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ПРОЛЕТАР) ВСІХ ЄДНАЙТЕСЯ!

НАРАДА
КОМСОМОЛЬСЬКИХ

ПРАЦІВНИКІВ

ОРГАН КІРОВдГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

У Москві відбувся семінар-нарада секретарів по пропаганді 
і культуртіс-массеій роботі ЦК ЛКСМ союзних оеспублік. край
комів, обкомів комсомолу.

Учасники семінару-нартди прослухали доповіді і лекції про 
завдання комітетів комсомолу по да;;ьшомухгпосиленню ідей- 
но-виховнсї роботи молоді у світлі привітання ЦК КПБС XVIII 
з’їздові ВЛКСМ, промови на ньо/лу товариша Л. І. Брежнєва, 
матеріалів з’їзду.

Перед слухачами виступили перший секретар ЦК ВЛКСМ 
Б. М. Пастухов, секретарі ЦК ВЛКСМ, відповідальні працівники 
ЦК КПРС, учені, керівники творчих спілок, представники 
преси.

Учасники семінару-наради відвідали Мавзолей В. І. Леніна, 
виставку «Молоді художники Росії — 60-річчю ВЛКСМ», зу
стрілися з редскиінними колективами центральних видань 
ВЛКСМ.
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НА 14 СЕРПНЯ В ГОСПОДАРСТВАХ ОБЛАСТІ СКОШЕНО РАННІ ЗЕРНОВІ НА ПЛОЩІ 670,2 

ТИСЯЧІ ГЕКТАРІВ. ОБМОЛОЧЕНО ВАЛКИ НА ПЛОЩІ 5А5,2 ТИСЯЧІ ГЕКТАРІВ. УСЬОГО 

НАМОЛОЧЕНО ЗЕРНА 1931,3 ТИСЯЧІ ТОНН.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

4. ТАКІ ВОНИ, 
ДЕБЮТАНТИ

На приз „Золотий колос“
СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ

Кажуть, коли Катерина і 
Микбла одержали нову 
«Ниву», то і вдень, і вночі 
готували її до роботи в 
полі — збирання врожаю 
вже йшло повним ходом, 
а вони ж іще й не почина
ли своїх перших «сімей
них» жнив.

...Миколу Страмна, не
зважаючи на його моло
дість, колеги знають як 
природженого механіза
тора. Трактор його зав
жди доглянутий, завжди 
надійний у роботі. А Катя 
донедавна зварником пра
цювала. І хоча після за
кінчення кількамісячних 
курсів механізаторів вона 
з весни водить трактор, та 
ще й тепер, як треба зва
рити щось міцно й гарно, 
просять Катерину. Отож 
члени комітету комсомо
лу колгоспу звернулися у 
правління з проханням: 
як тільки господарство 
одержить новий комбайн, 
доручити його молодому 
подружжю Страмків. При
чому комбайнером при
значити Катерину, а Ми
колу — штурвальним. Хай 
навчає дружину збирати 
хліб.

І вже понад чотири ти
сячі центнерів намолотили 
за якийсь тиждень, двома, 
що комбайн іще на обкат
ці, що двічі на день дово
диться підтягувати окремі 
кріплення, що Каті бракує 
навиків. Уже навчилася 
вона «слухати» машину — 
по звуку того чи іншого 
робочого органа майже 
завжди точно може ви
значити, в чому причина. 
Цього, терпляче, дохідли
во, зі знанням справи 
вчить її Микола. Тепер 
дружина знає, чому у її 
половини в заліковій 
книжці (Микола вчиться в 
технікумі механізації сіль
ського господарства) пе
реважають добрі оцінки-— 
в роботі машини для Ми
коли таємниць немає...

Не відразу поклала рів
ний валок Тамара Долу- 
дар — помічник комбайне
ра Вінтора Зеленсьиого.

Але тепер уже Еона вміє 
це робити добре. І молоти
ти навчиться, бо ж наступ
ного року, як і Катя Страм
но, буде господаркою но
вої .машини. Штурвальним 
у неї буде Станіслав — чо
ловік. Так планує голова 
правління колгоспу Вален
тин Вікторович Шульга.

Жнивують нині й ви
пускники Верблюзької де
сятирічки та старшоклас
ники Григорій Марчук, Во-~ 
лодимир Лисенко. Сергій 
Іщенко, Микола Малашок. 
Усі вони працюють поміч
никами у досвідчених ком
байнерів. Голова міркує 
так. Якщо нині, в 16 — 
17-річному віці, юнаків за
охотити до роботи на ма
шинах, то цього потягу 
вистачить на все життя. 
Відслужать в армії, повер
нуться в колгосп — і вже, 
дивися, всім чотирьом 
сьогоднішнім помічникам 
можна сміливо доручати 
комбайни. Взагалі, Вален
тин Вікторович вважає, 
що у збиранні врожаю по
винні брати участь якнай
більше комсомольців і мо
лоді. Відповідальна робота 

. виховує у молодої людини 
велике почуття відпові
дальності за долю врожаю, 
та й 18 — 20-річні юнаки, а 
вони тепер усі — спорт
смени і добре загартовані, 
легше переборюють уто
му, охочіше, з ентузіаз
мом ідуть на рекорд, на
полегливіші в трудовому 
суперництві. Звідси — й 
успіхи.

Ось, наприклад, Степан 
Сульжик. Торік він вибо
ров перше місце серед 
молодих жнизарів району. 
І цього літа зобов’язався 
видати з бункера 8000 
центнерів зерна. Нині 
ужинок номсомольсько- 
молодіжного екіпажу пе
ревищує визначений ру
біж.

Нелегко ж давалося. 
Якось у суботу, об 11 го
дині вечора, вийшов з ла
ду двигун ко/лбайна. Ін
ший, можливо, пішов би 

\ відпочити — завтра, мов
ляв, буде видніше. А 
Степан зі своїм штурваль
ним Валерієм Бахтіним до 
ранку замінили двигун, і 
о 9 годині їхня «Нива» 
вже курсувала в загінці. 
Це, можна сказати, хлібо
робський героїзм,

(Див. 2-у сюр.).

СЕРЕД МОЛОДИХ
КОМБАЙНЕРІВ:
Андрій ТРІОХАН з радгоспу «ІГя- 

тихатськпй» Пстрінського району — 
комбайном «Колос» зібрав хліб па 
327 гектарах і намолотив 16 340 цент
нерів зерна.

Валерій ГЛУЩЕНКО з колгоспу 
імені Фрунзе Долішського району — 
«Колосом» зібрав хліб на 345 гекта
рах, видав з бункера 14 787 центнерід 
зерна.

Вінтор МИКОЛЕНКО з колгоспу 
«Перше травня» Петрівського райо
ну — «Колосом» зібрав ранні зернові 
па ЗОЇ гектарі, намолотив 13 357 
центнерів хліба.

Анатолій КОЛОТИГІН з колгоспу 
імені Жданова Світловодського ра
йону — комбайном «Пива» з 320 гек
тарів намолотив ІЗ 341 центнер 
зерна.

Володимир ТИШИК з радгоспу 
«П’ятих атсь-кпй» Петрівського райо
ну — «Колосом» зібрав хліб на пло
щі 219 гектарів, намолотив II 510 
центнерів зерна.

Микола МАЛИЦЯ з колгоспу імені 
Керла Маркса Петрівського району— 
«Колосом» зібрав хліб на 311 гекта
рах, видав з бункера 11431 центнер 
зерна.

Іван МАКАРЮК з колгоспу імені 
'Шевченка Зпам’япського району — 
«Колосом», зібрав хліб па 305 гекта-

рах, намолотив 10 921 центнер зерна.
Василь ОБАЧ з колгоспу імені Пет- 

ровського Устипівського району — 
«Колосом» на 313 гектарах намолотив 
10 850 центнерів хліба.

Сергій ДОВГОПОЛ з колгоспу «Зо
ря» Опуфріївського району — «Коло
сом» зібрав урожай па 295 гектарах, 
іі.'.мслотив 10 000 нені перів хліба.

СЕРЕД МОЛОДИХ ЖАТКАРІВ:
Микола ШУЛЬГА з колгоспу «Ук

раїна» Новгородківського району — 
жаткою Ж.РН-6 скосив зернові па 
500 гектарах.

Олексій І ВАЩЕНКО з колгоспу 
іх.сі’і Калініна Новоукраміського ре- 
іїопу — жаткою ЖРС-4,9 скосив из 
звал зернові на 386 гектарах.

СЕРЕД МОЛОДИХ ВОДІЇВ:
Леонід РОМАНОВ з Долннсьното 

районного об’єднання «Сільгосптехні
ка» — автомашиною «Урал-33/» пе
ревіз 1774 гоїнні хліба на відстань 30 
кілометрів.

Юрій РОВЕНСЬКИЙ з радгоспу 
«П’ягихатськпй» Петрівського райо
ну — автомашиною ГАЗ-53 перевіз 
1652 тонни зерна на відстань 15 кіло
метрів.

Василь ГАВРИЛОВ з колгоспу 
«Путь Октября» Опуфріївського ра
йону — автомашиною 3IJI-130 пере
віз 1100 тонн хліба па відстань 10 кі
лометрів.

ЗНОВУ ПЕРШІ! І
Успішно закінчили жни

ва хлібороби колгоспу 
«Маяк» Знам’янського ра
йону. Висока організація 
праці, широко розгорнуте Ь 
трудове суперництво се- н 
ред механізаторів і шефе- ' 
рів дали змогу в кращі 
строки та без втрат зібра
ти врожай на 3115 гекта
рах, виконати план преда- і 
жу хліба державі.

Як і торік, найвищого 
намолоту добився екіпаж, 
очолюваний комуністом 
Валентином Даниловичем 
Брижуком, — понад 14 ти- , 
сяч центнерів герна.

Помічником у досвідче
ного жниваря комсомо
лець Сергій Умрихін, ви
пускник НоВГОрОДКІвСЬКС- 
го СПТУ, який має по
свідчення механізатора 
широкого профілю. Це 
вже вдруге вони вдвох 
збирають хліб. І, як видно 
з наслідків досить вдало. 
Таким же споитним, робо
тящим зарекомендував 
себе й Іван Рябко, що по
зив подрібнену солому. 
Працюючи п тісній спів
дружності, екіпаж удруге 
виборов першість серед 
жниварів колгоспу.

В. КОСТЕНКО.

Лише чотири місяці минуло відтоді, ян Марія Шевченко закінчила короткотермінові нурси тракторне- 
нині вона вже може позмагатися у майстерності з досвідченими колегами. Працює Маріл на тракторі 

ЮМЗ-6 удвох з чоловіком, Василем. Зараз вони косять ранні зернові на звал жаткою ЖРС-4,9. Для подружжя за 
ці мілька дню стало правилом: за зміну нласти валки на 25-гентарній площі.

’ м н У: механізатори колгоспу імені Котовського Добровеличнівсьного району ВАСИЛЬ та МАРІЯ 
ШЕВЧЕНКИ. 7 фото В. МАСЛЕННИКОВА.
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4. ТАКІ ВОНИ, 
ДЕБЮТАНТИ

(Закінчення.
Поч. »а 1-й сіор.).

Молодий вініще, Степан 
Сульжик. А вже його на
зивають наставником, і 
вже на нього рівняються, 
його наслідують сьогод
нішні дебютанти.

...А на току порядкують 
школярі. Підгортають, пе
ресушують, підмітають ви
падково розсипане зерно. 
Люда Руденко, Галя Ьор- 
но, Валя Кравець, Оля Си- 
ізокінь. Света Богуш, Валя 
Свиридова — всі вони 
ти колгоспників, до Пр.іЦІ 
звичні. І допомога їхня 
необхідна, бо ж у три змі
ни йде робота на тону. 
Колгосп уже винонав план 
продажу хліба державі 
(ранніх зернових).

— Молоді у нас бага
то, — розповідає секретар 
комітету но'мсомолу Ва
силь Глухоцький. — Тіль
ки а жнивах бере участь 
понад 100 комсомольців. 
І що характерне — важко 
назвати такого, хто б пра
цював абияк. Щоправда, 
жодна молода людина се
на, колгоспу у нас не об
ділена увагою правління. 

У піонерський табір «Юннат» обласної станції юних натураластів направляють 
кращих юннатів шкіл області. Діти не тільни відпочивають, а й з великим задово
ленням працюють на табірних дослідних діляннах, доглядають звірят у живому ку
точку.

На фо то: спостереження за пшеницею веде Толя СИРОТА.
Фото О. ЄФІМОЗА.

Минолині тисячі
Село ще спало в ранковому тумані, а 

на дорозі вже здіймався сірий сувій пи
лу. В сісп ішла машина. Вів її комсомо
лець Микола Погрібний. Учора, стомле
ний і запорошений, він вирулював до 
розвантажувача і, коли зерно потоком 
пішло в бункер, до нього підійшов вагар 
Олексій Брага, руку потиснув і сказав:

— Вітаю, Миколо!
— З чим?
— Ти ще не знаєш? Тц ж першим ідеш 

у колгоспі, і па твою честь підняли пра
пор. Ходімо, почитаєш.

На дошці, па екрані жнив, полум’яні
ло великими червоними літерами:

«...Партійна організація, правління 
колгоспу, комсомольська організація ві
тають тебе, Миколо Яковичу Погрібний, 
з трудовою перемогою. Оюлошуємо тобі 
щиру подяку за самовіддану працю. Ви
словлюємо впевненість, що ти н надалі 
не шкодуватимеш сил і молодечого запа
лу, щоб успішно виконати свої соціаліс
тичні зобов’язання на третій рік десятої 
п’ятирічки...»

...Даа роки тому він повернувся з лав 
Радянської Армії. Там був відмінником 
бойової і політичної підготовки. Теж во
див машшіи, але бойові. Банко його, 
Яків Васильович, котрий з юних років 
працював механізатором, спін аз:

— Куди ж тепер, сину?
Микола усміхнувся:
— Ти, тату, хліб вирощуватимеш, а я 

тобі — добрива в поле, а з ноли зерно— 
Батьківщині, людям усім.

Так зоно й сталося. І (ішов спи працю

вати шофером.
Так воно й сталося. Батько з друзями 

вирощує високі врожаї.
ІІпиі Миколу призначили перевозити 

хліб від комбайна Григорія Молодця. 
Григорій Григорович — ветеран, наго
роджений орденами й медалями. 1 не
дарма. Намолот у нього завжди найви
щий но колгоспу. Григорій Григорович 
вимогливий дуже. Простоїв не любить. 
Навіть вивантажує зерно из ходу. Та 
Микола не підводить старшого това
риша.

І почав жнива, і жнивує Григорій Гри
горович дуже добре. Тримає першість у 
господарстві. По ньому звіряє спій крок 
на жнивах Микола. Встають на зорі, 
проводжаюіь їх додому зорі. Бо Моло
дець зобов'язався зібрати хліб з 220 гек
тарів і намолотити 7 тисяч центнерів 
зерна. І його має перевезти, його пере
везе все, до зернятка, Микола...

...Тоді ж, того вечора, при зорях ного 
привітали секретар партійного бюро 
Борис Петрович Синьоокий, іо.іова кол
госпу Віктор Митрофанович Бондаренко.

1 ярів у світлі електрики кумачевий 
прапор на току, а менший — біля двер
цят Мшсолішої машипн.

Село вже снить, а в поле стрімко мчить 
машина. Ще не булЦ* 1 * роси, ще .там, За 
виднокраєм, веде свою пісню комбайн 
І. Г. Молодця. І до нього поспішає Ми
кола...

лум’я. Горять димові шаш
ки. поруч них iviHuHHHi оом- 
ои. Навколо нікого — один 
він, пошматованим, зріза
ний осколками, нічої’о не 
чує. і сили немає, щои під- 
ьестися. Хто ж урятує ка
тер.' Зараз вибухнуть бом
би, і «ахіллюн», на якиму 
Тільки маленькі кулемети, 
залишиться сам під погнем 
«юнкере.в». А ного ж чека
ють там, під Новоросій
ськом. Там чекатимуть і не 
дочекаються.

Григорія збирає рештки 
сил і повзе. полум я від 
шашок уже пече в лице, ні
чим дилати, Оо дим. Про
стягає вціїнлу руку, хоче 
кинути шашг,у за оорг, а 
вона принаитована Шперта- 
ми. Чим к від.рвати від па
луби? Зубами’ І він став 
гризти наигови. Він не чув 
болю а голові, забув про ві
дірвану по лікоть руку, без
козиркою відгородив облич
чя від вогню і гриз. Йому 
знову пощастило. Ногою 
зсунув палаючі шашки за 
«орт і поповз до кулемета, 
іільки стріляти вже не до
велося — літаки спорожни
лись і залишали місце бою. 
А з «Ахілліона» повідом
лення; «пошкоджень немає, 
йдемо визначеним курсом». 
Мисливець же завмер на 
хвилях — машини не діяли.
І в бортах — пробоїни, сот
ні пробоїн. Нуриіі'лтников 
зоставив кулемет і, похи
туючись, пішов до машин
ного Відділення,’ щоб хоч 
ОДНІЄЮ рукою ДОІ'.ОМОі ТИ ТО- 
иаришам затулити тріщини, 
зупинити воду. Ного проси
ли перепочити «в тихому 
кутку», а він своє:

~~ Нас і так мало. І нам 
треба рушити — «Ахіл/ьон» 
чекає.

Василь Потапов дивився 
на І ригорія і не знав, ч; ■% 
його втішити. Похвалити; 
iau.JP/ea’ підбадьорити? 
зайве. Василь буа зачудова
ний мужністю люДини, яка 
ось-ось упаде і більше не 
підведеться. Бо на її тілі не
ма живого місця. Григорій 
був схожим на в’язня, якого 
тільки-но вивели з катівні 
після довгих тортур. Лише 
очі старшини, одні лише очі 
промовляли радістю і на
дією —- пекельна година ми
нула, і тепер уже близько 
до порятунку. Один лише 
крок, і його треба зробити 
будь-що. Куроп’ятников па
дав і знову підводився. Щоб 
вижив мисливець. Щоб на 
Мисхако дочекалися гостин
ців з «Ахілліона».

;— ЯКЩО Є бОГИ, ТО ВОНИ 
всі за Гришу! — видавив аж 
•3 гРУДей розтривожений

Микола СТОЯН,
с Панчеве,
Ііовомиріородськнй район.

парткому, комітету комсо
молу. • всі умови є і для 
праці, і для відпочинку. 
Тому й ладиться у нас ро
бота, швидко жнивуємо.

«молоді у нас багато»... 
Чи в кожному колгоспі мо
жуть цим похвалитися? 
Ои, ні! А тут хваляться — 
радо, оптимістично, ьо як
що є молода сила, то бути 
й дальшому поступу впе
ред. „ . •

А чому б юнакам і дів
чатам не залишатися в 
рідному селі, коли жити 
тут цікаво, роботи вдо
сталь — яку хоч профе
сію вибирай! На всю 8ер- 
блюжчу — три сільських і 
даа колгоспних заклади 
культури. Молодь корис
тується великим довір ЯМ, 
підтримкою керівництва 
колгоспу, оточена бать
ківським піклуванням.

Ось і Таня Музичко та 
Оля ГІолкозникова неза
баром закінчать Бобри- 
нецький сільськогосподар
ський технікум і поверну
ться в рідне село агроно

мами по захисту рослин. 
А нині вони тут на прак
тиці, допомагають аїроно- 
мозі-насінникові Івану 
Кузьмичу Меткому роби
ти апробацію зерна. Іван 
Берест закінчив технічне 
училище, мав би трудити
ся десь на підприємстві 
чи в гірничій промисло
вості, але повернувся а 
колгосп і працює маши- 
ністом-налодчиком зерно
очисних та сушильних аг
регатів на току. Роботою 
хлопця тут задоволені.

Десять тисяч тонн зер
на зобов язалися продати 
дежасі з третьому році 
п ятирічки хлібороби кол
госпу «Україна» Нозго- 
родківського району. Не 
буде перебільшенням ска
зати, що третина вро
жаю — на рахунку моло
дих трудівників господар
ства, які за почином до- 
линціз поставили собі за 
мету в 60-му році Ленін
ського комсомолу боро
тися за те, щоб по вироб
ництву зерна вийти на ру
біж 1980 року.

Г. ЛОПУШЕНКО, 
старшин редактор те- 
лерадіокоміїегу.

Р. МАРЧЕНКО, 
кореспондент «Моло
дого комунара».

Герої ЖШ18

«,(Н голубить ЇХ ПОГЛЯДОМ; 
неначе рідних синів, і 

І зони, майбутні воіни-при- 
кординники, обступили його, 
мов иатьна. Хлопці знають 
про нього майже все .

Григорій Олександрович від
крив їм наизначніші сторін
ки своєї біографи: як почав 
службу моряком-принордоч- 
никогл, як виконав перше 
бойове завдання. І про свій 
найголовніший бій з фашис
тами згадав. Та Микола Мар
тишок, комсомолець із Дюо- 
ровеличківського району, 
якого направили на заставу, 
що носить ім’я його про
славленого земляна Олек
сандра Терлецького, все ж 
перепитує:

— Звідки ж починається 
мужність.'

Ласкавий погляд ветера
на, у якого на ірудях яс
ніє золота зірка і ероя Ра
дянського Союьу, перелом
люється в суворому іук>йлан- 
ні. І Григорій Олександро
вич, трохи подумавши, ска
зав:

— Зробити неможливе у 
критичну мить життя зара
ди добра сотень рідних то- 
иі людей, заоузши при св
оє, — крон до мужності, 
юоі, дороге твоє ясигтя. Але 
с найдорожче, наисвяііше — 
Шічиани. иіддаи себе <и.

— вам пощастило довес
ти свою відданість, оо оула 
війна. А ми...

— А вам належить іще 
більше — захистити те, що 
ми врятували, і піднести на 
небувалі висоти. І ільни аїр- 
ністю. і готовністю до под
вигу...

І знову в очах — тсгь-.іиь.
— плани будьте там, де 

ви наишиьш потрібні і ви 
оудеіе на висоті... иг оув у 
мене такий день...
ДсСь там, на вогненній 

землі, — полум я. а туг 
— тихии ро-аидел... гіаче и 
немає иіиі.и. іміьки дивно 
якось — «ахілл.он», яким 
ще донедавна перевозив 
мирні ваніажі, взяв на оор. 
іарматн і снарндй. іенер на 
його щоглі майорить віи- 
ськово-морськии кралир. 
і ерої їм и слано чекають
зороі. І «ахіліііон» поспі
шає. Але чи Дійде до визна
ченого пункту: їй захистить 
його маленький морський 
мислиьець — сторожовим 
натер, якому дору-.нли су
проводи ■ и ірансіюрі/ ію 
щастить «Алніліон/» — зно
ву висіоліь миряхи-дооро- 
вильці під командуванням 
майора цезаря пуникова. І 
Ьіи-Ооз у Оонивіи гот износ- ’ 
ті. ного командир старшин 
лейтенант наш.о Сииенно 
вдивляються - горизонт, <»;- 
нокля не опускає, капіии 
те, чого чекав, — у непі чор. 
на цятка, Ближче, олижче. 
Фашисгськии-літак. сіін про
нісся над «АХіллшном» і 
зник у сірій безвісті. Роз- 

Івіднин. зараз інде ціла ар
мада.

Чекати довго не довелося. 
Шість «юнкерсіз» пішли в 
піке і скинули бомби непо
далік транспорту. Заговори
ла носова гармата морсько
го мисливця, и, ні, це • 
не бій. це ще тільки і.,.^- 
людія. Бо он іще шістнад
цять хрестатих круків за
кружляли над морем. вони, 
ці знахабнілі фашистські 
аси, тепер уже зрозуміли: 
спочатку треба розправи
тись не з «Ахілліоном», а з 
катером-сторожовиком. і ось 
уже бомби спиляться сюди, 
олижче до МО-065.

— Давай їм перцю, давай 
на повну катушку: — кри
чить і ригорій Степану 
Скляру, товаришеві із Зна
м'янки. А сам розвертає ку
лемет.

Гармата Скляра посилає 
останній снаряд і змовкає— 
літаки пішли до обрію. Од
наче 7иша тільки на кілька 
хвилин. Фашисти роблять 
новий захід.

— (юсова, до бою! — 
командує Сивенко. і знову 
жахливий танець смерті в 
клекоті хвиль, вогню і диму. 
Матрос Марочка падає за 
борт. Але якимось чудом 
поранений допливає до мис
ливця—і знову до гармати.

— Прапор, підняти пра
пор! — Сивенко аж надри
ває голос, побачивши, що 
розтрощено фаль. Сигналь
ник Василь Потапов біжить 
через усю палубу і піднімає 
пошматоване осколками по
лотнище. Прапор піднято 
на іншому фалі. І в цю ж 
мить задиміли два фашист
ських «юнкерси». Та й тут 
вибух. Біля борту катера. 
Знесено носову гармату, є 
пошкодження о машинному 
відділенні. Мисливець зупи
нився. Невже це кінець?

Старшина другої статті 
Григорій Куроп’ятников, 
який за штатним розписом 
був мінером, тепер став ку
леметником. Тепер на нього 
вся надія, бо немає голов
ної гармати.

— Я вам зараз за Степана 
ще всиплю! —паленіє 22-річ- 
ний комсомолець, прикріп
лений до кулемета. — І за 
«Ахілліона»!

Та «Ахілліон» цілий. Тіль
ни Григорій не бачить його 

за брамами диму і вогню. 
Очі заливає кров, але він 
міцніше насуває безкозирку 
на лоб і знову стріляє.

Вибух. Захиталося небо. 
Земля закрутилася, немов 
м’яч. І вже нічого не чує 
Григорій. Інстинктивно руки 
тягнуться до кулемета.' Ні, 
тільки одна рука, одна пра
ва рука, а Лівої немає — 
відірвало по самий лікоть. 
Поранення в голову — це 
ще півбіди. А ян же стріля
ти? Вибухова хвиля притис
нула його до корми, і він 
лежить із розплющеними 
очима, стікаючи кров’ю. 
Крізь пасма диму нараз по
бачив силует «Ахілліона».

— Живий!
Якась дивовижна сила 

підводить його на коліна — 
і Григорій повзе до куле
мета.

Сивенко застогнав, неначе 
відчув біль у власному серці,
— Куроп’ятников наводив ку
лемет однією рукою. Ось

сигнальник Василь По
тапов біжить до .нього і зцу- 
ровує ліву руну зище ліктя. 
Кров зупинено. Тільки пізно
— бомба летить прямо на 
нього. See, кінець мисливцю, 
кінець усім. Розплющив очі
— живий! А навколо — по-

уже

ПА УРОК МУЖНОСТІ

РЯТІВНИК
З
ЛХІМІОМ“

Потапоз і витер на щоц-. 
СЛЬОЗу. — Що ЙОГО Гримас 
на ногах, що за серце?

— Людина живе вірою,— 
відповів командир катера.— 
— і тільки вірою. Втрачено 
віру — немає людини,

А оглухлим і весь зране
ний Гриюрій раптом усміх
нувся г спитав Сивенка:

— Зи. товаришу старший 
лейтенант, приймете мене, 
коли я очуняю, з однією ру
кою? Чи я вже не потрібним 
на цих кордонах?

Сивенко аж тепер розчу
лився. Кинувся до закривав
леного старшини в пошма
тованій одежі і пригорнув 
його до грудей.

— «Ахілліона» мала охо
роняти ціла ланка катерів. 
А »иишяо там, що в море 
рушив один, наш шістдесят 
п ятий. Тому кожен, хто ви
стояв у такому пеклі, .замі
нив десятьох морян;в-п:>и- 
кордонників. І ти наш. Гри- 
шо. Назавжди, аж до остан
нього переможного бою. На 
все життя.

І він повернувся. І знову 
був бійцем. На катері, що 
першим на флоті заслужив 
того, щоб іменуватись гвар
дійським. Повернувся із зо
лотою зіркою Героя — за 

подвиг, який він звершив 
тоді, оерезня 1943-го, рн- . 
туючи маленького морсько- 
і и мисливця та «Ахілліона-. 
ал Є.Г'Ь.а Тридцять п’ять ро- 
* Ні В ПІСЛЯ ТОГО бою СІМ 

приїхав у військову, час.х- 
ну, де починав свою слу.ц- 
бу. йшов затіненою а;і«сю 
містечка морських прнкор 
ДОННИКІВ. А обіч П'Яіо ПА
М’ЯТНИКІВ — і ероям Нада.>- 
ського союзу Іванові і ояуо- 
цю, Олександрові клині.че
ському, Анатолієві Марцоз^, 
Павлові Державшу і...

Григорій Олександрові; і 
зупинився перед обелгскоМ, 
на якому винариувано і иі> 
го їм я. Йому, живому, по
ставили пам'ятник! Як і 
всім цим чотирьом ного то
варишам, котрі теж мужньо 
захищали Севастополь...

Зустріч у морському клу
бі з молодими прикордонни
ками. Григорій Олександро
вич розповідає не про своє. 
Про ГЛО-ииі» — отой невели
ким сторожовий катер, який 
у березні 43-го захищав 
«Ахілліона». 1600 пошкод
жень — пробоїн і тріщин 
налічили товариші Нурзп'ят- 
никова в корпусі катера. 
Та маленький мисливець 
жив. 140 діб за роки війни 
він був у бойових дозорах, 
супроводив 11» транспортні, 
2л б раз відбивав нальоти 
фашистських літаків, у тилу 
ворога висадив до двох ти
сяч десантників і розвідни
ків. ись який його мисли
вець, гвардійський натер 
МО-065, котрому він не дав 
піти на дно!

А матроси, як і ті призов
ники у військкоматі, як і си
ни його товаришів, з котри 
ми він багато років працю
вав на Кіровоградському 
ремзаводі «Унрсільгосптех- 
ніки», всі вони хочуть збаг
нути:

— Звідки взяти сил. ЯКЩО 
їх у тебе немає, якщо вже 
нема на що надіятись?

І оцей кремезний, невисо
кий на зріст, посивілий чо
ловік з такими добрими й 
ласкавими очима каже їм:

— Можна втекти від кулі,' 
заховатись від бомби. Мож
на впасти і чекати свого 
кінця. Але ж на вогневому 
плацдармі ти б’єшся не за 
себе одного. За твоїми пле
чима — земля твоїх братів. 
Вітчизна! Доведеш їй свою 

синівську вірність — І ТН Н 
витязь. А без Вітчизни не
має людини... Де сила? З 
вогню. З вогню серця, З ВОГ
НЮ вірності!

М. ШЕВЧУК.
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І ЧЕРЕЗ НЕПАРАДНАЯ ВХІД
ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ ПРО КІРОВОГРАД

А

• Память
і/ ОЛИ мені важко 

атома валить з
4* клин мені важко чи 

втома валить з ніг, 
коли мені чомусь не те
лефонує давній друг, я 
приходжу до них на по
бачення, — відказав мені 
тихо юнак у картатій со
рочці. Сіявся дрібний, не 
по-літньому холодний 
дощ. Хлопець бережно 
поклав до підніжжя па
ля ятиика пучечок польо
вих квітів і тримав чомусь 
руки над полум ям Віч
ного зоґню. Може, зату
ляв червоні блискітки від 
настирливих дощових 
крапель, може, просто 
грівся. До речі, нас завше 
зігріває чимсь вогонь. Та 
сказав зовсім інше, наче 
бояася, що не зрозумію 
його появи тут у будній 
день, та ще 8 дощ. — Ме
ні тоді уявляється, що во
ни живі, оці мої відомі й 
невідомі ровесники, що 
ми разом спішилися, аЬи 
перепочити біля багаття, 
аби перев'язати рани, аби 
помріяти. І знаєте, такими 
дріб язковими здаються 
мені мої нерозв'язані 
проблеми...

Юнак показав'мені того 
дня ще один обеліск у Кі
ровограді, теж у фортеч
них валах. Власне, не оое- 
ліск, а скромний пам ят
ник, пофарбований сріб
лястою фарбою, та ще 
рівненькі горбики, густо 
зарослі травою.

— Обережно, не насту
пайте — це ж усе могили 
воїнів, — попередив мене 
хлопець...

Могили, справді 
вирізнити і 
трав’я. Так, 
різнотраа я, 
Зморщений, 
мочок біля підніжжя 
м ятника, необрізані кущі, 
які колись струнко обрам
ляли могили, нині утвори
ли непролазні хащі. Кре
мезний дядько зосеред
жено косив на могилах і 
між ними траву для кро
лів, не звертаючи на нас 
уваги: поспішав наповни
ти лантух, бо дощ доби
рався й сюди.

Пам’ять... Любов... При
ємна й легка ноша під час 
свит і часом надто важча 
а буденному житті. Чому 
на всі тримають в серці 
повсякденний біль, вине
сений із святкового люд
ського гомону, де були І 
оркестр, і квіти, і незграб
ні обійми ветеранів...

Адже, певно, 
дядько з косою 
нишком сльозу 
Перемоги, коли під звуки 
оркестру тут несли піоне
ри оцей уже вицвілий ві
нок пам'яті, вінок любові 
до свого міста і до його 
визволителів.

Любов, як і пам'ять, бу
ває різною. Вона легка й 
приємна, поки не вимагає 
від тебе відповідальності 
за свої вчинки, поки не 
треба поступатися своїм 
вузеньким міщанським 
світом, поки все гарно й 
урочисто. Так простіше 
любити і людину, і своє 
підприємство, і своє міс
то. Місто, котре ми хоче
мо зробити зразковим.

Спитайте у дядька, кот
рий набиває лантух тра
вою з могил, і він екайте, 
що шанує пам’ять визво
лителів міста. І спитайте 
завтра у комсомольців 
олійжиркомбінату: 
люблять вони своє 
присмствоГ Почуєте, 
люблять. І, мабуть, у 
мітегі комсомолу вам 
ведуть справні 
про зиконання планів та 
зобов'язань, покажуть

важко 
різно- 
серед 
квітів.

серед
саме
а не

, вицвілий зі-
па-

й отой 
витирав 

в День

ки 
під- 
що 
ко- 
на-

цифри

— в свята і будні 
червоні вимпели і ще ба
гато дечого покажуть... 
Покажуть парадний під їзд 
своєї любові до заводу, 
де працюють. І не пока
жуть каністри з олією, 
котру, каністру, молодик 
робітник нищечком пере
кинув через паркан... Не 
помітили її, бо винесено 
ж не з парадного під їзду.

У Кіровському районно
му відділі внутрішніх 
справ мені показали 180 
літрів олії і п ять лантухів 
насіння соняшнику. їх бу
ло знайдено в будинку 
Марії Мусіївни Фабрики, 
що мешкає по вулиці 
Кропивницького, 24. Олію 
і насіння вона міняла у 
робітників олійжирком- 
бінату за самогон. 25 ви
падків дрібних крадіжок 
зафіксовано міліцією на 
олійжиркомбінаті торік і 
14 — цього року. Світла
на Стороженко, Олек
сандр Підкорін, Олег Та
тарчук, Людмила Рибни- 
кова — молоді робітники, 
котрі, не задумуючись, за
пустили руку в державну 
кишеню. І вони не почу
вають ніякої вини перед 
підприємством, перед свої
ми товаришами. Мовляв, 
я ж тут працюю. Я ж тут 
усю душу, а мене «за ру
ку, як злодія, за якусь 
нещасну пляшку олії»...

Ті пляшки олії перебо
рюються в тонни, як і за
недбані нами 
пустирища...

Батьківщина 
ться для нас 
вулиці, школи, 
ства, міста. Потім ці межі 
розширяються і з нашу 
свідомість увіходять нові 
вулиці, нозі міста, вся на
ша неосяжна країна. Ми 
її громадяни. А грома
дянськість вимагає не 
тільки любові, а й актив
ної життєвої позиції, дії.

Що ти, мешканець сво
го міста, зробив, щоб во
но було кращим? Щоб ко
ло річки не знаходили со
бі притулку п'яниці? Щоб 
твій сусіда не ніс у пазусі 
кільце ковбаси з м'ясо
комбінату? Щоб касирка в 
приміщенні автовокзалу 
не грубила пасажирам? 
Щоб уздовж вулиць рос
ли троянди? Вздовж усіх 
вулиць, парадних і непа- 
радних...
1/ УЛЬТУРА міста — це 

не тільки високопро
дуктивна, чесна праця на 
підприємстві. Це і чистота 
повітря, і краса зелених 
насаджень. Нещодавно 
редакція газети разом з 
міською санітарно-епіде
міологічною станцією, ко
мітетом народного конт
ролю Ленінського району, 
відділенням Товариства 
охорони природи прове
ли рейд. Хто забруднює 
Інгул? Цим ми поцікавили
ся, пройшовши кілька кі
лометрів уздовж берете 
річки. Прикро було ви
знати, що практично Ін
гул не має господаря. 
Сумно дивитися на бере
ги Інгулу на Балашівці по
близу нового моста. 
Власне, то не береги, а ве
ликих масштабів звалища 
для сміття. Гори сміття, 
що наросли тут за багато 
років. Щербаковський 
провулок, Шахтарський 
провулок — місця, котрі 
мешканці Балашівки пе
ретворили на звалища для 
всякого непотребу, роз
садник інфекційних захво
рювань. Чепурненькі бу
диночки, що приліпилися 
на кручах, радують 
гарними фасадами, 
лими вікнами, які

сивери а —

починає- 
із подвір'я, 

підпрмєм-

око 
саіт- 

вихо-

• Хто забруднює Інгул • Подаруй міськкомунгоспу фантазію 
дять на вулицю. І зовсім 
інше враження справля
ють непарадні стежки, що 
виходять до річки, звіду
сіль оточені купами кон
сервних банок, 
іграшок, забитих 
попелу.

дитячих 
тварин,

Чому байдуже 
ставляться до таких сусі
дів Інгулу дільничі ін
спектори міліції, кварталь
ні комітети?

Не один раз порушува
ла газета питання про кві
ти в нашому місті. Слід 
відзначити; в місті щодня 
відбувається багато змін, 
які свідчать про те, що 
воно постійно кращає, що 
можна до будь-якої спра
ви підійти з творчим 
натхненням. Пам'ятаєте 
лист М. Філякова, опублі
кований у іазеті під заго
ловком «Посади свою 
троянду»? Автор листа на 
мит«» примружив очі і 
уявив, що на вулицях К,ір- 
ла Маркса і Шевченка не
ма настирних ЬаЬусь, не
зграбних кошиків, а й тіль
ки квіти, ряди чудових 
троянд, гладіолусів, 
машок.

Мов дитяча гра: при
мружив очі — і все грає 
райдугою, все небуденне, 
сонцесяйне, казкове. Гру, 
запропоновану нашим чи
тачем, підтримали в уп
равлінні зеленого госпо
дарства — і виготовили 
красиві, оригінальні при
лавки для продажу квітів. 
І зручно, і гарно. Голов
не — гарно. Так у всьому: 
трошки фантазії, 
до дорученої 
творчої видумки, 
тячоі святковості 
сяє вітрина райдужними 
діамантами, затанцює лис
тя мерехтінням тіней 
тротуарі...

Адже погодьтеся, 
дитячий кінотеатр 
справжнісінькому літ 
який неначе присів пере
почити в дендропарку, — 
це чудово. Тим паче в на-

ро-

любозі 
справи, 

отої ди- 
— і за-

на

шому місті—колисці авіа
торів. Гордість Кіровогра
да — училище, з якого 
щороку розлітаються -з 
Бурятію, Арктику, Узбеки
стан — у різні куточки 
країни молоді льотчики 
цивільної авіації, котрі на
вчилися у нас літати. А що 
ми знаємо про славні тра
диції цього учбового за
кладу? Чи багато кірово- 
градціз відвідали музей 
авіації в училищі, експо
натами якого захоплюва
лись радянські космонав
ти, Зарубіжні гості нашо
го міста?

Отже, є в місті традиції, 
своя гордість? Звичайно, 
було б спрощено назвати 
кінотеатр «Космос» чи Ка
їре «Сівалка». Але давай
те трохи примружимо очі 
й уявимо невеличке ка
фе, де все нагадувало б 
жнивне поле, гарячий по
дих степового вітру, світ
ло 
яке тоне в розливі колос
ся... Мабуть, затишно бу
ло б 
діти 
кази 
ком, 
мось 
степовим. І " нехай би ви
падковий гість цього ка
фе — приїжджий з іншо
го міста — потім згадав 
це затишне підприємство 
громадського харчування, 
як пам'ять про нас, кіро- 
аоградціз, і наш Кірово
град. Іноді йдеш містом і 
дивуєшся 
чийогось 
байдужості. Вже і 
оскому «Хвилинки», 
жинки», «Вогники»... Адже 
прекрасно, що маємо ми 
в Кіровограді, скажімо, 
ресторан «Добруджа», що 
влаштовуємо театралізо
вані передсвяткові ярмар
ки, під час яких залюбки

ліхтаря з комбайна,

у такому кафе пос-і- 
ззимку за чашкою 
чи фірмовим тістеч- 
яке теж було б яки- 
особливим, нашим,

трафаретності 
мислення чи 

набили 
, «Сні-

даруюгь нам свій талант 
артисти нашого театру. А 
згадайте оті вози з гар
бузами на ярмарках, ку
ліш і юшку, що їх розли
вають у миски веселі мо
лоді кухарі...

Є з місті ірадиції — 
про це пишуть читачі в 
листах до редакції, е своя 
гордість, тільки ми ще ке 
навчилися показувати її 
іншим.

Чимало зусиль повинні 
тут докласти і міськко- 
мунгосп, і виробничо-рек
ламний комбінат, і асі ми, 
хто живе і працює в Кі
ровограді.

Від читачів продовжують 
іти листи з пропозиціями 
зробити Кіровоград свят
ковим, неповторним міс
том. М. Філякоз, скажімо, 
пропонує за прикладом 
вінничан закласти «Сквер 
сімейного щастя». Уявіть 

,собі, скільки гарних дерев 
виструнчилось би десь на 
околиці чи біля 
доз 
молоді 
ку про 
своєму 
дерево 
з сім'ї 
батько 
динку зворушливий клено- 
чок...

Немало, думається, тут 
могли б допомогти й ко
мітети комсомолу підпри
ємств,

брати юи трикутничок 
під вікнами?»

Цілком слушні заува
ження висловлюють і інші 
читачі, розповідаючи про 
невпорядкозаяі аулиці та 
сквери, о хорошою ініціа
тивою, наприклад, висту
пили два роки тому ком
сомольці і молодь заво
дів «Червона зірка» і 
тракторних гідроагреіа- 
тів — упорядкувати парк 
понад Інгулом на Новій 
Балашізці. Скільки чудо
вих задуміз було у юнаків 
і дівчат, котрі виходили 
на суботники, розчищали 
парк, прибирали сміття, 
щоб не тільки собі — 
всьому місту подарувати 
чарівний оазис. Але доб
ре починання не знайшло 
підтримки з міськкомуи- 
госпі. Сьогодні наполови
ну розчищений парк змо
ву заріс бур’янами, деін
де перетворився у звали
ще для сміття.

А чому б не обладнати : 
в місті кілька куточків, які ;• 
б нагадували про його 
неповторну історію? І як

найкращий день у що в Одесі є кафе «Анги- 
житті посадили 

щастя. Народизся 
син — і молодий 

посадив біля бу-

нозобу-
міста. Одружилися 

люди — і на згад

узявши ділове 
шефство над куточками 
відпочинку, над озеленен
ням та благоустроєм рід
ного міста.

«Мені прикро проходи
ти повз поштове відділен
ня № 26 по вулиці Вар
шавській, — пише Г. Лу
ценко. — Прямо у вікна 
відділення дивляться з 
квітника розкішні бур'яни. 
Багато молодих людей 
працює а цьому поштово
му підприємстві, то невже 
не можна очистити і при-

лона гну» і «Золоте телят
ко», приміщення котрих— 
розгорнуті сторінки весе
лих книг, то чому в Кіро
вограді немає кафе 
«Вершники» чи, скажімо, 
театральної набережної? 
Ці запитання ставлять у 
своїх листах юні читачі га
зети, яким хочеться пиша
тися рідним містом, за
хоплюватись ним. Хто на 
ці запитання відповість?

Бо й справді вулиця — 
це не просто відрізок 
простору, який необхідно 
пройти. Вулиця — це свя
то людських усмішс-к, 
феєрія знайомств, гале
рея інформації. І хто за
перечить, що вулиця не 
виховує?

Л. КРАВЕЦЬ, 
спецкор «Молодого 
комунара»,

УВАГА, НОНКУ Р
(ДЛЯ НЕБАЙДУЖИХ, УВАЖНИХ І ДОТЕПНИХ)

ПЕРШИЙ МІКРОФЕЙЛЕТОНУ
Ти любиш своє місто? Ти хочеш, щоб жити в ньому 

було сьогодні краще, ніж учора, а завтра — краще, 
ніж сьогодні? Ти дотепний, твій погляд гострий, тебе 
обурюють хамство, неохайність, невпорядкованість.' 
Саме для тебе ми віднриеасмо в газеті постійно дію
чий конкурс мікрофенг.етону. Якщо ти не дуже впев
нено володієш пером, напиши звичайний лист, рсм- 
и:<жи, що тебе схвилювало. Тема нескінченна — «Кі
ровоград і кіровоградці».

чити; прекрасне і огидне, мить і вічність? Як побачив 
наш позаштатний кореспондент М. Тернаесьний ф*- 
сади звичайного будинку в центрі міста. А може, ти 
підкажеш нам, де саме зроблено ці знімки? І підка
жеш адреси для інших? А може, ти зафіксуєш на фо
тографії порожню вітрину стінної газети чи витопта
ний газон, милу усмішку продавщиці чи закоханих у 
міському парку? Дивись, вибирай, фотографуй. Пока
жи нам у знімнах свій Кіровоград, ного будинки і ву
лиці, його мешканців.

Учасників обох коннурсів чекають цікаві премії і 
сюрпризи.

На конверті зазнач: »За зразкове місто*.
Бажаємо успіхів!

ДРУГИЙ — ФОТОНЕСПОДІВАНКИ
Ти вмієш фотографувати? А головне — ти вмієш ба-
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Ж ИСТИ, змережані пер- 
тими поетичними стро

фами, прозовими спробами 
тощо. Вони надходять до 
нас із різних куточків об
ласті як несміливі посланці 
початкуючих авторів, що 
потрапили в царину крас
ного слова.

Власне-, молоді поети не
рідко нагадують людей, 
що намагаються подолати 
солідні водні простори, не 
володіючи елементарними 
навиками плавців. Отож де
хто, залишаючись на міл
кому, тримається руками за 
дно, імітуючи справжню 
плавбу. Інші, вперто до
лаючи кожен метр, виби
раються на глибину річки, 
підкорюючи її повільно, але 
впевнено...

Поезія—це теж примхли
ва, безмежна й чарівна рі
ка, яка скоряється далеко 
не кожному молодому 
поетові, не кожному під си
лу пірнути в її глибинні те
ми, дістати з її дна диво
вижні перла поетичних об
разів.

1 дуже добре те, що біль
шість наших початківців 
прагне серйозно, вдумливо 
й наполегливо гранити 
свою поетичну майстер
ність, оспівуючи людей пра
ці, рідні простори Батьків
щини, радянське сього
дення.

Ми вже не раз друкува
ли вірші Людмили Попчук 
із села Защити Новомирго- 
родського району. Молода

псетеса тяжіє у своїй твор
чості до афористичного 
осмислення найблагородні- 
шої праці хлібороба: 

Земля, зерно і мозолясті 
руки — 

Першооснова всіх основ! 
Бо то — життя найперша 

запорука, 
В якому труд пульсує, 

наче кров.
Олена Розливан з Добро- 

величківки оспівує невтом
ну працю залізничника,

свідчать про те, що вони 
ще мало гранять свої ряд
ки і не завжди доду/лують 
їх до кінця.

Скажімо, Петро Селець- 
юді у вірші «Білі коні в зе
леному полум’ї» у фоль
клорному плані вирішує лі
ричний настрій свого ге
роя, де є і солов'ї «сірого 
кольору», і білий лебідь «як 
вість негадана». Та «най-

ПРИМХЛИВА 
РІКА ПОЕЗІЇ

огляд пошти

світлий образ матері у 
своєму вірші розкриває 
Григорій Семсрій з Бобрин- 
ця, на цю ж вічну й святу 
тему написали поезії кірс- 
воградка Марина Доба та 
інші.

Приємне враження справ
ляють поезії О. Парфенопа 
із Світроводська, П. Се- 
лецького з Новоархангель- 
ського району і кіровоград- 
цл Р. Любарського, які те
матично «осучаснюють» 
свої.твори, знаходять свіжі 
порівняння, епітети, мета
фори тощо. І все ж прикрі 
недогляди у віршах авторів

страшніше», що згоряють у 
зеленім полум’ї не тільки 
спомини, а й «очі милої». А 
сам герой димком уплітає
ться «у схід черлений».

Поспішне нанизування 
поетичних деталей на сю
жетну лінію вірша призве
ло до того, 'що він став 
подібним до шашлика, в 
якому один шматок м’яса 
недосмажейий, другий пе
регорілий, третій зовсім 
сирий. Ось чому автор у 
цьому вірші направо й налі
во римує: полум'ї — заспо
коєння, кснс-.й — полі і т. д.

Нерідко через поспіш-

ність початкуючих авторів 
у їхніх творах трапляються 
абсурдні рядки. Наприклад, 
кіровоградець А. Кузьме- 
нок говорить:

Смотрит ночь на нас 
блеском глаз.
До чого тут «блеск»? Хі

ба дивляться ним, а не 
очима?

Таких нєдорсчностей чи
мало у віршах П. Шлапачу- 
ка з Кіровограда, Н. Пори- 
нос із Світловодського ра
йону, Ю. Марциненка з Ма- 
ЛОБИСКІЕСЬКОІ о району, КрО- 

сивостсй, прохідних ряд
ків — у віршах М. Кузем- 
ського.

Но псе гаразд і в гумо
ресках. Ті гуморески, що їх 
прислали до редакції В. Ре- 
п’яшник із Знам'янки та кі- 
ровоградка М. Орлова, ма
ють надто вже ходові, за
яложені сюжети. А, як відо
мо, трафарет у мистецтві— 
це ссе одно, що паперові 
квіти на живій клумбі.

Поетичною творчістю не 
можна легковажити, адже 
поезія, за висловом Івана 
Франка, — це вогонь в оде
жі слова. .

Наближається 60-річчя 
ВЛКСМ. Сподіваємося, що 
цю знаменну подію наші 
автори оспівають у своїх 
нових пристрасних поезіях, 
присвячених героїчному 
минулому комсомолу і на
шому молодому сучасни
кові.

В. ВАСИЛЕНКО.

„ДНІПРО“-

„ЗІРКА“—0:0

Футбольне поле о Черкасах у дуже по
ганому стані: нерівне, на трав’яному 
покриві багато лисин. Воно метрів на де
сять коротше від кіровоградського. Тому 
перед матчем старший тренер «Зірки» 
Ю. І. Расторгуев поставив перед підопіч
ними вимогу: грати якнайпростіше, від
мовлятися від «мережив», особливо в 
лінії захисту (якість поля протипоказана 
цьому), розтягувати оборону суперників 
з допомогою довгих передач. Чекали та
кож, що господарі поля після двох по
разок перед зустріччю із «Зіркою» 
зроблять усе. щоб поліпшити своє тур
нірне становите (номанда посідала 21-е 
місце ■ зоні). Тим-то гості застосували 
ігрову схему 4у4у2 — попереду Воло
димир Новановський і Валерій Самофа
лов.

Деякі передбачення не виправдались. 
Чериащани. побоюючись, мабуть, супер
ників. грали обережно. І при втраті м’я
ча майже всією командою відночувапись 
на захист своїх воріт. Це полегшувало 
дії кіровеградців: вони подовгу володіли 
м’ячем, методично просувалися до 
штрафного майданчика господарів поля,

але в завершальних епізодах діяли не
точно.

У другому таймі футболісти «Дніпра» 
активізувалися. Михайлові Михайлову 
двічі довелося переводити на кутовий 
м’яч, який ішов під перекладину еоріт. 
Контратаки ж гостей не були ефектив
ними.

Матч закінчився нульовою нічйсіо. От
же. < Зірка» в трьох іграх на виїзді здо
була чотири очка — на одне очно біль
ше. ніш у чотирьох попередніх матчах 
другого кола, два з яких команда прове
ла на своєму полі.

Інші матчі закінчилися так: «Атланти
ка» — «Кристал» — 0:1, «Новатор» _ — 
«Шахтар» — 2:0, «Спартак» — СКА (К) — 
1:0, «Торпедо» — «Авангард» — 1:0, «Бу
ковина» — «Поділля» — 1:0. СКА Ш)— 
«Говерла» — 2:2. «Колос» (П) — «Мета
ліст» — 1:2. «Кривбас» — «Колоо (Н) — 
2:0, «Десна» — «Фпунзенець» — 2:0, 
«Суднобудівник» — «Стапт» — 0:0.

17 серпня иіповогоадці прийматимуть 
Хмельницьке «Поділля».

ДЕ КАЛ Я ГІН

16 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

*— «Чає-. 8.35 — Гімпасїпка. 
8.55 — Фільм ..’Хвилина мов. 
чаипя». 10.30 — «Клуб кіио- 
подорожей». 14.30 — «Сіль- 
‘’їжі будні». ІКІнопрограма. 
15.20 — - По музеях і писта- 
вочпих залах». 15.50 
«Дзвеніть, цимбали». Кон
церт. 16.15 — Літературні 
чнтаг.іїя. В. Кавепін. «Перед 
дзеркало і». 17.05 — • Рід.іа 
природа». 17.30 — «Відгук
ніться, сурмачі’;.. 18.00 — 
«День за льем». (Кіро
воград). 18 15 — - Рішення 
.пищевого (1978 р.) Пленуму 
ЦК КПРС — у життя. «Удо
сконалювати збиральну тех. 
піку». 18.35 — «На воро
незьких простопах» Кон
церт. 19.10 — - Людина і за
кон-. 19.40 — До 150-рІччя 
З дня народження Л. М Тол. 
етоіо. «Дитинство». Теле- 
рнстава. Частина 1. 21.00 — 
«Час». 21.30 — Філі.м-кои- 
нерт «Скрипкові сонати 
Л. Бетховена -. 22.35 — Док. 
телефільм «Атака на висо-

ту>. По закінченні — мо
вник.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— К. т. Новини. 10.15 — 
А. Лупов. «Лісова легенд.»». 
Вистава; 12.06 — К. т. -Тс- 
леслужба хорошого на
строю». 12.30 — Танцює 
М. Есамбаєв. 13.00 — К. т. 
Літературний театр. Е. Каза- 
кевич. «Зірка». 16.30
• Людина і її справа». 16.55 
-• «Аграрна політика пар
тії — в дії». 17.10 — «Клуб 
поріднених міст». Опес.а — 
О--.іу (Фінляндія). 17.40 — 
«Письменник і час». Висту
пає А. М’ястківський. 18.00
— «Хлібний пан Херсонщи
ни». 13.30 — Реклама, ого
лошення. 19.00 — К. т. «Віс
ті». 19.30 — К. т. До 60-річ
чя ВЛКСМ. «Комсомольська 
традиція». Ровенська облас
на комсомольська організа
ція. 20.35 — «Україна ясни- 
вус». 20.45 — К. т. «На доб- 
панія, діти!». 21.00 — «Чає». 
21.30 — Фільм «Нічна змі
на». По закінченні — к. т. 
Новини.

17 СЕРПНЯ

лебачечпя: ігнпппі маршру
ти». (К-д). 13.15 — Мульт-
(1)іль” «Хто я такий?» 13.30
— «Голоси народних іистру-
’.іептіп». (Балалайка). 19.15 
-- «Життя науки.». 19.45]— 
ЇІ.-С. Бах. ♦ Бпглідснбурзький 
концерт 2». 20.00 — До
150-піччя з дня народження 
Л. М, Толстого. 'Отроцтво». 
'Голев иста” а. Частина 2. 
21.00 — «Час». 21.30 -- Док. 
фільми про шкідливість ал- 
коголіпму.т 22.10 — 'Концер
ти Г. Архипог.ої», Передача 
5. По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Для Ді
тей. « Хати яка-порти ика ».
10.45 — Фільм «Нічна змі
на». 12.05 — Камерний КОИ- 
цєпт. 1G.30 — Фільм для ді
тей. «Шпчипь’т шукає бать
ка». 18.00 — Естпядний кон
цепт. 18.30 — Для дітей. 
«Сонне миру». 19.00 — Віс
ті. 19 80 — Співає Н. Суржи- 
па. 20.00 — Док. Фільм «Мо
сква». 20.40 — 'Ил ланах 
республіки». 20.56 — «На 
добрані'', пітні» 21 00 
«’Кіс... 21.30 — М. Гопькнй. 
'Виколи». Вистава. В перер- 
пі — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 3.35 — Гімнастика. 
8.53 — Концерт. 9.40 —
-Т. М. Толстой. ^Дитинство». 
Ті лсвистпва. Частина 1. 
14.30 — Док. фільми до Дня 
Повітряного Флоту СРСР. 
15.15 — «На приз клубу 
♦Шкіряний м’яч». 16.00 — 
Концерт. 16.30 — «Екран мо
лодих». 17.30 — Док. теле
фільм «Я — чорноморець». 
18.00 — «Газета, радіо, те-

18 СЕРПНЯ
ПЕРША ЧНОІР'-МА. 8 ПО 

— «Час» 3.35 — Гімнастика. 
8.55 — Му.”'ТІІІІЛЬМ 'Кам’я
на квітка». 9.95 — Вірші ро
сійських поетів v г-ін-юпаині 
московських школярів і уч-

Н1Б ПТУ. 10.10 — Л. М. Тол
стой. «Отроцтво». Тслевис.та- 
ва. Частина 1 1.30 — Док’, 
телефільми. 15.20 — «Шахо
ва школа». 15.50 — «Кому
ністи 70-х ». 16 20 — «Екран 
молодих.-. 17.20—Док. фільм 
'• Аптолюш’толі. ттді’лтаіііе!» 
17.10 — Пісні ЛІ. Тирівсодіг,- 
вл. 18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — «До Лпя По
вітряного Флоту СІ’СР.».. (Іїі- 
роиограл). 13.2-5 — «Справи 
депутатські». 18.55 — ' Мис
тецтво Індії». 19.25 — До 
і50-піч*’я а дня паропжения 
Л. М. Толстого. «Юність». 
Те.човис.тапа. Частина 8. 
21.00 — «Час». 2.1.30 — «Кі- 
нопаиорама». 23.00 — «Ме
лодії і ритми -зарубіжної 
естради». ГІо закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.15 — Лля ді 
•сей. «Сонце миру». 10.45 — 
Коппсрт органної музики 
11.15 — М. Горький. «Зиісо- 
пи». Вистава. 15 50—«Моск
ва і москвичі». 16.20 — Сні 
вас 6. Райков. 16.45—<0-шп 
за всіх, усі за олпого». 17.30 
■— • Подвиг». 18 00 — «Па
літра». 18.30 — Вісті 19 00 — 
МІяснаоодіїйй »'оігойїіпй тур
нір: 'Сокіл» (Київ) — «Трак
тор» (Челябінськ). 1 і 2 не- 
ріодп. 9.0.35 — «На ланах 
республіки-». 9.0.45 — «На
добрані", діти1» 21.00 --
••Час». 2.1,30 — Міжнародний 
'•лкейиий турнір; «Сокіл» 
(Київ) — «Трактор» (Челя
бінськ). З період. 22.10 <— 
телефільм 'В усьому винна 
Зяліпа». По закінченні — 
новини.

ииимиимидммяиавмямаиии.1 «і winwi nw< w» ju^wi шщ
Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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— і в серквл 1978 року ------ -
Донецький ордена Трудового 

Червоного Прапора 
полі те х н іч н її й і петит V/ т

ПРИЙМАЄ СЛУХАЧІВ >

нл підготовче відділення
НД ,1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Па відділення приймають осіб із закінченою серед
ньою освітою з числа передових робі пижів, колгосп
ників, що мають безперервний стаж практичної ро-' •

_ боги не менше оліїсто року, і звільнених у запас із 
лав Збройні х Сил СРСР.

Підготовка проводиться за такими спеціальнос
тями:

1. Технологія і комплексна механізація підземної
розробки родовищ корисних копалин зі спеціаліза
ціями: • - і

— технологія і комплексна механізація нідземноі 
розробки пластових родовищ;

— організація та управління гірничими підприєм
ствами*).

2. Технологія і техніка розвідування родовищ ко
рисних копалин.

3. А\арі інсйдсрсі.ка справа*).
4. Вудівннцтво підземних споруд і шахт*).
5. Геологічна зйомка і розвідування родовищ ко

рисних копалин•).
6. 1 ірвичі машини і комплекси за спеціальностями:
— виробництво і конструювання тірвнчпх машин

та комплексів; и V-
— машини га устаткування збагачувальних фаб

рик.
7. Гірнича електромеханіка*).
8. Електрифікація та автоматизація гірничих ро

біт*).
9. Збагачення корисних копалин.
10. Технологія машинобудування, металорізні вер

стати й інструмент н. ' ' ' :
11. Промислова ісплосисргстика.
12. Металургія чорних металів*).
13. Лісталозпавство, устаткування і технологія іср- 

мічпої обробки металів.
14. Обробка металів тиском*).
15. Механічне обладнання.заводів чорної мсталур-

і ії*).
16. Манніті та апарати хімічних виробництв.
17. Хімічна технологія твердого палива.
18. Технологія рекуперації вторинних .матеріалів 

промисловості.
19. /Автомобілі та автомобільне господарство.
20 Автомобільні шляхи. ■ ’
21. Електропостачання промпеловпх ■ підприємств,

. міст і сільського господарства.
22. Електричні системи.
23. Електричні етапнії.
24. Електропривод і автоматизація промислових,

установок. ' ч, ,• ”. ,
25. Автоматика і телемеханіка. , • л
26. Електронні обчислювальні машини.
27. Автоматизовані системи управ :ііг-пя.
28. Прикладна математика.
29. Економіка та організація гірничої промисло

вості.
30. Економіка га організація маїппнобудівпої про

мисловості.

Форма навчання па підготовчому відділенні — ден
на з відривом від виробництва/

Тривалість навчання — 8 місяців.

Відбір і направлення молоді па підготовче відді
лення здійснююсь безпосередньо керівники підпри
ємств, будов, організацій, транспорту, зв’язку, кол- 
і сенів, командування військових частіш за рекомен
дацією паотійпих, комсомольських і профспілкових 
організацій. 1

• Па ці спеціальності прийом жіноіг обмежений.
Особи, направлені на навчання, подають приймаль- 

іі:й комісії "заяву, направлення, документ про серед
ню освіту (оригінал), характеристику, завірену гер- 
бовсю або круглою печаткою керівником підприєм
ства. колгоспу і т. д.. секретарем партійної чи ксмсо- , 
мольської організації, виписку з трудової книжки, 
завірену корівником підприємства (організацій), 
6 фотокарток (знімок без головного \6ony) розміром 
3)<4 см. медичну довідку (форма № 280). Паспорт і 
війсі.козий квиток (иріглисне свідоцтво) подають 
с-собпсто.

При зарахуванні слухачів пл підготовче відділений 
беруться до уваги результати співбесіди з профі
люючих предметів у межах програми середньої ніко
ли, середній бал з документа про освіту, виробнича и 
громадська характеристики і загалі,ішй трудовий 
стаж.

Зарахованих забезпечують гуртожитком і стипен
дією їй умовах і в розмірах, установлених для сту
дентів вузу.

Тих, що успішно витримають випускні екзамени, 
зараховують на перший курс денних факультетів ін
ституту без складання вступних екзаменів.

Приймання документів — з І жовтня по 10 листо
пада. а віл воїнів, звільнених у запас у листопаді і 
грудні 1978 року, — по 15 січня 1979 року.

Співбесіда — з 15 но 24 листопада. Зарахування-^
з 25 но 00 листопада.

Початок занять з ї грудня.
Документп приймають щодня (крім неділі) з 9 по 

16 годину.

Адреса: м. Доисцьк-66, вул. Артема. 58, політехнік- > 
ний інститут, приймальна комісія' підготовчого відді
лення (кімната № 212).

РЕКТОРАТ. ’

316050, ГСП, Кірсеоград-50, вул. Луначарсьиого, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу пистів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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Редакції газети ^Мо.юдий комунар» терміново 
потрібен коректор. ■
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