх по траві холодній.

Він в будьонівці гостроверхій.
Крок ламаючи, поспіша.
Відчиняє у вічність двері 
І відчиненими лиша.

Комісар, як блакитний квітень, 
Лиш на мить одну обернувсь.
На високім порозі літа 
Він спинився і посміхнувсь

Комісар вплив очі енні 
На знамен переможний шовк.
Вій зробив тільки /крок єдиний — 
Найостаннішпй і... пішов.

Через років лункі кордони. 
Через мур вогняних боїв...
У безсмертя свої закоіні.
У безсмертя права свої.

Сто ударів сріблястих весел. 
Крапля світиться Крапля пада. 
Вісімнадцять нестримних весен. 
Дев’ятнадцята — ця балада.

.«. Кіровоград.

ОСЬ-ОСЬ ГОЛОСНІШ дзвінок 
КЛИЧЕ ДІТВОРУ НА ПЕРШІ ІП УРОК 
НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ, БІЛЬ« 
ІІІЕ СЕМИ ТИСЯЧ ШКОЛЯРІВ НАШОЇ 
ОБЛАСТІ РОЗПОЧНУТЬ ПОГО В НОВО- 
ЗБУДОВАНИХ ШКОЛАХ. СЕРЕД НИХ І 
ЮІП .МЕШКАНЦІ СЕЛА ПІДВИСОКОГО 
ІІОВОАРХАІІГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ. 
ТУТ НА КОШТИ КОЛГОСПУ «ДРУЖ
БА» ПОБУДОВАНА НОВА СЕРЕДНЯ 
ШКОЛА НА 040 УЧНІВСЬКИХ МІСЦЬ.

НА ФОТО: ПІДВИСОЦЬКА СЕРЕДНЯ 
ШКОЛА.

Фото В. СУСЛЕНКЛ.

s ГЇ н *
£ >>

КА то гарна і незабутня 
К ( 81 пора, коли хліба достигають! 

І Коли вже чується бронзовий 
лу*;1 дзвін повнозерня... Ось-ось— 
лі -НА. жнива: у селі і ляльки не 

побачиш. Всі вийдуть у степ 
навстріч далекій проенпі, 
радісному співу жайвора і 

гомопу золотавого колосся.
Мати поклала мені в полотняну торбу шмат 

коржа, велику цибулину і пучку солі. Біжу 
рано-вранці до колгоспної контори. Зараз тут 
— центр всього життя. Спішу на наряд. Всі 
обступають заклопотаного бригадира. І ми, 
хлопчаки, юрмимося біля нього.

— Дядьку Василь, а куди ан мене сьогодні 
пошлете, га? — витанцьовує попереду бригади
ра Микола Денисів. — Давайте я піду коней 
поганяти в жатці, га?

— О, то ти вже н з батогом прийшов? І пу
жално в тебе добряче... Ану цвьохни... Доб
ре, підеш коней поганяти в жатці.

— І я, дядьку Василь! У мене осьо теж ди
віться, який батіг, — підскакує Артемів Ан
дрій.

— Добре,, будеш он у Володьки Михайлови
ча. А ти, — звертається до мене бригадир, — 
підеш носити вод>'. Михайловичу, як там. ру
шати можна?

— Все па мазі, — посміхається найстарший 
їздовий Володька Галушка.

Зацокотіла старенька лобогрійка. За нею 
друга, третя. І враз полем запахло. Достиглим 
хлібом повіяло. Цокотіння жаток і щебетання 
малих погоничів, заспів покійної нині тітки 
Пашки Драгомощспко «На городі верба ряс
на...» — все злилося в єдину пісню, що поли
нула Демковим яром і відлунюється аж побіля 
села Низового. За жатками йдуть жінки з 
граблями.

— Давайте, Михайловичу, мабуть, прямо до 
Карпового яру, — командує бригадир, — роз
носимо отой клин ячменю.

Я вибігаю з відром наперед і скільки духу — 
до копачки, з якої цівкою б’є холодне джере
ло. Напився досхочу і, поки жниварі поверну
ться з гін, приношу чистої, як скло, води. 
Пийте на здоров’я, люди добрі!

— От Ваня молодець, — дякує тітка Пані
ка. — От спасибі, сивок! — витирають жінки 
припорошені обличчя. А ніг не поколов?

Я ніби нічого не чую, сповнений радощів, 
біжу далі н далі, щоб вода не встигла нагрі
тися від спекоти. Мої ноги не відчувають ні
якого болю від свіжої стерні: навстріч — со
лодкий запах, неначе кожна та стернина — 
частка бджолиної сотії...

— А тв пригадуєш, синок, як потім тобі ко
ней дали? — лагідно запитує мати з ледь по 
мітннм трепетом у голосі. — Хай господь ми
лує! — сплескує в долоні...
ПРИЇХАВ якось, ще ледь розвиднялося, 

бригадир до хати. Перейшов я у четвер
тий клас. —

— Скоро, Валю, жнива — підеш кодолу від 
скирти відтягати? Дамо тобі оті три коняки— 

Лиску, Руду і Гебру. А воду носитиме 
Паращнн.

Ніколи не забуду той перший райок, коли я 
мав прибігти до контори найперший, аби ж ні
хто коней не перехопив, ТІЛЬКИ-НО вийшов з 
сіней, аж мої очі засліпило яскраве проміння 
сонця, котре викотилося з-за Стойкіеського 
горба. Став за хатою та й плачу.

— Ти чого це? — вибігла мати.
— А чого ти мене раніше не збудила?..
Мати вгамувала мене, і я з вискоком побіг 

до конюшні, почепивши через плече ПОЛОГНПІІ.

торбину зі шматком коржа і великою цибули
ною. Молотарка, двигун. Люди снідають у хо
лодку під стіжком... Все це постало такою сві
жою картиною п моїй уяві, що я не згледіпся, 
як Володька бабин Ганнин підвів до мене 
знамениту на все село трійку, ткнувши в руку 
повідок під уздечки. От тільки ж верхи ще 
не їздив па конях. А тут, як на диво: Гебра 
дуже висока і худа, аж ребра світяться; Ру
да _ кусається; до Лиски теж не підстунися— 
кидає задки, аж земля гуде. Василь Савнн, 
спасибі йому, допоміг. Саме він пас корови 
над річкою.

— Сідай, — каже. — па Руду. Вона сита, на 
ній добре їздити. Отак підведи до горбочка, 
розженися і... Тільки одразу ж хапайся, обома 
руками за гриву.

Так я й зробив. Підвів трійку до горбка, 
розігнався, скочив і обома руками — за гриву. 
Руда трохи потанцювала на місці, зіщулилася, 
сторожко глипнула на вершника. Поволі вти
хомирилась і спокійно за Геброю І Лискою на 
прив’язі потупцювала курним шляхом. А вже 
другого разу підійшов я на стерні до Гебрк, 

Вона хоч і худюща, зате смирна. Побачила 
зелененький кущик пророслого ячменю і на/, 
гнулася поскубти. Довго не думаю. Кладу «те 
ву ногу їй на шию і водночас намагаюся ді
статися хребта. Коняка поволі піднімає гол<£ 
ву, «допомагаючи» мені сісти на себе. Відтоді 
п вже не шукав горбочків. Ото підведу до 
травички і... сиджу собі та прислухаюся, як 
жіночі голоси приглушують вечірніх цвіркунів'.

На городі верба рясно, 
Там стояла дівка красна. 
Вона красна ще й вродлива, 
її доля нещаслива, 
її доля нещаслива — 
Нема того, що любила...

а ЯК жінки покладуть граблі та повходять 
-£Ж у нагріту за день річку, їх замінюют^ 

цвіркуни. Так хороше над Виссю пізнього ве
чора. І так само гарно до сходу сонця, коди 
річка тихо-тихо в’юниться поміж вербовими 
кущами та очеретами, несучи на собі клубки 
сріблястої пари. Отож, насамперед, повертщо 
трійку до брідка, поспішаю напоїти свіжою'^ 
ще не скаламученою качками водою.

— Ти знаєш, куди? — доганяє в бідарці бри
гадир. — Давай до Матінкового яру. Сьогодні 
там будемо ячмінь молотити. Приїдеш — не 
забудь дати їм по снопику. А в обід — послід 
ду. Та не'давай багато, щоб не пооб’їдалися’^

До току я приїжджаю раніше під усіх. Зу
стрічає мене сторож дід Андрій Драгомощсн,« 
ко. Потім прибуває дядько Степан і починав 
двигуна розіїрівати. Через годину всі займа; 
ють свої місця: на стіжку — снопи подавати, 
інші — біля барабана. Зачмихав двигун, загу, 
ла м(олотарка. Посипалося зерно. Я біля кО* 
доли*. Чекаю, поки Іван Одарчни притягне воб
лами першу купу соломи. Дід Данько підчіп
лює сітку І стукає вилами по дроту. Цс вже 
мені знак:

— Поганяй, Ванько!
Відтягую Лискою 1 Рудою. Гебра відпочиває, 

Набираю повний картуз посліду, підношу. Во- 
на вибирає до останньої зернини, ніби дя
куючи мені за смачну їжу, і йде пастися на 
стерню. Коли підходить черга запрягати її, 
кличу:

— Гебра, Гебра! — показую картуза.
Слухняна конячина,біжить до мене. Виїло 

послід і спокійно чекає, поки надіну шлею з 
посторонками. А ввечері, коли вже Гебра по
чинає скубти колоски, я кладу ліву йогу на її 
шию і хапаюся за хребетну кістку. І чимдуж 
наздоганяю пісню:

Нема його, та й не буде — 
Разраялп його люди. 
Розраяли, розсудили. 
ІЦоб ми и парі не ходили. 
А ми в парі ходить будем 
І друг друга любить будем..;

’ По осені бригадир прийшов до школи і по
відомив директору про те, що я виробив най
більше трудоднів. І сказав, що па'другі жни
ва дасть мені кращих коней. А поганяти їх 
буду у жатці найкращого жниваря діда Де
ниса...

ЛОКОМОТИВ"—1:0
Дуже нерівним 

перед п’ятим ігро
вим днем другого 
кола чемпіонату 
країни з футболу
було становище в 

шостій зоні другої ліги команд класу 
«А». Кіровоградська «Зірка» мала 
ІЗ очка і займала третю сходинку, а 
жданівський «Локомотив» з 8 очка
ми — на передостанньому, шістнад
цятому місці.

Як-то кажуть, тільки диво може вряту
вати жданівський «Локомотив», який за 
всіма показниками має розпрощатися з 
другою лігою. Втім, залізничники в кож
ному матчі піддають всі свої сили.. Свід
ками цього були болільники, які заповни
ли трибуни стадіону «Зірка» у мннчду се
реду.

Так, у попередньому турі вони відібрали 
дорогоцінне очко у лідера зони, житомир
ського «Автомобіліста», зігравши з ним па 
своєму стадіоні ввічню 0:0. В зустрічі з 
«Зіркою» гості з перших хвилин недво- 
ЗВвчно заявили, що не збираються відсид
жуватися в обороні. Однак, атаки кірово- 
градців примусили їх сконцентрувати ува
гу на захисті власних воріт.

Перший тайм пройшов и обопільних ота 
ках. І закінчився безрезультатно — 0 0^

Після перерви не полі також йде 
напружений поєдинок. Гострі момен
ти спалахують в штрафних майданчи
ках то однієї, то другої команди. Але 
добре діють воротарі. І ось; коли 
уболівальники майже погодилися з 
тим, що не будуть свідками забитого.; 
м’яча, по правому флангу зробив 
рейд захисник «Зірки» Анатолій 
Хропов. Прострільна передача. її 
добре використав Андрій Головко. 
Він красивим ударом головою спря
мував м’яч у сітку воріт залізничників.' 
Це сталося на 84 хвилині.. Фінальний 
свисток арбітра, судді Всесоюзної 
категорії дніпропетровця Ярослава 
Баликіна пролунав, коли на світовому 
табло був рахунок 1:0 на користь 
«Зірки».

Наші земляки тепер мають двад
цять п’ять очок і знаходяться у ліди
руючій трійці турнірної таблиці.

В. ШЛБАЛ1Н.

І?) Наша адреса і телеФопв

1
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

НА ФОТО: Ю. КАСЬОНКІН ПОДАЄ 
КУТОВИЙ.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского обкоме 

.ЯКОМУ, г. Кировоград.

11.45 — к. т, 
14.00 - 

фільми. (И). •

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М). 
9.10 — к. т. Гімнасти-

* ко'.'(М). 9.30'—'к. т. «’Тер- : 
поненька квіточка». Мульт
фільм (М). 10.10 — к. у. 
«Цвітіння акації». Тел. 
худ. фільм. (М). 10.45 —
к. т. «Клуб кіноподоро- 
жей». (М). :: ” 
«Піспя-75». (М).
к. т. Док. т_____ , .

■14.35 — І. Пуїцін. «Запис
ки про Пушкіна». (М). 
15.05 — «Мамина школа». ’ 
(М). 15.35 — «Вихрі воро
жі». Худ. фільм. (М). 17.15 
— «Безсмертне слово Іллі
ча». (К). 17.45 — «Наш су
часник». (Харків). 18.00 — 
«День за днем». (К-д). 
18.15 — к. т. «Журавлик». 
Мультфільм. (М). 18.25 — 
«Назустріч XXV -з’їзду 
КПРС». «П’ятирічку — до- • 
строково». (М). 19.10—к. т.

МІжнардннй Фестиваль 
телепрограм «Райдуга». 
Фінляндія. (М). 19.30 —
«До початку нового на
вчального року». (М). 
20.20 —' к. т. «Фальшива 
монета». Фільм-спектакль. 
(М) 21.00 — «Час». (М).
21.30 — к. т. Продовження 
Фільму-спектпклю. (М). 
22.45 — к. т. «Спортивний 
щоденник». По зміцнен
ні — новини. (М)

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.00 — Наша афіша. (К). 
11.05 — Новішії. <К). 11.20
— «Нові мелодії року».
(К). 12.05 — Худ фільм 
«Мости». (К) 16 05 — На
ша афіша. (К). 16.10 —
«XXV з’їзду КПРС - гід
ну зустріч». «Партійне 
життя». (М-в). 16.45- —
Для дітей. «Календар ма
лечі». (Донецьк). 17.15 — 
к. т. «Відгукніться, гориіс- 
тиі». (М). 18.00 — Рекла
ма, оголошення. (К). 18.30
— Муз. фільм «Армугон». 
(К). 19.00 — «Вісті». (К).
19.30 — . «Здрастуй, шко
ло!». (К). 20.10 — Концерт 
засл. арт. УРСР Марії 
Байко. (Львів). 20.45 — 
«Па добраніч, літні». (К). 
21.00 - «Час». (М). 21.30- 
П, Чайкопськпй. «Пікова 
лама». Вистава. (Львів). 
В перерв] — новини. (К).

316050. ГСП, Кіровоград-50. вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря те відділу 
комсомольського життя — 2-45*35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарвя їм. Г. М. Димнтрова 
обласного управління у справах видавництв, 

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

ПОГОДА
Вдень, ЗО серпні! по території області І місту Кіровограду 

передбачається малохмзрпа. без опадів погода. Вітер змін
них напрямків 1—4 метрів на секунду Температура повітря 
по області 23—28. по місту 25-27 градусів. За даними УкріР 
їиського бюро погоди ЗІ серпня — 1 вересня передбачається 
молохмарна, без опадів погода. Вітер змінних ияпрямкіз 
3—7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 9—14, 
вдень 21—26 градусів.
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