х. .,ПрОВ0гРЯЛ^Ь?Г
фбліотека ілі. и. к власна .*
^РУЛС^КОІ)
- ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виховувати
активних
будівників
комунізму
ЗАВДАННЯ КОМІТЕТІВ КОМСОМОЛУ РЕСПУБЛІ
КИ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ КОМУНІСТИЧНОГО ВИ
ХОВАННЯ МОЛОДІ В СВІТЛІ РІШЕНЬ ХХУ! З’ЇЗДУ
КПРС і ХХУі З’ЇЗДУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ ОБГОВО
РЮЮТЬ УЧАСНИКИ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО СЕМІНАРУ-НАРАДИ СЕКРЕТАРІВ МІСЬККОМІВ І РАЙКО
МІВ КОМСОМОЛУ, ЯКИЙ 10 СЕРПНЯ ПОЧАВ РОБО
ТУ В СТОЛИЦІ УКРАЇНИ.
На семінарі-нараді ви
ступає кандидат
у члени
Політбюро,
секретар ЦК
Компартії України О. С.
Капто.
Доповідь
зробив пер
ший секретар ЦК ЛКСМУ
А. І. Корн.існко.
Розвиваючи політичну і
трудоеу актианість підро
стаючого
покоління, від
значалося на .нараді-семінарі, треба завжди пам’я
тати настанову звітної до
повіді Центрального Комітеїу XXVI з'їздові КПРС:
найважливіше, найголовні
ше в роботі комсомолу—
сприяги формуванню по
коління людей політично
активних, які знають спра
ву, люблять працю і вмі
ють працювати, заежди го
тові до захисту
Батьків
щини. В цьому зв’язку ви
рішального значення на
буває перебудова бага
тьох ділянок і сфер ідео
логічної роботи, яка по
винна повніше враховува
ти особливості нинішнього
етапу суспільного розвит
ку, відповідати духові ча
су, Еисокому політичному,
культурному й освітньому
рівню радянських людей.
Учасники семінару-наради
підкреслювали, що шляхи
такої перебудови чітко і
ясно сформульовані в рі
шеннях
XXVI з’їзду, ви
ступах Генерального сек
ретаря
ЦІ< КПРС, Голови
Президії Верховної Ради
СРСР товариша Л. І. Бреж
нєва, в постанові ЦК КПРС
«Про дальше поліпшення
ідеологічної, ПОЛІТИКОЕИховної роботи».
Величезна роль у фор
муванні
комуністичної
ідейності, активної життє
вої позиції /холоді нале
жить системі комсомоль
ського
політичного нав
чання, економічної освіти.
Спиняючись на питаннях
агітаційної роботи в мо
лодіжному
СереДОЕИШІ,
учасники семінару-наради
відзначали особливу важ
ливість масово-політичних
заходів за місцем прожи
вання, використання вже
діючих у житлових маси
вах комплексів
масовополітичної роботи, клубів
політичного інформування,
прсЕедення масових свят
суниць, населених пунктів.
Відповідальні
завдання
стоять також перед засо
бами масової інформації.
В інтернаціональному
і
патріотичному
вихованні
слід широко використову
вати підготовку до святку
вання 60-річчя утворення

СРСР та 1500-річчя місі«
Києва.
Значну уЕагу на єемінарі-нараді було приділено
питанням трудового вихо
вання молоді, підвищення
завдань. Бойову програму
її активності в розв’язанні
соціально - економічних
дій комсомолу республіки
на трудовому фронті, від
значали учасники, викла
дено у виступі члена Пзлітбюро ЦІ< КПРС, першо
го секретаря ЦК Компар
тії Укоаїни товариша В. В.
Щербицького на пленумі
ЦК ЛКСМУ е нинішньому,
році. Треба піднести зна
чення комсомольських ор
ганізацій у формуванні у
молоді глибокого розу
міння ролі
суспільно ко
рисної праці, престижнос
ті будь-якої професії, ви
хованні почуття
гордості
за приналежність до про
відної сили суспільства —
робітничого
-п^ву, слав
ного колгоспно^з
селян
ства.
Формування комуністич
ного ставлення
до праці
невіддільне від виховання
почуття господаря вироб
ництва, своєї
країни, єід
боротьби за бережливість
і економію робочого ча
су, енергії, палива, сирови
ни, матеріалів. Тут, як під
креслював
Леонід Ілліч
Брежнєв, ми маємо про
вести велику роботу з ви
користанням
оізноманітних форм ідейно-політич
ного впливу.

Комсомольські організа
ції
повинні добиватися,
щоб турбота про нього—
наше неоціненне багатство
— стала кровною справою
кожного юнака і дівчини. .
На семінарі-нараді йшла
також ділова роз/иова поо
завдання морального ви
ховання молоді, заходи по
Бдосконалєнню
стилю і
методів виховної роботи.
Зверталась увага не необ
хідність підвищення діє
вості атеїс пічної пропаган
ди, формування
у моло
дих
людей правильних
естетичних поглядів і ху
дожніх смаків, ефектив
ного використання в ре
алізації
загальновихоаних
завдань
фізичної
культури.
У роботі семінару-нара
ди беруть участь відпові
дальні
працівники
ЦК
Компартії України, керів
ники ряду республікансь
ких міністерств і відомств.

Семінар-нарада продов
жує роботу.

НА DFH3
ГАЗЕТИ «МК»
ілтгигтудхгмасгаає?

ЛІДИРУЮТЬ
ОЛЕКСАНДРІЙЦІ
Напружено, цікаво про
ходить
багатоденна вело
гонка школярів на призи
«Молодого комунара». В ін
дивідуальній гонці на 10 кі
лометрів переміг кандидат
у майстри спорту з Перноглайсьна Володимир Пере-

лазний, другим був олександрієць Станіслав Карчевськин, 50-кілометрочий
крмтеріум вулицями облас
ного центру
виграв ніровеградець Владислав Шку
ро. Призерами
стали та
кож Віктор Малин з Хмель
ницького та
запорожець
Сергій Трубников.
Групова гонка на 50 кі
лометрів визначила
ліде
рів першого етапу змагань
в індивідуальному заліку
Фінішувавши
в іруповій

15Я
ОРГАН KIPO.BQ
З

Виходить
5 грудня 1939 р.
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ҐЯТИРІЧКА:
СЕМЕСТР ТРЕТІЙ,

ТРУДОВИЙ

ФЕСТИВАЛЬ
СБЗ

НЛСМЛІЮТЬ
ялетшш
За підсумками соціаліс
тичного змагання другого
кьарталу
серед комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів КіроЕО!радського
заведу радіовиробів пер
ше
місце
присуджено

КМК слюсарів
механо
складальних робіт (брига
дир
Валерій Губський).
Перехідний червоний вим
пел комітету
комсомолу

бригада імені XXVI з їзду
КПРС отримала за високі
виробничі
успіхи. Денні
норми хлопці, як правило,
виконують
на
105—110
процентів, ЕСЮ продукцію
здають тільки з першого
пред’явлення. А це нелег
ко, коли взяти до уваги,
що колектив ЕИГОТСЄЛХЄ

необхідне обладнання ке
тільки для свого цеху, а й
для заводу в цілому. Тут
не обійтися без професій
но'і майстерності, грунтов

них знань. Тільки за дру
гий квартал
продуктив
ність праці в І£МК зросла
на 2,2 процента,
а фонд

заробітної плати становив
5 тисяч 735 карбованців.
Для бригади, де есього ві
сім чоловік, це чимало.

Зранку над будівельщім
м аі і да п ч и ком Л11 пн язь кого
цукрозаводу
полііцу.тн
комсомольські пісні. Сюди
з’їхались
представники
студентських
будзагонів
па фестиваль,
присвячо-.
пий Дню будівельника.
З вітальним
словом до
будза гонінні в
звернувся
комісар
Кіровоградського
зонального
СБЗ
Сергій
•Лушников:
— Понад 1300 студенті«
вузів, учнів технікумів і
МТУ. об'єднаних у 51 загін
трудяться цьоіо літа в М
районах області. — сказав
Сергій. — Вони намітили
виконати
будівельно-мон
тажних робіт більш як нч
мільйон
карбованців. У
рік.
коли ми вдвадцяте
відзначаємо
народження
республіканського
будзагову. юнягаї і дівчата нввчп.тьннх закладів Кіроио
градщипи трудяться удар
но. завзято.
Кращими в зоні голова
будкому ПМК тресту «Ні
ровоградмашвазкбул» В. О
Лпходід назвав СБЗ «Бри
гантина»
і «Товариш» з
Кіровоградської о будіве іпного технікуму. їм вручено
почесні грамоти, грошові
премії.
Фестиваль' продолжи їй
спортсмени. Гарячі баталії
розгорілись .ча волекботьних майданчиках, зелено
му футбольному поті, в на
нруженні тримали вбрліва'іьник:в шахісти.
Закінчилось студентське
свято концертам агітбрига
ди затону
«Сучасник» іт
КЇСМу Закінчилось радіс
но, бадьоро. ■ щоб завтра
так же задзвеніли ке тьми
па студентських будовах.

А. КРИВОРУЧКО.
Добро еєличкієсьний
район.

Слюсаря І. Д. Горгуле.чка знають як досвідченого
наставника.
Його
учні
швидко оволодівають спе
ціальністю
мєханоскла-

дальника. Микола Нагорний недавно
прийшов у
цей КМК, а сьогодні вже
працює, нарівні
з усіма.
Крім І. Д. Горгуленка на
ставником може бути ко

На
знім
ках: нагоро
ди кращим;
складна пар
тія; з піснею
жити еєєслїше.
Фото
Б. МАСЛЕН
НИКОВА.

жен член бригади. П'яте
ро з них — Ударники комуністи.чної праці; а комсомолець
Володимир
Дмитренко Еиборов звання «Кращий рсбітник цеху».

о. АФАНАСЬЕВА,
член бюро комітету
комсомолу
Кірово
градського заводу радіовиробів.

ГОНЦІ
місце
в індивідуальному
заліку
сць СтаЖелїі Н.'ЇЖ’Ж
Кіровоградец ь
Владнелав
Шкуро —
на третьому.
Його випереджає
п£.г.«п“'”’-ї'^м‘т'с”Віктор
иерелазнии.
1
,-,{,іЛерство у Номандному
залгну захопили оленсандрійці Друга команда Пепвомаисьна __ „а другому
віни'і’ Л&/іР.Є'ГЬОМу
ЕИ*°• «Ці ДЮСШ облвно з Кі
ровограда.

«КРИВБАС» —
«ЗІРКА» - 1:2
З настроєм бойовитос ГІ.
самовідданості,
колекти
візму вийшли на цю зуст
річ іпровоградці. Без роз
відок сопи кинулися в ата
ку всіма ланками.
*1Де
двадцята хвилина. З флан
гу під гострим кутом б є
Внлерій Самофалов. Голкі
пер «Кривбасу» Валентин
Шатохін не втримує м яча

і випускає його з рук. А
ТуТ _ Юрій Касьонкін. Він
і забив перинні гол.
Окрилені успіхом, гості
намагаються
збільшити
результат. Це їм вдається
через сім
ХВИЛИН. 1ІІСЛЛ
удару
Самофа.’іова
на
штрафному
майданчику
«Кривбасу»
па м’яч ви
йшов Федір Студи ьов і по
двоїв рахунок.
Після відпочинку госпо
дарі намагаються уникну
ти програшу. Вони великії
ми силами іідуть у напад.

Ма п’ятдесят п’ятій хвили
ні суддя із Харкова Віктор
'Гкаченко призначає в бік
гостей одинадцяті і мс т роепй
штрафний удар- Але Вале
рій Музнчук
парирував
м'яч. Та все ;к через кія-Ьг
на хвилин господарі ско
рочують розрив.
До фі
нальної сирени міг відзна
читися Самофалое. але йф
му ке вистачило влучнос
ті. Наші земляки іч граяп
— 2:1. До речі. кже чствт»тий рік підряд вони завда
ють Роразкн крінзбасівцям
на їхньому полі.

13 с&рпвя 1981 року
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ЕКІПАЖІВ, 600 ШТАБІВ «кп
МОЛОДИХ ЛЕКТОРІВ, 568 ПОЛПЖФо,?

МАТОРІ В.

ІДЕОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖНИВ

СТАЛИ
переможцями
У перших рядах звитяжців хлібної загінки йшли
комсомольці та молодь області. Працювали натхнен
но, по-ударному, спираючись на досвід своїх настав
ників, використовуючи їхні життєві уроки. Ось вони,
молоді гвардійці жнив:

Серед комбайнерів, які
жнивували на СК-5:
Сергій Святелик з радгоспу імені Димитрова Устинівського
району — з
площі 359 гектарів зібрав
11300 центнерів зерна.
Дмитро Паладій з кол
госпу імені Суворова Бобршіецького району — на
306-гектарній площі зібрав
9564 центнери зерна.
Володимир Шншмарьов
з колгоспу
імені Паркоменка
Новоукраїнського
району — з площі 291 гек
тар зібрав 8772 цсіітнсрп
зерна.
Микола Сизранський з
колгоспу
імені
Карла
Маркса Добровелнчківського
району — скосив
зернові на площі 396 гек
8670
тарів і намолотив
центнерів зерна.
Сергій Грушка з колгос
пу імені XX з’їзду КПРС
Опуфріївського району —
з 246-гектарпої площі зі
брав 7596 центнерів зерна.
Анатолій Колотигін з
колгоспу «Дніпро» Світловодського району — ско
сив зернові на площі 314
гектарів, намолотив 7589
центнерів хліба.
Омелян Петренко з кол
госпу імені
Куйбишева
Гайвороиського району —
па 270 гектарах
зібрав
7509 центнерів зерна.
Серед молодих комбай
нерів, які
жнивували на
СК-6:
Микола
Вакуленко з
колгоспу «Дружба» Олек
сандрійського району —із
345-гектарного лану зібрав
12041 центнер зерна.
Андрій Трюхан з радгос
пу «П'ятнхатський» Ост
рівського району — на 313

гоктарах намолотив 10572
центнери зерна.
Олександр Прилуцький
з колгоспу «Зоря комуніз
му» Долинського району—
підібрав валки на площі
3/8 гектарів,
намолотий
10364 центнера зерна.
Олександр
Підкуль з
радгоспу Псрсгонівського
цукрокомбінату
Голованівського району
— па
316 гектарах
намолотив
10005 центнерів збіжжя.
Серед комбайнерів, які
працювали на СК-4, най
більше зерна — 5048 цент
нерів — намолотив Петро
Козішкур з колгоспу імені
Фрунзе Ульяновського ра
йону.
Серед жаткарів, які пра
цювали
на агрегатах
ЖРС-4,9:
Іван Настасієнко з кол
госпу імені Фрунзе Улья
новського району — ско
сив зернові на площі 462
гектари.
Петро Гнешій з колгос
пу імені Калініна Новоукраїнського району — по
клав у валки ранні зернові
на 460 гектарах.
Микола Бііцеок з колгос
пу імені Комінтерну Опуфріївеького району — ско
сив хліба па 425 гектарах.
Серед молодих водіїв:
Микола Чсрнега з кол
госпу «Маяк» Зиам’янського району — автомобі
лем ЗІЛ-ІЗО перевіз віл
комбайнів па тік
12321
центнер зерна.
Василь Юрескул —водій
І Іовоукраїпського автонідпрнємства 10041 — авто
машиною ГАЗ-53 відтран
спортував з поля на тії»
12490 центнерів зерна.

Жнивують
не
тільки
комбайнери, жаткарі, їхні
помічники, водії. Жнивує и
агітаційно - пропагандист
ський
колектив.
Бо не
можна сьогодні уявити ус
пішний хлібозбір без зма
гання, вручення
прапор
ців, вимпелів переможцям,
без зірок на комбайнах,
пристрасних бесід. Це все
робота ідеологічних акти
вістів.
лекторів,
65
молодих
~_____ ____ ,
політінпропагандистів.
форматорів працювали ни
нішніх жнив на полях ра
йону. І як працювали.
Молоді хлібороби району
відправили в засіки рідної
Вітчизни 20
тисяч тонн
зерна.
Колгосп
«Росія«
продав державі 6592 тон
ни, колгосп імені Ульянова
обмолотив ранніх зернових
— 5196 тонн.
Завершено
на всіх 50746
гектарах.
Захарівські
комсомольці
Володимир
Шишмарьоз і
його помічник Віктор Якубовський зібрали хліб на
290-гектарній площі і на
молотили майже і 9 тисяч
центнерів зерна. Цей ком-

НАШ СПІЛЬНИК КОРОВАЙ
переможцем змзгачн.
лодих жниварів Рзио"у’ .
тепер зайняв одне з пер
ШИХМІСЦЬ серед молодіж
них екіпажів
Кіровоград
ЩНеИбоюся сказати, що в
цих досягненнях Є вклад
і наших
комсомольських
ідеологічних працівників.
ІА Задовго ДО збирання хл^
біа агітатор Л юоов«

Хсомольсько - молодіжпостаичовуТИЦКМ КПРС? Ра
ди Міністрів
СРСР «Пре
додаткові заходи по забез
печенню
збирання
врз
жаю, заготівель сільсько
господарських продуктів і
кормів у 1981
році та У
Пішного
проведення зи
мівлі
худоби
В пеР'ОД
1981 — 1982 рону».
Немала
доклала зусиль комсомоле-

Здається, ще вчора він був упнем
Бобрппсцъкого
СИТУ № 2. А сьогодні — механізатор широкого про
філю, повновладний господар широкого лапу. Сьогод
ні Олег Малий — шофер колгоспу імені XX з’їзду
КПРС.
Ревно слідкують за першими трудовими кроками
енна батьки — доярка цього ж господарства Раїса
Петрівна і механік тракторної бригади Микола Ми
хайлович. А він не підводить: щодня транспортує з
поля до кормового майданчика 1-4 тонн зеленої маси
еспарцету, перевиконуючи змінне завдання у півтора
раза.

ський агітатор, щоб молоді
хлібороби
якнайповніше
втілили В ЖИТТЯ
ОСНОВНІ
положення партійного до
кумента. На
обжинках у
колгоспі імені Пархоменка,
коли вшановували В. Шишмарьова і В. Якубовського
як переможців, Любов Неї.-кко по праву стояла по
руч з героями жнив.
Уміло несли до хліборо
бів слозо партії, мобілізу
вавши їх на ударну пра
цю, агітатори В. Антонен
ко. О. Вергун, А. Земба.
у полі серед
молодих
хліборобів
колгоспу «Ро
сія» була щодня Валентина
Бсйпан.
Неабияким інте
рес у жниварів викликали
її повідомленая про стан
справ у болгарських хлібо
робів, з якими змагаються
механізатори «Росії».
Веселі, радісні обжинки
проходять у колгоспах ра
йону. А що за
свято без

Е
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дзвінкої пісні чи запаль
ного танцю!
Як добрив
друзів приймають трудіа.
нини полів молодих культ
армійців. Це вони звеселпли їх у короткі
ХВИЛИН',І
жнивного перепочинку, ц0
вони вітали
їх біля коц.
байнів щирим, добрим сло
вом, улюбленою
ПІСНОЮ
60 разів виступстли під час
нгнив 20 агітбригад ранг,,
ну, більшість
учасників
яких — комсомольці.
Вагомий
комсомольсь
кий коровай нозоунрзїнців. Бо ввібрав він у себе
трудову звитягу
тих, хто
сіяв і ростив хліб, завзят
тя жниварів, високі уст
ремління всіх, ХТО
Вбо.іівав і дбав про нього.

О. КОЗЛОВСЬКИЙ,
перший секретар рай
кому комсомолу,
м. Нозоукраїнка.

Г V.
• гЖ

и

у
Д

Осе. і настала довгождан
на, радісна пора обжинків.
Тепер — підбиття підсумків
змагання, вшанування зви
тяжців жнив-81.
Другий рік підряд вибо
рює першість у трудовому
суперництві жниварів кол
госпу імені Суворова Бобринецького
району Дмитро
ПАЛ /\ ДІЙ ( на знімку злі
Значно перевиконав
ва),
свої зобов'язання і Павло
СЕРГІЄНКО з
іцього ж
колгоспу. Хлопцямі вручено
перехідний Червоний прапор
господарства.
Фото а. ГРИБА.
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До кінця липня зостава
лось ще чотири дні. Та я
поспішав. Поспішав у кол
госп імені Горького, який
ось уже кілька років од
ним із перших у районі
закінчує жнивувати. Гос
подарство за участю мо
лоді в жнивних
роботах
(приміром, із 11 комбай
нових екіпажів
9 комсо
мольсько-молодіжні)
ос
танні два роки не знає со
бі рівних на Кіровоградіцині.
— Вчора у Великих
Трояках святкували об
жинки, — сказав інструк
тор райкому
комсомолу
Олександр Родік.
Та одного комбайна ми
псе ж побачили
па полі.
Недалеко за селом (звід
ти Великі Трояки видно,
як па долоні) від лісосму
ги до шляху
поволечкп
простувала хмара куряви.
Проги сонця у ній ледве
вгадувався велетень «Ко
лос». Комбайн ішов рівно,
впевнено,
що працював
останні
години (навіть
хвилини).
Останній валок вистиг
лої пшениці витікав пра
воруч од шляху і впадав
у барабан «Колоса», що
миті вкорочуїочись. А пра
воруч шляху горіла стер
ня. Ще вчора після обіду
Андрій Драчук, заступник
секретаря комсомольської

організації колгоспу, запа госпу по роботі з молод казовіипій.
І жкивувагп
лив зі школярами цс поле дю) не було коли. А цьо Олег пішов
не тому що
з усіх кінців. Стерня го го року ще з зими
готу боявся
дорікань ко.мсоЗаздалегідь знав, мольців: «А тч
рить тихенько, ліниво, бо вався.
біжп сам
солому дбайливо підібра що збиратиме хліб із Ста спробуй, тоді
й казатнли, заскиртували і обора- ніславом
Свіптковськпм. меш». lie тому — у кожли: стоять зараз скирти
вогню
застраховані від
чорними рамками масної
ріллі.
жнива
—
Фактично
згорнулись у кас учора.
Всіма одинадцятьма ком
байнами закінчували. Од-_
разу по закінченні обжин
ки відсвяткували урочис
НА ЖНИВАХ —
то. Переможців відзначи
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ СЕКРЕТАР
ли грамотами, грошовими
преміями, ясхраво-черво-—
пов'яза чи Тому навідувався частіше
ними бпидамп
— сказав до тракторного стану, до ного врешті, є своя робо
їх. А тепер,
укінці секретар парткому помогли готувати «ІІнзу» та, яку ВІК повинен викоІ'\,‘аІг.1‘
бездоганно
Андрій Григорович Русав- до
хлібозбирання.
ськпй, — можна і відіспа С. Сві’ітковський комбай (О. Бурлака у цьому від
ношенні
хлопець тяму
тись.
нер старанний, роботяіцпй, щий), а тому, що вік хлі
Олег Бурлака, секретар уміє зберегти техніку сам бороб і рано чи пізно мукомсомольської організа І інших до цього привчає. Гсин
11 П Оспробувати
пп
_
збирати
ції, про успіхи па жнивах «Пива» його п’ятий сезон хліб; а ще дця
щоб
говорить мало: очевидно, жнивувала, а глянеш па підняти бойовий ТОГО,
дух говавважає, що так і мушок» неї — мов нова.
рппіів власним прикладом.
бути, ніяк ис інакше. А
Добру школу пройшов
Вважають,
що важчі
може, тому, що в успіхові ватажок цього ліга. 1Іожнива тоді, коли дощі на
комсомольців є і його ва справжньому
відчув, як
гома
частка, а
про цс важливо ис розслабитись, перешкоді, коли ві гри ви
кладають стебла до землі
скромні люди не говорять. коли на тебе покладено ве Правильно.
Та для ново
ликі
надії.
Йому
ці
жнива
Комсомольський секре
бранців найважчі
жнива
тар жнивував уперше, бо були необхідні ще й для ось такі, як цього року _
досі за навчанням та за ро того, щоб міцніше утвер СПСК0ТІ1І. Коли І ПерСПОЧіІботою невідкладною (Олег дитись як секретареві. Ад тп нема
часу, і па соп
приклад відводиться година, най
працював агрономом, на же особистий
ці заступник голови кол- найпереконливіший, найдо- більше дві; коли пече. Як

ПЕРШІ ЖНИВА

у достеменному пеклі.
За дванадцять жнивних
днів жодної краплини не
впало з неба. Такої спека
давно не пам'ятають. Але
не зломились ті, хто впер
ше сів за кермо комбайна.
Своє перше літо жнивува
ли учні місцевої
школи
Віктор Берловський та
Ігор Липок. їм та ще Ва
лерію Румпку на початку
жнив (така вже традиція
в колгоспі імені Горького)
вручили трудові книжки
колгоспників,
то ж хіба
могли вони спасувати? .А
ще рівнялись на секретаря
колгоспних комсомольців
— Олег закликав
до ре
кордів, отож і йшли па ре
корди. Хай і невисокі, але
свої власні, а тому й до
рогі.
До Олегового комбайна
щодня навідувався Андрій
Драчук,
розповідав про
справи з колгоспі, про со
ціалістичне змагання ком
сомольців району. Олег па
період л інів зоставив замісті» себе серйозного ке
рівника— чотири роки неред ним Андрійі очолював
КОМСОМОЛЬЦІВ
господарства. Часу па :жиивах обмаль, та все ж знаходили
ватажок
і
заступник
п’ять-десять хвилин для
розмовп
про результати
вчорашнього дня, про ідс-

ологічне забезпечення, по
бутове обслуговування.
Турбот улітку в ком і гету комсомолу, як відомо,
чимало. Та плана внконуу гйх
їсться бездоганно
кожен
організація
де
за себе і трохи
працює
У ПІШІШПІХ ЖН'Ібільше,
вах взяло участь близько
70 молодих хліборобів, —
більше половини
комсо
мольців і молоді господар
ства.
— Про коленого з шіх
хочу сказати хороші, вдяч
ні слова. Про комбайнерів
Віталія Влассчка і Анато
лія Добряпсі.кого, Віктора
Берловського й Ігоря Ліь
сюка, Леоніда
Румика и
Григорія Пілецького, воді
їв Олексу Богачука і Во
лодимира Сзінтковського,
жаткаря Василя Захарчу
ка, трак горне га Анатолія
Ходжаева,
про
інШкх.
Жнива ми закінчили опе
ративно і якісно завдяки
їхнім стараниям.
...Зерно звезено до ко
мори. солому утрамбовано
в скирти, стерня вже не
колеться. Гаряча пора за
плечима Та для багатьох,
як і для Олега
Бурлаюі.
вона зостанеться в нам яті добрим
спогадом про
свої перші жнива.
В. ТЕЛІЖАНУльяновський район.

13 серпня 1881 рожу

„Молодий колгуиар**

поле. Зупинялися комбай Вдвох вони замінили лан
ни. Ненадовго,
до завт цюгову передачу приводу
рашнього
ранку. Сходи копнуеача на еластичнішу
лись до гурту комбайнери, пасову.
Власне, жнива стали для
притомлено гомоніли. Про
уроком
все, чим жили
ці дні. А них не першим
Теоретичні
коли тисли
правиці один хліборобства.
одному, збираючись до знання й початкові прак
дому, обов’язково
хтось тичні навики в механізатор
ській справі прищепив їм
зачіпав традиційну тему:
вдумливий
педагог,
ке
— То як твій Микола?
рівник учнівської вироб
— Старається.
ничої бригади, що діє при
— Мій теж не байдикує, Зеленській середній шко
есе до штурвала прагне.
лі, Володимир Васильович
— Дозволяєш?
Оченаш. А ще назчив по— Аякже. Хай набиває справжньому любити зем
руку...
лю, працювати на ній. Чи
Вони помічники комбай- не завдяки цьому жоден
Шарков, із нинішніх
випускників
нерів. Микола
Юра Гонтар, Лідія Конд- школи не покинув батьків
рич, Петько Широбоков. ської домівки. Всі хлопці
працювати в
Вечір —
найкраща для залишились
рідному колгоспі. А Вік
них пора.
Дістане хтось
квачика, тор Бідаш, Сергій ІваненАнатолій
Іванець,
То було, як
достигли
білу фарб«/ і порядкує не ко,
вишні, а яблука тільки по
квапливо
біля агрегата. Олександр Нероба і зви
Шарко
чали нализатися,
як за
Всі знають: зірочку малює, чайно ж, Микола
успішно пройшли перше в
дзвенів у степу бентежно
а може, й дві.
житті жнивне випробуван
колос. То було якраз у
— А я вже завтра...
їхні комбайни працюва
переджниз’я...
Співчувають
нишком: ня.
...Гуркотіли громи. Били ли поруч. «Колос»
...їх
вітали
однаково
парт не ладилась, значить, ро
привітно.
Подарунками,
а могутні литаври і замов групорга
'тракторної бота.
кали за видноколом, там,
квітами. Батьків
і синів,
комбайнерів і їхніх поміч
де бере початок синій Ін
гулець. Палахкотіли обрії,
ників.
прошиті вогненними пас
— Спасибі, що не під
вели, що хліб зібрали, —
мами.
«...Зараз піде дощ», —•
подякував голова колгос
подумав і міцніше
наліг
пу Анатолій
Григорович
на важелі
комбайна. —
Польовий і однаково міц
«Хоча б встигнути...»
но потис усім руки.
Прокинувся весь у хо
А
навколо
вирувало
лодному поту.
свято. Найперші
в житті
—Це ж треба, — усміх
обжинки...
нулася дружина, коли роз
повів про той сон. — Жни
ва не встигли початися, а
ти вже гарячкуєш.
м
Іван Іванович ніколи не
вірив сновидінням. А тут
■ ...Ніс вулицею пшенич
на тобі — вдруге згадав.в
ний сніп — символ пере
На
засіданні
правління
— А. я і сьогодні, і завт можця змагання. Ніс ко
колгоспу. « А іцо, коли й бригади Володимира Ва
— нерозлучні су
трохи ра, — не приховує радос лоски
справді
збирання буде сильовича Шарка
важким?» — тривожно за попереду. А далі — Гон ті Юрко — наймолодший путники свого життя. Вони
пахли волошками сонцем і
тар, Гуменний,
Широбо- серед них.
стукало у скронях.
Після засідання
затри ков,
Кондричі. Ніхто не
Помічники... Вони — не рссами з-над Інгульця.
хотів поступатися ордено підручні у
мався у голови.
досвідчених,
Поруч Юрко — його на
трохи
— Слухаю, Івановичу, — носцеві першістю. Та хіба авторитетних
Серйозний,
«капітанів», дія.
підвів голову А. Г. Польо вженешся за його рекорд а позноправні творці ре стомлений.
ним графіком: 19 липня — кордів,
вий.
Притьмом відчув потрепродовжувачі
1093 центнери, 21 — 1168 славного
з ним.
— Жнива на носі...
поговорити
хліборобського бу
22 — 10441 За кілька днів ремесла.
— Вірно.
плеча, мовив
Торкнувся
надтріснутим
—А комбайнерів не
Щодобиі агрегати пра- незвичним,
на перше місце в області
стачає.
вийшов,
а «обертів» не- цювали
18—20
годин, голосом:
— Теж правильно.
Стомлюваеся
збавляв.
комбайнер
— Ходім зі мною, си— А що коли я?..
Лише Гонтарі трималися і до шіурвала ставав по- ну...
Голова замислився. Гон неподалік від нього.
мічник. Такий,
Обабіч вулиці
до них
вахтовий,
тар знав, про що він ду
— Але ж і «вагові кате метод роботи застосову- щиро всміхалися чисті вік
має. Звичайно ж, зважує, горії» у нас різні, — жар вався у колгоспі «Украї- на білих будинків,
при
менша: тував Іван Іванович. — Ва на» на всіх агрегатах.
котра з двох бід
нишкли чепурні садочки.
залишитися
без комбай сильович
має
п’ятнад
А вони йшли. Один ба
Створюючи сімейні екі
нера чи без механіка?..
цять зірочок, а для моєї пажі, правління турбува чив світ оновлений і при
— Що ж, — мовив на «Ниви» й одинадцяти ви лося не
тільки про те, крашений руками ратаїв,
решті. — Спробуй, Івано стачило.
щоб іще більша згуртува своїми
руками. Другий
вичу.
Він теж очолив обласне ти
маленькі колективи. зориз на навколишню кра
старенький
Він сів на
змагання.
Прагнуло навчити молодь су ще очима дитини. І не
який з
минулих
СК-4,
працювати
на прикладі уявляв світу іншим. Хоча...
жнив стояв без господаря.
батьків. І
комсомольці
Він прийняв уже естафету
За рекордами не ганявся,
вчилися, вболівали, твори від батька, він теж засіва
але й задніх не пас. Із со
Вечорами, як падали си ли. Юра Гонтар, наприк тиме землю радістю... І
ціалістичними зобов’язан ні роси, як соняхи тупили лад став співавтором бать дуватиме вічність.
нями по намолоту зерна голівки
додолу, нишкло кової
рацпропозиції.
М. ЧЕРНЕНКО

а
ДІДУ,
косять.

вже

хліба

справився одним із пер
ших у колгоспі «Україна».
— Косять? — приклав
Не одні жнива промай
кощаву долото до вуха. нули з тих пір. Не одну
— Ти дней... А я думаю, тонну зерна видав з бун
що воно ото гуде зранку?.. кера свого комбайна Іван
— А ви ж чом не йдете? Іванович
Гонтар — колпозубилася і госпний механік, комуніст.
— Коса
грабки шашіль побив...
А оце знову, напередод
— То беріть батькову, ні хлібозбирання, приви
— піднялись насмішкуваті дівся йому сон.
Те саме
брови.
поле,
громи-блискавиці,
— Та ні. хай уже мо комбайн. Тільки не
один
лодші — Петько Широбо він на капітанському міст
ков, Гонтар, Шарки...
ку, а з Юрком — молод
(Із розмови вісімдеся шим сином.
тилітнього зеленського
«Пора, значить, і йому в
пенсіонера Миколи Ми
новича Дорошенка з вну поле. Давно хлопець про
ком».
ситься» — вирішив про
себе.
— Ну що, Юрію, лаш
туйся в дорогу, — мовив
за сніданком.

ЩАСЛИВІ
ПРИКМЕТИ

СОНЯЧНІ
ГОНИ

люди
Слово після жнив

ПРЕЛЮД
ВІЧНОСТІ

ВИ-

ПОМІЧНИКИ
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Сонце вже вмощувалося
на спочинок. У селі один
за одним спалахували вог
ні. А тут, у полі, було чу
ти, як дихає зерно — важ
ко, з натугою, мов в том
лений чоловік.
Микола
Олексійович
Роторів стояв схвильова
ний, зніяковілий. У руках
— букет квітів. Дівчата з
агітбригади
подарували.
День народження в нього.
За жнивами мало не за
був. А вони, бач, не забу
ли. Навіть про тс. що його
улюблена
— «Ноле моє,
поле моє» А. Філіпсика, у
сина дізналися. І співали,
аж серце схвильовано за
билось. Того, мабуть, працювалося йому добре.
Притомлені очі комбай
нера пожвавішали. Згадл-

лпея дівчата
зі «Степівчанкп». Дехто з недовірою
ставився до її виступів:
-------- ’
рівень, мовляв, не професінний, концерт
забирає
час (сорок хвилин у жни
ва — багато!).
— Вп розумієте. — ка
зав тоді. — Люди у нас
добре працюють. Але не
так — впряглися
і тяг
нуть. Навіть у жнива. Лю
дям радість потрібна.
Сама Наталка М’ясннкович (культармійський ва
тажок) боялася:
чи змо
жуть цю радість подару
вати? І лише коли під час
виступу комбайнер Петро
Козлов
приєднався
ДО
культармійців і почав чптати гуморески, трохи заспокоїлася. Здається, вийде.

А навантажений в агітбригадізців
справді
«жнивне»: щодня виступи
перед механізаторами, во
діями, працівниками хлі
боприймального
пункту.
До того ж вони брали
участь в урочистих прово
дах механізаторів у поле,
вшануванні правофланго
вих,
організували «вог
ник» для тваринників ча
честь їх професійного свя
та. А ще робоїа. Наталка
М’ясннковпч
— диспет
чер, Сергій Колабаиов —
інструктор по спорту, Ва
ля Гаврилович — вожата.
Випускникам школи (а їх
н ять) теж нелегко: вступні
екзамени, репетиції. Та ко
ли запитала — почула:
— Іак буває матомишся за день, що йти нікуди

не хочеться. А копії згада
єш, що репетиція, іюспіїнаєш, аби не
спізнитися.
Самі її сценарій «При
йшли жнива, жнивам до
рогу!» розробили. Поєдна
щире слово
ли в ньому
самовіддану
подяки за
працю і пісню, зігріту сер
цем, дошкульний жарт па
адресу гпх, хто з холод
ком виконує свої обоз язкп.
А ще комсомольці
хо
чуть окремі програми пов
ністю присвячувати людям
праці. Організувати, при
міром. виступ-вшанування
чи виступи-портрсти зви
тяжців трудових буднів —
люди цс заслуговують.
Багато задумів у культ
армійців. І вірпться,
що
вони здійсняться бо шука
ють, молоді не заспокою
ються.
Л. ІВАНИЧ.

ПЛАНЕТА

ГРЕЦІЯ: РЕАКЦІЯ

«шш
У ніч з І на
2 червня
міністерство оборони Гре
ції несподівано оголосило
про військові навчання в
столичній області. Наступ
ного дня стало відомо про
змову, що готувалася ре
акційним
офіцерством з
мстою повалений існуючо
го ладу. Змовники мали
намір арештувати політич
не н військове керівництво
країни,
захопити парла
мент,
урядові установи,
засоби зв’язку і військові
об’єкти, припинити
дію
конституції, відмінити на
мічені на осінь парламент
ські вибори і звільнити з
ув’язнення ватажків війсь
ково-фашистської
хучгч,
яка була при владі з 1967
по 1974 рік.
Змова прихильників хун
ти, що не вдалася, є ще
одним свідченням активі
зації останнім часом реакдійніїх сил у країні. Грець
ка преса не раз писала про
вилазки, що почастішали,
ультраправих. Буквально
наступного дня після спро
би перевороту в Афінах
було підпалено два вели
ких універмаги, незадовго
до цього вибухом
було
завдано
значної шкоди
будинку комітету Компар
тії Греції в м. ІЗсрія. Де
далі частіше на стінах ру
дників і па огорожах по
являються
фашистська
сфастнка,
хуптівські ло
зунги і вимоги звільни ги
«чорних полковників». Ак
тивізуються й прихильни
ки відновлення монархії в
Греції. Що стоїть за цим?
Греція вступає у відпові
дальний період. Восени в
країні мають відбутися
парламентські вибори, які.
на думку багатьох грець
ких та іноземних спосте
рігачів, можуть привести
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до перемоги демократич
них сил, що, природно, пі
в якій мірі не влаштовує
місцеву реакцію та її за
океанських покровителів,
котрі й далі хочуть трима
ти Грецію в путах своїх
ядерних баз, використати
її в авантюристичній полі
тиці нагнітання напруже
ності в районі Середземно
мор’я, Близького п Серед
нього Сходу.
Активізація правих ек
стремістів
иаііерсдодпї
парламентських
виборів
викликала законну трйво*
гу грецької громадськості.
КГІГ та інші партії демо
кратичної опозиції зажа
дали від уряду вжити рі
шучих: заходів,
щоб по
класти
край діяльності
ультраправих терор не сів і
змовників.
Червневі події МИМОВО
ЛІ нагадали багатьом пе
ріод 1967 року, коли Гре<
цін також перебувала на
передодні парламентських
виборів, на. яких перемога
демократичних сил не ви
кликала сумнівів. І тоді
сіісцслужби США і НАТО
з допомогою реакційного
грецького офіцерства здій
снили операцію
«Протістей», поставивши при вла
ді па 7 років
військово»
фашистську хунту.
Гіркий досвід недавньо«
го минулого
примушує
Грецію бути
напоготові,
Народ Еллади, підкреслю
валось у заяві Бюро преси
ІІК КГІГ, зберігає пиль
ність і своєю рішучою бо
ротьбою та єдністю має
кран дЬ
намір покласти
ультраправих а
яльпості
добитися демократичних
змін.
Яніс ЛІЧОС,
грецький журналіст.
|АПН|.

США, Нинішній рік ознаменувався дапьшим погір
шенням становища великих
американських міст. У
лабетах жорсткої фінансової кризи опинився Чікаго,
Це велике місто країни, на думну ного жителів, швид
ко йде до свого банкрутства.

У кризовому стані перебуває громадський транс«,
порт: закрито ряд станцій метро, припинено рух авто
бусів і приміських поїздів,
швидко скорочується
кількість робочих місць.
На знімку: черга біля біржі праці а одному з гірнл
городів Чікаго. Цим людям довелося залишити роботу/
бо у міських властей немає ноштів виплатити їм зар-]лпииадвиївь

(Фотохроніка ТАРС-РАТАУ). ,.
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Н. Еаленська: «Відчуваю особливу відпо
відальність за свою героїню...»
ЕДАВНО

в

нашому

місті
гастролював
Н
Оренбурзький театр драми

годпі, в добу
великих
швидкостей,
ми часто не
маємо часу, а то іі бажан
ня оглянутися на людину,
яка живе поряд. І коли я
граю жінку, яка залиши

імені М. Горького Ще сві
жі в пам’яті цікаві зустрі
чі з ного творчим колекти
вом, з молодими артиста лася самотньою, відчуваю
ми, які у більшості вистав особливу відповідальність
були достойними партне за неї. Моя Лід а має та
рами акторів старшого по лант — кохати. Таких лю
коління. Цілу галерею зво дей ііс багато. Іноді ми не
рушливих образів створи помічаємо їх, не вміємо ці
ла молода артистка Н. Ва- кувати.
ленська. її героїнь об’єдну
А ось Людмила з виста
ють внутрішня сила і доб
ви «Ретро» все має — ма
рота. Ліда з «Аморальної
теріальне
благополуччя,
історії» Е. Брагінського та
чоловіка, роботу,
друзів,
Е. Рязанова. Иірандоліна
не має тільки щирості. Во
з «Шинкарки» К. Гольдона холодна іі байдужа.
ні, Наташа з «Фальшивої
Де витоки даного жіно
монети» М. Горького...
чого характеру? Над цим
Кореспондент поза віта гзамислююсь я, працюючи
ного відділу культурного
над роллю. Адже зіграти
життя
нашої
газети
жіночу.долю — це значить
Я. ФЕДЧЕНКО зустріла
прожити її на сцені, як у
ся з Н. ЗА.ПЕНСЬКОЮ.
житті. Лише заглибившись
Л. ФЕДЧЕНКО:
Ніно, у суть образу і пережив
будь ласка, кілька слів ши через нього всі радо
про свої ролі і про себ> в щі й невдачі героїні, мож
цих ролях.
на добитися цього.
Н. ВАЛ ЕНСЬКА:
Ко
Л, ФЕДЧЕНКО: Виста
жен актор у своїх творчих ва «Ретро» мала особли
пошуках рано
чи пізно вий успіх у кіровоградсь
приходить
до класичної кого глядача. Чим ви йо
ролі. Вона — ие справжнє го пояснюєте?
випробування.
На мою
Н. ВАЛ ЕНСЬКА: Ду
думку, дуже важливо зна
маю. у цьому спектаклі
йти в драматичному мате
нашому театрові вдалося
ріалі класичної п’єси судосягти гармонії змісту і
•іяепий аспект і органічио
сценічного втілення п’єси
ВІПТВООІІТІІ його па сцені,
О. Галіна. Тут -— ціле су
В Міряіііо’ііиі я побачіїзір’я майстрів, 1 Іародпий
ла сучасне жінку
— ро
артист РРФСР С. Єжков,
зумну. добру.
НІЖНУ н
артистки
ЗАСЛ У ЖОIIІ
сильну Жінку в якої при
Жигало та
РРФСР
О.
великих
її
суспільних
можливостях че все вихо та 3. Уллповська. заслу
артистка ДАРСР
дить гапазд в особистому жена
житті У чому
причина? .1 Ка.тіожи.з заслужений
Можливо.
хоч як цс не артист РРФСР А. Солодндивно саме в її незалеж лін .. Вистава — то урок
ності? Моя героїня не мо душевності, • людяності,
же ПОСТУПИТИСЯ ба ж а п і >іч доброти, яких не замінить
лідирувати у
стосунках «антикварне» благополуч
і жінкою, чя...
МІЖ чоловіком
Вона бореться і страж,іа.-.
Л. ФЕДЧЕНКО: І, на
Л по втрачає
при цьому решті, традиційне запитан
жп і к радісності. енергій- ня: яку роль ви мрієте зі
ПОСТІ. ПОЧУТТЯ гумору.
грати?
Іі. ВАЛ ЕНСЬКА:
За
Я. ФЕДЧЕНКО: Ви так
натхненно
говорите про моє ще недовге творче
свою Мірандоліну, що ду життя я грала в основно
мається — чи ие ця роль му сучасниць. Нинішнього
найулюбленіша?
року вперше зустрілася з
Чехова.
Н. ВАЛ ЕНСЬКА: Мені .і намгтурпєю
Андріївни в
цікаво
працювати
над Роль Олени
дуже
Вані»
роллю, в якій
проглядає «Дяді
.Мені довелося
непересічний
характер. 1 складна.
зігнати долю
людини. В «підтягуватись», щоб доєШннкарці» довелося тро рости, так би мовити, ДО
спосіб мис
хи переступити межу ко неї. засвоїти
медійної ситуації, щоб по лення автора п’єси і при
маска, а жива Міраіио.й- йти до власного .
на поста.іа персі
гляда світу Цехова.
чем. У-ноблсна ж роль. —потяг
Відчуваю в собі
Літа з «Аморальної істо до ролей у п'єсах вітчнчрії» Пгиіста, щира, дуже пяиих класиків. А ще хоті
зобна. Життя не навчило лося б зіграти в хорошому
її
хитрувати. У неї — мюзиклі.
Сильний хапактен і душа,
Бпевпепз. що цьогорічні
як>’ летко поранити.
гастролі — не остання на
Взагалі, таких людей пі- ша зустріч з кіровоград
каво грати, бо ж у радості ським глядачем.
Будуть
всі ми досить схожі, а от шс нові ролі і нові зустрі
СМУТОК ЧИ біль ПІП САМОТ- чі. які всім нам принесуть
пості у КОЖНОГО свій. Сьо- радість.

і
І
і

Хлопчик
Руслан,

Хлопчик щебетав. А ма му дворі мене
ніхто не
ти його плакала. Бо бачи переможе і ніхто не пова
ла, як болісно зітхнув Ва лить на траву.
Я можу
силь Максимович Галуш- більше за тебе підтягну
кін, торкнувшись погля тись на гімнастичній драдом
підкоченого аж до бині. Хоч
ти й майстер
плеча рукаєа піджака ко спорту, а вийшов з форлишнього фронтовика...
ми.
ЗУСТРІЧ ДРУГА. У залі
ЗУСТРІЧ ТРЕТЯ. На його
стихає гомін.
Кремезний сорочці
малюнок — дзі
чоловік, еєсь у білому, з дитячі
голівки і напис:
прапорцем у руці голосно «Поділись усмішкою сво
сказав:
єю». Він стоїть у колі сво
—На килим викликаєть їх однолітків і по-доросся чемпіон нашого двору лому відповідає
на їхні
Руслан Сушко.
запитання:
А чемпіонові лише сім.
— Які міста я знаю? Та
Він у борцівському костю
мі. Зібраний,
настороже багато, тільки в усіх не був.
ний і кумедний, мов герой Одного разу мами не бу
мультиплікаційного філь
му. Порівнявся з невисо ло вдома, а дитсадок ви
ким
худорлявим
хлоп хідний. То тато взяв мене
цем. схопив його за руну, на змагання. А так під час
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ЗАПРОШУЄМО ДО РОЗМОВИ

ЗУСТРІЧ ПЕРША. П’яти
ібнти з ■
У пас ма/юньний син. Ви думаєте; що робити
річний ХЛОПЧИК стояв
хлопчиком під час літніх нанінул — поаезти його в ■
біля Вічного вогню перед
село до бабусі, влаштувати в піонерському таборі,
обеліском
Невідомому
поїхати з ним до моря?.,
I голосне як відкрити перед хлоп'ям днвосвіт?
солдату, і гихвнько запи
Що скажуть батьки?
тував свою маму:
Що скажуть педагоги?
— А хто тут поховав їх,
Що скажуть піонерські комісари і комсомоль
ські активісти?
цих солдатів?
Що скажуть наші читачі?
— Добрі люди, яких ря. а
А пони що — наша розповідь про восьмирічнотували ці дуже сміливі і1 Б го хлепчика, який хо«е знати дуже багато, біжить
І звабливою стежиною свого радісного дитинства •
дуже красиві воїни.
цікавий, безтурботний, такий загадновий. І щлс— То це для них так ба' ■
В ливин.
гато квіток тут насадили7
І дерева он які! Теж для
них?
спритно
присів і звалив відпустки ми мандруємо
— Так. Шоб були вічно свого суперника на килим,
Потім
випростався
і невдо- у ті міста, де тато висту
серед краси.
волено сказав:
пав зі СЕОЇМИ
хлопцями,
Хлопчик бере з маминих
— Я так не граюся. Хоч їздив у Миколаїв, Одесу,
рук три квітки. Одну кла ти, Серього, й виступаєш
Київ, Світловодськ, Олек
де на гранітну плиту, теп у найлегшій ваговій кате
сандрію,
Новоукраїнку,
горії
і
поклав
на
лопатки
лу від Вічного вогню. А
все профтехучилище, але Федорівну...
потім підходить до поси не думай з мене сміятися.
— Е ні, Федорівна —
вілого чоловіка
і дарує Ти ж здався, ти ж просто
пожалів мене,
навмисно не місто, це — село, моя
йому другу квітку.
став в’яленим, наче риба бабуся звідти.
— Як вас звати, дідусю? мойва. Та постривай. Я то
— Все одно
там були
— Мене? Василь Макси бі ще покажу.
змагання. Дядьки з літаків
Це
справді
було
несер

мович. А тебе?
Ставали чемПросто Русланів стрибали.
— Мене Руслан, Руслан йозно.
Сушко, — відповідає гор
3 БЛОКНОТА ЖУРНАЛІСТА
до. Та й знову запт.тус: —
1о споабді у вас зірка зо
лота? Це вам її дали за те,
що ви били буржуїв?
—Щось на зразок такого.
ЙОГО бив.
— Я б теж
Але я ще не ВМІЮ добре
стріляти. А ЕИ сміливий і
красивий...
Сказав та й шмигнуе по
між людей з третьою квіт
кою. А Василь Максимо
вич Галушкін змахнув зі
який бачив вершника на золотому моно
щоки сльозу і промовчи:
— Такий слаений хлоп
чинка.
Руслан у цю хвилину батько, тренер, попросив піонами
і
майстрами
стояв уже перед моло своїх вихованців зробити спорту.
маленьку
приємність
його
деньким сержантом і дз--- А Б Одесу
чого ти
синові, який
давно вже
рувае йому третю квітку:
просить дозволити йому ЇЗДИЕ?
— Ось тобі.
За те, що «зборотися зі справжніми
— Теж у татову відпустти сміливий, сильний і кра асами». Це вже після того, ку. Купатися
І ДИБИТИСЯ,
як робив з ним
щоранку
сивий...
гімнастику, як показував як борються силачі ! я
Хлопчин біг алеєю скве йому найпростіші прийоми пробував тренуватись. Як
ру, у якему поховані відо борців класичного стилю.
мі і безіменні солдати. Йо Було смішнувато і серйоз вони. Але нічого не вихо
му хотілося розсіяти дов но. На
килимі — просто дить. Не дають мені шіанкола сміх. Але він не нава гра, а коли розробляв для ги. Кажуть: «Стрибай, пла
жувався це зробити, бо ба маленького сина спеціаль
вай, гасай за м’ячем а до
чив очі дорослих,
які не ний комплекс
гімнастич
усміхалися, — вони були них вправ, довго радився заліза
— зась!» Торік я
притінені скорботою, сум з лікарями та фахівцями поїхав з мамою
Б КиЇБ,
ні, стривожені. І водночас педінституту. І ось хлоп
татову
’.7 щоб
побачити
добрі та теплі.
Хлопчик чик
так «накачав» свої
притулився личком дг. ма м’язи, що йому не терпить команду. Там заблудився,
миної руки і знову прока ся зав’язати
справжній бо батько пішов купувати
зав тихо:
бій.
мені морозиво, а я пере
— Підемо, мамо Валю,
Та не вийшло. Еін зро плутав його плечі з плетуди, де всі розмовляють
і сміються голосно. Та на зумів батьків жарт. Тому чима якогось
олімпійця.
купляємо квіток. І будемо
То й побіг за
чужим тадарувати дядям, у яних є відповів:
хоч по одній медалі.
— Нічого, зате в нашо- том. Але^знайшоЕся одра-

м. Кіровоград,
аул. Луначарського, 36
БК 06987. (пдекс 61107.

Обет О 5 орун, вон

зу. Тато з мегафоном ме
не розшукав.
— А це ти вже куди зі
брався?

лан Сушко, який іЩосубо- ;
ти і щонеділі,
Щовечора
йде зі своїм татом у парк,
в кінотеатр, просто
на’
прогулянку до річки чи на
стадіон. Микола Євгенович
в розмовах ставиться до
нього як до дорослого. А
душею і серцем — як до
дитини, рідної, дорогої, та
кої слухняної і непосидю
щої.
І згадав я тоді слова Ге
роя
Радянського Союзу
Василя
Максимовича Галушкіна, котрий у дні вій
ни ВИНОСНЕ з-під обстрілу
дітей-сиріт: «Таки найпер
ший захисник для них —
батько. Та він загинув, ря
туючи інших дітей. Тепер
будемо захищати ми їх —
від зла й недоброї сили.
Як рідні батьки...»
ЗУСТРІЧ ЧЕТВЕРТА. І не
остання. Кращий
учень
1-го класу Кіровоградсь
кої десятирічки № 6 Рус
лан Сушко промчав шкіль
ним подвір’ям, вигейдуючи над головою
дзвони
ком. Все, останній
день
навчального
ооку. Хлоп
чик біг і радісно сміявся.
І сміялася його мати, і Га
лина Іванівна,
його вчи
телька.
Я взяв
у нього коро
теньке і таке незвичне для
інтерв’ю. Запитую
мене
цілком серйозно,
його
Алов бувалого:
— Які ж плани на май
бутнє, Руслане?

І це йому дуже подоба
ється (звертаються ж, ні
би до дорослого).
— Готуватимуся до осе
ні. В спортивну школу пі
ду, мабуть. Боротьба кла
сична — це потім. Мені б
— плавання та стрільба з
пістолета.
— А як буде в тебё
влітку?
— Поїду в піонерський
табір. Гам тато — інструк
тор. І мені ЕЗЯВ путівку.
1о я допомагатиму йому.
Та ще хочемо перечитати
багато книжок і переночу
вати біля вогнища в лісі.
В кінотеатр ходитиму.
— Які ж кінофільми то
бі подобаються?
т
— «Вершник
на зело*
то/лу коні», наприклад.
----- То це не для дітей.
—Чому? Це — фільм,легенда. Згадайте:
пісня
зупиняє чудовиська, квітне
розпускасться,
коли зу?
сірічаються хороші люди.

А що там багато про лю
бов .показують, то нічого
— казка ж. Я, знаєте, теж"
закохався, —
відкриеас
мені свою таємницю Рус
лан. — В одну десятиклас
ницю. У неї доегі-предовгі коси, лагідні
і веселі
очі, Бона знас багато ка
зок, гарно співає.
У неї
гарний і добрий тато...

— На дядькову
дачу.
Там садитимемо калину і
цибулю. ’А потім розчис
тимо річечку і буде в нас
криниця!
Я слухав його щебетан
ня і з-’адав травневу роз
мову на конференції бать
Вибач,
Русленчику, що
ків, яку проводив міський
таєм
відділ народної освіти. Там повідав усім твою
була зачитана анкета для ницю. Але так хочетьс.6,
старшокласників.
Одна
дівчина так відповідала на ш,об в усіх дітей були гПрзапитання «Що мені запа ні і добрі тата.
м’яталось
V стосунках з
батьком?!» «Та дуже мало.
М. №ОНУН.
За десять років мого нав
чання ми
лише один раз
пішли разом з ним в кіно, а
потім їли морозиво і бави
В. ©.. редактор»
лись на гойдалці». Прикро.
А. РОМАНЮК.І
Але мене розвеселив Рус-
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