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КОНФЕРЕНЦІЯ У ВКШ
29 листопада у Вищій комсомольській школі при 

ЦК ВЛКСМ відкрилася вауково-практичва конфе
ренція -Ленінський залік у системі 'комуністичного 
виховання молоді».

З доповіддю «XXV з’їзд КПРС і актуальні питан
ия комуністичного виховання молоді» виступив сек
ретар ЦК ВЛКСМ А. П. Дерев'янко. Доповідь «Роль 
і місце Ленінського заліку в системі комуністичного 
виховання молоді» зробив ректор ВКШ при ЦК 
ВЛКСМ, доктор історичних наук, професор Н. В. 
Трущеико. Було заслухано також доповідь доктора 
історичних наук, професора В. В. Привалова 
«В. І. Ленін і молодь».

На конференції обговорюються проблеми дальшого 
вдосконалення методики і практики Ленінського за
ліку «Рішення XXV з'їзду КПРС — у життя!» серед 
різних категорій молоді.

У роботі конференції бере участь перший секретар 
НК ВЛКСМ Є. М. Тяжсльников.

ЖОВТНЕВА 
ВАХТА 
СЖШМЖЙ

Комсомольсько-молодіжна бригада різальників металу ковальсько-пресового цеху стала ініціатором змагання моло
дих червонозорі вці в за право підписати Рапорт Ленінського комсомолу ЦК КПРС до 60-річного ювілею Великого Жовт
ня. А перед собою члени колективу, який очолює Леонід Артеменко, поставили за мсту: викопати п’ятирічне завдання 
за три роки і вісім місяців.

За реалізацію цих планів вони взялися серйозно. В числі перших па заводі доповіли про те. шо річну норму 1976-го 
виконали. Нині на бригадному календарі—лютий наступного року. Віктор ТОПОР. Леонід АРТЕМЕНКО, Володимир ГО
ЛОВКО (па фото зліва направо) та їхні товариші виконують змінні завдання на 126—125 процентів.

Фото В. КОВПАКА.

...Отже, наступний трудовий 
тиждень присвячений 1928-му. 
І в кожній бригаді згадують 
той пам’ятний рік, коли юна
ки і дівчата відзначали десяті 
роковини від дня народжен
ня Спілки.

— Тоді в Єлисаветград- 
ському окрузі вже було 
більше 12 тисяч комсомоль
ців. В Дмитрівці спілчани бу
ли- першими організатора/ии 
колективних господарств. їм 
допомогло щойно створене 
товариство «Культзмичка», яке 
відправило у села округу 45 
виробничо-ремонтних і культ
освітніх бригад.

— На урочистих комсо
мольських зборах на честь 
десятиріччя молоді залізнич
ники подали ініціативу зби
рати кошти на будівництво

НА

Репортаж 
червоного тижня

ЩАСЛИВИХ 
КІЛОМЕТРАХ-!

літаків «Делегатка України» 
та «Чекіст Знам'янки».

У кожній бригаді прохо
дять збори, в яких згадують 
історію...

І був спогад про перші де- 
поеські осередки винахідни
ків і раціоналізаторів:

— Умілець П. Солодов ви
найшов пневматичний прилад 
для розточування втулок. За 
десять місяців це нововве
дення дало змогу зекономи
ти тисячу карбованців... А те
пер, через 48 років...

Тепер у колективі Знам’ян- 
ського локомотивного депо 

-201 раціоналізатор. Але сек
ретар комітету комсомолу 
Сергій Попков серед тих, хто 
бере участь у Всесоюзному 
огляді науково-технічної твор
чості, називає імена тільки 
деох — найбільш активних — 
інженера-технолога Віктора 
Остапова і слюсаря Олек
сандра Азарука (за 10 міся
ців року по 7 і 6 впровад
жень). А всі їхні товариші вже 
248 разів пропонували свої 
послуги для удосконалення 
виробничих процесів. Еконо
мія — 94 500 карбованців!

Так, це — творчість. І по
чинається вона не тільки в ла
бораторіях. Перший пошук 
там, на далеких і близьких 
кілометрах. І тут, в електро
возник, гальмових, тепловоз
них та інших технічних кабі
нетах.- Навчаючись у спеці
альних гуртках і на курсах, 
тут вже в цьому році 72 за
лізничники отримали право 
на водіння локомотивів, 20

машиністів. І 
тепер завдячу- 
першим своїм 
— комуністам

молодих виробничників стали 
помічниками 
комсомольці 
ють у цьому 
наставникам
В. М. Малєсву, М. В. Ткачен- 
ку, В. К. Жмуру. Саме ці дос
відчені машиністи привчили 
їх до творчості і вмілого ви
користання нових механізмів.

Отже, на порядку денному 
технавчання.

— Кожен комсомолець має 
підвищити кваліфікацію, здо
бути суміжну спеціальність,— 
сказав на зборах напере
додні відкриття XXV з'їзду 
КПРС молодий машиніст Ана
толій Рогов.

І він закликав своїх друзів 
до цього не лише словом, а 
й власним прикладом.. Бо у 
його біографії є іще три чер- 

еоні рядки: на- 
вчання в проф
техучилищі, у 
технікумі заліз
ничного транс
порту, нині він 
студент - заоч
ник Дніпропет
ровського ін
ституту інжене
рів залізнично
го транспорту.

І новий удар
ний тиждень 
молодий маши
ніст почав теж 
з червоного 
рядка рекор
ду: зекономив, 
більше 52 тисяч 

кіловат-годин електроенергії...
Була заповітна мета в усіх 

11 локомотивних бригадах 
комсомольсько - молодіжної 
колони, де громадським ма- 
шиністом-інструктором Вік
тор Голубенко: рекорд взяти 
за норму!

Був рекорд — Борис Зай- 
кевич і Володимир Мезинов 
від Знам’янки до П’ятихаток 
провели поїзд вагою 3600 
тонн.

І ось Анатолій Рогов пере
крив цю цифру на 600 тонн.

А колона Володимира Го- 
лубенка заносить у свій раху
нок ще значиміше: з початку 
року є 612 великовагових, пе
ревезено понад завдання 
160 561 тисячу тонн народно
господарських вантажів.

...А був 1918-й — рік на
родження комсомолу. Члени 
реекому В. В. Руднсв, Т. В. 
Назаренко згуртували моло
дих робітників. Була теж од
ностайність — ніхто 
ничників не вийшов 
ту — щоб не пішли 
продовольством до 
ни. На початку вересня зна- 
м’янчани відмовилися вико
нувати накази німецького 
командування — відправити 
із станції ешелон австрійців...

Тоді падали стрілочники від 
бандитської кулі. Шоб знову 
зайнявся зелений вогник світ
лофора і засвітив тисячі на
ших кілометрів, якими ведуть 
поїзди Анатолій Рогов і його 
щасливі ровесники.

М. ВІНЦЕВИЙ.

із заліз
на ообо- 
поїзди з 
Німеччи-

ОЛІЯМИ цієї залізниці ще не гуркочуть 
поїзди. Рейки, мости, вокзали та роз’їзди 

поки що існують лише на ватмані. І все ж наз
ву «Залізниця До.твпська — Помічна» уже 
вживають. Додаючи слово «яка будується».

В тупиках станції Долинська у чотири ряди 
розташувались вагончики. Тут живуть буді
вельники управлінь тресту «Південзахідтранс- 
буд». Звідси і починається нова залізниця.

Вона — найбільша з будованих піші на Ук
раїні. Довжиною 134 кілометри, проляже по 
шести районах Кіровоградщиии. Будівельни
кам треба буде прокласти 168 кілометрів шля
хів, побудувати 11 великих і малих вокзалів, 
14 житлових будинків, освоїти 53 мільйони 
карбованців.

Враховуючи велике народногосподарське зна
чення нової залізниці, комсомол Кіровоград- 
щини взяв над нею шефство. Обком ЛКСМ Ук
раїни оголосив її ударною комсомольською бу
довою області. Створено обласний і районні 
штаби будівництва, формується комсомоль
ський штаб ударної будови.

І оловне, іцо необхідно зараз «малому 
БАМу» від комсомолу Кіровоградщиии — не 
молоді робочі руки. У бесіді з нашим корес
пондентом виконроб будівельного управління 
№ 146 Григорій Левченко сказав, що, як і бу
ло заплановано, в Долинську колектив управ
ління прибув у неповному складі. Більшість 
робітників передбачено оформити на роботу

тип і ■ іи-жадмв ■

ПРИЇЖДЖАЙ 
НА УДАРНУ ОБЛАСНУ! 
тут, па місці. Зараз у трьох бригадах труди
ться всього 26 чоловік. А протягом наступного 
року будівельникам треба виконати робіт на 
5 мільйонів карбованців. Отже, залізниця че
кає добровольців.

Для них будова станс справжньою школою 
робітничого гарту, багато з них, очевидно, на* 
завжди пов’яжуть свою долю із сталевими мам 
містралями.

Тим, хто прийде до райкомів комсомолу за 
комсомольськими путівками, повідомимо, що, 
окрім заробітної плати, будівельники отриму
ють 30-пронентну надбавку за роз’їздннй ха* 
рактер робіт, а також підйомні в сумі ЗО кар
бованців. Зараз середній заробіток робітників 
будівельних управлінь складає 150 карбо
ванців.

Так, попереду багато роботи. Але чи боїшся 
її ти, добровольцю? Адже комсомольська бу
дова — це не тільки фізична праця. Не і на
пруга змагання, тривоги і радощі перемог. ї

КОМСОРГ 
ДАВ С.1ОІДО
У соціалістичному змаганні 

за високі надої молока комсо
мольсько-молодіжний колек
тив МТФ № 5 нашого кол
госпу нині вийшов на третє 
місце в області. Досягнення 
/иолодих тваринників тримаю
ться на міцній основі: кожен 
прагне найпередовіші методи 
праці застосувати на своєму 

робочому місці. Сам групком- 
ссрг Володимир Міщенко за 
десять місяців від кожної ко
рови закріпленої за ним групи 
надоїв по три з половиною ти
сячі кілограмів молока. Впев
нено в ці дні наближаються до 
тритисячного рубежу молоді 
доярки О. Костенко. Н. Козен
ко, Є. Міщенко. Змагаючись 
за право підписати Рапорт Ле
нінського комсомолу Централь
ному Комітетові КПРС на честь 
60-річчя Великого Жовтня, 

групкомсорг В. Міщенко пере
глянув свої зобов язання і дав 
слово до кінця першого року 
десятої п'ятирічки надоїти по 
чотиои тисячі кілограмів моло
ка від кожної корови. Приклад 
комсомольського Еатажка кли
че його товаришів по праці до 
наслідування.

М. НЕПОМНЯЩИЙ, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу Імені 
XX з’їзду КПРС Бобри- 
нецького району.
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КОМСОМОЛЬЦІ КОЛГОСПУ ІМЕНІ 
XXV З’ЇЗДУ КГІРС ОНУФРІЇВСЬКО- 
ГО РАЙОНУ НА СВОЇХ ЗВІТНО-ВИ
БОРНИХ ЗБОРАХ ОБРАЛИ МИКОЛУ 
СИРОТУ, ІВАНА РУДЕНКА ТА НА
ТАЛІЮ 31ПЧЕНКО (ЗЛІВА НАПРА
ВО) ДО СКЛАДУ ШТАБУ «КОМСО
МОЛЬСЬКОГО ПРОЖЕКТОРА». СВОЄ 
ПЕРШЕ ДОРУЧЕННЯ «ПРОЖЕКТО
РИСТАМ» - ПЕРЕВІРИТИ СТАН 
ПІДГОТОВКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР
СЬКОЇ ТЕХНІКИ ДО ВЕСНЯНИХ ПО
ЛЬОВИХ РОБІТ - ДОЗОРЦІ ВИКО
НАЛИ ВІДРАЗУ Ж ПІСЛЯ ЗБОРІВ.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.
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ЯК ПРАЦЮЄШ?
Минулого року наш 

«Комсомольський про
жектор» слабенько діяв. 

То ж 
склад штабу. Очолила 

його 
Хоч і 
не багато, проте зміни 
на краще в роботі 
«Комсомольського про
жектора» очевидні. Ні
на Харченко, Тамара 
Руденюк, Алла Баркар 
разом з членами гру
пи народного контро
лю склали план прове
дення спільних рейдів- 
перевірок. І дотримую
ться наміченого чітко.

Матеріали перевірок 
обговорюємо на засі
данні штабу, надсилає
мо результати на роз
гляд адміністрації 
воду, вирішуємо, 
краще використати 
зультати рейду: випус
тити «блискавку», чи 
помістити матеріал у

обрали новий

Ніна Харченко, 
часу минуло ще

нашу сатиричну газету 
«Рашпіль», чи присвя
тити цьому спеціаль
ний номер стіннівки.

Під час останнього 
рейду, наприклад, об
стежували «прожекто
ристи» територію на
шого заводу. Невпо- 
рядкованою вона ви
явилась. Захаращеною. 
У п’ятницю після робо
ти організували комсо
мольців на суботник. 
Так і навели порядок.

ПіД^ постійний конт
роль взяли члени шта
бу використання моло
дими трудівниками 
свого робочого часу. 
Роблять це кваліфіко
вано.

ВСЕ 
БАЧАТЬ

Сьогодні біля стенду 
«Комсомольського прожек
тора» знову людно: вийшла 
чергова стіннівка. Дехто 
підходить до гурту з відчут
тям тривоги. Для хвилюван
ня в причина, адже не так 
давно зробив прогул. У це
ху про той випадок вже ві
домо, а тепер, після зізиту 
«прожектористів» про це 
дізнаються всі заводчани.

В цьому гурті немає бай
дужих. Хай сьогодні крити
кують інший цех, але ж по
дібні факти трапляються не 
тільки там. І «прожекторис
ти», люди неспокійної вда
чі, котрим до всього є діло, 
як кажуть, не шкодують 
фарби: ось на підлозі ви
блискують калюжі мастила, 
з пошкодженої труби тече 
вода, нозі-новісінькі деталі 
викинуті на звалище.Йдуть 
сигнали до начальника за
водського штабу «Комсо
мольського прожектора» 
Анатолія Кузнецова. А за їх 
адресами вирушають у похід 
комсомольські дозорці інже
нер Вячеслав Колюка, та
бельниця Тетяна Ткач, на
чальник штабу «КП» ливар
ного цеху сірого чавуну 
Олег Сулименко та інші. 
Тільки в нинішньому році 
вони провели більше трид
цяти рейдів.

їхній оперативності не 
можна не позаздрити. В 
один і тон же день фотогра
фують, проявляють плівку, 
малюють, пишуть... В роз- а 
поряд женні комсомольських 
дозорців — чудова фотола
бораторія, до роботи над 
стіннівкою нерідко підклю
чається художня майстерня. 
А дотепні текстівки допома
гають писати журналісти за
водської багатотиражної га
зети «Червона зірка».

До речі, з багатотираж
кою у комсомольців особливо 
тісні контакти. «Прожекто
ристи» беруть участь у ви
пуску щомісячної сторінки 
для молоді «Молода гвар
дія». Є в пін листівка під 
назвою «Мастак» («Май
стерня сміху та колючок»).

Ми, робітники, покладає
мо на «Комсомольський 
прожектор» великі надії, бо 
знаємо, що жоден паш сиг
нал не залишиться без уваги. 
Наполегливі, безкомпромісні 
вони, «прожектористи». Як
що на критику адміністра
ція цеху не відповідає, зно
ву б’ють тривогу. І доби
ваються відповіді.

Сьогодні появився свіжий 
номер стіннівки. Значить, 
завтра десь поліпшаться 
умови праці, відпочинку.

І. лисицин, 
слюсар МСЦ № І за
воду «Червона зірка».

за-
як

ре-

А. ВОЛИНЦЕВА, 
секретар комітету 
комсомолу Кірово
градського заводу 
«Цукрогідромаш».

НА ПРОХІДНІЙ заводу Другого іме
ні Петровського цукрокомбінату 

уважний вахтер першим зустрічає й ос
таннім проводжає кожного. Здавалося 
б, якісь незвичайні зміни у людській 
постаті не помітити просто неможли
во. І все ж трапляється...

Так, у березні цього року комсомо
лець Іван Раковець чомусь опинився 
за територією заводу з мішком цукру 
в 50 кілограмів без будь-якого доку
мента на право виносу такого вантажу. 
Молодий робітник Петро Безкровний 
благополучно поминув прохідну із 
мішком, в якому було 46 кілограмів 
цукру. Як кажуть, приклади не для на
слідування. Однак згодом уже шіст
надцятирічний І Георгій Федоренко ви
ніс із заводу 15 кілограмів цукру. Що
правда, не у всіх охочих поживитися 
продукцією заводу, такі завидні апети
ти, як у цих молодих громадян. Вален
тина Скляр, наприклад, привласнила 
«всього» 2 кілограми 400 грамів, Ми
кола Гладир — 2 кілограми, Ніна Згар- 
ська —. кілограм і 400 грамів, Дмитро 
Цимбал — 1 кілограм.

Чи слід продовжувати цей перелік, 
аби стало зрозумілим, що витікає че
рез прохідну народне добро. Лише 
протягом нинішнього року відділ бо
ротьби з розкраданням соціалістичної 
власності зареєстрував 117 випадків 
незаконного привласнення продукції 
підприємства. Із них 20 випадків при
падає на молодих робітників віком до 
ЗО років.

Така сумна статистика, зрозуміло, 
мала б дати певний напрямок роботи 
комсомольській організації, всюдису
щому «Комсомольському прожектору». 
Адже не важко помітити і побачити, 
що сплюсовані грами і кілограми 
вкраденого цукру, врешті, становлять 
вже центнери цінної продукції... Це 
позначається на виконанні планових

РЕЙД

• «НЕВИДИМКИ» ПО-ОЛЕКСАНДРІВСЬКИ
і БАЙДУЖІ КОМІТЕТИ

завдань. Ніде правди діти, ще не ко
жен любитель солодкого спійманий 
на гарячому.

А що ж комітет комсомолу, штаб 
«Комсомольського прожектора»? За 
два роки не провели жодного рейду 
по боротьбі з порушеннями трудової 
дисципліни, розкраданням соціалістич
ної власності.

— Не будемо ж ми перевірки влаш
товувати на прохідній, — каже началь
ник штабу «Комсомольського прожек
тора» Володимир Безкровний.

Дійсно, заслін витоку цукру із заво
ду потрібно ставити не на прохідній — 
це вже крайній захід. А ось повести 
виховну роботу серед молодих робіт
ників слід негайно. Сезон цукроварін
ня не так давно розпочався. І комітету 
та штабу «КП» потрібно залишити роль 
байдужих і безпорадних спостерігачів.

Так само як пора вийти із цієї ролі 
комсомольським активістам колгоспу 
«Шляхом Леніна». Хоч в цьому госпо
дарстві серед молодих механізаторів 
немає прогульників, ледарів, все ж не 
всі, хто добросовісно працює, береж
ливо ставляться до колгоспної власнос
ті. Більше того, комсомолець Микола 
Зименко (загалом хороший трудівник) 
не так давно на території дільничної 
лікарні взяв лист покрівельного заліза 
для зласного будинку. Йому довелося 
за рішенням Олександрівського народ

ного суду лист повернути і штраф за
платити. Та ні комітет комсомолу, ні 
штаб «КП» не зреагували на це. Секре
тар комсомольської організації Олек
сандр Петренко, дуже почервонівши, 
сказав:

— Та ми й не здогадувались, що 
Зименко украв залізо. Чули від бабів...

Не знайшов за потрібне ватажок зу
стрітись і поговорити із спілчанином, 
вияснити причини його вчинку. На хиб
ний шлях Микола ж ступив уперше в 
житті. Механізаторові було не легко 
діставати будівельні матеріали. Про це 
знали в комітеті комсомолу, але вчас
но на допомогу не прийшли і не поп&-_ 
редили хибного кроку.

Помилкою було б думати, ніби бай
дуже до порушників ставляться в усіх 
комсомольських організаціях району. 
23 простояних робочих дні на цукро
вому заводі допустили молоді робіт
ники протягом двох років. Райкому 
комсомолу треба зробити серйозний 
висновок з цих фактів.

В. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ — інструк
тор обкому ЛКСМУ, В. ОРЕЛ 
заступник голови обласного шта
бу «Комсомольського прожекто
ра», Н.- МЕЛЬНИК — член 
обласного штабу «Комсомольсько
го прожектора», О. БАСЕНКО — 
спецкор «Молодого комунара».

ЗРОБИ свій перший крок
Закінчуються звіти й вибори в комсомольських органі

заціях. До складу багатьох штабів і постів «І\П» увійшли 
нові комсомольські активісти, передовики соціалістичного 
змагання, ударники комуністичної праці — авторитетні юна
ки і дівчата. Як завжди, кожного дозорця, кожного началь
ника штабу, посту «КП» турбує одне: з чого почати вико* 
нання свого доручення?

Перш за все, мабуть, потрібно глибоко вивчити функції «Комсо
мольського прожектора», завдання, які він повинен виконувати, 
проаналізувати, як велась ця робота у вас останнім часом, вивчити 
зауваження, висловлені комсомольцями на звітно-виборних зборах в 
кожній групі, в кожній відділковій, бригадній, цеховій організаціях.

Врахувавши все це, необхідно скласти план роботи (краще на весь 
період до наступних звітно-виборних). Цілком правильно поступа
ють ті «прожектористи», які узгоджують його із комітетом чи гру
пою народного контролю. В перспективному плані слід передбачити 
питання, які потрібно винести на розгляд комітету комсомолу, шта
бу «КП», масові заходи і участь в районних, обласних, республі
канських рейдах, навчання активу 1 т. д.

У календарному плані на місяць вже враховуються всі 
конкретні питання. Його також необхідно обов’язково за
тверджувати на засіданні бюро, комітету комсомольської 
організації,

Плани необхідно виконувати. Успіх залежить від того, на
скільки правильно ви розподілили обов’язки, наскільки 
принципово і по-діловому намагаєтесь їх виконувати, на
скільки близькі і тісні зв’язки у вас з народними контро
лерами.

Починається зима. Сільські «прожектористи» мають про
вести рейди-перевірки готовності тваринницьких ферм до 
зимівлі. При цьому надавайте практичну допомогу госпо
дарствам. Далі слідкуйте за своєчасним завершенням бу
дівництва і ремонту обладнання, за створенням необхідного 
запасу кормів, за організацією їх охорони і раціонального 
використання. Особливо треба дбати про якість тварин
ницької продукції, про підготовку необхідних механізатор
ських кадрів для роботи на фермах, про організацію побу
тового і культурного обслуговування працівників ферм.

Пам’ятайте! Випуск номера «Комсомольського прожектор 
ра» з матеріалами рейду — це лише перший крок у вашій 
роботі по усуненню виявлених недоліків. На черзі має стати 
комплекс конкретних заходів, спрямованих на значне покра
щення стану справ.



а грудня ЮТв рову

жшя
ПОДІЯ

ф У 1928 році в Єлнсавет- 
градському окрузі налічува
лось понад 12 тисяч членів 
влкем.

ф Почалися розробки но- 
вородовищ графіту в селиіці 
Завалля Ганворонського ра
йону.

Розпочалося будівни
цтво Єлнсаветградської ра
йонної електростанції. Удар
ні бригади приступили до 
спорудження Бобрннецької 
електростанції.

У Новомнргороді, в 
Новоукраїнці збудовано но
ві елеватори. Держава нада
ла Єлисаветградському ок
ругу для недорідних районів 
допомогу' в сумі 150 тисяч 
карбованців.

У цьому році комсомол 
відзначав своє десятиріччя. 
У заяві окружкому комсо
молу повідомлялося: «Свят
куючи славетний ювілей, ми 
закликаємо все юнацтво до 
ще більшої активності в 
усіх галузях соціалістичного 
будівництва й культурної 
революції. Проведемо бойо
вий огляд своїх сил — орга
нізованості й практичної ро
боти — почином праці по- 
новому.

В день ювілею ми закли
каємо всю робітничо-бат
рацьку молодь до комсо
молу.

Посилимо шефство над 
Червоною Армією, зміцнимо 
зв’язок із своїми підшефа- 
ми, закріпимо обороноздат
ність Рад країни!

Хай організований комсо
молом суботннк на користь 
радянській школі буде най
кращим пам’ятником юнаць
ким жертвам громадянської 
війни.

Газета «Червоний 
шлях» від 8 квітня 1928 року 
повідомляє: «50 сталевих
тракторів «Інтернаціонал» 
разом з існуючими у нас 234 
тракторами, цієї весни пра
цюватимуть на нивах на
ших. 50 тракторів — це 50 
нових ударів по некультур
ному, злиденному, розпоро
шеному господарству. 50 
тракторів — це 50 нових осе
редків для утворення нових 
сільськогосподарських об'єд
нань. 50 тракторів — ца 50 
нових кроків до соціалістич
них форм господарювання».

ГРИЦЬКО сидів, низько схиливши 
голову. Згадав минуле. Цер- 

ковно-приходська школа, де щодня 
«товкли» закон божий. Не визубриш 
якийсь рядок — кара: тригранна лі
нійка впивалася в тіло. Ні, те кра
ще не згадувати. Чорного марою 
згинуло все навіки. Бо замайоріли 
жовтневі прапори.

Григорій посміхнувся. «Тоді 1ЦС був 
юним, а не вагався. Сімнадцять ледь ми
нуло, а сам вирішив — стану комсо
мольцем. І став. У двадцять п’ятому 
комсомольський осередок очолив, а че
рез рік прийняли у партію. Тоді сміливі
шим був, а тепер...

Грицько рвучко піднявся, стукнув до
лонею по столі. «Вирішено. Завтра ска
жу на зборах. Розмови ж уже були на 
цю тему. І Яша Гру шевський згоден, і 
Антон Боровий. А Валя Христич завжди 
підтримає. Словом, буду пропонувати».

...У холодній, накуреній кімнаті 
сільбуду зібралися усі двадцять сім 
членів комсомольського осередку. 
Збори затягліїся, багато питань на
збиралось. Треба лікнепу допомогу 
надати, ролі між учасниками дра
матичного гуртка розподілити, пере
вірити, як агітатори підготувались 
до бесід. Дівчина є одна — симпа
тична, весела, грамотна, а от з цер
ковниками зв’язки підтримує...

Здається, про все переговорено. 
Пора б уже збори закривати. А сек
ретар підвівся з-за столу, поправив 
неслухняну чуприну.

— Товариші! Хлопці, дівчата... — і 
знову замовк.

— Та не тягни, Григорію, — ки
нув з підвіконня, на якому сидів,

комунар ------------------
Яшко Грушевський. — Знаємо, про 
що казати хочеш. Ми про це теж 
думали.

— І Іу, коли думали, не буду дов
го ораторствувати. Мабуть, настав

час об’єднуватися у колективне гос
подарство, усуспільнитись. Партія 
взяла курс на колективізацію. То 
кому ж бути першими, кому почи
нати, як не нам, комсомольцям.

Довго ще не вщухав гамір у сіль- 
буді. Лише за північ ухвалили — 
усі двадцять сім комсомольців 
об’єднуються в одну артіль. • При
своїли їй ім’я В. І. Леніна. Головою 
обрали Петра Нагорного.

...Нелегко було артільцям, ой як нелег
ко! І не тому, що мали усього четверо 
коней. Не тому, що не раз чули за спи
ною прокльони набожних бабок, погрози 
куркульських синків, а Інколи й удари 
з-за рогу. Найгірше було те, що їхні ко
лишні одноосібні ділянки розкидані в різ
них кінцях. Як їх обробляти?

Зашуміла талими водами весна двад
цять восьмого. Ожило село. Там і гут 
селяни копирсались на грядках. А попи, 
члени артілі імені Леніна, йшли вулиця
ми села. Йшли на своє спільне поле. До
бились таки свого — їм нарізали ділянки 
в одному місці. Артільці придбали на
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державний кредит жатку, молотарку. 
Добавилось і коней.

— Живемо, ХЛОПЦІ, — весело 
цвьохкав батогом Григорій. — Ось 
обсіємось, урожай зберемо, а потім 
побачимо — хто був правий. Підуть 
за памп односельці, підуть.

Впевнений був секретар комсо
мольського осередку у своїй право
ті. І не помилився. Минуло небагато 
часу, і всі потяглися до колгоспу. 
Вже під кінець року їх було в Ад- 
жамці кілька. А коли настала масо
ва колективізація, вони об’єдналися 
в одну велику артіль імені Леніна. 
Головою обрали Наума Кукуленка, 
а заступником — його, вожака сіль
ської молоді Григорія Гончаренка...

Відшуміло майже півсотні весен. 
Стільки змін відбулося за цей час. 
Як невпізнанно змінилася Аджамка 
і її люди! Які тепер хліба вирощу
ють! Скільки молока і м’яса вироб
ляють! І за працею — шана всім 
трударям. Орденів не перерахуєш.

А для нього, першого комсомоль
ця села, першого артільника Григо
рія Степановича Гончаренка та пер
ша весна, коли він із своєю комсо- 
молією йшов переорювати перелоги, 
буде жити в серці завжди як 
пам’ять про одну з героїчних сторі
нок нашої славної історії, автором 
якої він сам був.

. ІО. ФЕДОРЧУК.
с. Аджамка
Кіровоградського району.

___ ___________ □

ДТСААФ-50 полковник
ГРИМАЛОВСЬКИЙ

Святковим був уже задум того вечо
ра. Із музикою на початку та яскравим 
змістовним концертом по закінченні. Лю
ди, які заповнили зал обласного музич
но-драматичного театру імені М. Л. Кро- 
піївиицького (так, так — саме цей онов
лений зал, і верхній ярус, і ложі) заслу
жено стали першими глядачами, точніше 
навіть, учасниками урочистого вечора, 
присвяченого завершенню робіт по ре
конструкції приміщення театру. Сюди 
були запрошені будівельники, робітники 
підприємств, що допомагали відроджен
ню, закладу культури, представники пар- 
Жжх, комсомольських, радянських, гро

мадських організацій, навчальних закла
дів Кіровограда.

Відкрив вечір голова міськвиконкому 
Б. Г. Токовий. Він розповів присутнім 
про те, які труднощі й ускладнення дове
лося подолати у процесі реконструкції, 
висловив подяку колективу ремонтно-бу
дівельного управління № 2 облрембуд- 
їрссту, який вів роботи по відновленню 
театру.

Теплим, щирим словом вітав їх і на
чальник обласного управління культури 
Ф. О. Цпгульський.

Перший секретар міськкому ЛКСМ 
України Я. Бондар відзначив у виступі, 
що немала частка робіт, зокрема допо
міжних, припадає і на долю колективів 
комсомольських організацій льотно- 
штурманського училища, технікумів ра
дянської торгівлі та будівельного, торго
вого училища, нагороджених на вечорі 
грамотами міськкому комсомолу.

Цілий ряд передових трудівників, бу
дівельників найрізноманітніших профе
сій, теж дістали нагороди: грамоти міськ
виконкому та облуправління культури, 
премії.

Від колективу музично-драматичного 
театру заслужена артистка УРСР 
М. Яриш та актор А. Климов виголосили 
почуття щирої вдячності будівельникам. 
В оновленому театрі вже йдуть репе
тиції.

На фото (вгорі): вечір відкриває голова 
міськвиконкому Б. Г. ТОКОВИЙ, внизу — У 
програмі святкового концерту — виступ ан
самбля народних інструментів обласного Бу-
динку вчителя.

А. НЕЧИТАЙЛО,
спецкор «Молодого комунара».

Фото В. КОВПАКА.

На книжкову полицю

ТОБІ-ПРО ЗАКОН
ЯКОЮ мірою ЛЮДИ ВІЛЬ’'І у 
борі своїх вчинків, колн» 
що і яку Відповідальність 
се людина« що ‘М°Ж’’ ПІ;ЬС 
го «не можна» В 
про політичні права і 
про перевагу 
демократії над 
буржуазною.

ВАКСБЕРГ А. ПО ЗАКОН 
И ПО СОВЕСТИ. М-, «Моло 
да гвардія». 1975. _„„пк0-

Чи закон для всіх Д 
вий? Яку юридичну від по 
дальність несуть підлітк»! за 
правопорушення, як 
іоть вчинки людини, котра по 
рушила закон? У коротких

БАХМАТОВ Р. ЗАКОН ЕСТЬ 
3 'КОН. м„ «Дитяча літерату
ра». 1976.

Про е, чому і коли виник 
™м>н, яку роль відіграє закон 
' Житті кожної людини, чому 
'’’’'•і у нас є злочинність. На 

та багато інших питань ви 
ІІаидете відповідь у книзі.

гіппТКо ’■ ВЕЛИКІ ПРАВА, 
"ОЧЕСНІ ОБОВ’ЯЗКИ. К„ 

. ^Дянська школа», 1978. 
А Д»тор цієї книги розкриває 
У"* л -'т поняття «громадянин 
І г“4ЯНСЬК0Г0 Союзу». Крім то- 
3 ви Дізнаєтесь про те, чи 
І “ межі людська свобода,

ви
за 

не- 
.......... .. , чо- 
в суспільстві, 

соціалістичної 
демократією

вслах і оповіданнях «За всяку 
ціну», «Осколок дуба», «па- 
лнчка-внручалочка» та інших 
мова йде про дуже серйозні і 
зовсім невеселі речі — проте 
іцо заважає нам жити і пр 
те, що треба зробити, аби та- 
К°СОЛДАТЫ МИРНЫХ ДНЕЙ.

найцікавіші оповідання і вір 
ші про людей мужніх І гума - 
них - про нашу радянську 
міліцію, яка весь час на пос
ту. Цікаво написані оповідай 
ня В. Жукова «Нетиповий ви
падок». В. Копаєва ‘’"спек- 
тор карного розшуку» та інші.

ЦІ книги ви можете одержа
ти в нашій обласній бібліоте
ці для дітей імені А. їай- 
Дар3‘ В. ШИШЛОВА, 

головний бібліограф 
бібліотеки.

І НІЯК не ДИВНО — про ПО- І 
вернений, про ті мрії думав Я 
і батько. Він чекав того 1 
дня, тієї хвилини, коли син і 
закінчить технікум, коли І 
станс поруч них, старих бій- І 
ців партії...

Дмитро глянув на батько
ву сивину:

— Тату! Якби тобі сказа
ли: «Візьми зброю і знову 
на фронт, захищай Радян
ську владу», що відповів 
би ти?

— Якби Радянська влада 
була в небезпеці, я взяв би 
зброю. Тільки тепер фрон
тів нема.

— Знаєш, що думав я піс
ля слів Бродського? Я не 
спав цілу ніч. Я дивився на 
місто. На вогні «Червоної 
зірки». Ми ж у світі одні. 
Навколо стільки ворогів... 1 
як грудиться оте коричневе 
гаддя в Німеччині... Це теж 
важливо — вчитися в Чер
воній Армії. Щоб захищати 
і місто, і поле, і вас...

Батько пильно глянув 
на нього. Як виріс сни, 
як змужнів!..

Він простелив мішечок, ви
клав гостинці. І такі смачні 
були мамині пиріжки, так 
пахла запечена калина рід
ними берегами.

3.
Телеграма була короткою: 
«Ленінград. Старшому 

лейтенантові, штурману 
Дмитру Грималовському. 
Негайно повернутись у полк. 
Крим».

Війна!
Командир полку ставив 

завдання:
— Констанца!
Констанца — це глибокий 

тил фашистів. Цс нафта. Це 
пальне для гітлерівських 
танків, що вдавлюють у зем
лю пшеницю. Констанцу 
пильно охороняють загони 
виннщувачів-літаків, не од
на батарея зенітної артиле
рії. Ще далеко до підходу 
до нафтопромислів постає 
стіна загороджувального 
вогню. 1 не одна!

Штурман Грималовськиіі 
веде ланку літаків па ціль. 
На голови фашистів пада
ють і падають бомби. І вни
зу враз підіймається море 
вогню. Ціль накрита. Зав
дання виконано. І не раз. І 
як скаженіють, як бісную
ться фашисти. Вони атаку
ють наших бомбардувальни
ків, вони відчайдушно праг
нуть їх запалити, збити на 
землю, потопити у Чорному 
морі. Та штурман Грима- 
ловський веде вже літаки на 
свій аеродром. Він приведе 
їх па аеродром, бо війна 
продовжується, бо ворога 
треба бити нещадно, вдень і 
вночі.

Командир полку, що сам 
не раз здіймався у боІТеві 
польоти, ставив завдання:

—■ Штурман Грималов
ський! Прокладай курс до 
чорноморських полків!

Ще паш Крим, ще воює 
Севастополь, але гітлерівці, 
хитро націлені на піпострів, 
готують десанти, в їхніх 
чорноморських портах сто
ять готові до походу ко
раблі.

Багато з них не дійде. Бо

Закінчення. Початок у 
«Молодому комунарі» 
за ЗО листопада,

прорвуться із неба, із теміні 
радянські літаки, потоплять, 
спровадять на дно і зброю, і 
судна, й фашистів. І курс 
прокладе літакам старший 
лейтенант Грималовський. 
У полк, обпалений вогнем, 
прибув льотчик, що служив 
у Кіровограді. Його літак 
збили десь за Знам’янкою. 
Він знайшов дорогу до сво
їх. Він побував у місті. 
Чорніла «Червона зірка». 
Спалена, розбомблена, зруй
нована. У згарищах вулиця 
Карла Маркса... На майда
ні, де стояв бронзовий Кі
ров, — шибениці. Щоночі 
розстрілюють людей... Що 
сталося з рідними у селі? 
(Пізніше він дізнається, що 
на фронт, на боротьбу з во
рогом пішли усі його брати 
й сестри).

219 оойових вильотів були 
бойовими поєдинками з во
рогом. А фашисти вже за 
ним полювали. Зустрічали 
на трасі польоту до цілі, 
змушуючи змінити курс лі
така, де ведучим штурманом 
був Грималовський. І зміни
ти, примусити змінити курс 
жодного разу не могли.

Біля цілі — зенітний во
гонь. Прорвись, здолай ту 
стіну вогню і скинь весь 
бомоовий вантаж.

А по дорозі назад їх ата
кували фашисти. Цс легко 
сказати виграти всі 219 по
єдинків. Фашисти галасува
ли, але вже тихіше, бо ра
дянська авіація жила, діяла 
і все міцнішали її удари...

Курс на Біляївку, що біля 
Одеси. На Одесу. На Ми
колаїв. На Херсон. На Крим. 
Боляче. Але за болем все 
більше росте впевненість. 
Настане, обов’язково наста
не той день, коли їхня ма
шина понесе бойовий ван
таж і на Берлін, па місто, 
звідки виповзла війна.

Дмитро взяв на плечі до
даткову роботу. Коли у 1943 
році у полк почало прибува
ти більше нових літаків, він 
ділився своїм досвідом з 
молодими штурманами. Він 
вчив їх, своїх побратимів по 
боротьбі.

4.
Кавказ. Південь. Ніч. Ясні 

зорі і яскравий місяць вже 
на небосхилі.

1943 рік. Дмитро стояв бі
ля платану і вдихав пахощі 
ночі. Десять хвилин до 220 
польоту. Десять хвилин. Як 
мало і як багато їх. Як ба
гато радісних вістей тепер 
щодня. Почалося, йде на 
повен хід визволення Украї
ни. Лівобережжя її вже 
майже повністю очищене 
від фашистських орд. Не за 
горами вже час, коли нога 
радянського солдата-піхо- 
тииця ступить І на правий 
берег Дніпра. Чи вціліла 
батьківська хатина? Чи бі
ліє перед нею куш бузку? 
Чи червоніє калина?

220-й політ. Спливають ос
танні хвилини. Нова маши
на — бомбардувальник «Пет- 
ляков» на стартовій доріж
ці. Нова машина. Як боя
ться її фашисти. Тепер вже 
ми пануємо в повітрі!

От вже й весь скіпані бі
ля літака. Завдання ясне, 
зрозуміле — визначити міс
цезнаходження ворожого 
транспорту з конвоєм. що 
вийшов з Босфору У Чорне 
море, а на світанку навести 
на нього наші торпедо
носці. .а -______

Й Заревли мотори і літак 
■ піднявся вгору, полетів над 
И морем...
І 1 тут їх настигає траге

дія — літак, втративши ви
соту, врізається в чорну во
ду. Зриваються бензобаки, 
вогненні язики добираються 
н до нього. Як сталося, що 
літак впав?.. Як сталося, 
що його вибуховою хвилею 
викинуло у воду? Чи живі 
його товариші? Де пілот? 
Де стрілець? Пілота нема, 
він не зміг вибратись із ка
біни, 1 пішов у безодню зі 
своєю машиною. Стрілець 
живий, стрілець не поране
ний, відтягує за нерозкритнй 
парашут І Дмитра подалі 
від вогненного кільця. Стрі
лець ледве тримавсь і сам, 
як міг тримав на плаву ру
ку пораненого, спливаючого 
кров’ю штурмана. А він не 
міг триматись, ноги стали 
олов’яними і тягли теж 
униз, у безодню.

Опритомнівши, подумав:
— От і все. Все, батьку. 

Прощай. Як умів — воював.
До них поспішали на ка

тері. Дві руки підхопили 
їх — спочатку Грималов- 
ського, а потім стрільця Сі
рого. Рука росіянина Олек
сія Дмитровича Шдецова і 
грузина Миколи Дмитровича 
Тодуа...

Зранений, знекровлений, 
не один місяць пролежав 
піп у лікарнях, у госпіталях 
Кавказу. Лікарі повернули 
йому життя, та його скалі
чена правиця діяти не змог
ла. І знятись у небо він не 
зміг. Зате полку не покинув. 
Його досвід, його знання 
знадобились молодим штур
манам.

Полковником авіації за
кінчив він війну. І тоді ж З 
звільнився у запас...

Побував і у Кіровограді, і л 
у Панчевому, і у Нопомир- И 
городі, де жили тепер рідні. І 
Всі вони теж повернулися з | 
різних фронтів з бойовими 
орденами.

Полковник авіації Дмитро 
(лькович Грималовський 
звільнився у запас, та не 
розстався, не розстається з 
молодістю, з комсомолом. 
Він і досі працює в Ризі, в.

морехідному училищі. Учить 
молодь великої штурман
ської науки.

Микола СТОЯН, 
наш громадський ко
респондент.

Кіровоград — Панчеве.
На фото: Д. І, ГРИ- 

МАЛОВСЬК^ІЙ.
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СОЛДАТ

ф Видатний полководець тричі 
побував у нашому краї

ф Зоя Космодем'янсьна—символ 
незпамності, вірності 
Батьківщині

люди: будьте 
би також нашу

Природа і ти

підгодуйте
синиць

ГУМОРЕСКА

І ПОЛКОВОДЕЦЬ
2 ГРУДНЯ МИНАЄ 80 РОКІВ ВІД ДНЯ 

ВІИСЬКО- 
полко- 

ГЕРОЯ РАДЯН- 
КОСТЯН ГІІНО-

НАРОДЖЕННЯ ВИЗНАЧНОГО 
ВОГО ДІЯЧА. ПРОСЛАВЛЕНОГО 
ВОДЦЯ, ЧОТИРИ РАЗИ 
СЬКОГО СОЮЗУ ГЕОРГІЯ 
ВИЧА ЖУКОВА.

слово до вас, молоді 
пильні... Я закликав 
бережно ставитися до всього, що пов’язане з 
Великою Вітчизняною війною. Дуже погрібно 
вивчати військовий досвід, збирати докумен
ти, створювати музеї та споруджувати мону
менти, не забувати пам’ятні дати і славні 
імена. Та особливо важливо пам’ятати: серед 
нас живуть колишні солдати. Ставтесь до них 
бережливо».

Прислухайся до слів Маршала, юний друже! 
Вони звернуті до тебе і мають знайти у твоєму 
палкому серці щирий відгук.

завжди 
молодь

Ю. МАТІВОС, 
краєзнавець.

Незадовго до своєї смерті 
иовнч звернувся до радянської молоді, 
писав: «Я 
кожен з моїх співвітчизників, незалежно від 
того, вчиться він, працює чи служить в армії, 
щоб кожен мав право з гордістю промовити 
близькі серцю кожної радянської людини сло
ва «Служу Радянському Союзу!».

Його довгий і славний шлях полководця про
ліг і через паш край, де відбувалися жорстокі 
бої з гітлерівськими ордами.

Георгій Костянти- 
Він 

солдат, і мені б хотілось, щоб ВОНА НАЗВАЛАСЬ
ТАНЕЮ

* * *
F

...Закінчувався теплий вересень 19-13 року. 
Радянські війська нестримним валом накочу
вались на ворога, ламаючи його опір. Попере
ду наших во'.їбз чекав Дніпро, перетворений 
фашистами у міцну смугу укріплень. Здава
лось, нема с:.ліі, лча лда’иа зламати ці укріп
лення. Та то тільки здава лось.

У ніч на І жовтня 375-а стрілецька дивізія 
генерала Говоруненка форсувала Дніпро, за
хопила плацдарми на його правому березі. А 
ще через два дні ріку здолали бійці 116-ї стрі
лецької дивізії генерала Макарова. Минуло 
небагато часу і ці та деякі інші підрозділи і 
з’єднання 53-ї армії зав’язали жорстокі бої 
з фашистами на території Онуфріївського 
району.

У дні форсування Дніпра на дільниці 53-ї 
армії побував представник Ставки Верховного 
Головнокомандування Георгій Костянтинович 
Жукон. Він відвідав командний пункт коман
дуючого армією генерала 1. М. Маиагарова. 
багато говорив з командиром, командуючим 
2-им Українським фронтом І. С. Конєвіїм. 
офіцерами і солдатами. Маршал хотів знати, 
який бойовий дух бійців, як харчуються, як 
зодягнені. Г. К. Жуков цікавився роботою 
штабів, організацією управління і розвідки, а, 
прощаючись, позякуваи командуючого фрон
том та армією за чітке виконання завдань 
Ставки.

Увесь жовтень пройшоп у безперервних су
тичках з ворогом. Наші воїни, долаючи від
чайдушний опій фашистів. розширювали плац
дарми на правобережній Україні, тіснили гіт
лерівців від Дніпра. 23 жовтня ударне угрупо
вання військ ‘2-го Українського фронту, у тому 
числі 5-а гвардійська танкова армія, вийшла 
на дальні підступи до Кіровограда. Бої роз
горнулися на території Знам’янсі.когб. Олек
сандрійського, Петрівського районів. Німець
ке командування, зібравши тут великі сили. 
кинуло їх проти наступаючих частіш Радян
ської Аіі.мії,

На цій дільниці створилося складне стано
вище. Саме сюди і спішив 24 жовтня Георгій 
Костянтинович. «У самий розпал жлпетокого 
бою, — згадує Г. К. Жуков у своїй книзі 
«Воспоминания її размышления». — я прибув 
на командний пункт І. С. Конєва. який ■нахо
дився у чотирьох кілометрах від поля битви. 
У стереотоубу можна було частково спостері
гати хід бою».

Втретє Георгій Костянтинович побував у на
шому краї 7 січня 1944 року. То були останні 
дні битви за Кіровоград. Радянська 
успішно завершувала Кіровогиадську 
пальну операцію, одну 
Правобережжі.

Г. К. Жуков прилетів у штаб 2-го Україн
ського фронту зранку. І. С. Конєв у цей час 
знаходився па командпо-спостережном.у пункті 
па західній околиці міста. Разом з Іваном Сте
пановичем ~ маршала зустрічав командуючий 
5-ю гвардійською армією О. С. Жа.тов. Нелег
ко було нашим воїнам. Німці відбивалися до 
нестями. «Ми чули звуки артилерійського вог
ню, вибухи авіаційних бомб, гуркіт моторів 
літаків — бої йшли на землі і в повітрі». — 
згадував пізніше Георгій Костянтинович об
становку під Кіровоградом.

У своїх мемуарах «Воспоминания и .размыш
ления» прославлений полководець писав: «Моє

Армія 
насту- 

з найкрупніших на

БАСКЕТБОЛ. Протягом 
п’яти дпіп у спортивному залі 
заводу «Червона зірка» трипа
ла першість області з баскетбо
лу. В іграх брали участь дівча
та і юнаки 1952—1963 років на
родження з дитячо-юнацьких 
спорти-‘них шкіл відділів народ
ної оезіти — Кіровограда. Олек
сандрії. Новоукраїикн та Гай-

^•7 
А?

• Минуло
35 років з дня
загибелі
Зої
Носмодем’янсьної

«В перших числах грудня 1941 року в Петри- 
щеві, поблизу .міста Вереї, німці стратили ві
сімнадцятирічну комсомолку-москвичку, яка 
назвала себе Тетяною».., — писав піііськоьнй 
кореспондент II. Лідов. який відкрив Батьків
щині ім’я її героїні. Нарис, надрукований в 
«Правде» 27 січня 1912 року, справив незгла
диме враження на бійців. З ім’ям партизанки 
Такі вони піднімалися в атаку, гнали порога 
з рідної землі.

Йдучи слідами подвигу, журналіст замис
люється над тими джерелами, які живили ду
ховний світ Зої Космодем’янської. формували 
її .характер. Чому вона назвала себе Тансю?

Однією з спільно прочитаних в сім’ї Космо- 
дем’яиських книг був збірник нарисів «Жінка 
в громадянській війні». Спогади про сільську 
вчительку Тетяну Соломаху, яка загинула під 
шаблями білих з незламною вірою в майбутнє 
Країни Рад. глибоко схвилювали Зою.

Велике і героїчне минуле народу, відбите в 
книгах Гоголя. Бєлінського. Некрасова. Герце
на увійшло в її життя. Прикладом великої 
мужності і стійкості став для неї страдницький 
шлях революційних демократів Шевченка і 
Черпншевського. З особливо .зворушливою, 
дитячою щирістю пише Зоя п своєму щоден
нику про Ілліча — хто, за словами Луїіачар- 
ського. став першим зразком того, якою 
бути людина, яких перший духу вона 
досягти.

Вона росла в дружній падянськіі) 
Вчилася в 201-й московській школі. У 1 
1941 року перейшла до десятого класу.

Коли німецький чобіт ступив на нашу зем
лю, Зоя не вагалася. Вона хотіла бути бійцем 
і вступила.до винищувального загону. З гру
пою комсомольців-нартнзаіі перейшла через 
лінію фронту.

її слова, звернені до колгоспників і колгосп
ниць. зігнаних фашистами до шибеняці: «Мені 
не страшно вмирати, товариші! Це — шастя 
вмерти за свій народ»... — символ незламнос
ті. відданості високим ідеям.

В ці дні минає 35 літ з дня її загибелі, з 
того самого дня, коли вона смертю своєю про
бивала дорогу па захід.

Н*хан знову перегорне знайомі сторінки мо
лодий ровесник дівчини з вогняного сорок пер
шого реку. Повертаючись обличчям до героїч
ного, ми вчимося громадянськості.

може 
може

сім’ї, 
червні

На підвіконня за цієї нори часто підлітають зграи- 
кн метких жовтогрудих пташок. Якщо десь поблизу 
виставлено кормовий столик, то залітні гості не від
мовляються від щедрих пригощань, підкріпляться і 
вирушать у дальшу путь. Відтепер до кормушки вони 
навідуватимуться по декілька разів на день, особли
во вдосвіта п з настанням вечірніх сутінків.

Глибокої осені, а тим більше взимку, коли в лісо
вих урочищах нічим поживитися, зголоднілі синиці 
туляться ближче до людських осель. Нелегко перено
сити погодну скруту цим птахам, які, де літують, там 
і зимують, залишаються в рідній стороні. То ж треба 
кожному з нас як слід подбати про підгодівлю цих 
пернатих друзів, бо погода відчутно ускладнює умови 
невтомним синицям. З приходом дошкульних морозів 
природних кормів не вистачає, і багато з них гинуть 
не стільки від холоднечі, скільки від недоїдання й 
виснаження. Орнітологи незаперечно довели, що з де
сяти синичок до весни виживають принаймні одна — 
дві.

Охорона цих корисних птахів — благородна спра
ва, в першу чергу школярів, особливо юних натура
лістів, котрі покликані займатися виготовленням кор- 
мушок, столпків-полпчок. їх треба вже зараз виста
вити у зручних місцях — скверах, побіля житлових 
будинків, на подвір’ях дитячих садків, узліссях, ато 
й просто за вікном. Зробити таку годівничку під силу 
кожному. Ось декілька найпростіших способів.

Паперовий пакет з-під молока .знайдеться без особливих 
труднощів. Проріжте п ньому отвір діаметром 3,5 сантимет
ра трохи вище дна. насипте в середину ііспідсмажспе соняш
никове насіння й підвісьте ного на мотузці до гілки дерева— 
і кормушка готова. Можна також без особливих утруднень 
зробити «автогодівннцю». котра складається із столика та 
пляшки, яку попередньо треба покрити клеєм і посипати 
шматочками кори, мохом або тирсою, щоб вона не блищїглд 
і тим самим не відлякувала птахів. Наповнена .зерновими 
підходами пляшка у перевернутому вигляді підвішується 
над столиком так, щоб шийка па 1 — 1,5 сантиметри не діста
вала * ' .
міру того, як ного поїдають птахи. Або ж до підрізаної Фа
нери довільних розмірів прибивають планки-бортики. Роби
ться " . _ ____  . .. .
вітер. До підвішеного па дереві такого столика бажано при
ладнати навіс — тоді корм не заноситиме снігом і не змо
чуватиме дощем. У крайньому разі й без такої кормушки 
обійтися можна, замінивши її старою сковорідкою чи щер
батою тарілкою.

Найкращою поживою для пернатих у зимову холоднечу є 
конопляні зерна, просо, пепідсмажене соняшникове насіння, 
різні м’ясні відходи. Крихти з обіднього столу теж сподо
баються багатьом дрібним птахам.

Біля таких їдалень, особливо в ранкові та вечіпні 
години, ви можете-спостерігати багато цікавого. Сю
ди на «бенкетувапня:> метушливо злітатимуться не 
тільки великі синиці п лазорівки. Навідаються до кор- 
мушок і забіякп-повзпки. Трапляється, то до синич
чиних «ресторанів» належить галаслива братія гороб
ців. Не відганяйте їх. нехай підкріпляться. Бо це 
теж корисні птахи-— з ранньої весни вони вигодову
ють своє потомство різними шкідливими для лісів і 
садів комахами. Спостережливі садівники давно помі
тили, що дрібні птахи, особливо синиці, як правило, 
гніздяться неподалік того місця, де їх узимку підго
дували. То ж фрукти в садах, облюбованих синицями, 
плодожерка практично не вражає. Бо кожна така 
пташка за добу може з’їсти стільки комах, скільки 

важпть сама.
Як тільки розпогоджується, меткі пискляві пташки 

не сидять у закутках. Вони визбирують зимуючих ко
мах та їх личинки. У садах невтомні («санітари» за
глянуть у найменшу щілину, обстежать кожне дере
во. навідуються до кущів малини, агрусу, смородини.

Коли ж сонце повертатиме на весну і барвистим 
пташкам прийде час подбати про потомство, воші 
обов’язково постукають вам у вікно і сповістять про 
настання потепління, подякують за людську щед
рість і доброту. То ж приголубте, підгодуйте синиць 
та інше птаство — наших одвічних друзів!

В. КРАМАРЕНКО, 
краєзнавець.

до поверхні дошки. Корм із пляшки висипатиметься її

не для того, щоб корми не скочувались і їх не змітав

г,-
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Оце йду я з премією 
додому, не йду — ра
лісті» несе мене на кри'*і 

ї годинник 
моя лапка 

одинадцяті, 
буряків па 

. 'Гака

дах. іменний 
заслужила 
п’ятсот 
центнерів 
гектарі виростила, 
радість!

А ще ж недавно... Ой. 
що про ----- -
рили!

Мого чоловіка, А..~, 
рія Коваленка, бригади
ром тоді прпзначи.'яс І 
появилась у нього Яум- 
ка чудернацька.

— 1н, Маріє, — екз-: 
зав, — тепер дома си

то-: 
діло*

мене ЛЮДИ ГОВО-.

Анд-: -

ворона Організатори змагань 
мали з.з мсту проглянути резер
ви. які будуть захищати спор
тивну честь області на першості 
України під час березневих ка
нікул наступного року.

Добре провели поєдинки вихо
ванці Тренева В. П. Сабокаря із 
олександрійської ДЮСШ № 2. 
Вони виграли у гаГіворонців 
(67:20), у кошик новоукраїішів 
закинули 43 м’ячі, а в свій про
пустили 17. Доля першого місця 
вирішувалася у матчі з кірово- 
градцямн. які теж не мали по
разок. Сильнішими виявилися 
олександрійці. Коли пролунала

Фінальна сирена, рахунок був 
51:28 па їх користь. Третя схо
динка дісталася иовоукраїпцям.

Впертою була боротьба за 
перше призове місце серед дів
чат. Жеребкувзнпя звело кіро- 
воградок і олександрійських 
спортсменок (тренер В. О. Кор- 
сунськнй). Першу половину гри 
на свою користь закінчили пред
ставниці обласного центру — 
17:5. У Другій — перевага булл 
на боні гостей (Ю: 12). Загальний 
результат 29:21 — попереду гос
подарки майданчика. Отже, дру
ге призове місце у дівчат Олек
сандрії. ч

.1

В а ф ото: велика синиця.
Фого М. АТАМАНЮКА........— —- 7
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316050. ГСП, Кіровоград 50, вул, Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання га спорту — 2-46-87.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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?-пср дома 
дії. Корова, ;кабаи, 
род — оце твоє 
Ясно?

— Як це так? — зди
вувалася; — Та з мене 
ж люди (діятимуться, 
Коваленчпхаг 1 скажуть, 
така ще молода, а вже 
до хати приросла. Мене 
до гурту тягне.

— Тягне чи не тягне, Э’ 
ти тепер — бригадирша, 
Чоловік твій робить? Ро
бить. Та ще — ким! 11с 
лишіть тобі в ланці.

Я слухала, мовчала, а 
в душі злість на Андрія 
таїла. Та хто знав, що у 
мене lia серці лежало? 
Всі думали, що я з до(н 
рої волі дома нидію. 
Двір мій обходнли.~л^Уг 
ла, як жінки між собоїїТ 
шепта шел: «КовалепчН- 
ха в колгоспі, неначе 
трутень у рою».

Кав і.зла я обиду, тер
піла. бо любила Андрія,

Так минув рік..
Перед самим Першо

травнем правління скли4 
кало загальні збори. 1 я 
пішла, хоч і соромно бу; 
ло па люди ноказува/ 
тисі». Говорили там нр<? 
підсумки сівби, намічали 
завдання. Потім голова 
колгоспе Яким Денисе« 
впч премії вручав. Ба
гатьом дали годинники, 
хустки., бо у нас нема 
таких, що па роботі иа 
сонне поглядають, А на- 
ііапрнкінці Яким Дени
сович і каже.до зборів:

— Є у мене пронози-' 
ція: ОСКІЛЬКИ КОЛГОСПНІЇ; 
ця (він якось особливо 
вимовив це слово) Ма->' 
рія Коваленко 'Пй&жё 
ревно доглядає сшмбТко- 
рівку та свого кабанчи
ка, нам не завадило- б 
відзначити і її невенпу-' 
іцу прашо. Давайте пре
міюємо Коваленчпху, ву, 
хоча б годинником.

Збори так і вибухнули 
сміхом.

— Мотоцикл Є т К О 10, 
щоб швидше по подвір’ю 
металася!

— .Андрія преміювати 
за тс, шо жінку догля
дає надійно!..

Чоловік мій позадку- 
пав та за одвірки. А ме; 
не бозна-чого понесло 
па ту передню лаву. 
Сиджу, мов окропом об
лита. Хоч крізь 
провалися.

ІІс пам’ятаю.

землю

Не пам’ятаю, як я ви
скочила з цього вогп^
дійшла додому.

І взяла я ланку. І піш-’ 
ла в поле...

І оце ж, бачите, за4 
служила в лапці отаку 
славу — премію, годин
ника з моїм ім’ям дали, 
Аж Андрій мені заз
дрить.

Роман ПОПОВИЧ.

Вдень 2 грудня по території області та міста Кірово
града передбачається хмарна погода, місцями невеликий 
дощ. Вітер південно-західний 15—20 метріп па секунду. 
Температура повітря по області 1—6 по місту 2—4 іра- 
дусн тепла.

За даними Українського бюро погоди 3-і грудня пе
редбачається хмарна л проясненнями погода, місцями 
опади. Вітер піпдеіпіо-лахідіїїій 10-15 метріп на секунду- 
Температура повітря вночі 0-5, вдень 1-9 градусів тепла.
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