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из УЧИТЕЛЬСЬКІЙ комсо- 
мольській організації 

нашої школи відбулася 
громадсько-політична ате
стація учасників Ленінсь
кого заліку. В ході її, де
тально, пункт за пунктом 
аналізуючи виконання осо
бистих комплексних пла
нів, атестаційна комісія 
водночас намагалася ви
значити роль у колективі 
кожного комсомольця-пе- 
дагога, а також усього 
осередку. Отже основну 
увагу було приділено 
конкретним ділам моло

Я

Йде громадсько-політична атестація 
учасників Ленінського заліку «Рішення 
XXVI з'їзду КПРС — в життя!»

дих, які найкраще характе
ризують їх життєву пози
цію.

Зустрічі з випускника
ми минулих років завжди 
влаштовує учительська 
первинна, і завжди прагне 
підійти до них по-новому. 
Так, готуючись до цього
річної зустрічі, організа
тори її — комсомольці 
Л. О. Коваль, Т. І. Най- 
денко та Г. Г. Пушкаренко 
вирішили надати їй не 
тільки традиційного проф
орієнтаційного характеру. 
Вони подбали також про 
досягнення іншої мети — 
прищеплення учням почут
тя гордості за нашу бага
тонаціональну Батьківщи
ну. Для цього написали 
запрошення випускникам, 
які продовжували навчан
ня чи трудилися в різних 
куточках нашої неосяжної 
країни. Із Києва та Полта
ви на зустріч прибули Во
лодимир Подорога і бра
ти Юрій і Сергій Силенки, 
з Москви — Галина Ендє- 
бера, з Казахстану — Фе
дір Коваленко... Вони роз
повіли учням не тільки 
про навчання, роботу, об
раний фах, а й про ті міс
ця, де зараз живуть, про 
своїх нових друзів.

Ефективно діє у школі 
комсомольський педаго
гічний загін, який очолює 
3. О. Кравченко. Спільно 
з юними дзержинцями 
(командир П. Ф. Скринь
ко) він систематично буває 
на місцях проживання ун

нів, стежить за дотриман
ням ними розпорядку дня, 
за поведінкою дітей, до
помагає в організації доз
вілля, підготовці домашніх 
завдань. Нерідко прово
дять спільні виїзні засі
дання. У школі створено 
методичний центр по на
данню допомоги членам 
педзагону. Внаслідок зла
годженої роботи гервин- 
на організація добилася 
зміцнення Дисципліни се
ред учнів.

Комсомольці - вчителі 
вболівають за справи сво-

їх колег, свого колективу. 
Приміром, не все гаразд 
було у «дочірній» почат
ковій школі № 6 Там на
вчав дітей неспеціаліст. 
Виручити Езялася комсо
молка В. М. Сірийкозак. 
Вона замінила свого попе
редника, виявила наполег
ливість. А на допомогу 
Валентині /Лихайліг.ні при
йшли комсомолки 3. О. 
Кравченко та Г. О. Тита
ренко (девіз первинної — 
«Жодного відстаючого по
ручі»), а також ветеран 

справи, Від- 
народної освіти 

Гребенюк, чиї 
поради були 

корисними як 
В. М. Сірийко-

а також 
педагогічної 
мінник 
УРСР І. М. 
методичні 
особливо 
для самої 
зак, так і для інших моло
дих вчителів. Тепер уже 
можна сміливо сказати: 
авторитет початкової під
несено на належну висо
ту, її учні ні в чому не 
відстають від своїх одно
літок із середньої школи.

На комсомольських збо
рах Т. І. Найденко та О. М. 
Гордієнко запропонували 
організувати під час зимо
вих канікул туристичну по
дорож для кращих школя
рів. Вони ж і стали вико
навцями цієї пропозиції. 
Ретельно підготували по
їздку, заздалегідь подба
ли про місця на турбазі в 
Івано-Франківську... Така 
турбота зміцнює товарись
кі зв’язки між обома пер
винними комсомольськи
ми організаціями — уч-

Для 
різноманітні 

ведуть, 
розповіс- 
клубу ін- 

дружби

нівською та учительською. 
Так само як і турбота ком- 
сомольців-педагогів про 
дискотеку для старшо
класників, 
гуртки, які вони

Багато можна 
ти про роботу 
тернаціональної 
«Факел», який до обрання 
її секретарем райкому 
комсомолу очолювала 
Н. М. Ремигайло, котру з 
успіхом замінила на цьо
му посту Т. М. Пироженко. 
Чимало робить первинна і 
для зміцнення зв’язків із 

е

збори ці 
нецікаво. Пе- 
як намітити 

комсомоль-

трудівниками місцевих 
колгоспів «Росія» та імені 
Карла Маркса (зокрема, 
члени лекторської групи 
часто виступають - перед 
тваринниками). І про все 
це можна було почути під 
час громадсько-політичної 
атестації.

Якщо ж говорити поо 
внутріспілкове життя пер
винної, то підкреслю: не 
пригадую такого випадку, 
щоб у ній виникли якісь 
ускладнення із членськи
ми внесками, щоб пору
шували строки проведен
ня зборів і що 
проходили І 
ред тим, 
якийсь захід, 
ські ватажки (секретар — 
молодий комуніст Л. О. 
Коваль) завжди порадять
ся з керівниками школи та 
партійної організації. То
му дієвість рішень у пер
винній дуже висока. А са
ме дієзість, єдність слова 
і діла, на мою думку, — 
основний показник авто
ритету людини, колективу, 
комсомольської 
ції.

Всі учасники 
пітно пройшли 
Троє з них 
Скринько, Т. М. Пирожен
ко та Г. Г. Пушкаренко — 
представлені до нагород
ження значком ЦК ВЛКСАА

організа-

заліку ус- 
агестацію. 
— П. Ф.

«Ленічський залік».
М. ШВЕЦЬ, 

Аджамєьксї 
школи.

директор 
середньої 
Кіровоградський район. !
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ПО ПРАЦІ І ЧЕСТЬ
Життя людніш вимірює

ться не кількістю прожи
тих літ, а тим, що вона 
встигла зробити. Соціаліс
тичне змагання ніби 
ущільнює наші трудові 
календарі, допомагає зро
бити дні, години, хвилини 
більш вагомими і насиче
ними. В економному, бе
режливому ставленні до 
робочого часу проявляє
ться почуття високої гро
мадянської відповідаль
ності за спільну справу — 
піднесення економіки дер
жави.

Наш комсомольсько-мо
лодіжний колектив водіїв 
вимірює час за своїм тру
довим календарем. У ми
нулому ропі ми перевезли 
майже на дві з половиною 
тисячі тонн народногос
подарських вантажів біль
ше, ніж передбачалося 
завданням

Більшість моїх товари
шів уже працює в раху
нок літа. А Леонід Товіш- 
га і Микола Борщснко 
прагнуть виконати план 
третього року одинадцятої 
п’ятирічки до 65-річчя на
родження Ленінського 
комсомолу.

І все ж я знаю, що на
віть наш передовий колек
тив використовує далеко 
не всі резерви підвищення 
продуктивності прані. 
Один з них — трудова ди
сципліна. Ні, явних пору
шень — запізнень чи про
гулів — у бригаді прак
тично не буває. Але ж

Другий МІСЯЦЬ при Ус- 
тнніоській райсільгосп- 
техніці працюють курси 
механізаторського все. 
обучу. На них навчають
ся сорон два посланці 
колгоспів і радгоспів ра
йону. Шість провідних 
спеціалістів райсііПьгосп- 
техніки читають курсан
там лекції з економіки та 
організації сільськогос
подарського виробницт
ва, основ землеробства. 
Дисципліну «Трантори і 
сільськогосподарські ма. 
шини» юнанам вннладає 
вмілий організатор і пг- 
дагог М. Ф. Фсдоренко, 
слюсарної справи їх нав
чає К. І. Жимелінськмй.

З перших днів занять 
добрі знання показують 
посланці колгоспів імені 
Куйбишева, імені Кірова 
та імені Леніна. Керівни
ки цих господарств нада
ли виключно важливого 

трапляються ще (чого грі
ха таїти) кількахвилинні 
перекури вранці перед ви
їздом на об’єкти або ви
мушені простої через тс, 
що па складі не вистачає 
потрібних запасних час
тин. А за цим теж стоять 
резерви для дальшого по
ступу вперед.

Наші ветерани, передо
вики виробництва відда
ють багато сил вихованню 
молодої зміни. Саме вете
рани, па мою думку, крім 
того, що навчають моло
ду зміну професійним на
викам, мають навчати і 
дисциплінованості, вболі
ванню за доручену справу. 
Адже честь — по праці.

1, нарешті, ще одна дум
ка, котра здається мені 
важливою. Не варто за
микатися лише в рамках 
свого колективу. Навпаки, 
все тс важливе, передове, 
що є в інших бригадах (і 
перш за все — спорідне
них за профілем вироб
ництва), треба глибше ви
вчати, сміливіше і ширше 

-впроваджувати в прак
тику.

В. ЮРЕСКУЛ.

І ОБОВ’ЯЗКОВО - 
ТВОРЧІСТЬ

У Вільшанському район
ному дитячому комбінігі 
відбулися комсомольські 
збори на тему: «Кріпити 
трудову дисципліну — 
обов’язок кожного комсо
мольця».

Велася серйозна розмо

...А ПРО ПОБУТ ЗАБУЛИ
значення підготовці ме
ханізаторського попов
нення. Майбутні тракто. 
ристи постійно перебува
ють у полі зору комітетів 
комсомолу господарств, 
котрі турбуються про їх
ні побутові умови, дозвіл
ля.

Є й протилежні прик
лади. Ще жодного нур- 
санта не прибуло на нав
чання з колгоспів «Біль, 
шовик», імені Петровсь- 
ного та імені Дзержинсь- 
кого. А механізаторів у 
цих господарствах не ви
стачає...

Нурси при райсільгосп- 
тєхніці працюють не пер
ший рік. Тільки торік <х 
закінчило більше 50 чо
ловік. Природно, що ме. 
тодика навчання весь 

ва про втрати робочого ча
су, про порушення розпо
рядку дня. Комсомолки 
говорили , що мало вчасно 
приходити па роботу, тре
ба ще й ефективно викори
стовувати кожну робочу 
хвилину, вносити у повсяк
денну працю елементи 
творчості. Тільки в тако
му випадку можна буде 
говорити про повну відда
чу виховної роботи.

Катерина Константинова 
виступила за проведення 
зустрічей маленьких на
ших громадян з ветеранами 
комсомолу, Великої Віт
чизняної війни та праці« 
Дарма, що діти ще ма
ленькі, зате в них пайвраз- 
лпвіша душа і слухають 
вони розповіді з особли
вим захопленням.

Тетяна Гордієнко та Те
тяна Гілевич говорили про 
те, щоб поліпшити роботу 
«Комсомольського прожек
тора», щоб активніше ве
лася боротьба за економію 
електроенергії, паперу, з 
яким працюють діти, щоб 
привчати малюків береж
ливо ставитися до ігра
шок.

Няня Людмила Несте
рова вважає, що роботу 
найкраще можна налаго
дити в тому випадку, ко
ли існуватиме взаємодія 
між виховательками, няня
ми і батьками.

А ще, в ході соціаліс
тичного змагання, яке роз
горнулось між групами, 
комсомольці взяли на себе 
зобов’язання — найбільш 
ефективно вести боротьбу 
за здоров’я дітей. Чим 
менше хворітимуть діти, 
тим менше часу буде за
трачатися на їхній догляд 
і лікування, тим більший 
вклад буде внесено у вико
нання загального народно
господарського плану.

М. КОРДЮКОВАс
Вільшанський район. '

час удосконалюється. А 
от питання побуту кур
сантів менше всього ці
кавлять керівників рай- 
сільгосптехніки і комітет 
комсомолу. Досі не вирі
шені питання про житло 
курсантів, їхнє харчуван
ня. На території райсіль- 
госптехніни давно збудо. 
вано їдальню, але з вини 
районного споживчого 
товариства вона не пра
цює.

То, може. про нращу 
організацію роботи нур- 
сів подбають відповідаль
ні працівники Устинівсь- 
кого райсільгоспупрае- 
ління і райкому комсо
молу?

Н. МИКОЛАЙЧУК.

Кіровоградська станція 
нічного обслуговування 

автомобілів 2. Недавно 
тут створено нову бригаду 
по ремонту «Запорожців», 
яку очолив Михайло Таран. 
Цей нолектив, наймолод
ший за середнім віком ро
бітників, гарантує високу 
якість роботи.

Діагностик станції мо
лодик комуніст Сергій Во- 
лошинов — майстер пер
шого класу. Він швидко і 
точно виявляє несправнос- 
ті автомобілів.

На знімка
— члени нової 
праворуч _
С. ВОЛОШИНОВ.

х. лiвopy^ 
бригади; 

діагностик

Фото О. РІЗНИЧЕНКО.
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ЦІЛКОМ СЕРЙОЗНА

Часто, оглядаючись
назад, ми несподівано 
відкриваємо в епізодах, 
вчинках той прихований 
зміст, що пізніше прояви
ться 8 особливій творчій 
манері, у своєрідному ба
ченні пропагандистом нав
колишнього світу, вмінні 
відшукати стежку до сер
ця кожного слухача. Чима
ло таких епізодів було в 
практиці пропагандиста 
комсомольського політ- 
навчання Знам'янського 
вузла зв’язку Г. Гоя. При
ємно, коли мою слухачі 
стали ініціаторами руху за 
економію матеріалів, ко
ли зміг засобами ідеоло
гічного вплиау подіяти на 
новачка, що не вирізнявся 
дисципліною, старанністю.

Не раз Геннадій Кос
тянтинович замислюваасл: 
можливо ефективно за- 
няття проходять тому, що 
він, пропагандист, має се
ред слухачів авторитет эк 
начальник вузла зв’язку. 
Це спонукало ще ретель
ніше працювати над пер
шоджерелами, готуватися 
до занять. Він не тільки 
роз'яснював політику пар
тії, завдання комуністич
ного будівництва, висту
пав і організатором соці- 

Іалістичного змагання, 
очолив пошук резервів 
підвищення продуктивнос
ті праці, домагався впро
вадження в практику па- 

і редового досвіду.
У вересні позаминуло

го року Геннадій Гой, як 
боєць ідеологічного
фронту, був учасником зу
стрічі з членами бюро ЦК 

І ДКСМ України. Багато ко- 
1 рисного почерпнув для 
І себе. Взяв на озброєння 
І нозі форми роботи, почаз 
! застосовувати запозичений 
І тут метод ділової гри.

Ситуації підказувало 
життя. Скажімо, незаба
ром кінець місяця, а це< 
не справляється з планом. 
Пропагандист ставить пи
тання: ти начальник цеху, 
що зробив би в даній си
туації?

19 слухачів. І стільки ж 
різних відповідей. Вико- 

і ристання методу ділозої 
■ гри сприяло не тільки під

вищенню ефективності за
нять, а й активізації слу
хачів, залученню їх до 
громадської роботи.

Яскравим прикладом 
цього стало заняття, на 
якому виникла дискусія 
про ініціативність. Ситуа
цію запропонувала секре
тар комсомольської орга
нізації Тетяна Шмуратова:

даполішняня
в приміщенні (банківсько
го відділка зв’язку не зов
сім затишно. Але варто 
своїми силами зробити не
великий ремоні і тут буде 
створено належні умочи 
для праці. Слухачі сфор
мулювали питання: хто ж 
зробить ремонт? Можли
во, ми, комсомольці?

Це питання розглядали 
й на одних з комсомольсь
ких зборів, з приводу 
цього радилися з комуніс
тами. І вирішили створи
ти дві ударні групи для 
поїздки в Іванківці та Бог
данівну. До суботника го
тувалися ретельно. В одну 
із субот до Іванківців по
їхали Т. Шмуратова, В. Не- 
дик, В. Викрест, групу очо
лив Г. Гой. Побілили при
міщення, навели в ньому 
порядок.

Того ж дня комсомольці 
Василь Холявко та Мико
ла Москаленко разом із 
начальником лінійно-тех
нічної дільниці В. П. Коча- 
лем встановили (після ре
конструкції радіомережі) 
з Богданівні 76 радіоточок.

Г, Гой прагне набли
зити навчання до прак
тичних господарських і ви
ховних завдань колективу 
шляхом активізації слуха
чів, залучення їх до учас
ті в громадському житті 
колективу, у процесі нав
чання не тільки дати кож
ному глибокі теоретичні 
знання, а й навчити ум;ло 
застосовувати їх на прак
тиці.

Цілеспрямовано, на
приклад, пройшли додат
кові заняття, на котрих ви
вчалися матеріали спільно
го урочистого засідання 
ЦК КПРС. Веоховної Ради 
СРСР і Верховної Ради 
РРФСР, присвяченого 60- 
річчю утворення СРСР, які 
викликали великий інтерес 
слухачів. Знання, отримані 
юнаками на заняттях по 
вивченню курсу «Ідеоло
гічна боротьба і молодь», 
значно розширили круго
зір, вплинули на активність 
комсомольців. Нині асі 
слухачі добре трудяться; 
Кращими визнано Вікторз 
Недика, Світлану Корж, 
Олександра Хохлова, Ми
колу Миколенка, Ольгу 
Бевзицьку, Валентину Си- 
тарську, Галину Єрмолає- 
ву. І це найкраще свід
чить про ефективність 
комсомольської політосві
ти.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

РУКУ, РОВЕСНИКУ! Оереклзда
З 16 М8В

доробок
1 о.ч б у хінська ок р у ж її.і 

організація Димиїрівєь- 
і.ої Комуністичної Спіл
ки молоді налічує и 
їх лавах понад 38 тисяч 
юнаків і дівчат, и’ятнад- 
і'.яіь тисяч з них — ро
бітники та спеціалісти 
підприємств промисло
вості, транспорту, буді
вельних організацій. Ще 
більший комсомольсь
кий загін працює в сіль
ському господарстві. їх
ньому творчому доробку, 
виконанню рішень 
з’їзду комсомолу Народ
ної Республіки Болгарії 
присвятила статтю пер
ший секретар окружкому 
ДКСМ Иорданка Кодо
ва.

Особливий наголос у 
статті зроблено па широ
ке розгортання технічної 
творчості молоді, еконо
мічний ефект від якої за 
ііниішній рік становити
ме 1,5 мільйони левів, на 
поширення передового 
досвіду у рослинництві 
та тваринництві аграрно- 
ьрсмислових комплексів, 
у котрому велику роль 
відіграє клуб молодих 
механізаторів «Тол бу х і ■ і 
—Кіровоград», заснова
ний у 1959 році, йордан
ця Коцева закликає ком
сомольців і .молодь Доо- 
руджі до нових труто
вих звершень у третьо
му році восьмої болгар
ської п'ятирічки..

Чотири роки тому Марія Гребенюк закінчила Кіро
воградський кооперативний технікум і приїхала пра
цювати в Долинську. Колектив тут дружний. Постійне 
перевиконання плану товарообороту для працівників 
відділу «Готовий одяг» районного універмагу — нор
ма. І чимала заслуга в цьому заступника секретаря 
комсомольської організації універмагу, відмінника 
споживчої кооперації Марії ГРЕБЕНЮК.

Фото 8. ГРИБА.

У різних секціях ок
ружного клубу молодої 
X у ДО Ж11 ьої і н тел І геї 11 ці ї 
Добруджі митці- влаш
товують виставки своїх 
•досягнень. Інтерес у гро
мадськості викликала ви
ставка скульпторів, гра
фіків і живописців під 
назвою «Земля та люди», 
котра оспівує підпий 
край, трудові звершення 
добруджандів.

Секція перекладачів 
налічує 42 члени, які 
здійснюють переклади з 
16 мов народів світу. 
Для перекладів відбира
ються високохудожні 
твори видатних письмен
ників. У періодичній пре
сі опубліковано вже 16 
віршів, 34 оповідання 
Для молодих акторів 
М і сцев ого драматичного 
театру перекладено дві 
п’єси. Секцією підготов
лено також тисячу сторі
нок технічної літератури, 
котрі стануть у пригоді 
спеціалістам у їхній пов
сякденній роботі. Діяль
ність окружного клубу 
дістає дедалі ширшого 
розмаху, сприяє вдоско
наленню своєї майстер
ності молодим літерато
рам. митцям театру, жи
вопису, музики, обміну 
досвідом.

Добірку за матеріала
ми молодіжних сторінок 
Толбухінської окружної 
газети «Добруджанська 
трибуна» підготував

Н. ДОБРІН.

уяя СТййЯИКЕЯЗ «дяо -»»і

БЕРЕЖЛИВІСТЬ 
У МАЛОМУ — 

ЕКОНОМІЯ 
У ВЕЛИКОМУ

Кіровоградському 
технікумі механізації сіль
ського .господарства бо
ротьба за бережливість і 
економію стала невід'єм
ною частиною навчального 
процесу, адже технікум 
одним із перших підтри
мав ініціативу «Бережли
вість у малому — еконо
мія у великому».

Активну участь у бо
ротьбі за економію беруть 
комітет комсомолу (секре
тар С. Б. Оришснко) та уч
нівський профспілковий 
комітет (голова Я. О. Мт- 
риіпіч). Участь груп у русі 
за економію враховується 

підсумків 
змагаїш і, 
вплив на

групах не 
папір, він 

у спеці* 
і здається 

Учні своїми

при підбитті 
соціалістичного 
і має значний 
його результати.

На комсомольських збо
рах у кожній групі було 
створено пости бережли
вих, відкрито рахунки еко
номії, куди заносяться ре
зультати проведеної робо
ти. Тепер у 
викидається 
складається 
алі.пі мішки 
в макулатуру.
силами ремонтують зіпсо
вані меблі, класні кімнати 
та іп. Пости бережливих 
створені також у майстер
нях. лабораторіях, «кабіне
тах. їдальнях та гуртожит
ках. У спеціальні відра 
мешканці гуртожитку зби
рають хлібні відходи і зда
ють на приймальні пункти. 
Жодного шматочка хліба 
не потрапило на смітник у 
гуртожитку № 1 та № 3. 
Велику роботу гю пропа
ганді та розширенню руху 
за бережливість і еконо
мію проводить пост береж
ливих. яким керує Євдо- 
кія Федорівна Лебедшіець.

Немало довелося попра
цювати, щоб чітко налаго
дити роботу штабу береж
ливості і економії. 1 ОСІ» 
результати. Тут зекономи
ли 3370 кілограмів хліба 
різноманітних матеріалів 
на 180 карбованців, елек
троенергії — на 2149 кар
бованців тощо. Загальна 
сума зекономлених мате
ріалів становить 21410 
карбованців.

—Ми вже досяглії знач
них успіхів у економії та 
бережливості, — говорить 
голова бюро економічного 
аналізу Т. Г. Кулик. — 
Але головне те, що 
ми привчаємо своїх учнів 
до економії. Адже після

* • в 
закінчення технікуму вони Ц 
поїдуть працювати у різні 
господарства, і добре, ко
ли дбайливо ставитимуть- 
ся до матеріальних ціннос
тей та ресурсів.

І. ГОЛОВКО.
м. Кіровоград.

І
І5а

Чітко визначив своє міс
це в поході за бережли
вість колектив Велнковіїс- 
ківської середньої школи 
У кожному класі, у шкіль
ній їдальні, у спортивному 
залі — скрізь діють пости 
бережливих. (х • члени 
пильно стежать за тим, чи 
бережуть їхні товариші 
майно, чи раціонально ви
трачають продукґн. елек
троенергію тощо.

Однак:ним робот«» шкіль
ного штабу бережливих не 
обмежується. Активісти 
пояснюють своїм товарн

яка вартість всього 
чим воші користую- 
як непросто створю 
матеріалі»«і ціиності.

І

ша.м. 
того, 
т’ься, 
вати 
А тому ніхто не має пра
ва нехтувати людською 
працею.

«Скільки коштує хліби
на?», «Книга — твій друг* 
— на ці та інші теми у 
школі проводяться роз’яс
нювальні бесіди. Не кож
ному, , наприклад, відомо 
що 1 кіловат-годину енер
гії дуже легко «пустити 
на вітер». Досить' лише 
протягом ОДНОГО ДіАі ПІД 
час перерв не вимикати 
світло.

Нерідко, буває, надку
сить за обідом молодший 
школярик скибку хліба — 
і залишить на тарілці. 
Щоб цього не трапилося, 
на столах стоять хлібниці: 
скільки з'їси, стільки' й бе
ри. . '

Тетяна Лефтор. полова 
учнівського комітету, роз
повідає:

—«Хвала рукам, що пах
нуть хлібом!» — так вирі
шили ми назвати вечір-зу- 
стріч з односельцями —- 
ветеранами війни і праці. 
Герої Соціалістичної Пра
ці М. ГІ. Борона. Є. П. Ма
каренко, Г. М. Матвієнко, 
передові механізатори рад
госпу «Україна» Валентна 
Смирнов та Анатолій Мос- 
кальов вели розмову про 
справжню ціну хліба, ви
рощеного руками .хліборо
ба. як нелегко дістається 
віїї, особливо в неврожай
ні роки.

г. поздняк.
м. Мала Виска.
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З ПЛЕМЕНІ НЕСКОРЕНИХ
Джерела мужності, ба

гатий душевний світ Героя 
Радянського Союзу Оле
га Кошового зримо відгво- 
рвн: в експозиції, що від
крилась у Краснодонсько- 
му державному музеї 
«Молода гвардія». Тут 
представлені фотографії, 
документи та особисті ре
чі комісара підпільної 
комсомольської організа
ції, який сорок років тому 
загинув від рук фашистсь
ких катів.

Перед відвідувачами — 
вірші й акварельні пейза
жі, шахи і музичні інстру
менти. книги — супутники 
юного Олега. Це свідчен
ня світлого мирного жит
тя. З ними контрастують 
макет спаленої молодо
гвардійцями біржі праці, 
обривок перепиляного 
шахтного каната, листівки 

іа особистий пістолет Ко
шового.

Коли вороги напали на 
слід «Молодої гвардії» і 
а Краснодон! почались по
головні арешти, її комісар 
дав останній наказ: «Гру
пами не збиратись, лінію 
фронту переходити по
одинці». Сам вирушив ос
таннім, але врятуватися 
йому не здалось. Допиту
вав юного патріота фа
шистський кат Фромме. 
На всі запитання Олег 
відповідав лише презир
ливим поглядом. Тільки в 
лісі, коли його та чотирьох 
інших молодогвардійців 
вивели на розстріл, він 
сказав свої останні слова: 
«Нехай я умру, але шко
дую тільки про одне — 
що далі не зміг боротися 
з вами, кати!»

Це сталося 9 лютого 
1943 року, лише за п'ять 

днів до визволення Крас
нодона радянськими вій
ськами. Герою було тоді 
неповних сімнадцять ро
ків...

У музеї «Молода гвар
дія», збудозаному на за
роблені комсомольцями 
країни кошти, завжди ба
гатолюдно. Понад вісім 
мільйонів чоловік з усіх 
куточків планети відвідали 
цей меморіал. їх думки й 
почуття висловлені з кни
зі відзивів. Ось лише де
які.

«Глибоко зворушений, 
схвильований. Нехай ні
коли більше не повторять
ся страхіття фашистської 
навали. Хай живе мир а 
усьому світі, хай жизе 
дружба радянської та 
японської молоді» (Або 
Хіросі з Японії). «Всі мо
лоді люди світу повинні 
відвідати музей «Молзда 

гвардія». Ми завжди па
м’ятатимемо подвиг юних 
паотизаніз Краснодона» 
(Дідонна Сільвоні, Італія). 
«Герої Краснодона — мої 
ровесники. Як би хотілося 
хоч на мить повернути їм 
життя, щоб вони подиви
лись на все, чого ми доби
лися, що маємо» (Горз- 
жанкіна з Казахстану).

Багато таких відзивів 
приносить у музей щоден
на пошта. Пишуть льотчи
ки ескадрильї, яка ще з 
воєнних років носить ім’я 
Олега Кошового. До них 
приєднують голос моряки- 
далекосхіднихи, будів
ники БАМу, хлібороби з 
цілини. Сотні трудових 
колективів які зарахували 
до свого складу молодо
гвардійців або носять їх 
імена, повідомляють про 
свої успіхи.

Сеоед експонатів виді
ляється брила вугілля з 
цифрою «1000000». Це 

езоєрідний рапорт гірни
ків шахти «Молодогаар- 
дійська», де в бригаді Ге
роя Соціалістичної Праці 
О. Я. Колесникова почес
ним робітником є Олег 
Кошовий. Рівняючись на 
його, ратний подвиг, ком
сомольсько - молодіжний 
колектив щороку видавав 
на-гора по мільйону тонн 
палива. По-ударному 
штурмує він пласти й нині. 
Виступаючи на XXVI з’їзді 
КПРС, О. Колесников зід 
імені оригади дав слово 
за п ять років видобути 
чверть мільйона тонн ву
гілля понад план. Це зо
бов язання гірники вико
нали за неповних дза ро
ки.

У вересні 1943 року в 
зз язку з присвоєнням 
п ятьом молодогвардій
цям звання Героя Радянсь
кого Союзу газета «Прав
да» писала: «Минуть рони, 
зникне з землі гітлерівсь
ка погань, загояться рани 

стихне біль і скорбота, але 
ніколи не забудуть радян
ські люди подвигу орга
нізаторів керівників і чле
нів підпільної комсомоль
ської організації «Молода 
гвардія». До їх могили не 
заросте стежка». Ці слова 
стали пророчими. Подвиг 
юних патріотів надихає все 
нові покоління радянських 
людей на,. трудовіі звер
шення в; ІМ'я ЛгОбиМо’і Віт
чизни. Школою мужності, 
стійкості і беззавітної лю
бові до Батьківщини став 
для них музей «Молода 
гзардія», який за плодо
творну роботу го патріо
тичному та інтернаціональ
ному вихованню трудящих 
нагороджено орденом 
Дружби народів.

Л. ТКАЧЕНКО, 
О. КОВАЛЕНКО, 

йор. РАГДУ.
Краснодон
Вороши ловградсьяої 

області.
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Багато цікавих заходів у дні місячника оборонно-масової роботи проводять активісти Кіровоградського 
автомотоклубу та радіотехнічної школи ДТСААФ. На тренування щодня виходять більше 50 мотоциклістів, а в 
турнірі з радіослорту беруть участь вихованці всіх 9 навчальних груп. Вони готуються, зокрема, до першого 
ТУРУ республіканських змагань зі швидкісної радіотелеграфії. Серед учаснинів — 4 майстри спорту та 5 канди
датів у майстри, що були підготовлені торік. 4

З дтсаафівцями нині зустрічаються колишні фронтовими, провідні спортсмени області.
На знімках: угорі зліва — кращі нурсанти радіошколи Г. РУБАЙ, І. СЕДЛЕР, М. ТРЕТЯЧЕНКО: 
справа — йдуть заняття □ оадіошколі ДТСААФ; внизу — зимові поєдинки з мотокросу.ї м Фото 3. ГРИБА.

й • •• Л:’-^
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(Продовження По і у газеті за 22. 27 січмя та 3 лю
того ц. р.).

Починалося все з росія 
ської народної пісні «Ко 
робейкики- або, як ще її 
називають з народі, «Ко
робочки». Чому саме з неї? 
Так воно, 
мелодія 
ложки і 
ТІ 10.

Семен 
мався у 
рів. Це було під час нав
чання 
МИТУ 
вид мистецтва так прппав 
йому до душі, що самому 
захотілося створити по
дібний колектив. Посада 
вихователя Гайворонсько- 
го професійно-технічного 
училища № 5 відкривала 
для цього широкі можли
вості. Головне, щоб були 
люди, які хочуть займати
ся. А,-виступаючи з соль
ними номерами художньої 
самодіяльності, Семен по
мітив, що інтерес в учнів 
до цієї справи великий.

Коли було оголошено 
про створення ансамблю, 
бажаючих виявилося над
звичайно багато. Через 
кілька занять їхня кіль
кість зменшилася. Ті, хто 
потрапив сюди випадково, 
відсіялися. Казали: «Там 
важко дуже». Бо справді 
важко. Спочатку вчаться 
тримати ложки. Потім під 
електроуд а [ні ик треп ую гь-

гЕпстз яяеиепкзн —ггчг

кажуть, краше: 
знайома, ось тобі 
вивчай свою кар-

Левков сам зай- 
аіісамблі ложка-

у Херсонському 
№ І. Своєрідний

— «Коробейники». варіації 
ТЗОРЧіСТЬ па тему патріотичної пісні

«Погоня», «Російські ескі
зи», понурі на теми росій
ських народних пісень. 
Хлопці виступають перед 
своїми товаришами, перед 
трудівниками всього ра
йону. Неодноразово ан
самбль побував і в об.т іс- 
пому центрі 3 мстою 
профорієнтації .то /ККЗрІ ІІ1’ 
коли відвідують і сусідній 
Бершадськ.чй район Він
ницької області. Це ті хви
лини, коли зі сцени лпие 
ал гомін ієни іі передт він.
який полонить душі людей 
і так яскраво передає ши
роту і глибину російського 
характеру

Перші учасники ансамб
лю давно закінчили учили
ще. Няні надходять листи 
від Сергія Коцерубн, Юрія 
Майка та Володимира Шу- 
мемка Хлопці служать з 
одній частині. Номер ху
дожньої самодіяльності, 
який вони запропонували 
на огляд, посів належне 
місце з репертуарі худож
ньої самодіяльності не ли
ше свого підрозділу, але 
частини загалом.

Про популярність
карій свідчить і тон факт, ! 
що немало батьків — мені- я 
капців районного центру | 
приводять своїх дітей до S 
Семена Левкова і просять І 
прийняти до ансамблю. • 

У багатьох училища < є , 
різноманітні гуртки ху- | 
дожньої самодіяльності. ! 
Вони відіграють не остан- ! 
шо роль у вихованні май- | 
Сутнього робітника.

В. АФАНАСІЄНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

витрлмувати чіткий 
ритм. Через два—три тиж
ні керівник розбиває їх па 
партії, як у духовому ор
кестрі — секунда, прім а і 
таке інше. Різниця тільки 
в тому, що кожен духовий 
інструмент має своє зву
чання, а ложки однакові 
всі — алюмінієві. І ніхто 
ніколи їх не настроював 
по камертону. Різниця ви
никає за рахунок неодна
кової техніки виконання - 
тобто створюється ритміч
ний ансамбль.

Колективові три роки. З 
кожним новим набором 
С. Левков переконується з 
тому, 
справи 
час.

Діти займають активну 
позицію. Щоденні заняття 
дисциплінують, примушу
ють підтягуватись у нав
чанні, 
участь 
житті.
такого 
шення 
з учасників ансамблю за
лишилося поза увагою ко
лективу.

Крім учнів профтехучи
лища активними членами 
ансамблю є баяністи В. Я. 
Малаховецькмн, Д. М. Ма- 
рандель, Д. А. Пклнпншни.

Зараз-у колективі 25 чо
ловік. В його репертуарі

що заради цієї 
варта витрачати

брати активну 
у громадському 

Не буває жодного 
випадку, щоб пору- 
ДИСЦНШІІНИ одного

ІІ

ЛОЖ-

подо то 9

КЛАСИЧНА БОРОТЬ
БА. Три дні у Будинку 
фізкультури заводу «Чер
вона зірка» тривав чемпіо
нат республіканської ради 
«Авангард» з класичної 
боротьби.

Впевнено виступили на
ші земляки, кандидати в 
майстри спорту Сергій Ка- 
лиішчеііко та Ігор Вящеч- 
ко. У своїх вагових кате
горіях вони вибороли най
вищі титули. А кандидат 
у майстри спорту Олек
сандр Алтухов удостоєний 
бронзової нагороди.

трактор пройшов ветери
нарну обробну проти 
сказу, ящура, копитня.

3. БАРЕНОВ, 
власкор АПН.

Осло.

Норвегія — одна з 
ьраїн езіту з найбільш 
жорстннмн правилами 
імпорту тварин. Щоб по
ставити заслін епідеміям, 
норвезька митна й вете
ринарна служби роблять 
усе можливе і. здавалося 
б, неможливе.

У цьому переконався 
недавно Торфін Странд- 
мує, фермер із Сандефг 
орда. Для того, щоб при
везти з Норвегію купле
ний у Данії старий трак
тор «Фергюссон», йому 
доиелося одержати а 
митниці унікальний до
кумент — офіційно заві
рену довідну про те, ЩО

Тригодинний фільм 
Марлі Чапліна, показаний 
цими днями британським 
телебаченням/ побачив 
екран уперше. Він ство
рений з матеріалів архі
ву великого майстра і є 
унікальним. Відомо, що 
Чаплін зробив правилом 
після закінчення роботи 
над фільмом знищувати 
всі «чернетки», иззико- 
ристані надри. Тому Ніно- 
стрічни, виявлені в домі 
Чапліна у Швейцарії, збе-

пеглися, видно, випад
ково.

Фільм, названий авто
рами «Невідомий Чап- 
лін»,— данина поваги од
ному з найвидатніших 
діячів в історії Ніно. Ве
лика частина матеріалів, 
що ввійшла до нього, на
лежить до 1916 — 1917 ро
ків. Тут є й документаль
ні кадри, що показали 
Ч. Чапліна в роботі над 
фільмами «Золота гаряч 
на» та «Вогні великого 
міста», яні стали пізні
ше класичними. Унікаль
ні матеріали дадуть змо
гу побачити творчу май
стерню чудового худож
ника. Чаплін не любич 
показувати її. «Коли лю
ди бачать, як це робить
ся, — казав він, — ча
ри кіно руйнуються».

«Знайти такий матері
ал, — каже кінознавець 
Кевін Браунлоу. — для 
нас усе одно, Що мис
тецтвознавцю виявити 
ескізи Рембрандта».

До програми спартакіа
ди колективів фізкульїурн 
спортивних клубів облас
ного центру входять ПО
ЄДИНКИ з п’ятнадцяти ви
дів спорту. Після проведе
них змагань т дев’яти ви
дів — попереду в турнір
ній таблиці представники 
інституту сільськогоспо
дарського машинобудуван
ня. В своєму активі вони 
мають 111 очок.

БОКС Чотири дш у спор 
тпвному залі Кіровоградсь
кого технічного училища 
А" 1 проходив чемпіонат' 
області з боксу. Близько 50 
нредставнякіо шкіряної ру
кавички виборювали зван
ня найснльнішнх. Пере
можцями у своїх вагових 
категоріях стали майстри 
спорту Леонід Бабинський. 
Леонід Степанов, кандида
ти у майстри спорту Леи 
під Синьков. Андрій Мар
ченко, Володимир Сорокін, 
Сергій Казьмін (всі вони з 
облради ДСТ «Трудові ре
зерви«). майстер спорту 
Олексій Холодний і канди
дат у майстри спорту Сер
гій Каптеліи з колективу 
фізкультури VРадист» за
воду радіовиробів облас
ного центру.

У командному заліку пе
ремогу здобули боксери 
«Трудових резервів*.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. У 
Мінську відбулася юнаць
ка першість Радянською 
Союзу з пегкої атлетики в 
закритих приміщеннях. У 
складі збірного колективу 
України, який у командно
му заліку зайняв перше 
місце, виступала вихован
ка кіровоградського трене
ра Володимира Костянти
новича Іг-анця Тетяна Со
лом аха. В двоборстві з бі
гу на 800 І 1500 метрів во
на увійшла до першої де 
сятки і принесла в копня
ку збірної залікові очки.

Нагну іону землячку 
включено до збірного ко
лективу республіки ДЛЯ 
участі у всесоюзній спар
такіаді' школярів.

Вона не бачила, що Вадим стежить. А хлопцеві ура» ■ 
стало нестерпно соромно, аж боляче. Настю раніше 
зустрічали мовчазним осудом, коли вона запізнюва
лась до компанії, а як першою зривалась бігти до
дому, го, бувало, хтось і підгигмкував, мовляв, утікає, 
щоб за мамину спідницю вчепитися, доки не смеркло. 
Тільки недавно Вадим дізнався, що батько Нас гни, 
мовчаь.уватий, похмурий Денис Шур, бив доньку. 
Іверсзим присікувався, а нап’ється — спасу немає. 
Мати втікала до сусідів, Настя ж, щоб не ганьбитись 
із хати й кроку не ступала. «Ось чому, — думав Ва
дим, як дізнався, — вона й уроки пропускала ;іо і 
кілька днів. Казали, що з синцями не могла на люди 
показуватись». Хлопець вирішив неодмінно сказати 
Насті щось приємне, так, аби й інші почули. Адже 
батько їх урешті кинув, подався десь, не подає вісіки.

Не сміючи відірватись од книжки, Вадим ловив 
кожен шерех — усе ще боявся Настнної втечі. Ні. ти
хо...

Хлопець голосно видихнув повітря і все-таки по
глянув па дівчину. Мабуть, вираз його обличчя був 
благальним, бо Настя сгустила руку, напруга почала 
спадати з її л»одп

ТИ ВІї'ША читав спеціально д..л Насті? — 
ущипливо запитала Таня. Вони залишились 

удвох і повільно прошкували степовим путівцем. Ва- 
днмові нітрохи не хотілося сперечатись, але якась си
ла підштовхнула його на гостру відповідь:

— Це все, що ти запам’ятала сьотодні?
Дівчина розгубилась. Зупинилась, часто закліпала 

пухнастими віями, і Вадим пошкодував про свої 
слова. Він був не. настільки досвідчений у тонкощах 
спілкування, інакше негайно похвалив би себе. За 
послугу, яку щойно зробив дівчині. Річ у тім, що во
на поступово звикла до незаперечності. Упевненості 
додавали згода й поступливість, які доводилось пуги 
І ані останнім часом' всюди за межами рідного дому. 
Це зустрічаючи опору, вона почала вірити у свою 
виняткову правой, сама наділила себе правом без
апеляційно судити людей і про людей. Звісно йшло
ся завжди про хлопців чи дівчат.

Тепер же їаня довго не могла отямитись. Вадима 
врятувало те, що він, почуваючись винним, відразу 
не змії дібрати слів для виправдання, і дівчина 
сприйняла його мовчанку як урок для себе. Дивно, але 
вона пройнялась до нього ще більшою повагою. Отак 
і ступали, якийсь час думаючи кожен про своє, а по- 
тім Таня, швидше оговтавшись, сказала тихо:

— Вибач.
Вадима наче на крилах піднесло. Де н ділася ску

тість, він широко усміхнувся і несподівано для себе 
взяв Таню за руку- Вона не висмикнула її, тільки 
присмирніла вся, затихла.

— Ти підеш у дев’ятий? — запитав, готуючи ви
мріяну пропозицію.

Таня кивнула.
— Дазай подамо документи у Стару Степівку. Ра

зим... — і мимоволі стиснув дівочі пальці.
— Я б і рада, — задумливо сказала Таня, — тіль

ки от мама... Вважає, що в Новій Степівці шкала 
краща.

— Я теж збираюся вступати. У вінце військово-по
літичне морське училище. Думаю, що юловне все- 
таки не школа...

— А ми самі. — закінчила дівчина. — Я маму вже 
переконувала, та, бачу, дарма.

— Хочеш, я сам попрошу твою матір. — відважив
ся Вадим.

— Що ти! Вона тоді мені проходу не дасть, ти ж 
знаєш.

— Знаю, — зітхнув хлопець.
Пішли вибалком, вийшли на дорогу, що вела до се

ла. Навпростець було ближче, але поспішати не хо
тілося. Відступили на обочину — назустріч світив 
фарами грузовик. Вадимові було приємно, що Таня 
ке відвернулася, не заховалася за його спину «ід 
сліпучих зблисків, навпаки, стояла поруч, біля самі
сінького плеча.

Прозоджаючи її до старого саду, за яким жила 
Таня, хлопець не насмілився призначити наступне 
побачення. Відчував, що вона погодилася б, і не 
зміг. Не дочекавшись потрібних слів, Таня ображено 
закусила губу, пригасла. Прощалася сухо, мляво. 
Вадим картав себе і вже навдогін спромігся:

— Де ми побачимось?
Дівчина підкреслено байдуже знизала плечима, ки

нула знехотя:
— У школі.
— На екзаменах? — покепкував над собою Вадим.
— Мабуть. Щасливо готуватись. — І пірнула в 

гемін ь саду.
Хлопець гойднувся на носках, чіе повагався — 

«.Може, наздогнати?» і пішов додому.
У школі Таня була невпізнанною. Віталася з ним 

стримано, поводилась чемно. Хлопець мучився. Ма
ні придивлялась до сина, потай зітхала, врешті не 
втрималась:

— Ти б, може, з батьком на рибалку пішов? Завтра 
неділя.

— Мамо, екзамени ж, — промимрив Вадим ошеле
шено («Раніше сам просився — не пускала нізащо, а 
тепер...»).

— Перевтомився ти, — опустила очі мати. — Від
починеш, повітрям подихаєш, викупаєшся.

(Далі буде).
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Є Крутили кіно
Засидівся од заздрощів
З вами, шановні читачі, трапляється таке, що 

сни сняться? Так само й із мірошником Омельком 
— сняться йому сни. Іноді навіть кольорові. Іноді 
чавіть цікаві. Ось саме найцікавіші і порадили йо
му записувати. Омелько й не проти. «А що, — ду
має, — може колись і справдяться».

Тож віднині у «Вітряку» для цього змушені від
вести спеціальний куточок. Отже,

МІРОШНИКОВІ ОМЕЛЬКУ 
НАСНИЛОСЯ, ЩО...

НАТХНЕННЯ
Співала душа, а руки 

пурхали над цеглою і з 
цеглою, не відчуваючи її 
ваги. Стіна виростала, пг-

Востапнє тобі кажу, мий 
зараз же руки і йди обіда
ти! Нікуди не дінеться 
він, твій гараж...

РОЗЛУЧЕННЯ

Учора, і сьогодні, і завтра до «Вітряка» не протов
пишся. Завізно. Та воно й зрозуміло — весна 
в розпалі, хоча березнем ще й не пахне. Але 
гумористи живуть не за календарем, а тим, що 
робиться за вікном. На календарі — лютий, за вікном 
— весна. Смішно? Тому й завізно.

1 кого ви тільки не побачите сьогодні під раменами 
«Вітряка»! Навіть тих, хто досі й разу не попадався 
на очі. Це — дебютанти. Вони принесли свій перший 
ужинок, запевняють, що відвіяли полову і настійливо 
пхаються до ноша.

Представляю одного з них — Тетяна Смага. Живе в 
обласному центрі, працює в багатотиражній газеті. 
Зовсім недавно спробувала у серйозному видивитись 
смішне. Мені здається, що вона його таки побачила. 
Врешті, не буду нав’язувати своєї думки — у чита
чів свої смаки. Ще додам, що сміється Тетяна, як пра
вило, з будівельниками, бо найбільше часу проводить 
на будовах. Завсідникам «Вітряка» залишається по
бажати Т. Смазі одного — частіше навідуватись до 
крилатого млина з повною торбрю!

Інших авторів сьогоднішнього Вісника Товариства 
Рясних Колючок представляти немає потреби. Примі
ром, художник Станіслав Куйбіда успішно стельмаху
вав ще у «П’ятому колесі». Анатолія Курганського, 
Дмитра Танського також знають читачі.

Однак даруйте, пора запускати жорна, бо, як ска
зав один відомий письменник. — нічого сумнішого 
від зупиненого «Вітряна» немає.

ІЗ МІШКА ГУМОРЕСОК

ВІЛ У КВІТНИКУ
На Бджілку Віл хвостом

махнув
І заревів сердито.
— Ану лети із квітника, 
А то ще й будеш бита. 
Як можеш ти такі квітки

Лапищами топтати,
Цей ран земний, що роздає 
Цілющі аромати?!
Збирайся геть! — Віл 

заревів.
І — пастися в квітник 

забрів.

А. КУРГАНСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

...дощ серед зими лі
пить, злива прямо, а лю
ди йдуть вулицями Кіро
вограда, посміхаються, 
раді, наче б і близько 
нема негоди, та все про
між себе: «От як славно, 
ти бачі» — «Що слав
ної», — не витерпів 
Смелько і причепився 
до одного такого, що під 
дощем зуби продавав. 
«А те, що дуже гарно 
кіно крутять у кінотеатрі 
«Вогник», — відказав ра
денько білозубий. — Як 
но віриш, то біжи та й 
перевір». Купив Омель
ко квитка. На чергове за
сідання кіноклубу, де де- 
А*.снстрували фільм «Ску
пий». І справді, із задо
воленням подивився кі
но. За сеанс жодного 
разу стрічку не перерва
ли, звук жодного разу 
не пропадав, а через те 
і не шуміли в залі, хоч 
би тобі раз хто свиснув 
чи б долоні ляснув. Жод
на людина до кінця се
ансу не вийшла з кіно
театру. І фільм до само
го кінця докрутили. 
Смелько так розчулився, 
що після фільму не міг

стриматися, аби не запи
сати адміністрації кіноте
атру «Вогник» щиру, од 
серця подяку.

* * *
... якимось побитом 

опинився він у гуртожит
ку № 1 Кіровоградського 
заводу радівиробів. 1 
жодної душі — ні у 
фойє, ні б кімнаті відпо
чинку, ні у буфеті. Ду
мав, що може на кухнях 
усі; обійшов кухні — ні
когісінько. Наче й не жи
ве тут ніхто — тихо, спо
кійно. Вже хотів було 
постукати до однієї з 
кімнат, аж чує — підні
мається хтось сходами. 
«Вам що — робити нічо
го, тиняєтесь без діла?» 
— запитав молодий 
мешканець Омелька. «А 
що таке?» — не зрозумів 
Омелько. «Передача ж 
сьогодні цікава по пер
шій програмі радіо. Усі 
слухають. У нас в одній 
кімнаті радіо знаєте як 
справно працює!» Поза
здрив Омелько молодим 
мешканцям. Та так, що 
аж до півночі засидівся 
біля радіодина/иіка.

мов з води. Ні холод, ні 
вітер не турбували Мико
лу. Єдиний ворог — час. 
«А щоб ви пропали, — ла
яв чоловік стрілки, що ру
халися, здавалося, з по
троєною швидкістю. — 
Що, бригадире, казав, що 
я трутень? — бігла думка 
далі, поки руки працюва
ли, як бездоганний меха
нізм. — Жаль, що ти за
раз на іншому об’єкті й 
не бачиш, як я за півдня 
дві норми видав...»

— /Миколо! Чуєш? — 
почувся жінчин голос. —

— Все! З мене досить,
— гнівно промовила Зо- 
єчка Одуванчеико і нер
вово почала збирати свої 
речі. — У мене теж є гор
дість, коли хоч знати. Як 
ти мені набрид зі своєю 
хлоп’ячою несерйозністю! 
Ти не звергаєш на мене 
ніякої уваги. Тобі друж
ки дорожчі. Правду каза
ла мама, що ти поганий!
— крикнула Зоєчка на 
прощання, взяла сумочку 
і подалася до іншої пі
сочниці.

Т. СМАГА.

Мал. С. КУЙБІДИ.
БЕЗ СЛІВ.

ЗВІРОБІЙ «ВІТРЯКА»

НАША АДРЕСА:

«Сміх — сп 
ва серйозна!» 
переконує 
популярний 
тист естр. 
Геннадій ХА.‘ 
НОВ.

Фото В. ГРИЕ

Ніхто не знає, скільки 
отих нестерпно тягучих 
днів і годин провів цього 
року Пилип Митрофанович 
б очікуванні відкриття 
мисливського сезону.
Власне, на пернатих він ще 
в кінці літа вибрався. Та 
хіба то полювання! На- 
брьохався по очеретах та 
по осоці, аж поперек за
ломило. Підбив, правда, 
двох кістлявих лисок. Доб
ре, що хлопці здогадали
ся сітку захопити. Витягли 
трохи дрібної риби і юшку 
сяк-так змайстрували. Ін
ша річ — поласувати ніж
ним м’ясом дикої кози... 
Або, скажімо, холодцем 
із вепра! Хто з мисливців 
не захворював бажанням 
вполювати цього дивного 
чотириногого звіраї Тоді 
навіть від дружини єхид
ного слівця про мисливця- 
невдаху не почуєш...

Напередодні виходу на 
полювання страшний сон 
Пилипові Митрофановичу 
приснився. Ніби напало на 
нього ціле стадо диких ка
банів. Він уже всі патрони 
вистріляв, а вони пруть і 
пруть. І не розуміють ка
посні, що ти керуючий сід- 
ділком, хоча й відстаючим. 
Довелося рушницю кину
ти, а потім і ватника, і чо
боти роззути Потім (це в 
свої п'ятдесят!) аж на вер
хівку груші (чи верби) ви
дряпатися.

— Фу! І приверзеться ж 
таке! — прокинувшись в 
холодному поту, вигукнув 
Пилип Митрофанович, —

що б то воно значило, 
Мотре?

— Та чи тобі знову при
снився отой бичок із бі
лою плямою на лобі? — 
не дала закінчити Пилипо
ві Митрофановичу дружи
на, мов солі сипнула нз 
свіжу рану.

(За того бичка, що неві
домо куди забіг із ферми, 
вже викликав його на за
сідання правління голова 
колгоспу. А вчора, давши 
три дні на розшуки, обі
цяв показати на чергових 
зборах , де вепри, чи то 
пак, раки зимують).

Нашвидку перехопизши 
сніданок, Пилип Митрофа
нович відпустив з ланцю
га вірного Рекса. Пес по
родистий і тямущий. Із 
міста ще цуценям привез
ли. Не підведе на полю
ванні.

Із села вийшли вп’ятьох. 
Завідуючий фермою Ря
бенький, кум Петро — ко
мірник, шофер Залізний та 
його племінник, лкий ніде 
довго не працював.

Пилип Митрофанович 
зарядив рушницю «жака
нами». «У всякому разі, 
— вирішив подумки, — 
на зайців патронів не псу
ватиму. Трактористи роз- 
позідали, що біля «агатів 
недавно сліди ратиць ба
чили. Не інакше, як дикі 
свині...»

Загінщики не підвели. 
Тріскаючи гіллям, із ду
бової лісосмуги прожо
гом вискочив на дорогу 
великий чотириногий звір.

Серце калатнулося. мис
ливець, заплющивши очі, 
натиснув на курок. •

— Вцілили! Є один! — 
почулися крики з глибини 
посадки. Першим до звіра 
домчав Реке. Потім із ку
щів повистрибували загін
щики. Пилип Митрофано
вич кинувся й собі туди 
щодуху. А мисливці вже 
колом оточили здобич.

— Митрофановичу! Та 
це ж він, триклятий! — 
відказав Рябенький.

— Хто — він? — рапто
вий здогад блискавкою 
сяйнув у свідомості керу
ючого.

Упоперек дороги лежаа 
бичок-одноліток з білою 
плямою на лобі, за якого 
голова обіцяв показати 
йому, де... Ет!

— Живий? — серед за
гальної тиші голос пле
мінника Володьки прозву
чав особливо басовито.

— А що йому станеться?
— мовив розважливо шо
фер Залізний. ■ — Такий 
бик, що його ніякий «жа
кан» не візьме.

Пилипові Митрофанови
чу аж зуби зсудомило від 
тих слів.

І коли вони вже гуртом 
гнали бичка до села, йому 
раптом зримо уявився йо
го сьогоднішній сон, і жін
чині слова, і (ото деліка
тес!!) — холодець із веп
ра...
- Дмитро ТАНСЬКИЙ.
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