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ЗАВТРА — ВСЕСОЮЗНИЙ ДЕНЬ
І І ПРАЦІВНИКІВ С1ЛЬСЬКОГО_ГОСПОДАРСТВА^

ПОЛЕ НАШИХ ТУРБОТ
Завтра — свято. Разом з
досвідченими хліборобами
його
зустрічатиме більш
ніж 20-тисячний загін моло
дих
землеробів області.
Юнаки І дівчата, котрі нині
успішно завершують трудо
вий рік п’ятирічки,
своєю
працею закладають надійну
■фенову під майбутній Ерожай, вносять вагомий вклад
у реалізацію продовольчої
програ/ли, прийнятої XXV!
з’їздом КПРС.
Цьогорічні погодні умо
ви не раз
екзаменували
молодих хліборобів на про
фесійну майстерність, ви
тримку. Більше 25 тисяч
юнаків і дівчат взяли най
активнішу участь у збиранні
врожаю. Вони
працювали
.скрізь: на полях, колгосп
них токах, косили і обмоло
чували пшеницю, доставля
ли її на
елеватор. Сотні
культармійців
несли живе
слово, пісню
на лани до
жниварів.
Сьогодні зі словами щи
рої вдячності
ми звертає
мось до Петра Козішкурти з
колгоспу
імені
ФрунзеУльяновського району, ком
байнерів з цього ж району
Анатолія Барського, Віктора
Нижника, Дмитра Маніяки,
■ які своїми «Колосами» на
молотили більше п’яти ти
сяч центнерів зерна. Чудо
вих успіхів досяг
і жаткар
Іван Настасієнко. Він поклав
у валки колосові на 462 гек
тарах. Хлопці вміло манев
рували технікою, турбували
ся про якість
збіжжя.
Добре потрудилися Сер
гій Святелик
з радгоспу
імені Димитрова Устинісського району, Анатолій Шамшура, котрий працює в кол
госпі «Україна» Компаніїв.єького району, та. багато ін
ших.
Значну трудову перемогу
одержали молоді хлібода
ри Новоукраїнського райо
ну. Ордена Трудового Чер
воного
Прапора районна
комсомольська організація
^рсь уже дба роки
підряд
•’виборює
перехідний приз
імені
космонавта-земляка
двічі
Героя Радянського
Союзу Л. І. Попова. На по
лях району ударно труди
лися п’ять комсомольськомолодіжних збирально-тран
спортних загонів, 48 механі
зованих ланок, 31 жатковий,
251 автомобільний, 54 ком
байнових
комсомольськомолодіжних екіпажі. Моло
ді хлібороби зібрали хліб
майже на десяти тисячах
гектарів, ..намолотили близь
ко трьохсот тисяч центнерів
зерна.
Чималу -допомогу трудів
никам села надають випуск
ники шкіл,
учні профтех
училищ, студенти. На полях
господарств Кіровоградського району вагомих успіхів
добився збірний комбайно
вий екіпаж у складі студен
та КІСМу Михайла Капусти

Йде майбутня хліборобська зміна (комбайнер колгоспу «Україна» Долинського району, депутат Верховної Ради УРСР
Минола Олексійович ПАНКРАТОВ
серед учнів Новгородківського СПТУ N° 6).
Фото С. ФЕНЕНКА.

і його помічника випускни
ка міської середньої школи
№ 5 Олександра
Хомича.
Комсомольці значно пере
виконали свої соціалістичні
зобов’язання; бони зібрали
7,5 тисячі центнерів хліба з
271 гектара (хлопці давали
слово скосити 200 гектарів,
намолотити 6600 центнерів
хліба).
Не перший рік на полях
Компаніївського району тру
диться студентський механі
заторський
загін Кірово
градського технікуму меха
нізації сільського господар
ства. П’ять комсомольськомолодіжних
комбайнових
екіпажів допомагали збира
ти урожай у колгоспі імені
Дзержинського. Вони дали
слово гуртом
намолотити
32 тисячі центнерів пшени
ці. І свого
слова молоді
механізатори дотримали.
У .напруженій
боротьбі
першість області серед ком
сомольсько - молодіжних
комбайнових екіпажів здо
був сімейний екіпаж братів
Василя і Миколи
Вакуленків з
колгоспу «Дружба»
Олександрівського району.
На їхньому рахунку
понад
12 тисяч центнерів зібраного
зерна. Непогано попрацю
вали і брати
Олександр і
Сергій Синельники з рад
госпу «Мар’янісський» Маловисківського
району,
батько й син Мельникови з
колгоспу імені Леніна Вілвшанського району. Всього ж
на жнивах-81
працювали
167 сімейних екіпажів.
Трудова
вахта
молоді
триває. У
багатьох госпо
дарствах аб/іасті завершує
ться збирання цукрових бу
ряків, кукурудзи на зерне,
соняшнику. Майже 11 тисяч
юнаків та
дівчат ударно
працюють нині на буряко
вих плантаціях. 11 комсо
мольсько-молодіжних
ла
нок трудяться на збиранні
солодких кореній в Голованівському
районі, 7 — у

Маловисківському, 13 — у
Новоукраїнському. Приклад
трудової звитяги
показу
ють молоді
механізатори
колгоспу імені
Ульянова
Знам’янського району Ми
кола Колмаз та його поміч
ник Віктор Булон, які пра
цюють на комбайні КСТ-ЗА.
Не відстають бід них і су
перники
з колгоспу «Ок
тябрь» цього ж району Ади
нола Ковтун та Павле Бульдобич, які домагаються ви
соких результатів. На виве
зенні цукристих приклад по
дає
водій Ульяновського
відділення
сільгосптехніки
Олександр ХаркаЕий. Голов
не завдання, яке стоїть перед молоддю області, — в
стислі строки, без Етрат за
вершити
збирання пізніх
сільськогосподарських кульТУР> закласти міцну основу
врожаю майбутнього року.
Міцна кормова
база —
запорука високої продуитивності дійного стада, Е8гомих приростів молодняка.
Тому заготівля кормів зав
жди була в полі зору пер
винних комсомольських ор
ганізацій. Великий обсяг роро
ПІТ
і’чг заготівлі
—
біт ПС
по їх
було
проведено під час
тримі
сячні.на. Тільки на суботнику, який відбувся 12—13 ве
ресня, було
заготовлено
майже 50 тисяч тонн кормів,
Е тому ЧИСЛІ 27 тисяч тонн
силосу, 325 тонн дикорос
тучих трав, 85 тонн гілячкового корму ТОЩО.
Відповідальні
завдання
завдання
стоять нині перед молоди
ми тваринниками
області.
області.
Тепер триває комсомольсь
ко-молодіжний Двомісячник
по ПІДГОТОВЦІ тТБаРикниці,иих Приміщень до зимозостійлового
періоду, Тсж
молоді
трудівники
села
роблять усе, щоб під
час
зимівлі ні на грам не знизились надої і прирости
повністю
зберегти
мо
лодняк. І- що особ“°_

го
важливо — комітети
комсомолу дбають, аби до
датково направити на фер
ми молоді кадри, створюва
ти комсомольсько-молодіж
ні колективи. Прикладом
цього може служити комсо
мольсько-молодіжна ланка
майстрів машинного доїння
Лідії Залоїло
з колгоспу
«Шлях Леніна» Онуфріївсвкого району. Дівчата дали
слово надоїти
від кожної
корови по 5 тисяч кілогра
мів молока.
Нині серед
ньодобові на^ої
у ланці
становлять 12—14 кілогра
мів молока від корови. І це
— вже хороше заявка на
перемогу.
За підсумками Всесоюз
ного огляду технічної під
готовки сільської молоді,
який проходив в 1980—198:
роках, обласна комсомоль
ська організація нагородже
на Дипломом
ЦК В ЛКСАА,
Міністерства сільського гос
подарства СРСР, Державно
го комітету СРСР по профе
сійно-технічній освіті, Мініс
терства меліорації та вод
ного господарства СРСР і
Державного комітету СРСР
,іо
виребничо-технічном/
забезпеченню
СІЛЬСЬКОГО
господарства, а також пере
хідним Червоним прапором
ЦК ЛКСМ України. Нагро
маджений досвід треба ви
користати.
У нас є все для успішного
виконання поставлених зав
дань. Звітно-виборна кам
панія, яка нині проходить у
комсомольських організаці
ях області, показує, що мо
лодь Кіровоградщини вно
сить єагом.ий вклад У вико
нання
історичних рішень
XXVI з’їзду
КПРС, готує
гідні дарунки XIX з’їздові
комсомолу.
В. КДРПЕНКО,
завідуючий відділом ро
бітничої і сільської мо
лоді
Кіровоградського
обкому ЛКСМ України.
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Ініціативі,
пошуку
дорогу!
Швидко
плине час. колективи. їх у пас ни
Здається, тільки вчора ні 33.
Господарським, я б
комсомольці району ста
вали на ударну вахту на навіть сказав, держав
честь XXVI з'їзду КПРС, ним ставленням до сус
в дні роботи історичного пільного добра, вмінням
форуму комуністів краї повністю використати на
ни штурмували трудові явні ресурси відзначаєть
рекорди, брали підвище ся комсомольськочлолсні соціалістичні
зобо діжшій колектив монтаж
в’язання, намічали норі ників райміжколгосп бу
очолюваним Олек
рубежі. А вже сьогодні, ду,
напередодні чергової ра сандром Єсипенком. Ке
йонної КОМСОМОЛЬСЬКОЇ руючись закликом зроби
конференції, ми підбива ти радянську економіку
:
хлопці
виємо перші підсумки Тру економною,
дової 1 громадської ді робничий плані першого
півріччя
виконали на
яльності МОЛОДІ.
Нині на підприємст 167 . їх'роцентів. КМК
з найвищих
вах, у будівельних орга- має один
пізаціях?
колгоспах і коефіцієнтів готовності,
радгоспах району працює обладнання.
4,5 тисячі комсомольців.
Ударним фронтом па
Безкорисливе? служіння селі сьогодні є тварин
загальній справі, само,- ництво. ну часть у розпритамаїгні витку тваринництва, —
відданість
кращим із них: Тамарі говорив перший секре
Сокурєнко — майстрові тар ЦК ВЛКСМ Б. М.
машинного доїння із кол Пастухов на VIII плену
госпу «Комінтерн», Во мі ЦК ВЛКСМ, — холодимирові Міщенку — роща школа трудового і
груккомсоргу ко.мсомоль- морального гар*у моло
сько-молсдіжного колек ді». У нас у цій
галузі
тиву доярок
колгоспу найкраще
працюють
імені XX з'їзду КПРС, комсомольсько - моло
Дмитрові
Паладію — діжні колективи доярок
механізатору
колгоспу Володимира Міщенка і
імені
Суворова, Олек Світлани
Фросен.юк із
сандрові Бойку — елек колгоспів
__ І____
Імені
XX та
трозварнику райсільгосп- імені XXI з’їздів КПРС.
техпіки та багатьом ін Подруги Світлани постій
шим. В трудовому енту- но перевиконують план
зіазмі цих людей, у ви по надоях
молока: що
сокому розумінні ними дня від кожної
корови
громадського обов'язку вони одержують його в
проявляються
кращі середньому по 9—10 кі
якості молодого поколін лограмів.
ня нашої країни.
Можна було б багато
Одним ІЗ
головних розповідати 1 про
Інші
напрямів діяльності ра колективи, називати іме
йонної і первинних ком на- Працюють ці люди
сомольських
організа на різних ділянках ни
цій була і залишається робкицтва. та
•. є у них то
робота по мобілізації мо спільне, що єднає мо-лодих трудівників на ус лодь, — постійний
чопішне виконання і пере шу'к. намагання дос чстн
виконання
виробничих найвищих результатів у
завдань
першого року праці.
одинадцятої п’ятирічки.
Але нас
В змагання ійд девізом факт, що
< Одинадцятій п'ятирічні лодь неохоче йде : раию— ударну працю. знан вати в тваринництво. Не
ня,’'ініціативу
і твор високі поки що і темпи
чість молодих!» включи та якість будівництва в
лися більше трьох тисяч районі А більша поло
юнаків і дівчат, десятки вика будівельників
комсомольсько- молодіж г.юлолі люди. .
Багато
них колективів. Широко ще належить зообити
го розмаху набув також для поширення бригад
рух .? Працювати ефек ного підряду, створення
тивно. якісно, без відста нормальних
умов для
ючих! Завдання одинад роботи, навчання і від
цятої п’ятирічки — до починку' молоді, зайня
строково!» Спираючись тої у будівництві.
на зрослу
свідомість
Ось про це ніде мова
юнаків і дівчат,
вміло на районній комсомоль
направляють їх творчу ській конференції Впев
енергію на підвищення нений що після неї ком
ефективності і якості ро сомольські
організації
боти комсомольські ак району
зроблять усе,
тивісти колгоспів імені щоб ліквідувати недолі
Кігюва імені XX з’їзду ки. щоб кожен день, кожКПРС. «Родина», «Ко- на година були наповне
райсільгосп- ні творчою працею, при
м інтерн»
міжколгоспбу носили вагомі результа
техніки,
ду. СПТУ № 2. сільсь- ти. щоб комсомольський
когосіїодарського техпівнесок бобпкнчан в оди
куму.
Ефективною формою надцяту п’ятирічку бур
вагомим.
організації праці, вихо
В. момот,
вання юнаків
і дівчат,
-еноетар Бобринецьрозвитку "х соціалістич
кого райкому ЛКСМ
ної активності стали ком
України.
сомольсько - молодіжні

І

І

„ДМГодгодий коиумр“

З стор

Ю жозтия І.&81 ₽о«у

Розквітай, рідний край! Пам_Напередодні 111-ої річниці з дня на
родження В. І. Леніна учні гехнікуму
виступили з ініціативою — озеленити
вулицю, яка носить ім'я нашого зем
ляка Героя Радянського Союзу В. М.
Порика, і міський парк. Починання май
бутніх спеціалістів сільського госпо
дарства підтримали комсомольці про
мислових підприємств,, організацій і
шкіл Бсбринця.
Навесні, під час Всесоюзного кому

ністичного суботника, ми висадили біль
ше ста горіхів і стільки ж декоратив
них дерев цінних порід Найуспішніше
працювали майбутні агрономи з іII «А»
та III «В» курсів.
Восени плануємо закінчити
озеле
нення вулиці В. Порика.
І. ПІДНЕБЕСНА,
секретар комітету номсо/лолу Боб
ринецького сільськогосподарсько
го технікуму.

Бобринецький район:

ІНІЦІАТИВІ,
ПОШУКУ
Сьогодні на обласній повір ці — Б обринецька районна
комсомольська організація
Від

конференції
Ао ,
конференції
ЛЮТИЙ
1980
РОКУ.
Комсомольсько- молодіжний
колектив
молочнотоварної
ферми № 2 колгоспу
імені
XX з'їзду КПРС при соціа
лістичному зобов’язанні за
вершити десяту
п’ятирічку
до 110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна справил
ся з цим завданням на три
місяці раніше.

ЛИПЕНЬ 1980
РОКУ.
Комсомольсько- молодіжний
жатковий екіпаж (Іван Резніченко та Павло Гочмановськнй) з колгоспу імені Су
ворова на жнивах встано
вив рекорд
області: за 16
годин жаткою ЖРС-4,9 по
клав у валки хліб на площі
63 гектари.

ГРУДЕНЬ 1980 РОКУ.
Комсомольці Бобринецького
СПТУ № 2 виступили з іні
ціативою про надання допо
моги базовим господарствам
у ремонті та підготовці тех
ніки до весняно-польових
робіт. Ініціативу підтримали
всі профтехучилища облас

ті.
ЛЮТИЙ
1981
РОКУКомсомольсько » молодіжні
ланки г.о вирощуванню ку
курудзи
з колгоспу імені
Димитрова вирішили працю
вати тільки за новою інду
стріальною технологією.

ЧЕРВЕНЬ
1981 РОКУ.
Групкомсорга молочнотовар
ної ферми № 2 колгоспу іме
ні XX з’їзду КПРС,
члена
райкому та обкому комсо
молу
дояра Володимира
Міщенка за високі показни
ки
у соціалістичному зма
ганні нагороджено
медал
лю «За трудову доблесть».
КВІТЕНЬ 1981
РОКУ.
Учні
Бобринецького сільськогосподарського техніку
му виступили з ініціативою
«Рік з’їздів — рік озеленен
ня міста». Ініціативу схва
лено па бюро обкому ком
сомолу.
ТРАВЕНЬ 1981
РОКУ.
Учні Витязіпської середньої
школи, перебуваючи в табо
рі праці та
відпочинку,
включили до складу
свого
колективу Героя Радянсь
кого Союзу Івана Індика, а
зароблені ним гроші перера
хували у Фонд миру.
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ДО НАЙВАЖЛИВІШИХ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

КАМПАНІЙ». БЮ-

РО РАЙКОМУ КОМСОМОЛУ СХВАЛИЛО ПОЧИ
НАННЯ МАЙБУТНІХ ХЛІБОРОБІВ.
По праву називають на воукраїнського та Малоше училище кузнею меха висківського районів. Се
нізаторських кадрів. Ще в ред нагороджених орде
роки перших
п’ятирічок нами і медалями
жінокнаші випускники вливали трактористок — Г. ЛанчуКорінецька,
ся в загін
механізаторів ковська, О.
країни, ставали ініціатора В. Плужник,
В.
Телих,
ми змагання, з готовніс О. Дужка.
Про високу професійну
тю відгукувалися на закли
ки партії. Торік, коли на майстерність наших вихо
ша країна відзначала 40- ванців свідчить те, що во
пере
річчя трудових резерзіо, ни не раз ставали
рес
йому виповнилося 70 ро можцями обласних,
ків. Його вихованці пра публіканських і всесоюз
цюють у всіх куточках на них змагань серед учнів
шої Батьківщини,
мно сільських профтехучилищ
жать славу свого навчаль на звання кращого за про
ного закладу
самовідда фесією. Колишня випуск
ниця Тамара Поліщук ста
ною працею.
Далеко за межами об ла золотим призером все
змагань, а На
ласті відомі імена
про союзних
славлених
механізаторів, талія Ковальчук — сріб
Героїв
Соціалістичної ним.
Гордимося ми і тим, що
Праці С. О. Гончарна, І. К.
Гниляка,
М. М. Цертія, в шістдесятих роках БобВ. С, Андріяша, М. Г. Ка- ринецькому училищу було
право
готувати
тани з Бобринецького, Но- надано

механізаторські кадри для
революційної
Куби. Це
було почесне
завдання
Комуністичної партії. Пе
ребування кубинської мо
лоді у стінах нашого зак
ладу дало початок ще од
ній добрій справі — роз
витку і поглибленню інтер
національних зв’язків.
За роки минулої п'яти
річки в народне гослодаоегво країни влилося
1516
випускників
училища.
Стільки ж їх поповнить ря
ди спеціалістів сільського
господарства і в одинад
цятій п'ятирічці.
Славні традиції учили
ща множать
сьогоднішні
його вихованці. Торік, на
приклад, вперше в історії
навчального закладу тре
тьокурсники створили ме
ханізований загін по зби
ранню врожаю,
який ус
пішно працював на полях
району. Такий загін добре
потрудився
і нинішнього
року.
Тепер щодо передз’їздівської ініціативи. В учи
лищі був створений меха
нізований загін по ремон
ту і підготовці техніки до
весняно-польових
робіт.
Усю заплановану кількість
відремонтованої
техніки
радгосп
«Олексіївський»
одержав завчасно. Кожен
третій механізм, зайнятий
на збиранні врожаю зер
нових. був теж полагод
жений учнівськими рука
ми. І нині 1 5—30 старшо
курсників щодня допомаі ають підшефному госпо
дарству в збиранні цукро
вих буряків і кукурудзи.

О. НЕКЛЕСА,
викладач Бобрмнецького СПТУ № 2.

По-ударному працюють хлібороби бригади М? 2 но.-,
госпу імені XX з’їзду НПРС Бобринецького району'
наставник молоді Г. В. ЧУГУМЕНКО та його помічннп
Дмитро ВЕЛИКИЙ. Вони значно перевиконують нор
ми виробітку.
Фото В. РІЗНИЧЕНКА

-ДОРОГУ!
— ^діі-ііііиіниііигж-іи'є ип>~а~тжг~іта—"^ит—

Комсомольсько-молодіжний нолектив
доярок із
нолгоспу імені XX з’їзду КПРС — один із найти гулованіших в області. Де джерела
злагодженої роботи
молодих майстрів машинного доїння, високої продук
тивності корів, закріплених за ними? На ці запитання
відповідає групкомсорг КМК, член обласного комітету
ЛКСМ України

Володимир Міщенно:

«УСПІХИ
У СТАБІЛЬНОСТІ»
— Гадаю, що дехто зди
вується, але
моя думка
така: запорука всіх наших
трудових досягнень — ста
більність складу колекти
ву. З комсомольсько-моло
діжної ферми
рідко хто
йде без поважних причин.
Приходять
же до нас по
кілька молодих трудівниць
щороку. Вони набувають
досвіду, котрий і гарантує
сталі виробничі показники.
На перший
погляд усе
просто.
Та
позбутися
плинності
кадрів
було
важко. Для цього правлін
ню колгоспу,
партійній,
профспілковій і комсомоль
ській організаціям довело
ся багато зробити в спра
ві поліпшення умов праці
і відпочинку тваринників.
У нас у колективі хоро
ший мікроклімат. Дівчата
допомагають одна одній,
переймають передові мето
ди роботи. У всьому відчу
вається
справжня комсо
мольська взаємовиручка.
Багато важить і те, що
кормовиробництво у нашо
му господарстві по&гавлече
на
промислову' основу.

Навчаючись зростати
слухачі
Третій рік працюю я пропозицію,
бралися самі втілити її в
комсомольським пропа
гандистом.
Це почесне життя.
Ми вивчатимемо у ни
доручення дає мені змо
гу самовдосконалювати нішньому році курс «Іс
ся, не замикатися в колі торія Комуністичної пар
професійних учительсь тії Радянського Союзу».
ких проблем. Спілкуван Вже відбулося перше за
ня зі слухачами приму няття. Пройшло воно ці
шує вникати
в питаний каво. Адже до нього го
роботи того чи іншого тувався не тільки я, а й
підрозділу
нашого кол мої слухачі. ІЦе напере
госпу, ближче пізнати додні нового навчальнолюдей свого села.
го року я
зустрівся з
Багато дають політза- кожним з них, повідомив
няття і моїм слухачам. тему першого
заняття і
Вони відвідують їх із за запропонував підготува
доволенням, завжди при ти розповідь про комуніс
ходять з цікавими фак тів у нашому колгоспі.
тами, Ідеями. Не раз, об
І всі вони добре спра
говоривши чиюсь ділову вилися з першим «неофі-

Ційиим» завданням. А
піиИггСЛОВа ПОПРОСИВ ВО
ДІЙ Павло Кожем’яи, то
лем?В ТЬ занотУ»ав наве
боа . Гл М Цифрн’ які В’ДОч?в
ТЬ вростання ря
ДІВ комуністів колгоспу
ки
п’ятиріч.
V всіх-»Ідро5ний інтерес
-»паї викликали виступи
завідуючої
колгоспним
Д «гсадком Любові Петту кп и1 СекРетаРя комітедаНкоМСОМОЛУ Галинн с‘Піднесеного І пазом ч
™' наіал2Г0 Тону заи"»-

^р«а₽?лна₽та“ого:

Бутнріиа, ного заступим
ка по. організаційно-пар
тійній роботі, П. Кулика,
інструктора
райкому
партії.
—
Півтори
години
пролетіло, як одна хви
лина, — говорили після
заняття комсомольці.
І для мене це важливе
зізнання, бо свідчить про
зацікавленість слухачів,
про правильну методичну
побудову заняття.
Відомо, що від пропа
гандиста значною мірою
залежить
ефективність
занять.
І я намагаюся
Урізноманітнювати
їх,
шукаю нові форми і ме
тоди викладу матеріалу,

Спеціалізований корчтщбувшій загін, що діє ціло
річно, вже припас на зиму
вдосталь сіна, сінажу і си
лосу. Швидкими темпа»:«
в колгоспі
ведеться зби
рання кукурудзи і кормо
вих коренеплодів.
Нинішнього року КМК
традиційно бореться за досяпїепня тритисячного на
дою молока від кожної к.’йД
рови. За дев'ять місяців
ми вже маємо по 2170 кі
лограмів. Нині середньо ло
бовий надій у нас найви
щий у господарстві — 8,і
кілограма.
У соціалістичному зма
ганні доярок лідирує ком
сомолка Галина Олефіреико, котра вже надоїла від
корови по 3213 кілограмів
молока. Ненабагато нижчі
показники мають Галича
Неклеса, Зоя Буровська.
Тетяна Шурунга і Вален
тина Кобилян.
Після
XXVI
з'їзду
КПРС кожен
член Ку
зобов'язався досягти як
найвищих виробничих по
казників.

Ідейний гари
на які б охоче відгуку3’ •
лася молодь. У цьояу:
мені, безперечно. Д9П°І
магають педагогічні на,
вики. Так, я щоразу ко
ристуюся технічними за
собами, наочними посійникати. Часто на занят
тя запрошую людей, чю
виступи
допомагай)' ь
розкрити тему, яку вив.
чаємо.
А ще я вважаю одніск.
зі складових ефектна”01
ті політзапять умі1”! ■
слухачів самостійно при
цювати. Цього я їх
на заняттях, в індивід.
альннх бесідах.
О. КІЗЯЄВ.
пропагандист радгоспу
імені Куйбишеаа.

к

■і О «ЖО&здзднг
-

і&Ві року

Сила,
помножена
на знання
По ній споруді
ПОГЛЯД
перехожого не ковзне бай
дуже, обов’язково затрима
ється якусь мить на вигад
ливих архітектури:.х дета
лях. Око мимоволі вихоп
лює їх з-поміж одноманіт
них
геометричних ліній
витворів сучасних зодчих.
Модерн наполегливо на
ступає на мікрорайон Ко
валівну, назва якого, роз
казують, пов’язана з про
живанням тут людей «вог
няної»
професії,
котрі
плавили, клепали, кували
.метал для перших сільсь
когосподарських агрегатів
заводу Ельворті.

го року у змаганнях учи
лищних команд області з
настільного тенісу спорт
смени ПТУ-4 були перши
ми.
Ця група токарів — кра
ща в училищі.
Критерії
оцінки діяльності учнівсь
кого колективу?
—Як і скрізь, —- пояс
нює заступник директора
з навчально-виховної ро
боти ГІ. І. Журавльов, —
успіхи в навчанні, пове
дінці, громадська
актив
ність і... дотримання тех
ніки безпеки. Працювати
з металом треба граггичпо
обережно, а наші першо-
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ХОЧЕШ
НАВЧАТИСЯ
ТУТ?
Час, який часто назива
ють невблаганним за його
властивість усе безжаліс
но змінювати,
дбайливо
зберіг тут острівець ста
рих традицій: у цьому по
тьмянілому від багаторіч
них негод будинку і нині
дзвенить метал під дужи
ми руками. І сила в руках
тих подвійна, бо помно
жена на знання. Тут місти
ться
професійно-технічне
училище № 4, котре готує
робітників металообробних
спеціальностей для заводу
«Червона зірка».
Як правило, молодих лю
дей, котрі ще не працюють
самостійно, а здобувають
професію у класах та ла
бораторіях, ми називаємо
учнями. Посвячення у ро
бітники, яке урочисто про
водиться
майже в усіх
професійно-технічних зак
ладах,
відбувається, так
бн мовити,
авансом —
хлопець чи дівчина ще ні
чого не виробляють, вони
лише на шляху до ство
рення матеріальних благ.
Високе звання робітника
зобов’язує їх не схибити
з обраної дороги.
А учні ПТУ-4 ще в сті
нах училища доводять, що
не через примху фортуни
влилися до лав робітни
чого класу. Це єдине учи
лище в області, де створе
но моделі
свердлильного
верстата і сівалки. Діючі
моделі! Якщо замислити
ся, то «справжній» аг
регат виготовити набага
то легше: є стандартні де
талі, обладнання, налагод
жена технологія. А змон
тувати сівалку в масшта
бі 1:3 можна лише з са
моробних деталей, масш
табу ж того
з прецизій
ною точністю слід дотри
муватися
в
кожному
гвинтику. І 3 ДОПОМОЮіО
майстрів В. І. Василевського,
В. ГІ. Волоіненка,
Л. В. Скляра, Л. ГІ. Гідуляна змогли зробити! Та
так, що модель
сівалки
була відзначена грамота
ми головних комітетів Вис
тавок досягнень народно
го господарства у Києві та
Москві.
Заповнимо
ще кілька
рядків у списку досягнень
навчального закладу: дип
лом II ступеня привезла з
республіканського конкур
су
агітбригада «Зміна»,
такий же диплом одержа
ли комсомольці за вечіррапорт, присвячений XXVI
з'їздові І\ПРС; нпнішиьо-

курсникн часом посміхаю
ться, коли їх учиш, скажі
мо, тримати
терпуг —
мовляв,
не велика муд
рість...
Це може зумовлюватися
двома причинами: перша
— техніка
прогресує на
стільки бурхливо, що при
роджений інстинкт само
збереження за нею
не
встигає (однак його мож
на «поквапити»), друга —
молода
людина вперше
бачить і той
терпуг, і
лещата, і верстат — іцо
набагато гірше,
бо зна
чить, шо до училища по
трапила ця людина не за
покликом серця.
Добре, шо друге відпа
дає, коли розмовляю з уч
нями: «Я була тут на ек
скурсії, сподобалось», «У
мене батько
вдома май
струє», «Мій старший брат
нового велосипеда з двох
поламаних
склав, і мені
теж захотілось...»
— А я ще до школи за
хоплювався дитячим «Кон
структором», — каже тре
тьокурсник Микола Наумкін, — іншими іграшками
майже н не цікавився...
(Хто сказав, що в дит
садку ще рано
починати
профорієнтаційну роботу?)
— Миколо, а що тобі в
училищі найбільше подо
бається?
— Система навчання:
два тижні теоретичні за
няття, два тижні практи
ка. Не знудьгуєшся
від
монотонності.
І дозвілля
краще можна організува
ти.
Так, є час і художню сту
дію при училищі відвіда
ти, і лекторій «Здоров’я»
при кінотеатрі імені Дзержинського, і па екскурсію
з’їздити (кратні групи на
городжуються турпутівка
ми. Побували вже в Чеокасах. Бресті, Одесі). 1 по
стійно прилучатися до ро
бітничої професії на флаг
мані нашої промисловості
— «Червоній зірці», де
трудяться
випускники
ПТУ-4 Л. В. Чернота —
токар мех а носкл а д а л ы і ого
цеху депутат Верховної
Радії УРСР, О. О. Кошурк0 _ слюсар-складальиих,
Герой Соціалістичної Пра
ці. кавалер ордена Леніна
В. Ф. Трохіїмчук... Вчитися
у них і потроювати
силу
своїх молодих рук, відто
чуючи її практикою.
О. ДАНИЛЕНКО.
м. Кіровоград.

„МОЛОДИЙ KOMySflptt

Банко Петруся, не чека
ючи виклику, пішоз у вій
ськкомат.
Перед тим покликав Пет
руся і попросив:
— Бережи, синку, матір
і дідуся. Війна — то горе.
Ми з тобою мужчини... Не
позернусь — на тебе вся
надія.
Пригорнув, поцілував —
І ніби його й не було...
Йшов, цокав годинник.
Відлічував час уже не до
щастя — до нового лиха.
Кожен день ніс страшні
новини. Війна дуже швид
ко наближалась і до їхньо
го села— небом, землею.
Частіше й частіше ревіли
фашистські
літаки
над
Мар’янівкою, бомбардува
ли Кіровоград, Помічну,
Новоукраїнку, вночі, куди
не глянь, виднілись загра
ви від близьких і далеких
пожеж. На схід ішли, їха
ли,
поспішали біженці.
Скрипіли переповнені діт
ворою, заплаканими жін
ками підводи, гарби. За
порошені,
смертельно
стомлені люди гнали ко
ней, корів, овець, — усе
на схід, до Дніпра.
Туди
ж із
заходу переганяли
трактори,
комбайни.
Мар’янівка змінилася враз.
Майже не стало чоловіків,
юнаків привозного віху,
всіх покликав військкомат,
всіх покликала війна.
У липні в пшеницях ста
ли окопуватись черзоноармійці. Селом проскакали
вершники з зелених каш
кетах. Казали, що то при
кордонники.
Вершники
просили мар’янівців пере
братися з сусіднє село Ва
силівну,
казали, що тут
буде бій. За день вулиці
вимерли, всюди
стояла
сторожка, напружена ти
ша. Із заходу наповзав лю
тий звір.
Петрусь допоміг матері
й дідусеві перебратись у
Василівну, що сховалась у
глибоких глинистих яругах
під Ставидлянським лісом,
а сам непомітно повернув
ся з своє село, до групи
бійців. Вони зірко вдивля
лись на захід, звідки от-ог
мав виповзти ворог.
Ледь сивий широкопле
чий чолозік, покликав йо
го до себе:
—Ти чого, хлопче, веш
таєшся тут?
— З вами буду!
— Негайно
забирайся
звідси, тут не футбольне
поле!
Петрусь,
затамувавши
образу, відпозіз:
— Я — комсомолець!
Почулось гидке, непри
ємне виття.
Збоку розі
рвалась міна, засвистіли
осколки. Сивий зіскочив в
окоп. Другий, третій, чет
вертий вибухи. Застогнали
поранені, з явилися вбиті,
обстріл посилювався, на
обрії з’явилися сіро-зеле
ні постаті.
— Автоматники! — за
кричав Сивий, забувши про
Петруся. А він теж зіско
чив у окоп,
підняв гвин
тівку вбитого. І коли про
лунала команда «вогонь»,
сам почав стріляти у фа
шистів, що наближалися.
Заїр множився,
ланцюг
його густішав. Фашистів
було багато, з ними гурко
чучи, вминаючи пшеницю
в землю, сунули й танки.
Один, Другий, п’ятий, дасятий.
Петрусеві стало лячно,
від страху ворушився чуб
чик на голові. Та він бачив,
що ніхто з бійців не від
ступав. Солдати
неначе
вросли у землю. Петрусь
не знав, що цей недавно
сформований Харківський
робітничий полк вже ви
тримав не
один бій, що
тепер він прикривав відхід
дивізії на нові рубежі, що
він мав наказ стояти на
смерть, що він не відсту
пить перед цією лавиною,
перед танками ні нз вер
шок.
Продовження. Поч. v N4 1°!
за 7 жовтня ц р.

Петрусь стріляз невміло,
та стріляв не зупиняючись,
патронів було досить, дуло
гвинтівки аж пашіло.
Танки ближчали, вивер
таючи із своїх через залі
зо й вогонь, від їхнього
гуркотіння двигтіла земля.
Звір буз ЗОВСІМ близько.
Назустріч йому з багне
том вискочив Сивий.
— За Батьківщину!
За ним бігли бійці —
і не стало гуркоту воро
жих танків. У
полум’ї, в
диму, в небі і в долах, від
обрію до обрію лунало:
— За Батьківщину!
— За Батьківщину! —
гриміло поле
голосами
черзоноармійціа, які ки

ХАРАКТЕР —

— З сдаор.--............
комсомолець: на клич лопінської
Комуністичної
партії пішов захищати со
ціалістичну
Вітчизну від
фашистських розбійників,
від варварів, від гітлерів
ських людожерів!! Чи не
так?
І шарпнувся вперед:
— Є комсомольський
квиток?
Квитка не було. Не встиг
його одержати.
Не було
виклику.
Не було й не
могло вже бути запланова
ного
засідання бюро в
липні. Як у громадянську
війну, в липні
на дверях
райкому висів
папірець:
«Усі пішли на фронт»...
Фашист не повірив. Віч
поліз до Петруся в кише
ні. І поаз його вгодована
обличчя розпливлося в по
смішці. Його
паща роз
РАДЯНСЬКИЙ
крила всі
тридцять два
зуби:
— Годинник?!
{
Він потяг його до себе.
Петрусь рвонувся
до
нього.
У ту мить згадались йо«
му батько, мати,
дідусь.
Перед очима постала Ма
рійка, незвідана його пер
ша любов. Бачив І горіхи,
що схилились над руїнами
хатини. Кожен
листочок,
як чорний прапор... І що
горіло село, горіла пшени
ця, та пшениця, де вони з
j »
батьком мали жнивувати...
А тепер оцей потяг го
динник. Он він уже в руці
фашиста, тій
руці, яка
шов у військкомат, його
щойно вказувала, кого з
направили у щойно сфор
поранених
штовхнути а
мований
Харківський ро
окоп, добити,
вбити. Тик
бітничий полк, а команду
поранених, що захищали
вання призначило політруйото Мар’янівку.
ком роти.
Петрусь шарпнувся впе
У бою біля Умані ко
ред, Його непомітно, але
мандира роти скосило во сильно смикнув, стримаз
рожа куля, і він прийняв
Сивий. Фашист того не по
командування ротою.
І
мітив, реготав.
—
Не
подобаєтьсяТІ
для нього, газетяра,
все
було вперше, незвични.м,
Дурень ти! Тобі
вже го
щодня він учився воюва
динник ніяк не потрібний,
ти... Вперше було й те, що
тобі потрібні хліб, черпак
несподівано зустрів одно
кулішу та якесь лахміття,
щоб прикрити
тіло. Тобі
го з тих, кого любив, про
кого писав, — звичайного
годинник не потрібний, бо
хлопчину, що без наймен
час не
ваш — наш вічі
Будуть нашими і Дніпро, і
шої науки ступав на доро
гу війни.
Київ,
і /Лосква, І Волга,
Він міг наказати бійцям і Кавказ, і Урал. Ми вам на
відвести його в тил.
казуватимемо, що, як і ко
Та коли хлопець прийняв
ли робити. Час
наш. Це,
шмаркачу, філософія, і не
рішення, він знайде інший
тобі її зрозуміти, бо ти
полк. Думав
про війн/.
Вітчизну ж захищали всі.
недолюдок!
Петрусь у безсиллі ще
Його партія звертається до
рвався вперед, але його
всіх із закликом захищати
Батьківщину... Хлопець не міцно тримав командир.
з боязких. Чи не краще,
Вечоріло.
Крізь
сплюндровану
коли він буде з нам.и?
Сизий дістав, мабуть,
Мар’янівку їх погнали на
захід. По дорозі пристрі
останній сухий
пайок —
лювали відстаючих, і вони
хліб, шматок ковбаси, бан
залишались лежати із за
ку консервів розкрив, роз
стиглими
обличчями, у
ділив усе
навпіл. Поїли
злинялих гімнастерках, бо
мовчки, запили теплою во
сі, бо фашисти стягували з
дою з баклажки. Коман
убитих чоботи.
дно скинув скатку, розеге;
Дороги війни,
доро-и
лиз її:
— Лягай, спочивай, а я
полонених, дороги смерті •
й скорботи! Із невеличко
пройдуся по окопах...
Повернувся
опівночі,
го села Михайлівни до них
з хлібом, огірками, моло
Петрусь
не спав, чекав
його. Лягли, вкрились од ком, салом у кошиках на
нією шинелею, забувшись
ближалися жінки і дівчата.
— Ой, рідненькі ж наші,
у короткому сні...
На другий день їх ото
на кого ви схожі!
— Синочки ж ви наші,
чили, бомбардували, об
стрілювали, розстрілювали
спиніться, поїжТе
хлібця
хоч трохи!.
і під обід зранених, закіптюжених, ледве жиаих зі
Заїр сатанів:
гнали до окопів
на краю
— Фоєр! Вогонь!
столоченого, «зугюженоЗвір реготав:
ро» танками поля пшениці.
— Фоєр! Вогонь!
Звір стріляв— у жінок,
Вона ще диміла, краєм яру
у дівчат, у дітей, у коши
палахкотів вогонь.
Якийсь білявий випеще ки, в глечики, у відра з во
ний здоровань із закача дою.
Дороги
аійни, дороги
ними рукавами, з великою
залізною бляхою на гру
смерті и скорботи!
дях мовчки проходив повз
їх гнали
цілісінький
полонених, мовчки пока день, через містечка й са
ла, і Сизий гукав жінкам:
зував солдатам на тяжко
— Не підходьте, рідні!
поранених чераонсармійціз.
і Ми не голодні!
Назустріч їм нескінчен
Гітлерівці
гнали їх до
окопів, зіштовхували чо ним потоком повзли ган
бітьми на дно і прострочу ки, автомобілі. На маши
нах сиділи гітлерівці, рего
вали чергами із автоматів.
тали з «рус Івана», клаца
Звір біснувався, сатанів,
ли фотоапаратами. Набли
впивався людською кро
жалася третя ніч. їх загна
в’ю.
ли в якусь напіазруйнозлЗдоровань підійшовши
ну конюшню
на околиці
до
Петруся, зупинився.
села.
Недалеко
була
Найчистішою українською
Умань. Тільки з боку міста
мовою запитав:
— А ти, бзззусий коза — жодного вогника, жод
ного звуку.
че, як опинився тут? Розу
(Далі буде).
мію, ' розумію. Мабуть,

— Не піду, Я з вами бу
ду!
Сивий
спохмурнів. Він
міг наказати бійцям сило
міць відвести
хлопця в
тил, у гу ж недалеку Васи
лівну. І думав... Команди
ром він теж недавно. Пе
ред війною він працював
у газеті.
Найчастіше пи
сав про молодь. Любив її,
знав, чим вона
живе, як
живе, про що мріє. Він ба
чив її в школі й на заводі,
на колгоспному полі, в
глибоких шахтах, на ново
будовах. Він знав і те, що
думає зона про війну. Віч
бачив, що молодь поруч з
батьками і братами става
ла на захист Вітчизни... 22
червня без виклику він пі

Майже бувальщина
нулись у рукопашну, кину
лись назустріч розлючено
му звірові.
Попереду біг Сивий. За
німілий Петрусь не відво
див від нього
погляду.
Хоч би він не впаз, хоч би
його не скосила ворожа
куля!
Два танки охопило по
лум’я, три зазертілись на
місці, останні повернули в
долину.
— За
Батьківщину! —
не змовкали
поле, яри і
долини. Степ
вкривався
трупами фашистів.
У небі з’явилися літаки
з павучими хрестами, і по
ле затряслось від розри
вів бомб, та Харківський
робітничий
полк не від
ступав. Палали пшениця,
земля і небо, ревіли знову
ворожі танки, та полк від
бив і другу, і третю й чет
верту атаки. У диму, в пи
люці заходило сонце, ззіо
видихався,
знекровився,
у скаженій люті
палив
Мар’янівку,
Петрусь ди
вився, як горять хати, і не
помітив, як до нього в
окопчик зіскочив Сивий.
— Ну, комсомолець, жи
вий!
— Як бачите.
— І
жоден осколок,
жодна куля не зачепили?
— Минули...
— А страшно було?
—Страшно... А наших
багато... — не доказав,
та командир його зрозу
міє.
— Багато. Майже поло
вина... Вночі поховаємо. 1
поранених дуж« ба-ато.
Петрусь
зажурено за
питав:
— Вночі й відступите?
Сивий мовчки
дивився
на хлопця.
Скільки йому
років? П’ятнадцять? Шіст
надцять? За всіма закона
ми війни йому не воюва
ти,,. А Аркадій Гайдар; А
Микола Островський? «Я
комсомолець...»
Війна
увірвалась і в його село, з
його життя, безжально ки
нула з окопчик, дала йому
з рук убитого, трохи стар
шого за нього, рушницю...
Та ще з ним
робити? Він
же не солдат,
но знає и
краплі солдатської науки.
— Товаришу командир!
Я вас питав — вночі від
ступите?
— Як тебе звати, хлопчв?
— Петро.
ф .
— Петрусь Гарне ім я.
Так от, Петрусю,
ти йди
до своїх. У тебе
с мати,
батько?
— Батько воює. .А мати
у Василівці, ЩО 3 ярзх..
— От і йди до матері.
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ПЕРШИЙ СТАРТ—
ї МІКРОРЛЙОНІ

ИШ9Ї ■
КонституцГі
«Я не знаю іншої краї
ни, де людина вільно так
росте*.
Ці слова В. ЛебедєваНумача найточніше харак
теризують суть
нашого
радянського
законодав
ства. Щороку ми святкує
мо День
Конституції як
утвердження власного «я»,
як свідчення всебічного
•розквіту
народів нашої
Батьківщини.
Змістовно і весело у
цьому році провели день
Г жовтня Кіровограді та
гості міста.
На честь Героїв Соціа
лістичної
Праці Кіровоградшини на площі імені
С. М.
Кірова лунали з
гучномовця
патріотичні
ліспі.
Потім
естафету
■ прийняли духові оркестри
..Палацу
культури імені
Жовтня, заводу радіовиробів та парку
культури
імені В. І. Леніна.
Силами учасників ху
дожньої
самодіяльності
Буднику культури
імені
Калініна, Палацу культу
ри імені
Компанійця та
клубу держторгівлі
було
дано святковий концерт.
Особливо тепле прийня
ли глядачі
вокально-ін
струментальний ансамбль
«Гарний настрій? Кірово
градського технічного учи
лища № 4.
Закінчилася
святкова
програма переглядом хро
нікально- доку мєі •: і альних
фільмів.

Чсіири дн. гостював на Кіровоградщині заслуже
ним артист УРСг, лауреат премії імені Ленінського
комсомолу Володимир Конкін. Він. зустрівся з шану
вальниками кіномистецтва у містах і селах області.
Особливо >еплсю була зустріч з глядачами у кіно
театрі «Комсомолець». В. Конкін розповів про свій
творчий шлях, роботу над улюбленою роллю — об
разом Павки Корчагіна
у фільмі
«Як гартувалася
сталь», пре свої ролі у картинах, які незабаоол1. ви
йдуть на екран.
На знімку: під час зустрічі з артистом Б. КОНКІНИМ у кінотеатрі «Комсомолець».
Фото В. ГРИБА.

Під час Тижня фізкуль
тури і сперту в Українсь
кій РСР на Кіровоградщині
перебував
начальник уп
равління фізичного вихо
вання населення республі
канського
спорткомітету
Ю. М. Плугін. Він побував
у колективах фізкультури,
на змаганнях, що проводи
лись за програмою Тижня,
зустрівся з відповідальни
ми працівниками обласних
рад спортивних товариств
та відомств. На цій зустрі
чі тривала розмова про ак
тивізацію
роботи проф
спілкових, комсомольських
і фізкультурних організа
цій по виконанню постано
ви ЦК КПРС і ₽ади Мініст
рів СРСР «Про дальше під
несення масовості фізич
ної культури і спорту*.
Голова
облепорткоглітету О. П. Березан у своєму
виступі
схарактеризував
стан справ по розв’язанню
проблем масовості і май
стерності. Він,
зокрема,
відзначив, що
за останні
рони підвищилась ефектив
ність роботи тренерів, які
готують
висококласних
спортсменів. Тож і резуль
тати збірних команд облас
ті на
республіканських і
всесоюзних змаганнях по
мітно зросли. Вдало висту
пали представники Кіровоградщини у фіналі УРСР
чемпіонату країни з бага
тоборства ГПО ка
призи
«Комсомольской правдьі»,
зайнявши тут сьоме місце.
В трійці кращих у своїй
групі йде наша збірна на
фінальних
змаганнях ПІ
спортивних ігор молоді Ук
раїни, десятий вихованців
спортивних організацій об
ласті
входять до складу
збірних команд республіки
і вдало виступають на все
союзних турнірах, і все ж,
підкреслив О. П. Березан,
у роботі фізкультурних ак
тивістів с чимало недоліків.
Ми будуємо нові спортивні
бази, а наявні використо
вуються
погано. Форма
лізм у звітності стає при
чиною того, що районні ра

ди спортивних товариств,
районні та глісьні спортког.-ітети подають у своїх ра
портах цифри, лні не від
повідають дійсності. Пові
домляється, наприклад, про
велику кількість тих, хто
відвідує заняття сенцій, ре
гулярно займається
фіз
культурою і спортом, на
справді це не так.
Як же
позбутись цих
упущень? Учасники зустрі
чі вносили конкретні про
позиції щодо піднесення
масовості фізичної культу
ри і спорту в містах і се
лах області.
Ось деякі з
них.
Г. ШУЛЬКІН, голова об
ласної ради ДСТ
«Аван
гард»:
— Передусім, гадаю, тре
ба предметніше займатись
підготовкою штатних і гро
мадських інструкторів по
спорту, котрі працюють у
колективах
фізкультури,
зокрема, цехових. Саме во
ни мають організовувати
проведення виробничої гім
настики, дбати, щоб згур
товувались цехові коман
ди, секції.
А. ПОДОЛЬСЬКИЙ, голоЕа Кіровоградського місь
кого спорткомітету:
— У ножному мікрорайо
ні міста, при житлово-ек
сплуатаційних конторах і
житлово-комунальних від
ділах підприємств ми на
далі створюватимемо дитя
чі і підліткові спортивні
клуби,
куди направимо
провідних спортсменів, ін
структорів, тренерів. Ве
деться
підготовча робота
г.о організації нобих груп
«Здоров’я» міського клубу
любителів бігу.
Але для
цього треба буде
багато
зробити в справі
будів
ництва нових та експлуа
тації наявних спортивних
баз.
О. КУЧЕРЯВИЙ, голова
обласної ради ДСТ «Колос»:
— Тан, будівництво спор
тивних баз — справа пер
шочергова. В сільських ко
лективах
їх побільшало.
Збудовано типові стадіони

к

я все зае-

Й

— Війна кінчилася! Чує
те, війна кінчилася! Гайда
до клубу, мітинг буде, —
та й здиміла Василина.
ївга спершу
заклякла,
тоді захапалася.
Оленка
ще не втямила, що крича
ла тітка Василина,
тільки
.
чудувалася
з того, що ма
ти робить: то схопить за
слінку, то
прислонить її
назад. Спірвала
чаплію,

У садку, ще збігає дере
вами вниз до річки, без
турботно щебетали пташ
ки.
Оленка побігла до бе
рега,
щеб
сполоснути
хустку. Там задивилася в
тьмяну
блисніть
води:
тільки-тільки
їй п'ятнад
цять сповнилося,
хлопці
обертаються.
Правда,
скільки
тих
хлопців у селі, тим паче, Анатолій «УМАНСЬКИЙ ®
тут-у них на белебені...
— Оленко-о!
— мати
від хати — А мерщій-но
сюди!
Сувора ївга де дітей. їх
у неї двійко — Оленка та
меншенька Надійна, якраз і
за три роки до війни зна
йшлася. То оце їй — вось
тримала обома руками і з
мий
— Олена — прожогом нею ступила, як сновида,
на гору. Знала: мати хліб до жердки: — Доню, де
пектиме, то чи не допо моя хустка?
... їежиного
Дмитра в
могти чим...
А спекти хліб -- ЕЄЛИКЄ сорок четвертому призва
діло. Хоча —чим піч на ли. Вчора листа отримала,
топити? ївга з дочками (і що живий,
здоровий, а
мала
гілочки
збирала) сьогодні оте Василинене:
довго нишпорили узліссям, «Війна кінчилася!»
іс й назбирали сушняку.
Кинула чаплію, знову 38
Сленка вбігла до хати. заслінку.
В печі весело палахкотів
— Ти ж, доню, дивися,
вогонь, на столі — у фор ще підклади.
А Я... Ти !К
мах — тісто, запашне таке. зможеш
посадити хліб?..
А ІЕга, пораючись біля пе Люди ж там
про війну
чі, тільки повернулася, як казатимуть...
сд воріт:
Оленці і боязно — таке
— іего-о-с! Їего-о-о!
мати довіряє' хліб посади
По голосу
— сусідка ти, і смішне, як мати захаВасилина.
палася, не
знає, де що
— Чого? — висунулася езяти і куди що покласти,
з-га одвірка.
А Надійна
стрибає по

долівці на одній нозі і галасує: «Війна
кінчилася!
Війна кінчилася!»
Знайшла-таки Твга хуст
ку, кинула на плечі і — з
хати, до клубу.
Пройдешся селом, там
«здрасс», там «здрасс»...
Ніби й людей мало. А тут
— мере людське. Кривий
Ларивон рве свою триряд
ку, аж міхи западають, дів-

всіх — туди. Килина, роз
христана і страшна, вчепірилася в коси пальцями,
рве їх і б'ється об яблу
ню. — А-а-а!
— Килино! То що ж це
ви?! — відривають від дереєс закривавлену голозу.
Не чує. Не бачить.
Так і повели її додому
— знесилену,
зламану,
заюшену.

Пекла мати хліб
ОПОВІДАННЯ
чата дріботять ногами. Оддалік біля плоту недалека
ївжина сусідка
Пилипа
стоїть. На тім тижні отри
мала:
«Ваш
чоловік...
смертю хоробрих...» Вту
пилася нерухомим погля
дом Б яблуню, ЩО бІЛИМ
шумовинням обсипана, як
тобі наречена у весільній
фаті...
На воза скочили голова
колгоспу Іван
Харитоно
вич (лівий рукав засунув
під пасок), хтось із район
ного начальства.
_ Товариші! — злетіло
над юрбою. — Війна скін
чилася. Геройські, червоні
воїни і союзні війська до
били ворога в його лігйі.
Перемога, товариші!
А-а-а! —
дике. Очі

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

орган Кировоградского

ШШ, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
•ул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

— Ех, мама! — роздер
тишу ЛариЕонів
голос, і
знову рвонув
він свою
гармошку, і Елала полька
під ноги, і танцював хто
як міг і хто що міг. «Да
вай, ЛариЕон, давай!»
Давав Ларивон, триряд
ки не шкодуючи. Більше,
ніж шевцювання, годувала
вона його, бо ж яке ве
сілля без гармошки? А тут
— війна скінчилася.
Щось, певно, хотів ска
зати той, що з району, та
потім махнув рукою, ско
чив з воза, підхопив першу-ліпшу МОЛОДИЦЮ й со
бі кинувся у вир танцю.
рід тином стояв колиш
ній хвацький
тракторист
Максим Михайлюта, обру
баний тепер знизу ледь не
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наполовину:
його обидві
кій Прусії.
Стояв, дивився, і здава
лося йому, що він теж у
юрбі, що він теж витан
цьовує; війна скінчилася!
Ніби аж відчув свої ноги
— і ліву, і праву, ніби при
стукував ними. По блідому
висохлому обличчю текли
сльози, світилася винувата
посмішка: що ж подієш,
відтанцював своє. А війна
скінчилася...
ївга додому
— як на
крилах.
Це ж і Дмитро
скоро дома
буде: війна
скінчилася. Для неї, як і
для всіх
на селі, слово
«перемога» не жило ще.
То для тих, хто на війні,
боно гриміло. А для тих,
хто вистраждає чотири ро
ки в тилу,
жили слова:
«війна скінчилася».
Всілася ївга на лаву,
пригорнула обох дочок і
пестила їхні чорняві голів
ки. «Скоро, скоро, — ше
потіли зуста, — ваш татко
додому повернеться...»
А тоді:
— Хліб посадила?
— Атож, — Оленка їй.
Витягла
ївга хлібини,
розломила одну,
Гаряча,
рум'яна, пахуча І... ГЛИ8ка — недопечена, Недотопила Оленка. Ну, то й що!
Бломила дочкам по шмат
ку ще гарячому.
Кусали
дівчата і недопечений.
І таким він їм смачним
здався, ніби вік не їли та
кого.
м. Кіровоград.

Зйм. № 502.

ському районах, є де тре
нуватись веслярам Нозоархангельська,
Вільшан
ки. А ось у Кіровограді на
будівельному майдйнчлку
бази «Колоса» робота прак
тично припинена. Так і в
.багатьох районних цент
рах. То як же тут зробити
крок уперед до розширен
ня масовості?
О. ЯНЧУК,
голову Знам’якської
районної ради
ДСТ «Локомотив»:
—
Правильно, . треба
збільшити кількість1 спор
тивних секцій, організува
ти спортивно-масову робо
ту за місцем проживання.
Але що то за фізкультур
ник чи спортсмен, лйщо у
нього немає
спортивного
костюма? У Знам’янці, на
приклад, навіть один від
соток бажаючих займатись
фізкультурою
і спортом
не може нупити спортив
ної форми в місцевих ма
газинах. Тан і е обласному
центрі.
Б. ТЯИГУБ,
інспектор
шкіл облено:
— Дуже правильно під
креслено в постанові: по
ліпшити фізкультурні за
няття з дітьми дошкільно
го віку, організувати під
готовну
і перепідготовку
викладачів, лікарів, вихоЕателів, удосконалити позанласні
і факультативні
заняття
фізкультурою і
спортом. Тож ми
повинні
серйозніше і принципові
ше ставити вимоги перед
учителями
фізвиховання,
які зобов’язані забезпечи
ти послідовність у фїзпідготавці.
Варто
ширше
практикувати
створення
спортизних класів, органі
зацію дитячих ігор «Старти
надій». Ми
чекаємо, що
школам допоможуть про
відні колективи фізкульту
ри колгоспів, підприємств.
Адже вони потім теж по
повнюватимуться вихован
цями шнільних осередків...

п
залишилися
:я і
ноги в дале
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