2 лютого відбувся пленум обкому Компартії
України.
11а пленумі обговорено інформацію бюро
обкому партії про роботу партійних організа
цій, радянських і господарських органів облас
ті по забезпеченню організованого проведен
ня зимівлі худоби та збільшенню виробництва
З заготівель продуктів тваринництва в 1982
році.
3 інформацією виступив секретар обкому
партії В. М. Щербина'.
В обговоренні інформації взяли участь В. Д.
Іванов — перший секретар Онуфріївського
райкому партії, Л. Й. Шліфер — голова кол
госпу «Зоря комунізму» 1 Іовоархапге.іьського
району, Т. М. Руда — секретар парткому кол
госпу «Росія» 1 Іовоукраїнського району, Л. О.
Дейнека — перший секретар Ульяновського
райкому партії, Н, В. Шевченко — свинарка
радгоспу імені Розп Люксембург Бобрппсцького району.
Пленум розглянув організаційне питания. У
зв'язку з виходом на пенсію М. М. Кобильчак
звільнений від обов’язків першого секретаря і
члена бюро обкому партії. Першим секрета
рем і членом бюро обкому Компартії України
обрано М. Г. Самілика, який до цього працю
вав секретарем Дніпропетровського обкому
партії.
У роботі пленуму взяв
участь і виступив
член Нолітбюро, другий секретар ЦК Компар
тії України І. 3. Соколов.
--^=3

З'ЇЗДАМ КОМСОМОЛУ —
ГІДНУ ЗУСТРІЧ

, и

Цс господарство — екоX комічно міцне, багатогалу
зеве. Більшість його трудів
ників — члени ВЛКСМ, мо
лодь комсомольського ві
ку. Саме тому, про що б не
говорили юні куцеволіеці,
найчастіше почуєте ви від
них
одвічні хліборобські
слова «врожай», «жнива»,
«зимівля»,
котрими ніби
позначені перші сторінки
їхніх біографій.
Думаю, що перш ніж по
чати розмову про наші кон
кретні справи, турботи і
плани, варто повернутися у
недалеке минуле. Три роки
тому в автогаражі нашого
господарства було створено
комсомольсько - молодіж
ний колектив. Перший- у
колгоспі. Ідею подав водій
Григорій
Соколенко, ВІН
же
став
групкомсоргом
КМК. Майже 70 процентів
усіх працюючих в автогара
жі були членами ВЛКСМ.
Проте
сумнівів виникало
немало: багато хто не розу
мів
переваг колективної
праці. Відверто кажучи, і
комітет комсомолу госпо
дарства мало чим міг зара
дити — не мали ми ще до
свіду, необхідного для під
тримки цієї важливої спра
ви. Допоміг районний комі
тет комсомолу, Порадили
нам працівники оргвідділу
вивчити досвід передових
колективів
району, дали
рекомендації, необхідну лі
тературу. А ще час працю
вав на нас: у практичних ді
лах кувалися дружба і вза
ємодопомога, вболівання за
«наше», колективне. Прий
шли перші трудові успіхи.
Нині
серед 22 комсомольців-водіїв немає жод
ного відстаючого. А Григо
рій Соколенко, Іван Патермло, Володимир Ричка та
|Еан Вергун не раз виходи
ли переможцями колгосп
ного соціалістичного змін
гання. Саме завдяки їхній
сумлінній, стабільно ритМІННІЙ
праці
прийшла
справжня трудова перемога
до колективу. За підсумка
ми районного соціалістич
ного змагання серед комсо
мольсько - молодіжних ко
лективів він визнаний пере-

можцем. КМК зекономив
більше 300 центнерів паль
ного і мастил. Уже відкрито
і рахунок економії ниніш
нього року. Зрозуміло: мо
лоді
водії зобов’язалися
працювати у дні роботи XIX
з’їзду ВЛКС/А на заощадже
ному пальному.
До речі, ініціативу КМК
автогаража підтримали ком
сомольсько - молодіжні ко
лективи тракторних бригад,
очолювані
Анатолієм Руденком і Григорієм Троцьким. На рахунку молодих
механізаторів теж немало
вагомих трудових успіхів:
перевиобидва колективи
конали соціалістичні зобо
в’язання, взяті на перший
рік одинадцятої п’ятирічки,
закінчують підготовку тех
ніки до польових робіт. В
тракторній бригаді № 3 ни
ні успішно діє механізова
ний загін по транспортуван

ню на поля органічних доб
рив. Його члени Юрій Лит
вин, Григорій Троцький і
Микола
Коваленко
вже
справились
із
завданням
чотирьох місяців. А механі
затори бригади № 2 напо
легливо готуються до вес
нооранки і сівби кукурудзи:
цього року вперше виро
щуватимуть її за індустрі
альною технологією.
Готуючись до звітно-викомсомольських
борних
зборів,
гортаючи папери,
помітиві я таку закономірність: /майже всі трудові
ініціативи йшли від комсомольсько-молодіжних. Молодь нашого господарства
по-ударному працювала на
пєредз'їздівській вахті, під
тримала заклик москвичів
— присвятити 60-річчю ут
ворення СРСР 60 ударних
тижнів, нині готується гід
но зустріти з'їзди комсомо
лу. Тим і славна наша Спіл
ка, що завжди молодь була
попереду, що кожне нове
покоління намагалось обов’язково примножити діла
своїх попередників.

О. КУЛИНИЧ,
секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені
ХХУ з’їзду КПРС.

Онуфріївський район.
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

ПЛЕНУМ ОБКОМУ
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
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ОРГАН КІРОВО

ГО ОБКОМУ АКСМУ

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

№ 15 (3055).

Кор.: З якими труднощамн довелось зустрічатись торік?

Як і належить
Кор.: Насамперед хоті
лося б почути про вражен
ня від поїздки до Києва.

Сергій Застава: Вражен
ня найкращі. У Книзі ми
були всього дна дні, але
за цей короткий час відві
дали визначні місця ста
ровинного міста, у складі
учасників зустрічі побува
ли па Виставці досягнень
народного
господарства
Української РСР.
Знайомства з цікавими
людьми завжди бажані,
надто коли ці люди —
твої колеги. Подібні зуст
річі дозволяють познайо
митись із досвідом хлібо
робів із інших областей,
поділитися своїм. Таких
друзів від сьогодні в нас
уже більше. По приїзду до
своїх господарств ми роз
кажемо про почуте, поба
чене.
До цієї зустрічі нам з
ГІетпом було добре знайо
ме ім’я Тетяни Стрижок
із .Херсонщини. А під час
зустрічі про її роботу, тур
боти довідались вії неї
самої. Скромна, симпатич
на дівчина
розповідала
про себе, про тс як стала
хліборобом.
Кор.: Петре, хліборобська біографія у тебе та
кож почалася не одразу
після школи?
Петро Козішкурт: Так. Я
виріс у селі, любив його
змалечку, тому, здавалося,
рано чи пізно мав би до
нього
вернутись. Після
восьмирічки здобув профе
сію будівельника і працю
вав у місті. Та після служ
бі^ в лавах Радянської Ар
мії повернувся до землі,
пішов помічником до бать
ка у перші ж жнива. 1 вже
тоді зрозумів: тут моє міс
це. 1 Іевдовзі батько пере
дав мені свого старопького СК-4, яких ПІШІ в
області можна па пальцях
порахувати. Служив він
мені справно, торік я на
молотив па ньому п’ять з
половиною тисяч центнерів
зерна. Звичайно, з «Нива
ми» та «Колосами» важко
змагатися, та ії «вік» у
СК-4 вже не той — мину
лорічний сезон для нього
був десятим. Цього літа
виведу на лан новеньку.
«Пиву», яка нині стоїтії
на лінійці готовності.

На минулорічних жнивах найкращі молоді хліборо
би області досяглії високих результатів. Нині не тіль
ки на Кіровоградщині, а й у республіці відомі імена
братів Василя та Миколи Вакуленків із колгоспу
«Дружба» Олександрівського району, які в респуб
ліканському соціалістичному змаганні серед комбай
нових екіпажів, що жнивували на СК-6, зайняли по
чесне четверте місце, комбайнера Сергія Святелика
з радгоспу імені Димитрова Устинівського району,
жаткаря Миколи Бицюка із колгоспу імені Комінтер
ну Онуфріївського району. Цими днями у Києві
проходила зустріч переможців республіканського
змагання, які добились найкращих показників на
жнивах-81. У пій взяли участь два представники на
шої області: комбайнер Петро Козішкурт із колгоспу
імені Фрунзе Ульяновського району та шофер Сергій
Застава з колгоспу імені Ілліча Компаніївського ра
йону. їхні імена занесено до Книги пошани Україн
ської орденів Леніна, Жовтневої Революції і Трудо
вого Червоного Прапора республіканської комсо
мольської організацій.
Наш кореспондент зустрівся з переможцями і по
просив їх відповісти на кілька запитань.

П. Козішкурт: Погода
сприяла хорошим жнивам,
Хліб у нашому колгоспі
дванадцять
зібралн за
Цьому допомогло
днів,
.іагаїшя.
соціалістичне
Єдине, що потребує, па
мого думку, вдосконалення
в що гарячу пору — робо
та дозорців на жнивах.
Бо змагання за першість
хоч і сприяє оперативнос
ті, однак при цьому про
грає якість вашої роботи.
За поспіхом — втрати зер
на, і сумлінний хлібороб
не може з тім миритись...

С. Застава: Я хотів би
продовжити Петрову дум
ку. Справді, ота «трояч
ка» чи «п’ятірка», якими
стимулюються надпланові
рейси, найчастіше нам же
самим і шкодять. Бо щоб
зробити два-три «зайві»
рейси, шофер мало уваги
звертає на спідометр: же
не автомобіль з макси
мальною швидкістю, а при
наших польових дорогах
втрати
зерна неминучі.
Ось саме в таких випадках
недбайливим
хліборобам
повинні сказати своє сло
во
комсомольські «про
жектористи». А ще я як
шофер бачу вихід із цього
стаиовіица ось у чому:
треба залучати до переве
зення хліба потужні авто-

хліборобові
мобілі. Надто на шляху
від току до елеватора. Я
водив «Колхіду», яка за
міняє одразу чотири «га
зони», і перевіз 1610 тонн
зерна,
виробивши
при
цьому 89555 тонно-кіло
метрів. От якби, приміром,
за цю справу «взявся»
КаМАЗ —- його кузов вмі
щує 20—25 тонн зерна!
По-моєму, це — вихід. Та
ку ж думку висловлювали
і мої колеги на зустрічі
Переможців змагання у
Києві.

Кор.: Які завдання ста
вите перед собою на прий
дешнє літо?
П. Козішкурт: Я вже ка
зав. що працюватиму на
повій «Ниві», тому не мо
жу ще замірятися па висо
кий результат. Але. гадаю,
восьмптнсячнпії рубіж по
долаю.
С. Застава: Головне —
аби вродило. А хліб ми
зберемо. Трудитимусь, які
належить хліборобові. Тим
більше, шо минулорічний
успіх зобов’язує.

Кор.: Хай щастить вам!
На знімку: переможці
республіканського соціаліс
тичного змагання на жни
вах-81 Петпо КОЗІШКУРТ і
Сергій ЗАСТАВА.

Фото Б. ГРИБА.
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4 лютого І&82 року
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60-РІЧЧЮ СРСР —
60 УДАРНИХ
ТИЖНІВ

Приїхали

Головний герой -

в Богданівну

молодий робітник

ГОСТІ
в області ТРИВАЄ
ТРУДОВм УДАРНА ВАХ
ТА, ПРИСВЯЧЕНА БУ
ДІВНИКАМ БАМу.

Друзів по змаганню богданівці зустрічали хлібомсіллю. Цього дня аматори
колгоспу «Заповіт Леніна»
приїхали сюди із творчим
звітом. Ним і відкрились
в області
звіти-концерти
колективів художньої са
модіяльності господарств,
які змагаються між собою.
Ради
Виконком обласної
депутатів
та
народних
президія
ооласноі ради
прийняли
профспілок
спільну
постанову
про
проведення з ЗО січня по
10 квітня обласних огляхудожньої
дів-нонку рсів
самодіяльності, присвячеутворення
них 60-річчю
Союзу РСР. Звіти аматорів
господарств-суперників по
змаганню і стануть скла
довою цих конкурсів.
ІІ^ред поч ітном виступу
самодіяльних артистів кол
госпу «Заповіт Леніна» до
присутніх звернувся
на
чальник обласного управ
ління культури М. і. Сиченко. Він, зокрема, піднреслив, що проведення в
ооласті концертів клубних
закладів господарств, що
змагаються
між
собою,
вперше
набуває
такої
масш гзбності.
Перед присутніми
ви
ступили також голова ви
конкому
Ьогданівської
сільської Ради
народних
депутатів І. Р. Лелека, сек
ретар парткому колгоспу
«Родина» Б. Я. Дубовик,
гості — голова празління
колгоспу «Заповіт Леніна»
Г. М. Хоменко,
секретар
парткому цього господар
ства В. М. Коваленко.
Зустріч закінчилась звіт
ним концертом, у якому
взяли участь хор, танцю
вальний
нолокгив, жіно
чий та чоловічий вокальні
ансамблі колгоспу «Запо
віт Леніна».

вагони
служили
довше
Д канадця тип рік існуєкомсомольсько - молодіж
на зміна комуністичної
праці станції Фупдукліївка Олександрійського ра
йону. За цей час тут з’я
вилося
чимало добрих
традицій. Основою всієї
діяльності КМК є ударна
праця кожного члена змі
ни. Перший рік одинад
цятої п’ятирічки колектив,
молодих
залізничників
(керівник Михайло Євенко, трупкомсорг Олексій
Кримський) завершив ус
пішно. Було прийнято і
відправлено за багатьма
адресами 40550 тонн важ
ливих
народногосподар
ських вантажів. Це знач
но більше планового зав
дання. Завдяки раціональ
ному використанню рухо
мого складу члени зміни
зуміли збілі.шити статис
тичне навантаження кож
ного вагона на дві тонни.
Цим самим КМК звільнив
додаткові 28 вагонів під
термінові вантажі.
Виробниче
завдання
першого місяця другого
року п’ятирічки КМК ви
конав достроково. Заліз
ничникам допоміг багатий
досвід наставників: голов
ний кондуктор Іван Кот
ляр, старший кондуктор
Яків
ПІмарко,
чергові
стрілочного поста Катери
на Ткаленко та Ганна Гор
бенко,
прийомоздавач
Людмила Осадча щедро
діляться своїми знаннями.
Комсомольсько - моло
діжна зміна одним із важ
ливих сьогоденних
зав
дань вважає збільшення
строку служби вагонів.
Адже це дасть змогу до
датково відправляти по
трібні вантажі.
3. СДВЕЛЬЄВ.

Олександрізський район.

Під
девізом
економії
«П’ять днів кожного ро
ку одинадцятої п’ятирічки
працювати на зекономле
ній сировині», — під^гаким девізом
трудяться
сьогодні комсомольці, песиілкова молодь Кірово
градської взуттєвої фаб
рики. Минулого року мо
лоді виробничники заоща
дили 1064 квадратних де
циметрів шкіртоварів, 2,6
тисячі квадратних деци
метрів текстилю, значну
кількість гуми, іншої цін
ної сировини. Найбільший
вклад у фонд економії
внесли комсомольсько молодіжні колективи Піни
Улянохн та Галини Зайце
вої. Па їхньому ■рахунку,
крім зекономленої сирови
ни, ще й 98 тисяч заощад
жених
кіловат-годин
електроенергії.
Ставиш на ударну тру
дову вахту, присвячену
будівельникам БАМу, ви
роби ичипки зобов’язались
дати понад план значну
кількість продукції.
м/ Кіровоград.

\

К. ПЕТРОВ.
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«Молодий
робітник» —
під таким девізом проходці
II Всесоюзний конкурс на
кращий
твір літератури,
присвячений навчанню і пра
ці учнів професійно-техніч
них училищ. 28 січня в
Москві переможцям ЦЬОГО
творчого
змагання було
вручено почесні нагороди.
1- Підсумки
конкурсу,
проведеного ЦК В. ІКСМ,
Спілкою письменників СРСР,
Держирофосвітою і Держкомвидавом СРСР, не мо
жуть не радувані, — ска
зав кореспондентові ТАРС
голова жюрі, лауреат Дер
жавної премії СРСР пись
менник С. Сартаков. — Алд.
же він познайомив зразу з
170 творами, які розповіда
ють про життя, мрії і праг
нення тих, хто має розви
вати традиції трудової доб
лесті радянського робітни
чого класу.
Темп морального станов
лення молодого трудівника
Країни Рад знайшли відо
браження в романі А. Джордадзе «Ангел крокує по
землі», у повістях «Зірки па
росстані» Г. Баннова, «День
відкритих дверей» ІО. Слащиліна, «Повернення у ве
ресень» А. Мазура, «Щит
героя» А. Маркуші, «Андрій
з Червоної вулиці» А. Му
сатова і М. Лященко, інших
творах, відзначених пре
міями. Гадаємо, що вони
допоможуть юній зміні, пе
ред якою стоїть питання,
ким бути, у виборі майбут
ньої професії.

Зііам'янський район.

(ТАРС}.
и-.- .--і

С ОРІІСА війна застала в
в Саратовському танко
вому училищі. Як і сотні
інших юнаків, він готував
ся стати надійним захис
ником рідної Вітчизни. Та
обставини вимагали три
річну навчальну програ
му освоїти за одни рік.
...Восени
1913
року
восьмий
механізований
корпус, що входив
до
складу п'ятої гвардійської
армії, одержав поповнен
ня. Тоді Борис був при
значений командиром тан
кового взводу 139-го тан
кового полку. В складі
цього військового підроз
ділу молодий воїн відваж
но громив фашистських
загарбників від Дніпра до
Ельби.
Я попросив Бориса Іва
новича
розповісти
про
найбільш пам’ятні дні вій
ни.
— Улітку 1943 року' на
ша військова частіша роз
ташувалась у районі за
лізничної станції Кобеля
ки, — почав свою розпо
відь ветеран. — Чути бу
ло гарматну канонаду. То
передові підрозділи на
ших військ вели бої за
визволення
Кременчука.
Ми непоміченими підійшли
до Куцеволівкн і Дереївкп.
Шостого листопада
одержав бойовий наказ:
«Зламати опір загарбни
ків, форсувати Дніпро і з
боями пробиватися в нап
рямку О. і е кса 11 д р і ї»...
Зав’язався
жорстокий
бій. Тільки в піч на 7 лис
топада вдалося форсувати
Дніпро, а в кінці наступ
ного дня взвод Чексрньова увірвався в ГІоіісльпасте.
І4а підступах до Олек
сандрії в районі населених
пунктів Зпбке-Дівоче По
ле гітлерівці чинили ша
лений опір. Треба було
знищити вогневі точки во
рога і цим забезпечити
воїнам 110-ої і 11-ої стрі
лецьких дивізій просуван
ня вперед. Виконати це
завдання мали танкісти
першої ротнЛ 39-го танко
вого полку, якою команду
вав
старшині лсйтешіит
II. .О. Баранов, учасник
Сталішрадської битви.
Безстрашно громив во

рога комсомольський тан
ковий екіпаж, яким коман
дував 1 Іссмашішй. Но йо
го танку фашисти вели
прицільний вогонь. Від
важний молодий воїн був
тяжко поранений. Заряд
жаючий комсомолець 1\ознрєв намагався через де

рівкою закипів нерівний
бій. Кілька наших танків,
в тому числі й мій, було
підбито. Однак ми не роз
губилися. Екіпажу мого
танка вдалося вилізти з
машшш і витягти кулемет
та боєприпаси. Паш прик
лад наслідували танкові

Перший номер кулемета
був смертельно поранений.
Тоді Василь сам продов
жував поливати фашистів
свинцевим вогнем. Але ії
вій був поранений. До
лаючи біль, він на животі
кілька метрів просувався в
бік вогневої точки ворога.

проліг бойовий шлях комсомольця
Бориса Чекерньова
сантний люк випести з
танка свого командира,
але і його скосила ворожа
куля. Бій тривав майже
цглші день. Радянські тан
кісти перемогли, ВИЗВОЛИ
ЛИ від фашистських за
гарбників чимало населе
них пунктів — Трудовку.
1 Іетрозагір’я, Зояотарівку,
Ворошнлівку, 1 Іедогарки.
Було знищено 4 танки, 2
броне і рансіюртсри, дві мі
нометні батареї, вісім ку
леметних точок та більше
двох рот гітлерівців.
Особливо відзначився в
бою командир роти кому
ніст ГІ. О. Баранов, який
знищив близько сотні за
гарбників і загинув на
очах
Чскериьова...
За
проявлений героїзм 11. О.
Баранову посмертно при
своєно звання Героя Ра
дянського Союзу.
ІСЛЯ розгрому фашис1 * тів у районі Павлиша
Борис і йою бойові друзі
одержали новіш наказ: за
безпечити просування впе
ред піхотних частин, які
вели бої в районі сіл Бан
ду рівки і Ясішоваткп. Да
лі йшли в напрямі Олек
сандрії та Знам’янки.
— То було 28 листопада
1913 року, — зі а дує Б. І.
Чекерпьов. — Ми мали
завданий робити глибокі
рейди в тили ворога, ви
являти і знищувати його
вогневі точки. Під Баиду-

екіпажі комсомольців Воробйова і Пушкіна. Швид
ко зайняли оборону. Фа
шисти двічі нас контрата
кували, але були відбиті.
Ми відстояли свої танки.
1 вночі тросами вптягли їх
з поля бою, а ремонтники
під керівництвом В. В.
Тумбасова швидко приве
ли машшш в бонову го
товність. 1 ми знову про
довжували бнтп фашистів.
Наступного дня Бапдурівка і Яспиоваїка були
звільнені від окупантів.
У тому бою відзначивсь
комсомолець Андрій Мор
гунов. Він зненацька увір
вався у розташування гіт
лерівців.
Знищив їхній
танк і 10 бронетранспор
терів, а но фашистах, які
напічно тікали, відкрив
шквальний вогонь. За ви
явлену відвагу А. Моргу
нова нагороджено орде
ном Леніна.

*

*

*

ДААБУТЬ, не всі Олек
сандрівні знають, що
при визволенні Бандурівкн і Протонопівкн куле
метник Василь Карпсшіїї
повторив -подвиг Олек
сандра Матросова. А було
Це так. І грудня 1913 рику
під Ведмежим Яром воїни
68-ої механізованої, брига
ди вели Жорстокий бій.

А потім піднявся і накрив
її своїм тілом.
Дивізійна
газета «ІІа
штурм» тоді писала:
Юноша с бессонными
глазами
Телом закрывает
пулемет,
Прочитайте и скажите
сами,
Разве он когда-нибудь
умрет?

с

*

♦

Вогневий взвод Чекерньова зненацька появляв
ся у розташуванні ворога і
завдавав йому нищівних
ударів. Так було, коли
війська визволяли Олек
сандрію. Знам’янку і ряд
інших населених пунктів
на підступах до Кірово
града.

Оволодівши селами Тро
пика і Мошоринс, танкіс
ті! наступали в напрямку
Вершинокам’янкн і Новго
родці!. За трасу, що спо
лучає Повгородку і Кіро
воград,
воші
протягом
двох днів вели запеклі
бої.

Борис Іванович розповів
про те, як гітлерівці на
правили на 4 наших танки
10 своїх та ще велику гру
пу піхоти. Зав’язався кри
вавий бій. Три танки, в
тому числі і Чекериьова,
були підбиті. Два з них
загорілись.
Командир

взводу комсомолець І абараєв оув поранений. Обста
вини змусили взвод пії,
прикриттям таїїкового екі
пажу лейтенанта Іінкифорова відійти у Вершини* 2?
кам'янку, а потім у Нову
Прагу. Але там танкісті!
були недовго. В ніч під
повий, 1944 рік вони зно
ву відправились у глибо
кий рейд в напрямі Субот«
ців, Грузького, Великої і
Аіалої Виски. В боях під
с. Грузьким Чекерньова
було поранено.
Після лікування, в трав
ні 1944 року відважний
танкіст комсомолець Бо
рис Чекерпьов знову по
повнив ряди фронтовиків.
Свою військову частішу
він знайшов на території
Польщі, яка діяла в скла
ді другого Білоруського
л
фронту в районі міста Білостюк. У січні 1945 року
він форсував ріку ііарев.
Брав участь в боях за виз
волення Кенігсберга, Ган
ні,
Гданська, форсував
Одер. А третього травня
1945
року
вийшов на
р. Ельбу в районі Граба- ..
ва.
Вітчизна високо оціїїс1»
ла бойові подвиги відваж
ного комсомольця Б. І.
Чекерньова,
нагородила
його орденами Червоного
Прапора, Вітчизняної вій
ни другого ступеня, двома
орденами Червоної Зірки
та п’ятнадцятьма медалнми.
Дружина Б. 1. Чекєрпьова — Ольга Петрівка
—; теж ветеран Великої
Вітчизняної. Вона ще до
війни закінчила курси ме
дичних сестер. А на фрон
ті
комсомолка служила
санінструктором 68 меха
нізованої бригади 8-го ме
ханізованого корпусу. II 1
нагороджено орденом Чер
воної Зірки.
Піші подружжя Чскерньовцх — на пенсії. зле
обоє ще трудяться ва
Олександрійському елек- |
тромохапічпому заводі.
Л. САВіН,
ветеран Великої Віт
чизняної війни.

м. Олександрія.

Г'
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„Молодий
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ПРИЧИН# - БЕЗТУРБОТНІСТЬ
У січні нинішнього року
в Кіровограді знову трап
лялися пожежі. Так, у Кірозському районі міста їх
виникло більше двадцяти.
Певно, зайве нагадувати,
що пожежі можуть завда
ти великої шкоди особис
тому майну громадян. Та,
на жаль, статистика свід
чить, що приблизно в 70
випадках із ста пожежі
трапляються саме в жит
ловому секторі
міста й
сільських населених пунк
тів. Найчастіше причиною
пожежі є порушення еле
ментарних вимог пожеж
ної безпеки, неправильне
обладнання або несправ
ність печей і димарів, іг
ри дітей з вогнем тощо.
Так, п’ятого січня в Кі
ровограді, з будинку
на
вулиці
Пушкіна, котрий

t

Піонерія

належить ЖЕКу № 6, ста
лася пожежа. Внаслідок
неї постраждало три квар
тири. При розслідуванні
встановлено,
що причи
ною лиха було неправильне обладнання опалюваль
ної плити.

Житель
Кіровограда
1. П. Кирпа, перебуваючи в
нетверезому стані, необе
режно поводився з бензи
ном.
Виникла
пожежа,
внаслідок якої сам І. П.
Кирпа дістав опіки, а все
його майно згоріло. Інко
ли подібні випадки закін
чуються трагічно. Так, 16
січня при схожих обстави
нах загинув громадянин
С. Я. Зеленський, житель
міста Кіровограда.
16 січня в одному з
житлових будинків по ву-

<

В. ДАНИЛЬЧЕНКО,
інспектор г.ожежної
частини N° 2 по охо
роні Кіровського ра
йону м. Кіровограда.

ДО 6О-РІЧЧЯ
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ВСЕСОЮЗНОЇ
ПІОНЕРСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА

Актявно включившись у Всесоюзний марш «Піоне
ри всієї країни справі Леніна вірні», червоної алстучна юнь Йосипівської восьмирічної школи Вільшанського району зробила немало корисних і важли
вих справ.
Звичайно, навчання —
головне мірило всіх ус
піхів піонерів. У школі
не терплять ДВІЄЧНИКІВ,
оголошена війна трійкам.
Ось чому за підсумками
першого
навчального
півріччя серед піонерів
немає неветн гаючі їх, а
кількість відмінників і
тик, хто навчається на
«4» і «5», постійно зрос
тає.
П’ять років тому у
восьмирічці почав діяти
клуб
інтернаціональної
дружби «Глобус». Нині
це гордість кожного уч
ня. Адже більшість най
цікавіших
шкільних
Іаірав проходять саме в
«Глобусі». Недавно; на
приклад, кідівці органі
зували мітинг солідар
ності з чилійськими діть
ми. Жваво ведеться і
листування з багатьма
однолітками із братніх

лиці Тімірязєва в Кірово
граді згоріло дерев’яне
перекриття. Причиною по
служило коротке замикан
ня електропроводки. По
дібні випадки, на жаль,
непоодинокі. Можна на
вести приклади, коли по
жежа виникала внаслідок
неправильного поводжен
ня
з електроприладами
тощо.
Щоб уберегти свій дім
від вогню, перш за все не
слід легковажно ставитися
до правил пожежної без
пеки, які ми здебільшого
знаємо, але чомусь не по
спішаємо виконувати.

союзних республік і за
рубіжних країн.
Минулої
осені учні
добре потрудились но
ряд з дорослими
на
збиранні врожаю в місцевому
колгоспі імені
Леніна. Тоді
піонери
перерахували до Фонду
миру 200 карбованців.
Триває третя навчаль
на чверть — найдовша і
найвирішальніша. «1 най
цікавіша, — кажуть юні
ленінці. — Скільки ви
значних
подій випадає
’ на цей період, скільки
можна взнати і зробити
нового, потрібного». 1 віриться, ЩО “в літописі
------- :
піонерської
дружини
імені Героя Радяиського Союзу Олега Кошово
го появляться нові запи
си про хороші піонерські
справи.
В. ГОРЕНКО

Про

наидорожче
Недавно .у нашій шко
лі відбулася зустріч піо
нерів загону імені Льоні
Голікова з колі оснннцеїо
місцевого господарства
«Зоря комунізму» Геро
єм Соціалістичної Праці
Лїарією
Севастяпівіїоіо
Дзюбою.

... Святково прикраше
на класна кімната, на
столі квіти. Після тради
ційного церемоніалу по
чинається жвава розмо
ва. Марія Севастянівна
розповіла піонерам про
те, як вирощують зерно
ві в нашому орденонос
ному господарстві, що
хліб завжди був, є і бу
де святинею. Гостя звер
нулась до учнів із зак
ликом берегти і цінувати
його.
Л. ЛАНО8ЕНКО,
Новоархангельський
район,

я потрапляю до
КОЛИ
дитсадка, мене завж

♦

ди охоплює якесь
особ
ливе почуття. Можливо,
ці Руслани і Наталочки,
ще
Оксани
і Сергійки
раз нагадають про моє
минуле дитинство, Тут
у дитячому
садку,
щоразу
задумуюся
скільки ж то треба мати
душевного тепла, щоб до
тебе горнулися малюки!
— З дітьми не можна
бути нещирим, злим, бай-

СЕРЦЯ ВІДДАЮТЬ ДІТЯМ
дужим, — каже завідую
ча дитсадком
нолгоспу
імені
Чкалова
Тетяна
Михайлівна Полякова. —
Вони не терплять не
справедливості,
дуже
'’боляче реагують на неї.
Отож ми, дорослі, повин
ні бути для дитини взір
цем, віддавати їй
час
точку свого серця.
Десять
комсомолок,
десять молодих,
вправ
них, веселих
дівчат —
Цо і є комсомольсько молодіжний
колектив
колгоспного
дитсадка.
Ольга Кравченко — одна
з десяти. Невисока
на
зріст, чорнява, сама ще
майже дівчинка. Та ось
вона заходить до кімна
ти. вітається,
і малеча
з усіх куточків чимдуж
біжить до своєї ласка
вої Ольги Михайлівни. І
вона для кожного знай
да тепле слово, кожному
лагідно усміхнеться, по
править малому пустуно
ві комірець...
Багато хорошого можна
розповісти
про
Аллу
Боженко. Валентину По
горілу, Світлану Дворниченко.

Здавалося б,
ну чим
особливим може відзна
чатись первинна комсо
мольська
дитсадка? А
відзначається ж.
своєрідний
—
Цей
із найініКМК — один
- -------------------—
каже
ціативніших.
секретар комсомольської
організації колгоспу Ва
лерій Дюрич. — Узяти
хоча б таке.
Недавно
дівчата організували ве
чір комсомольської сла
ви, на який запросили
ветеранів війни і праці,
кращих молодих вироб
ничників господарства. І
взагалі вони
ніколи не
чекають, поки їм хтось
щось запропонує, а беру
ться за все самі.
Комсомолки
постійно
борються за чистоту й
акуратність у групах, а
влітку змагаються, виро
щуючи квіти. Хто вирос
тить найнрасивіші, най
яскравіші? І кожна ста
рається, добирає
насін
ня, доглядає за першими
паростками. Тут уже їм
допомагають їхні невга
мовні малюки.

І ще є у молодих ви
ховательок спільне за
хоплення — пісня. Всі
вони — активні учасни
ці художньої самодіяль
ності, члени колгоспної
художньої
агітбригади.
Часто виступають на по
лях господарства під час
жнив, і їхня пісня вплі
тається в пісню жайво
ронка у високім чистім
небі. Радісно від того
дівчатам, адже співають
Для трудівників, для тих,
хто вирощує важке золо
то хліба.
...З гірки летять сан
чата. Сміються діти, ра
діючи сонячному дню. І
завжди
поряд з мале
чею — дівчата-комсомолки, вихователі, які тру
дяться, серце
віддаючи
дітям.

С. ОРЕЛ,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».
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Могутній свист
розляra жертвував усім тим заради
. єтьсл за спиною. Ві il сильні Мрії. Заради
неба, авіації.
шає, і Леонід бачить у дзер Саме цього часом вимагали
калі над головою, як удали ви вчення нової теми, нової
ні. за бегонкою, ходить хви техніки, екзамени, польоти.
лями трава. Ледь- погойду Він розумів, що Вітчизні по
ючись. літак рушає з місця, трібні .хорони льотчики. Він
на мить завмирає на краю хотів бути тільки хорошим
-злітно-посадочної
смуги і льотчиком.
На старших курсах польо
стрімко кидається
вперед.
Леоніда притискає до спинки ти пішли один за одним. Ви
сидіння, він
відчуває, що літали в зону на пошук ці
сектор газу під лівою рукою лі, учбові бої, бонові стріль
висувається все далі вперед, би. Сріблясті <М1Гн» стріла
а ручка керування, затисну ми пронизували чернігівське
ти правицею, подається на небо і, торкнувшись бетону
злітно посадочної смуги, зазад і назад.
Тепер — погляд на лівий ру.іюва.пі на стоянки.
Закінчення
польотів для
і-.рай панелі приладів. Вони
показують, що переднє коле Леоніда, як і для інших кра
щих
курсантів,
не було за
со вже відірвалось
від зем
Разом з
лі. За мигь літак здригаєтеся кінченням турбст.
техніком він нерідко прово
і стрімко набирає висоту.
див післяїіо.іітний
огляд лі
Лід крилами блиснула річ така. виконував регламентні
ка, попливли
різнобарвні роботи; Звісно, йому можна
квадрати дахів
передмістя’ було й уникнути цього. Але
вдалині золотими п’ятаками ж він хотів оутн
хорошим
засяяли куполи музеїв. Лео дьотчиком. а не просто, во
ніду перехопило П0Д11Х від дієм крилатої машини. А зна
багатства
пейзажів і барв, чить, треба було знати ко
щ > відкрились
очам, від . жен вузол, кожен нерв ма
дзвінкої блакиті ясного ви шини як свої п’ять пальців.
сокого неба, в яке все вище
Випускні екзамени Леонід
забирався літак. Та ось .ма склав успішно. І ось він за
шина зообила поворот і ви стиг на
плацу, в чіткому
правилася. Л ьотчнк-і метру к- строю випускників. Жовтне
т<ч> пеоевіз літак у горизон вий день подарував їм сьотальний політ. В навушни 1 одні бездонну блакить неба
ках Леонід чув його впевне і м’яке тепло ОСІННЬОГО сон
ний голос. Наставник по ні ця.
як реагує
зував курсанту,
— До внесення
прапора
машина на кожен рух руч- училища — струнко! — лу
кою
керування, сектором нає команда.
газу, знайомив Із зоною ио1 ось червоно оксамитове
льотів.
полотнище пливе над світом.
Прапор
училища! Скільки ра
НеріІШЙ
минув як
Перший виліт
одна секунда. Картини, ио- зів курсант.і бачили його в
бачені в польоті одна за ОД- скляній піраміді в штабному
пою сяйнули перед очима в приміщенні. Вілл неї — пост
зворотньому порядку. І оеь № 1. Стояти на ньому доруча
прямо по
курсу забіліла ють кращим з кращих, сьо
стрічка
злітно-посадочної годні прапор пливе, злегка
смуги. В навушниках знову погойдуючись в руках пра
почувся голос керівника по пороносця, кидаючи черго
льотів. запищав радіомаяк, вий відблиск на їхні лиця, на
змовк, знову пискнув і. не ногонн щойно припасовані
сподівано
м’яко торкнув до новеньких мундирів.
Червоний прапор! Святи
шись бетонкн, літак пробіг
у дальній її кінець і вирулю ня нашого народу. Святиня
сердець
наших. Під твоїм
вав на стоянку.
Могутній грім за спинами священним трепетом урочис
то
лунають
слова начальни
льотчиків
ущух, і Леонід,
який зачитує
розстебнувши
шлемофон. ка училища,
Міністра
оборони
ковтнув кришталево-дзвінкої наказ
тиші. Вона
була така все СРСР про присвоєння групі
владна н оглушлива, ще все, випускників Чернігівського
що ov.io веред цим,
здава вищого військового авіацій
лося Леоніду чарівним сном. ного училища льотчиків вій
Але ж ні! Життя владно на ськового звання «лейтенангповнює її реальними звука інженер». Звучить в наказі
ми. Ось востаннє нірснула й ім’я: Попов Леонід іванопотужним струменем стисне вич.
мрія:
От і збулась його
ного повітря гальмівна си
льотчик, Я:.
стема, приглушений стук по пін військовий
складеться
доля
далі?
Дехто
чувся з передньої кабіни —
льотчик-інструктор відкрив з товаришів зостається ви
кладачами в училищі. Біль
j.-іхтар кабіни.
Леонід швидко звільнився шість рветься а бойові пол
від прив’язних ременів, від ки. Леонід — серед них. Пі,
ключив шлемофон і спустив він не применшує роті льот
Навчати
ся на землю. Після коротко чика-! нструктора.
— це прекрасно.
го перепочинку машина зно молодь
Але
його
покликання
— лі
ву піде в небо. А його місце
займе один з товаришів — тати. Літати й літати! Відчу
вати,
що
ти
па
сторожі
неба
курсантів. — Ось
воші бі
жать йому навстріч, щиро Вітчизни. Мирної праці ра
дянських людей.
тиснуть руки.
... Постукуючи колесами на
_ Ну. як політ? Як само
епіках, поїзд віз їх в части
почуття?’
Леоніда, в
_ Ех, хлопці! Хіба ж це ну призначення
Азербайджан.
Пізній вечір
ссе словами передати?!
Бін обіймає друзів за пле кидав до вагонного купе сяй
золотаве
чі сильно стискає їм руки. во далеких зірок.
Мрія... Мрія
здійснюється. світло нрнколійннх ліхтарів
пасмами лягало то на стіни
Небо, здрастуй!
вагона, то на еблнччя Вален
тини. що вже спала, притис
V.
нувши до себе доньку ОлепКожен політ для
Леоніда- ку. Попереду молоду сім’ю
нове життя. Попереду
був святом. А кожному свя чекало
був той день,
що приніс
ту, як відомо,
передує під Леоніду
готовча робота — напруже містечка.виклик до Зоряного
на,
цілеспрямована.
Він
вступив до авіаційного учи
лища разом з десятками сво
їх ровесників. На випускних
же екзаменах він не побачив
багатьох з них. Декого відра
хували за станом здоров’я.
Але ж були й такі, що за
9
учн.числовами «авіаційне
ще» вбачали
лише парадність: блиск погон, аеродром,
стрімкі розчерки літаків у
небі і блискавичні підвищен
ня по службі.
____щоденна
.
буденна
А була
робота. Казарма, плац, учбо
ві кабінети, аеродром і зно
ву казарма...
Однак Леонід
знаходив час і на
те. щоб
Два фотознімки на моєму
написати
коханій і рідним
листи, поцікавитися новинка робочому столі. Один я лро24 квітня
ми художньої
літератури, бив власноручно
побувати на училищних ве 1980 року. На ньому — мати
космонавта,
Тетяна
Овсіївна
чорах відпочинку, що слави
лись на весь Чернігів. І хоч Попова, інші.й прибув з кос
раз на
місяць
відвідував мосу. На ньому сам Леонід
Івапогпчува роботою. На зво
рідну Олександрію.
«Boot
два він роті —■’ штемпель:
А.’іе не раз. не
космічної станції «СаліЬг-6».
і приписка рукою космонав
(Закінчення, Поч. у NiN’ 2, та «Липень 1980 р. Ст. «СаЗ, 5, 6, 7. 10, 11, 12, 13, 14 яют-6>„
Мати й син... Сьогодні во
за 5, 7, 12, 14. 16, 23. 26, 28,
одного.
ЗО січня та 2 лютого ц. р.). ни далеко одне від

РОЗДІЛ

ЧОТИРНАДЦЯТИЙ

ЛИМОНИ
ВІД МАТЕРІ

Але поруч у думках і серцях.
Сьої одні
Тетяна Овсіїзі
па. як завжди, прокинулась
рано й заспішила на роботу
до Олександрійського радгоспу-технікуму.
Вечірньої пори ПОСІІІШЧЮ
до двору Попових, аби знову,
зустрітися з матір’ю космо,
павта. подумки пройти бо'дай частиною
ШЛЯХІВ ЗЄМі
них, шляхів небесних її Сіїл
на.
На землі
порядкує вере,
сені,. і тут,
у їхньому про,
вудку щемно пахне кукурудзяннмн стеблами, вже нахо\
лолою, розгрузлою під пер
шими осінніми дощами зем
лею. М’яко вилискують гич
кою буряки на
городах,
срібляться крутолобі голів
ки капусти, то тут.
то там
палахкотять нагідки.
Тетяну Овсіївну, як зав
жди. застаю в роботі. Щойно
підмазала цементом
гачок,
наводить
останні гаразди.
Старі фронтові рани забрали
з життя господаря
цього
обійстя, батька космонавта,
Івана Олексійович Попова, З
1973 року вона живе тут од
на. Часто заходить до матері
динька. Лідія
Іванівна, що
працює в раиуправліши сіль
ського господарства, приїздить у відпустку
Лео’іід з
сім’єю. Що то вже
радості
матерії
Тетяні Овеіївні шістдесят
ден втни рік. скільки вже ча
су .можна О сидіти на пенсії!
А вона знову 1 знову щоран
ку поспішає на
роботу. Б
городній орпгаді
радгоспутехнікуму. де вона працює,
її знають
як
досвідчену,
сумлінну трудівницю.
— Тягне мене
до людей,
до роботи, — каже. Мати. —
о людьми
і радість вдвічі
більша, і печаль легша. А без
роботи як же житні’
Як ие
квітчати цю землю стеблами
зеленими, всім тим, що вири
ста на ній'.' Руки людські без
роботи стають
неслухняни
ми...
Лін сидимо з нею в невели
кій, затишній світлиці. Ось
ліжко
Леоніда Івановича.
Ось книги, якими він звичай
но користується
Ось його
одяг... А ще
фотографії. їх
чимало на стінах, в простих
акуратних
рамочках. Ось
Льоня немовлям А ось він з
батьком на колгоспному по
лі. Портрет Івана Олексійови
ча... 1 знову Леонід — вже з
космічному гермошлем!. Ма
ти знову и знову звертає до
нього свій погляд...
Вона
залишилась такою,
як була й раніше: врівнова
женою, привітною до людей
— Мати космонавта. Звістка
про космічний політ сина за
стала її за роботою — пере
бирала ь погребку картопшо,
іогуючи до висадки. Аж тут
до двору гості —сусідки Ма
рія Покотило, Лідія Вітцієико.
— ОвсІївно. ваш Леонід у
космос полетів. Скоріше вми
кайте телевізор!
Лагодились давні товариші
Леоніда, приїхала привітати
матір другий секретар О.'с.
сандрійського
міськкому
Компартії України С. А. На
лаянц. Звісно. до СЛІЗ рО'іхвилювалась
Овсіївна. Згадує — й зараз під очима po
синки...
Виходимо
__
_и ......
з нею
нрисмерк осіннього вечора. ш»ощаємось біля хвіртки. В ру
ках у Тетяни Овсіївнн два
величезних лимони.
— Оце невістка
пеоедала
з Москви гостинці. Візьміть,
будь ласка, в дарунок.
Я беру лимони, тримаю >'к
у руках. Крутобокі плоди ся
ють. мов маленькі сонечка.
З ясел-садка радгоспу-техніку.му. що
навскіс від бу
динку Попових, один за од
ним виходять молоді батьки
іі матері з малятами па ру
ках. Петрики й Надійнії. Ок
еании й Сашки стиха сопуть
на руках, посмоктуючи пус
тушки й іще не розуміюча
цього великого щастя: жити
па блакитній
планеті. На
Землі, задля світлого
дня
якої двоє їхніх співвітчизни
ків здійснили свій подвиг у
космосі.'Та вони виростуть і
все зрозуміють. Зрозуміють,
чого в жінки, що нроводжала мене до хвіртки, такі на
труджені руки й стільки ппброї віри в очах в день зав
трашній. і тоді може.
НО її
журналісти, нові письменни
ки прийдуть знову СЮДИ,
щоб РОЗПОВІСТИ’ про нрвсно
героя шлях якого прослав
ся МІЖ зорі...

4 с лк op.

КРАСА ЛЮДСЬКА

ЕЖЯЗМВИЦК
!■

«берега

Т^|ОГО ХАТА — на белеб“
ні. Навколо —
вишне
вий садок, виноград плете
ться по тину. І палахкотить
тут гаряче полум'я ружі. А

далі, у видолинку — масив
осоки, за яким
тихо несе
свої чисті води
принадна
Синюха.

ликий коровай. Жінка в бар
вистій розгаптованій сукні,
вся вона наче сонцем осяя
на — велична, щедра, доб
ра. Цю статую
Володимир
Феодосійович
назвав «Ко
ролева полів».

А поруч іще одне диво
— стоїть біля ковадла літній
—Не край, а рай, — ка циган, а навколо нього йо
же стишено посивілий чоло го помічники з молотками.
вік, окинувши поглядом рід
— Це наш сільський ко
не село.
валь Федір Жуган із сина
самодіяль
Обступили його хлоп’ята ми, — пояснює
ний
скульптор. — Дуже
та й перепитують:

— А чого це, дідуню Во
лодимире,
наше село так
названо — Осички?

працьовитий чоловік був. І
вся його сім'я трудилася в
колгоспі. То я вже й поста

— Дозволив колись пан
своїм наймитам отут, за осо
кою, халабуди зіп’яти. То й
хутір з’явився
на
березі
річки. За осокою — Осички.

рався для нього,
Жигуна:
хай дибляться люди та подоброму заздрять .цій кра
сивій людині.

— А скільки ви кіломет
рів виміряли, коли була вій
на? — знову щебечуть ціка
ві школярики.

«Виліпив»
Сокуренко і
кращу свинарку
колгоспу
«Аврора» Олександру Кова
ленко. Тут же виставлені по
груддя всіх його сімох синів
і дочок.

— Щодня не менше п’ят
* * +
десяти проходив.
А війна
тривала аж 1418 днів.
Ча
сом, правда, був перепочи /"'ІКРЕМУ експозицію підготував В. Ф. Сокуренко
нок — в окопах. Та ще тоді,
до 60-річчя утворення СРСР.
коли рани гоїв.

більше двохсот своїх ро
біт з глини виставив Воло
димир Феодосійович у ма
ленькій світлиці. Частину з
них відправили
у Кірово
град
на телестудію — го
тується передача до 60-річчя утворення СРСР.
С в нього мініатюри, су
венірні вироби. їх В. Ф. Со

куренко несе своїм одно
сельцям, щоб
подарувати
на весілля
молодожонам,
щоб поздоровити
іменин
ника, Еоїна-ветерана, люди
ну, яку відзначають за удар
ну працю.

І знову спалах полум'я в
печі гончара.
І знову він
розводить у чанах свинце
вий сурик. Іде умілець на
берег Синюхи, вишукує по
трібну глину. В мішках, на
візку, в корзинах несе і ве
зе до своєї майстерні.
А
потім шукає пісок. ГіересіЕЙЄ йою, змішує з глиною...

"Г'ОНЧАРНОЇ
справи на•*- вчив молодого Володи
мира його старший
брат
Яків. Багато років на ярмар-

— Приходжу якось до бу
динку
механізаторів, —
згадує
колишній секретар
парторгзнізаціі
колгоспу

В. К. Яценко,—а наш Феодо
сійович ще там, хоч час йому
зже йти додому — відчер
гував. Сидить цей літній чо
ловік під черешнею за стоГИКО/А і ліпить якісь
хи
мерні фігурки. «Це, каже,
— етюди. А вдома збільшу
їх разів у двадцять, то й
буде щось, може, путяще».
Ліпив він постать механіза
тора, ліпив солдата. І щось

писав у товстому
зошиті.
Потім мені відкрили
його
таємницю: Сокуренко пише
вірші. Спочатку не повірив,
бо Володимиру Феодосійовичу не пощастило
довго
гчитися грамоти — походив
на уроки
до сільської хати-читальні
щось два чи
три місяці. Але його універ
ситети, як виявилось, були
там, у степу. Є вільна ча

сина, то він — до
книжки.
Читав Руданського і Пушкі

на, перечигуваз Шевченка і
Головка.
І в його хаті до
пізньої
ночі горів каган
чик — Сокуренко перегор
тав старі журнали,
вивчаз
напам’ять «Кобзаря»
Ось

ьам і вся наука. Тепер, ка
жуть, він теж не уявляє сво
го життя без книжки...
І я прошу показати мечі
його записник. Володимир

віршовані
листи до синавоїпа: наказ виконати чесно
свій обов'язок перед Віт
чизною і не забути батьків

ського дому. Там сатиричні
мініатюри
для колгоспної

— Я думав про оці верби
і явори
навіть тоді, коли
полум’я дорогу перегород
жувало. Тому й вижив.

стіннівки — «присвяти» ле
дарям, хапугам,
п'яницям.

І спогади про фронтові до
роги, про
вікопомний' по
двиг воїна Радянської Ар

— А чого це у
вашому
обійсті аж п'ять хат?

мії. Окремий розділ
про
свій рідний край, про Осички
і його людей.

—То хати не мої — дідів
ські. Одна ще прадіда. На
що їх валити? Хай собі сто
ять. Щоб ви
знали, як ко
лись люди жили. .

Люблю тебе,
о благодатна нчао,
Люблю Синюхи тихі
береги.
Моє село повік
буде щасливим,
Бо наші руки щастя
вберегли.

Справді, тут, на високому
березі Синюхи, в зелені де
рев стоїть аж п’ять хат. І всі
вени його. Одна — доброт

на, найкраща, крита
шифе
ром, з великими світлимиЕІкнами. У ній живе
сім’я

десятирічного Золодимира
Феоаосійоаичв, і його дру
жини. Три менші, вкриті оче
ретом і житніми
сніпками
— то вже як музейні реліксії. Гіідфасочив їх чоловік,
підмостив під глиняні стіни
камінь — хай стоять.

Тільки ж не пусті три ха
тини. В одній велика піч. У
ній Володимир Феодосійович горнята випалював. І те
пер там палахкотить вогонь,
зціплюючи
чудернацькі на
перший погляд
творіння з
глини. То — величезні
су
лії, чаші, жбани, декоратив

Приваблює композиція «Зу
стріч визволителя» — дівчи
на із Західної України зу
стрічає воїна Червоної Ар
мії. Оригінально
виконані

скульптури «Гуцули», «При
кордонник», «Брати».
І на
величезних жбанах, глиня
них діжечках, розмальозаних мальвами і трояндами,
написи: «Нас поріднила зо

ряна Москва»,
«В
сім'ї
вольній, новій», «Цвіти, Ук
раїно, прекрасна і сильна».
Хоче подарувати Володи
мир Феодосійович сільсько
му клубу і бібліотеці погруд
дя В. І. Леніна, С. А. Ковпа

ка, В. В. Мгякоеського, О. С.
Пушкіна. А на урок муж
ні бочечки. В сусідній хати
ності умілець понесе скульп
ні — майстерня
гончара.
^Ут — невеликий гончарсь туру «Помста» — стоїть пе
кий верстат, тут місиво гли реляканий фашист з укра
ни, металеві миски, у яких деним кошиком яєць і кач
Еилйскує голуба
і рожева кою, а позад нього — діяполива. У ній викупує сіль чина-партизанка, з пістоле
ський умілець випалений по том, цілиться .в загарбника.
— Це наша юна підпіль
суд. А в третій хаті — готові
вироби. Однак тут не тіль ниця Ліда Гірник, котру поки посуд.
звірячому вбили окупанти,
Ось па
дерев'яному по їм ям комсомолки ми назва
стаменті красуня у вінку з ли центральну вулицю Оси
пшеничного колосся і сте чок. І пам’ятник встановили
пових квітів. У руках — ве- їй — при в'їзді в село.

«Молодой коммунар»_
орган Кировоградского
областного комитета

ЖСМ Украины.
Ла украинском языке.

ках в Первомайську. Віль
шанці, Голованівську, Доброгеличківці виставляв свої
вироби умілець із Осичок.
Треба вам гарну риночку—
попросіть її у Володимира
Феодосійовича.
Потр.бен
полумисок, глечик для мо
лока, полив'яний горщик чи
горщечок для
вазона —

тєж вони найкращі в Сокуренка. Тепер, кажуть, уже
немодно займатись гончар
ною справою (хоч Володи
мир Феодосійович не зго
ден з цим: в магазинах не
завжди знайдеш гарний гли
няний
сувенір, горщечок
для квітів,' декоративний
глек), бо випускається вдос
таль посуду фабричного. І
Сокуренко
взявся за ху
дожні вироби,
через які
ім’я його стало відоме всій
Кіровоградщині.
Він бере
участь у багатьох еиставках
образо; ворчого мистецтва,
до нього приходять повчи
тись молоді умільці.
*
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Покликала Чекають
«Юність» стадіони
Обласний
комітет по
фізичній культурі 1 спорту
підбив підсумки спарта
кіад «Юність» і «Здоров’я»,
що відбулися в минулому
році за програмою норма
тивів і вимог комплексу
Г1ІО за місцем проживання.
У спартакіаді «Юність»,
яка проводилася з п’яти
видів спорту, взяло участь
близько двохсот тисяч ді
тей і підлітків віком від
семи до вісімнадцяти ро
ків.
. •
Фінальні змагання спар
такіади «Юність» виявили,
у яких господарствах об
ласті найкраще ведеться
спортивно-масові І оздо
ровча робота. Переможця
ми сталії
представники
п’ятої і третьої житловоексплуатаційних
контор
обласного центру та 'тре
тього жеку м. Світловодська. Воші відповідно зай
няли перше, друге і трете
місця.
Па старти «Здоров’я»
вийшло понад 220 тисяч
чоловік старше вісімнадця
ти років. Поєдинки прохо
дили з восьми нидів спор
ту. В комплексному заліку
на найвищу сходинку п’є
десталу пошани піднялися
спортсмени жеку № 3 м. Кі
ровограда. на другому міс
ці — юнаки міста енерге
тиків, на третьому — фіз
культурники восьмої жит
лово-експлуатаційної кон
тори обласного центру і
ЇККВ заводу «Червона зір
ка».
Колсктнвн-персможці
і
призери одержать нагоро
ди організаторів змагань.
Великим недоліком у ро
боті по підвищенню рівня

«МІКМУ-ІОО»

АБО
«МІКМУ-101»

не записав на нотний папір.
Правда, місцевий компози-

Гарне дибо, яким живе цей
простий сільський трудар,
ютрий прагне подарувати
людям красу.

На знімку: В. Ф. СО
КУРЕНКО в майстерні.

316050, МСП

м. Кіровоград,
Еуп. Луначарського, 36.
Обсяг 0,5 друк. арк.

В. о. редактора
А. РОМАНЮК.

РАДИМО

еєрця. Співає він і свої піс
ні, мелодії яких ще ніхто

лу, рожеву, золотаву поли
ву, і вже перед вами диво.

В. ШАБАЛІН.

ЕЛЕКТРОБРИТВУ,

самому заспізати про вер
би і огіоочки, про закохані

тоо Олександр Іваноз по
обіцяв записати. Сокуренко
читає свої вірші хлоп’ятам,
які його сточили
на висо
кому березі Синюхи.
Він торкається, своїми на
трудженими руками до гли
няної статуетки, наносить на
випалену глину зелену, бі

15 лютого у Ленінграді)
стартує розиграш
Кубна
Радянського Союзу. А фЬ
нальний
кубковий
матч
відбудеться В день Гїереі
моги — дев’ятого травня
на стадіоні імені Леніна в
Москві.
Сорок п’ятий чемпіонат
країни серед клубів вищої
ліги почнеться 26 березня.
У першому турі одеський
«Чорноморець» зустрічає
ться з «Араратом», київ
ське «Динамо» — зі своїми
тбіліськими одноклубника
ми, донецький
«Шахтар»
з «Нефтчі», дебютант ліги
«Металіст» із Харкова
З
дніпропетровським «Дніп
ром».
Чемпіонат СРСР фінішує
18 листопада.
До футбольних всесоюз
них баталій посилено го
туються і колективи пер
шої та другої ліг.
Кіровоградська
«Зірка»
закінчила перший навчаль
но-тренувальний збір
на
спортивних базах
Світловодська і повернулася до
дому. У Кіровограді вона
продовжить підготовку до
відповідальних всесоюзних
поєдинків. У другій декаді
лютого наші земляки ви
їдуть на Південне узбереж
жя Криму, де пройде друг
гий цикл
відпрацювання
технічних, тактичних, во
льових,
психологічних
якостей гравців.

ТОМУ, хто КУПУВАТИМЕ

Він іде на весілля,
щоб
почути гарні пісні.
І щоб

/М///Л АЛРГ.СЛ:

Індекс 611С7.

ВІД МАСОВОСТІ ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Мрію. Лелію.
Серцем люблю.
Хлібну, квітучу
Землю мою.

М. ШЕВЧУК.

Б

В. ТВЕРДОСТУП,
інструктор
відділу
культурно - масової
і фізкультурної ро
боти еблпрофрадк.

Сокуренко декламує свої
вірші і просить, щоб не кеп
кували з нього, бо «це він
так, для душі, для себе».

*

УВ Володимир Феодосі
йович їздовим в колгос
пі аАврора»,
стеріг кол
госпний
баштан, тварин-

фізкультурно - масової 1
спортивної роботи за міс
цем проживання о нестача
комплексних спортивний
майданчиків, несвоєчасний
ремонт спортивних баз
мікрорайонів.
Порівняно з 1980 роком
зменшилась кількість учас
ників, особливо в спарта
кіаді «Здоров'я».
(

ницьке містечко, польовий
стан тракторної бригади.

Феодосійович
соромливо
подає кілька зшитків. Там—

— І не страшно було вам,
не боялися смерті?

його старшої доньки Вален
тини. Нижче — трохи мен
ша, розмальована мальвами
— то вже для нього, сім

41 лютого 1ÖS2 року ---------- —

5,ЖГолоджй коллу влр*е

Ці бритви виробництва
Московського
заводу
сМикромашина» мають
еластичну ріжучу систе
му, то забезпечує ви
соку чистоту і швид
кість гоління.
Оптимально підібрані
розміри і конфігурація
отворів сітки виключать
подразнення шкіри. В.то.с
стрижки дозволяє під
рівнювати скроні, вуса
та бороду.
1 іадзвичаііно зручною
електробритву с.Мі >.іа->
роблять:
— механізм, що вклю
чає блок стрижки
без
перестановки головки і
вимикання приладу;

— перемикач напруги
на і 27 і 220 вольт;
— форма і обробка
корпусу, 1НО дозволяють
легко тримати бритву в
руні;
— знімний шпур.
В а ртість «Мі к м п-100»—
28 карбованців,
«Мікмн-101» — 23 карбо
ванці.
Продаються
електро
бритви в магазинах «Га
лантерея» та в універ
магах споживчої коопе
рації Кіровоградщипи.

Кіровоградська
облспоживспілка.
Укоопторгрсклама.

Зам. 3.

Фото ?.. СМАГЛІЄНКА.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46-87: відділу комсомольського
життя — 2-46-57; відділу пропаганди —
2-45-36: відділу учнівської молоді
—
2-45-35; відділу військово-патріотичного
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.
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