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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУУ ЦК ЛКСМ України
І

Ціна 2 копСереда, 21 лютого 1962 р.Рік видання VI 
№ 22 (529)

а Повернувшись з наради, механізатор взяв підвищені 
„ зобов’язання: одержати на 100-гектарній площі по 60 

центнерів зерна кукурудзи па гектарі. Крім цього, по
° 300 центнерів цукрового буряка з кожного гектара на
" площі 45 гектарів.
■
а На знімку: Анатолій КОМАР (□ центрі) бесідує з чле- 
л лами ланки. Фото В. КОВПАКА.

• В минулому році механізована ланка Анатолія Кома-
■ ра з колгоспу «Україна» (с. Тншківка) Добровелнчків- 
Д ського району на площі 40 гектарів одержала по 55 
в центнерів кукурудзи в зерні.
а Анатолій Комар був учасником республіканської на- 
в ради молодих кукурудзоводів.
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комсомольських організацій республіки ських кадрів длв 
л о • • в колгоспів в учили-по підготовці механізаторських кадрів м«ан«аВя 

“ сільського госпо-
ІН ]Г«Г (РВ ЛТ РТІ?АГА ТІДОПІЇ Т1РПП І1П ДаРства 1 в сільських професійно-техніч- 

Ьіііиьипиіи іиЬ1ЦГ1(1|ЦДІ)(1 них училищах буде проводитись за рахунок 
державного бюджету, а на короткотермінових 

курсах — за рахунок колгоспів.
В постанові рекомендується ЦК ВЛКСМ, 

ЦК ЛКСМ союзних республік, крайкомам і обкомам 
комсомолу взяти безпосередню участь у ком
плектуванні училищ механізації, особливо за рахунок 
дівчат, а також здійснювати шефство над будівницт
вом нових училищ механізації сільського господар
ства і сільських професійно-технічних училищ і 
над створенням в них хорошої учбово-виробничої ба
зи.

На виконання постанови ЦК КПРС і Ради Мініст
рів СРСР ЦК ЛКСМ України постановляє:

1. Зобов’язати обкоми, райкоми комсомолу, комі
тети первинних комсомольських організацій колгоспів 
і радгоспів республіки разом з радянськими, госпо
дарськими органами, відділеннями «Сільгосптехніки», 
а також з відповідними органами профтехосвітн 
взяти безпосередню участь в підборі і направ
ленні на навчання в училища механізації сільсько
го господарства і сільські професійно-технічні учили
ща добре Зарекомендувавших себе молодих вироб
ничників колгоспів і радгоспів республіки. Звернути 
особливу увагу на необхідність широкого залучення 
дівчат до оволодіння механізаторськими професіями.

2. Вважати бойовим завданням комсомольських ор
ганізацій республіки здійснення конкретного дійово
го шефства над будівництвом нових училищ механі
зації сільського господарства, сільських професійно- 
технічних училищ, для чого оголосити їх ударними 
комсомольськими будовами району, області. Обкоми, 
райкоми комсомолу повинні взяти активну участь 
в створенні міцної учбово-виробничої бази училищ 
механізації сільського господарства і сільських про
фесійно-технічних училищ.

В постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 
10 січня 1962 року «Про поліпшення справи підго
товки механізаторських кадрів для сільського госпо
дарства» відмічається, що за останній час партійні, 
радянські організації, органи сільського господарства 
і професійно-технічної освіти провели значну роботу 
по забезпеченню колгоспів і радгоспів кваліфіковани
ми механізаторськими кадрами.

Проте, як вказується в постанові, в підготовці ме
ханізаторів для сільського господарства мають міс
це серйозні недоліки. В ряді республік існуюча сіт
ка училищ механізації сільського господарства не за
безпечує підготовку необхідної кількості механізатор
ських кадрів. Значна частина училищ має недостат
ню матеріально-технічну базу, навчання учнів прохо
дить на застарілих зразках техніки, по програмах і 
учбових посібниках, які не відповідають вимогам 
сьогоднішнього дня, зокрема недостатньо відобража
ють досягнення науки ' техніки, а також досвід пере
дових механізаторів: Гіталова, Мануковського, Світ- 
лнчного і ряду інших новаторів сільськогосподар
ського виробництва.

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР зобов’язують 
Ради Міністрів союзних республік, починаючи з 1962 
року, проводити підготовку механізаторів в училищах 
механізації сільського господарства і сільських про
фесійно-технічних училищах по слідуючих основних 
професіях: «тракторист-машиніст» широкого профілю, 
який має необхідні знання і практичні навики роботи 
на тракторах, зернових, кукурудзяних, силосозби
ральних і інших комбайнах, автомобілях і складних 
сільськогосподарських машинах відповідно до умов 
сільськогосподарського виробництва окремих зон 
країни, а також має знання по агрономії, слюсарно- 
ремонтній справі і практичні навики по ремонту 
сільськогосподарської техніки (з дворічним строком 
навчання); «механізатор тваринницьких ферм» (з 
спеціальністю електромонтера, який має необхідні 
знання і практичні навики в експлуатації тракторів, 
автомобілів, а також машин і устаткування, які 
застосовуються для механізації тваринництва, має від
повідні знання і практичні навики по монтажу і ре
монту устаткування ферм, а також знає основи зоо
технії), — з дворічним строком навчання; «механі
затор меліоративних і іригаційних ообіт», який має 
знання і практичні навики роботи на тракторах, ек
скаваторах, бульдозерах, скреперах, грейдерах, кана
вокопачах, а також має відповідні знання в залеж
ності від зональних умов, які необхідні для обслужу
вання І поточного ремонту насосних, дощових устано
вок та інших спеціальних машин і устаткувань — з 
дворічним строком навчання; «електромонтер сіль
ської електрифікації і зв’язку» (який має необхідні 
знання для обслуговування електроліній, сітки сіль
ських станцій і підстанцій, електротехнічних устано
вок і зв’язку) — з строком навчання 1 рік і 6 міся
ців; «слюсар по ремонту тракторів, автомобілів і 
сільгоспмашин» (який має необхідні знання для ро
боти на ремонтних заводах і в ремонтних майстер
нях) — з строком навчання 1 рік і 6 місяців.

Перехід на підготовку по вказаних вище професіях 
буде здійснюватися поступово на протязі 1962—1965 
років.

Починаючи з 1962 року, підготовка механізатор-

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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19 лютого в Києві, у Жовтневому палаці культури, 
відкрилась республіканська нарада з питань ідеологіч
ної роботи.

В нараді беруть участь секретарі обкомів, міськко
мів і райкомів партії, завідуючі і заступники завідую
чих відділами пропаганди і агітації обкомів, завідуючі 
відділами міськкомів і райкомів КП України, заступ
ники голів облвиконкомів і начальники обласних 
управлінь культури, секретарі обкомів комсомолу, за
відуючі відділами культмасової роботи облпрофрад, пра
цівники преси, видавництв, радіо, телебачення, кіно
студій і театрів, письменники, художники, композито
ри, пропагандисти, агітатори, робсількори, завідуючі 
клубами і бібліотеками, працівники народної освіти, 
керівники республіканських організацій та відомств 
всього близько 2 тисяч чоловік.

Тепло зустріли присутні появу у Президії керівників 
Комуністичної партії і уряду України товаришів А. 1« 
Гайового, 0. І. Іващенио, І. П. Казанця, Н. Т. Н^ль- 
ченка, М. В. Підгорного, І. С. Сеніна, П. Ю. Шелеста,

КУРСИ ТРАКТОРИСТІВ 
ВІДКРИТО

— Так! Сьогодні дійсно відкрилися курси по 
підготовці трактористів для колгоспів району,
— відповідає нам керуючий районним відді
ленням «Сільгосптехніки» Г. К. Шаповалов. 
— Справа хоч і копітка, але, безперечно, потріб
на. В цьому році підготуємо 36 чоловік.

Разом ідемо до приміщення, де відбуваються 
заняття майбутніх механізаторів. Для навчання 

т є все необхідне: таблиці, карти, діаграми, запас
ні частини машин.

— Практичні заняття безпосередньо в май
стернях будемо проводити, — пояснює керую
чий.

— А кадри вчителів? — цікавимось.
— У нас чудові інженери, агрономи. Це С. А. 

Шевченко, А. Д. Водніков, В. М. Майстренко, 
С. І. Больбута, Т. Г. Шевченко.

Поки ми розмовляли, закінчилась лекція. Ве
селі, життєрадісні обличчя, дужі руки у моло
дих хлопців, майбутніх спеціалістів. Вони при
їхали сюди з усіх господарств району. Навчати
ся їх послали колгоспи, щоб були в артілях 
свої кадри механізаторів. Більшість курсантів
— юнаки, що повернулися з армії. Ось Віталій 
Груша. По спеціальності бухгалтер. Вирішив 
перекваліфікуватись. Більш до душі кермо 
трактора, неспокійна робота механізатора. Зго
ден з такою думкою і Є. Даниленко та 
курсанти.

Найбільше слухачів на курсах з артілі імені
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чоло-Леніна — вісім 
вік здобувають профе
сію тракториста.

Мине небагато часу, 
і хлопці впевнено візь
муть у свої руки тех
ніку, вирощуватимуть 
високі врожаї.

А. ДЕМИДОВ.
Устинівське районне 
відділення «Сільгосп
техніки».

В

ОРІК комсомолець Ле
онід Шеліган, застосо

вуючи гіталовські методи 
роботи, виростив по 51,2 
центнера зерна кукурудзи 
на кожному з 100 гектарів.

Своїм прикладом Леонід 
запалив багатьох своїх 
друзів. В цьому році ви
рощувати кукурудзу без 
затрат ручної праці будуть 
ще кілька механізаторів. 
Вони працюватимуть в лан
ці Леоніда. Це — Ілля 
Яковенко, Федір Корж, 
Сергій Жиленко. В 1962 
році молоді механізатори 
зобов’язалися виростити 
на площі 85 гектарів по 
55 центнерів сухого зерна.

Зараз кукурудзоводи ви
возять на площу добрива. 
Вивезено вже по 11,5 тон
ни перегною на гектар. 
По-комсомольськи, завзято 
працюють хлопці.

Нещодавно в районі від
булися заняття школи гі- 
таловських методів виро
щування кукурудзи. На 
них виступив і Леонід 
Шеліган, який розповів 
про СВО£ успіхи кукурудзо- 
вода.
школи 
затори 
ону.

Більшість слухачів 
•— молоді механі- 
господарств рай-

О. ВЕДЕНЄЄВ.
Колгосп імені Леніна 
Олександрійського рай
ону.

— не 
Вічно, 
в ма- 
полю- 
парти. 
школи

Професія в мене 
хороша

АЖУТЬ, шофер 
дівчача робота.

мовляв, в роз’їздах, 
зуті... А от мені вона 
билась ще з шкільної

Після закінчення 
працювала на різних ро
ботах в радгоспі. Але по 
радіо слухала і в газетах 
шукала — де набирають 
слухачів на курси шоферів. 
Нарешті, взнала: в Голо- 
ванівську організ у ю т ь с я 
такі курси. Пішла вчитися, 
закінчила. Тепер маю пра
ва водія. Працюю в Голо- 
ванівському автопарку. Ці
кава в мене робота, неспо
кійна. Завжди бачиш щось 
нове, коли від’їжджаєш в 
черговий рейс.

У нас хороший, дружний 
комсомольський колектив. 
Допоможуть щиро і радо, 
не дадуть тебе скривдити, 
образити. Мої друзі, коли 
треба, допомагають мені і 
практично: буває, дещо не 
можеш відремонтувати, на
лагодити. Тому особливо 
вдячна я Миколі Пилипен- 
ку, Леоніду Підлубнсму, 
Миколі Бойку, Івану Без- 
носюку. Вони справжні дру
зі. Працелюбні, наполегливі. 
Недарма ж їх портрети кра
суються на Дошці пошани 
нашого автопарку.

Т не почуваю я < 
чоловічому колективі 
вою, не виникає в 
думки, що виконую не 
роботу. Хороша в 
професія. Задоволена я нею.

Валентина СОПУНЬКО, 
шофер автопарку.

----- 0------

себе в 
зай- 
мене 
свою 
мене

В. В. Щербицьного, М. Д. Бубновсьного, А. Д. Снаби, 
В. Н. Нлименка, П. К. Кошового. Місця в президії зай
мають також заступники Голови Ради Міністрів УРСП 
П. Т. Тронько і 0. Н. Щербань, заступник завідуючого 
відділом пропаганди і агітації ЦК КПРС по союзних 
республіках А. Г. Єгоров та інші.

За дорученням Президії Центрального Комітету Ко
муністичної партії України нараду відкрив перший сек
ретар ЦК КП України тов. М. В. Підгорний.

З величезним піднесенням, під довго не стихаючі 
овації, до почесної президії наради обирається Прези
дія Центрального Комітету Комуністичної партії Ра
дянського Союзу на чолі з видатним ленінцем Минитсю 
Сергійовичем Хрущовим.

З доповіддю про завдання ідеологічної роботи в світ
лі рішень XXII з’їзду КПРС виступив секретар ЦК КП 
України А. Д. Скаба.

Після доповіді почалися дебати. 
Нарада продовжує роботу.

(РАТАУ).
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З честю несе звання 

ударника комуністичної 
праці робітниця швейної 
фабрики Лідія Караку- 
ліна. Свої виробничі зав
дання комсомолка вико
нує на 150 процентів, бе
ре діяльну участь в гро
мадському житті підпри
ємства.

На знімку: Лідія КА
РАКУЛІ НА.

Фото М. Савкупова.

ПЕРЕВІРЯЄМО ХІД ЗИМІВЛІ ХУДОБИ

„Які корми-такі й надої“

ДОБІ Р‘Я М
треба дорожити

піна, але стан справ від 
цього ніскільки не змінився. 
Комсомольська організація, 
знову ж таки, на своїх збо
рах жодного разу не 
ставила питання про по
ведінку юнака. Та й 
взагалі важко судити, про 
що ж говорить молодь на 
своїх зборах і як часто во
на збирається разом: у сек
ретаря немає жодного про
токолу. Відсутні тут і пла
ни роботи та інша докумен
тація, яка свідчила б про 
діяльність первинної орга
нізації.

Валентина виправдовує Це 
відсутністю допомоги з 
боку міськкому комсомолу.

Що ж, вона в 
деякій мірі пра
ва: працівники 
міськкому не 
балують меб- 
льову фабрику 
своїми відвіди
нами. Інструк
тор В. Кошелев,

який відповідає за роботу 
цієї організації, у минуло
му році був там разів зо 
два.

Та все-таки В. Заведєєвій 
слід більше виявляти сво
єї ініціатйви. Вона не по
винна забувати про те 
довір’я, яке їй виявили 
комсомольці.

ВАЖКО сказати, чому 
саме Валентину Заведє- 

єву комсомольці мебльової 
фабрики обрали своїм сек
ретарем. Чи тому, що цю 
кандидатуру порекоменду
вав секретар парторганіза- 
ції т. Шаповал (а з його 
думкою туг звикли раху
ватися), чи просто вже не 
було бажання сперечатися 
(бо звігно-виборні збори 
декілька разів переносили
ся) — хтозна. Як би там не 
було, та тільки вже на 
третій місяць Валентини
ного секретарювання поба
чила молодь, що прораху
валася.

...Вона стоїть невдоволе- 
на, сердито поглядаючи 
з-під насуплених брів.

— Як комсомольці пра
цюють, питаєте? А звідки 
мені знати? їх тридцять, а 
я одна, — і лаконічно до
дає: — І взагалі я можу 
зараз піти, у мене немає 
настрою...

Годі й говорити про те, 
наскільки дивовижно зву
чить ця фраза в устах лю
дини, якій молодь повірила 
бути її вожаком. Та у Ва
лентини відносно цього свої 
міркування. Зрештою, і ви
явлене їй довір’я її не 
турбує. Бо інакше — чим 
можна пояснити той факт, 
що вона навіть не знає до
бре своїх комсомольців, їй 
не відомо, хто з них як 
працює?

Є на фабриці в бригаді 
фанерувальників зміна Ми
коли Марковича Касімова. 
На підприємстві добре зна
ють її колектив — носить 
він почесне звання комуні
стичного. 1 надзвичайно 
приємно, що членами цієї 
роботящої сім’ї є і Микола 
Бідам та Алла Побочина.
Вони — комсомольці. 4 

працюють справді по-ком- 
сомольському.

На жаль, лише вони 
вдвох з усієї організації 
стали активними учасника
ми комуністичного руху. 
Однак, про їх трудові до
сягнення, про їх досвід і 
вміння не велася мова на 
жодних комсомольських 

зборах. Та і як могло бути 
інакше, коли В. Заведєєва 
до недавнього часу і гадки 
не мала, що 
мольців є такі

Знають на 
іпих молодих
здібних майстрів, добросо
вісних трудівників. В числі 
таких «називають фанеру-

вальницю Світлану Черед
ниченко та столяра Тамару 
Донець.

Як не прикро, але оце і 
все, чим може похвалити
ся комсомольська організа
ція підприємства. Молодь 
до цих пір не стала тут 
заспівувачем, ініціатором 
хороших, цікавих справ. 
Більше того, серед неї най
частіше трапляються випад
ки порушення трудової 
дисципліни, випуску бра
кованої продукції тощо. 
У минулому році саме цим 
«прославили» себе Анато
лій Татарчук, Ніна Кузне
цова, Любов Полякова, Во
лодимир Поризай та інші.

Молочно-товзрна ферма 
третьої бригади колгоспу 
імені Жданова Новогеор- 
тіївського району.

У дбайливо оформленій 
рамці — зобов’язання ком
сомолки Ольги Ющенко: 
надоїти за рік на кожну 
фуражну корову по 1.750 
літрів молока. Оля •— член 
комітету колгоспної комсо
мольської організації, і її 
зобов’язання найвище на 
фермі. Але й воно порівня
но низьке. В інших — ще 
нижчі. Чому? Пробуємо 
найти відповідь. «Які кор
ми—такі й надої», — одно
стайно пояснюють доярки. 
Не можна з ними не пого
дитись,, якщо поглянути на 
чорні купи перегорілого си
лосу, яким годують корів.

Та навіть цього, з дозво
лу сказати, «корму» не ви
дають тваринам в достатній 
кількості. Згідно раціону на 
кожну корову повинно ви
даватись його по 8 кілогра
мів, а насправді ж виходить 
по 5 — 6 кілограмів.

Ще гірші справи з кор
мами — ....... ............... :А
фермі 
госпу.

— Важко при таких кор
мах добитися високих на
доїв, та ще важче нам до
бувати ці корми, — скар
жаться доярки.

Корми до ферми не під
возяться, кожна доярка

на тваринницькій 
другої бригади кол-

Л. БОГДАНОВА.
м. Кіровоград.

серея комсо- 
передовики?

фабриці іі ія- 
спеціалістів—
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їх для своєї 
І треба 

спритність 
щобІ відібравши 

десятки кіло- 
йо-
та

заготовляє 
групи самостійно, 
мати неабияку 
та силу, і— 
на дні ями 
грамів силосу, витягти 
го по драбині наверх 
доставити на ферму.

Заходимо до приміщення, 
де утримується молодняк. 
Занедбані, в лишаях і баг
нюці, давно не чищені те
лята являють жалюгідне 
видовище. Біля дверей ле
жить дохле, — вже не пер
ше. Виявляється, шо телят
ниця захворіла і група за
лишена напризволяще.

Більше трьох тисяч кар
бованців коштують колгос
пові доїльні агрегати, при
дбані ше восени минулого 
року. Та стоять вони неру
хомо і понині на фермах 
третьої та другої бригад 
чекають дбайливих госпо
дарських рук.

Вже не перший рік в кол
госпі ведуться розмови про 
необхідність будівництва в 
кожній 
штучного 
поки що 
ладнаний лише при фермах 
третьої бригади. Для цієї 
цілі пристосували кімнату 
червоного кутка тваринни
ків.

Взагалі культурно-побуто
ві умови тваринників зали
шають бажати багато кра-

бригаді пунктів 
осіменіння, та 

такий пункт об-

того. У збудованому у тре, 
тій бригаді (с. Озера) <Да, 
мі тваринника» надійно осі. 
ла колгоспна контора, тілі,, 
ки на трьох фермах є кім
нати відпочинку, але на 
жодній не обладнано черво, 
них кутків.

Всі ці 
жуть не 
МОЛЬЦІВ 
що вони 
новаги 
колгоспної 
бригадних комсбмольськиї 
організацій.

Питанням зимівлі худоби 
комсомольці не займаютьсл 
не випадково. Тут довгий 
час не проводяться збори 
в бригадних організаціях, не 
створені комсомольські гру
пи на фермах.

Послаблення внутріспіл
кової роботи призвело до 
втрачення бойовитості ті 
цілеспрямованості в діяль
ності організації. Наведені 
факти — це серйозний сиг
нал до роботи для молоді 
колгоспу.

Рейдова бригада: 
Ю. ІВЛШОВ — інст
руктор ок лкему, 
М. ШРАМКО — член 
Новогеоргіївськогл РК 
ЛКСМУ, А. ГАПОН— 
слюсар, член комітету 
комсомольської орга
нізації колгоспу імені 
Жданова.

недоліки не мо- 
турбувати комсо- 
колгоспу. 1а поки 
не виводять з різ- 
членів комітету 

та секретарів

(

Трохим ЛЕНЬ

НАРИС

♦ ♦ ♦

І♦ ♦
:

Неспроста продукція фаб- £ 
рики не користується ши- ♦ 
роким попитом у населення. ♦ 
І хоч, як заявляє т. Шапо- ♦ 
вал, випадків офіційних ре- :

: : :
і

•’І

Підписавши наказ
тими А'і.'імриип ямі

кламацій від державних 
замовників немає, але ще 
часто надходять скарги від 
жителів міст і сіл.

Що й говорити, прикрі, 
неприємні факти. Але во
ни ніскільки не турбують : 
молодь фабрики і, зокрема, ♦ 
членів комсомольського ко- ♦ 
мітету. Адже, як не дивно, І 
вони до цього часу не под- | 
бали про створення комсо- І 
мольських постів, організа- ♦ 
цію рейдів - перевірок * 
якості вироблюваної про
дукції та економії матері- ♦ 
алів. Тут лише згадують, : 
як два роки тому, тільки- ;

І :♦ ♦ ♦ ♦
но розпочинаючи свою сек
ретарську діяльність, Воло
димир Селіверстов організу
вав такі рейдові бригади. 
Але проіснували вони не
довго і з часом зовсім -роз- ♦ 
палися. Тепер же подбати 
про відновлення їх нікому.

Цілком зрозуміле обурен
ня викликає ще й такий 
факт. У відділі технічного 
контролю теж працюють 
молоді спеціалісти. Одні з 
них, як-от Катя Купріяно- 
ва, користуються заслуже
ною повагою всього колек
тиву, інші ж — осуджен
ням. Є такий контролер 
у відділі — Ерік Рубан 
Про цього юнака 
риці 
Дять.
сорому 
робоче 
товувати 
От і відкриваються канали, 
по яких бракована продук-

х2 : х
♦ ♦♦
:
♦♦ і

на фао- х 
анекдоти хо- ° 
без усякого »

вже
Він

може залишити св ;є 
місце і піти влаш- 

особисті справи.

І♦

І
І 
о . .... І 

Ція потрапляє до спожива- ♦
і і і
іі• 
І 

директора фабрики т. Іва- £

чів.
Слід зауважити, що таку 

поведінку Е. Рубана спосте
рігають не перший рік. На
чальник ВТК вже не одну 
доповідну написав на ім’я

П ІДПИСАВШИ наказ про призначення Вален- 
-и- тини Адаменко змінним майстром, начальник 
заводу Петро Панасович Тимофеев якось загадко
во посміхнувся до всіх присутніх, що сиділи в ка
бінеті, і мовив Валентині: «Бажаю успіхів, споді
ваюсь, не підведеш». Коли ж Валя вийшла з кабі
нету, він, ніби продовжуючи перервану розмову, 
додав: «Що думають у тому тресті? Не розумію»

— Думають, що ми тут з вами в ляльки грає
мось, а не цеглу виробляємо, — підтримав на
чальника старший майстер Григорій Юхимович 
Мережко.

— Нічого. Кому ж майстрами бути, як не мо
лодим? Крила ж, говорять, міцніють в польоті, — 
озвався хтось з присутніх.

— Дуже вже вони слабенькі, ті крила. Поду
майте тільки: 18 років — і її вже майстром! — 
перебив його Мережко.

Серцем кожного цегельного заводу вважається 
формувальний цех. Від роботи формувального цеху 
залежить робота всього заводу.

Саме у такий цех і була призначена змінним 
майстром комсомолка Валентина Адаменко. Вона 
добре знала, що робітники поважають майстра 
тільки тоді, коли той добре знає не тільки всі тех
нологічні процеси, машину, а й не цурається чор
нової роботи, може замінити кожного з них в пер- 
шу-ліпшу хвилину. Знала і те, що робітники мо
жуть влаштувати їй екзамен.

Так і сталось. По необережності відкатниця Ві
ра Тараненко, потягши на себе навантажену цеглою 
вагонетку, придавила ногу. Хтось подав сигнал — 
прес зупинився.

— Що трапилося? — звернулася до чергового 
слюсаря Валентина, яка в цей час була біля гли- 
номісу.

— А он одкатниця вже роззяву впіймала, — від
повів той. кивнувши головою на робітниць, що стоя
ли, оточивши тісним кільцем Віру.

Пташкою злетіла Валя до потерпілої. Переко
навшись, що нічого серйозного не трапилось, а по
трібна допомога вже подана, дала команду включи
ти прес.

— А на відкатку ж хто стане? — разом запи
тали дівчата, що 'стояли на прийманні цегли з 
транспортера.

— Я, — коротко відповіла Валентина, рвучко 
повернула вагонетку і відкотила на потрібне місце.

Всі переглянулися. Мовляв, ану покажи клас, 
товаришко маіістер. А Тетяна Колода навіть вигук
нула:

— А вона не боїться руки забруднити!
І ШЛИ дні. Спочатку кожен з них приносив мо- 
А лодому майстрові нові прикрості. То без будь- 

якої причини на це не вийде на роботу як не одна, 
то й дві робітниці, то аварія з пресом, а то «заба
рахлить» глиноміс.

В план, правда, вкладалися, та турбувало моло
дого майстра інше — відсутність згуртованості, 
товариської взаємовиручки в колективі.

— Що зробити, щоб усі були дружними як там, 
у Полтаві, у технікумі? — свердлила думка Вален
тині голову.

Якось в обідню перерву Валентина 
поділилась враженнями від прочитаної 
книги. її уважно слухали, але розмову 
не підхопили. «Не читають», — зроби
ла висновок.

А якось, зайшовши до кімнати, де 
жила Таня Колода, Валентина застала 
багатьох дівчат своєї зміни.

— Дівчата, — звернулась вона до 
присутніх, — хто знає, де міська бібліо
тека?

— Я знаю, — почулося кілька голосів разом.
_ — От і добре, давайте отак гуртом сходимо до 

бібліотеки, — звернулася Валентина до всіх. — До
поможете мені хорошу книжку вибрати.

Дівчата погодились.
Більше двох десятків книг перебрала Валентина 

того вечора в бібліотеці, радячись щодо кожної з 
дівчатами. Ніхто з них певне і не здогадався тоді, 
для чого вона це робила. Але вийшло так, як і ду
мала: хоч і не всі, а все ж виявились бажаючі взя
ти і собі книги. З того часу кожного разу Валенти
на йшла до бібліотеки тільки в супроводі дівчат.

Так почала зав’язуватись дружба. Це вже був 
початок тієї дружби, про яку мріяла Валентина. 
Але, дійсно, тільки початок. Адже таких, що жили 
в гуртожитку було менше половини. Більшість 
жили в себе по домівках, були заміжні. Дійти до їх 
сердець куди складніше.

Одного разу тяжко захворіла відкатниця Тася, 
. Давайте після зміни підемо в лікарню про

відаємо Тасю, звернулася Валентина в обідню перерву.
Коли поверталися з лікарні, хтось сказав- «Да

вайте завжди отак, допомагати один одному, коли ХТО В О1Д13>.
Валентина легенько, одними тільки куточками 

гуо посміхнулася. Це якраз було пробудження тих почуттів, про які вона мріяла. удтення тих
*ак пост\пово, крок за кроком, молодий майстер 

Валентина Адаменко почала завойовувати повігу 
не тільки робітників і робітниць своєї зміни а й усього заводу л
КІНЕЦЬ Р°КУ ПРИНІС Радощі Валентині і всій її 

зміні. Колектив, керований нею, зайняв перше 
місце в соціалістичному змаганні серед усіх змія 
заводу. На Дошці пошани красувався не тільки 
портрет майстра зміни, а й багатьох її членів
- Валентина, як метеор, — говорили про неї 

робітники. — всюди встигає. Р ро НЄ
— А що їй більше робити? Одинока 

ли інші. — Вийде заміж, такою не буде
Га коли вже людина взяла розгін' ритм --  ріплгп її __ - ’

шляху. За 8 років, що пройшли з того часу як 
начальник підписав наказ „„ часу, як
майстром, Валентина і заміж вийшлаРизначення І1 
але зовсім не змінилася коли не дочку має’
збагатилася досвідом Досвідом ра^ув?ти того> Ш° 
цеЛ головИнРеОбНИЦТВа цегли- а й У Роботі’ТлюдІмТі 

соціалістичному’ з₽магІІ,н3Г‘Кол^Вж °пвує ПЄ?,І,1СТЬ У 
звання бригад і ударників почався рух за
зміна Валентини Адаменко періііо^ІСТИЧНОЇ праці1 
боротьбу за це звання. еРщою включилась в

Біля Дошки пошани шо біпо 
заводу зупинилися кілька роЩ?ниХДУ Д° К°НТ°РЯ 

Дивись, як наша Валентина <-лась, — сказав один із них пЇЇ, високо забра- 
центрі - як чайка морська УЮЧИ На фоТ° В 
вив його т^вариТ- В^2?ИТЬ’’ орлиний.. — 
праці! _ ______

м. Долннська.

говори-

-гав ■ ЖВ

__ П/Таг • °Рлинии.- — попра- 
Маистер зміни комуністичної



...Слід розширяти участь громадських організацій 
в управлінні закладами культури, охорони здоров’я 
І соціального забезпечення, передати до їх відання * 
протягом найближчих років керівництво видовищни
ми закладами, клубами, бібліотеками та іншими 
культурно-освітніми закладами, які перебувають у 
віданні держави...

(З Програми КПРС).-

Народна нових марок

(зліва напра- 
громадського

Конструкторське бюро на 
громадських засадах ство
рили молоді конструктори 
заводу «Червона зірка». В 
понадурочний час молоді 
спеціалісти з захопленням 
віддаються праці по вдоско
наленню посівних машин та 
по створенню 
їх.

На знімку: 
во) члени 
конструкторського бюро ін
женери Лія ТРУБІНА, Єв
ген КОССОВ і Ерік КОР
НІЄНКО за роботою.

Фото К. ВАСИЛЬКА.

у ЖЕ ДАВНО закінчилася педрада. Розійшлися 
“ домівках викладачі. В кабінеті залишились тільки 

ми. Ми — це директор Олександрійської музичної шко
ли М. М. Яков і я.

— Хотілось порадитися, — звернувся до мене Мико
ла Максимович. — Повсюди зараз створюються універ
ситети культури. Здається мені, можна б і при нашій 
школі організувати...

— Треба з викладачами поговорити, —^зауважив 
я. — Звичайно, просто університет культури, в якому 
читатимуться лекції, створити не важко. От якби вчи
телі допомогли учням оволодіти музичним інструментом!

Члени педколективу з радістю сприйняли пропозицію 
директора.

— Я вважаю, — сказав викладач по класу баяна 
В. С. Карпов, — що кожний з нас повинен взяти -і в 
позаурочний час навчати одного учня з числа робітни
ків.

— Вірно, — підтримали товариша комсомолки Алла 
Квітко і Клавдія Рудяк.

— Ти бач, як молодь тон задає, — піднявся з-за 
столу Микола Максимович Я нов і, трохи помовчавши, 
задерикувато глянув на викладача теоретичних дисцип
лін І. І. Худяка. — Що скажеш?

— Не нам від юні відставати, — розсміявся Іван 
Іванович. — Будемо разом з вами теоретичний курс 
читати.

... Незабаром на підприємствах міста стало відомо 
про набір в університет культури при музичній школі.

Понад тридцять робітників Олександрії регулярно, 
тричі на тиждень, почали вечорами заповнювати про
сторе приміщення школи. Тут їх радо зустрічали такі 
ж, як і вони, молоді вчителі-комсомольці Анатолій 
Гребенюк, Віктор Кучер, Алла Квітко та багато інших.

Восени минулого року відкрився наш народний учбо
вий заклад. Часу, здається, пройшло небагато. Але для 
робітника рудоремонтного заводу Степана Турбаєв- 
ського, будівельника Миколи Золотаря, учня технічного 
училища Миколи Цицарученка, секретаря комсомоль
ської організації гудзикової фабрики Галини Гладкової 
та їх товаришів час не пройшов даремно. Всі вони вже 
досить успішно володіють тим чи іншим музичним ін
струментом.

А наприкінці минулого року наш університет був пе
ретворений у народну музичну школу для робітників. 
Вона розрахована на два роки. Є думка продовжити 
термін навчання до 4 років і прирівняти її до спе- 

* ціальної вечірньої музичної школи.
Пройде небагато часу, і тридцять молодих робітників 

без відриву від виробництва одержать спеціальну осві
ту

В. шкляр, 
завуч Олександрійської музичної школи.

*
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ДОПОМОЖЕМО КОЛЕГАМ
ЛВЯЛЯ Ленська була здивова

на вкрай — її малюнок сір
никової коробки, оцінений в за
гальноосвітній школі на «за
довільно», в художній шко
лі був похвалений. Викла
дач А. В. Шевченко так і ска
зав: «Малюнок виконано доб- 
рс>- ж дУмка правильні
ша. А. в. Шевченку та іншим 
викладачам Кіровоградської 
дитячої художньої школи вже 
не раз довелося зустрітися з 
тим, що часто роботи учнів 
оцінюються занадто по-різно
му. Далі так не могло бути, бо 
в учнів вироблялися двоїсті 
міркування гіро настанови ви- 
^радачів обох шкіл, інколи 
гїзсе здобуті учнями навики 
зводилися нанівець.

А що, коли ми допоможе
мо своїм колегам в загально
освітніх школах, — запропону
вав якось А. В. Шевченко ви
кладачам.

Г. р. Плісова І л. І. Бондар 
погодилися з цим. Щоправда, 
спочатку добре обміркували 
все часу в них обмаль, ро-

боти своєї хоч відбавляй. Од
наче порадились з завідуючим 
міськвно і вже в жовтні ми
нулого року в художній шко
лі стаз працювати ссмійар ви
кладачів малювання загально
освітніх шкіл м. Кіровограда. 
Заняття відбуваються двічі на 
місяць, і на кожному з них слу
хачі задають чимало запитань. 

Поступово все налагодилось. 
Програму семінару було роз
роблено відвовідно до програми 
з малювання в загальноосвітніх 
школах. Слухачі вже закон
спектували бесіди про малю
нок і його значення, про зна
чення композиції в живопису.

Проте в загальноосвітніх шко
лах уроки малювання були 
все ж блідими. Невнстачало 
відповідних наочних посібників 
для малюнка з натури. І тут 
викладачі художньої школи до
помогли колегам. Спільно з уч
нями вони виготовили для кож
ної школи міста симетричні 
рельєфні гіпсові трилистники.

А. ЧУБЕНКО.
м. Кіровоград,

СУРМАЧІ комуністичного
1 11 САМОВРЯДУВАННЯ

ІШОВ останній 
Восьмикласники 

української середньої 
ли № 1 висипали на 
цю, стрункими рядами ви-£ 
шикувались і 
му майданчику. Всі підтяг-4 
нуті, веселі, бадьорі В кож-£ 
ного в руках лижі. Сьогод-$

У ЗВІТНІЙ доповіді ЦК 
КПРС XXII з’їздові 

Комуністичної партії Ра
дянського Союзу М. С. 
Хрущов говорив: «Організа
торська робота партії і ви- 

I ховання кадрів, активна 
участь широких мас у гро
мадській діяльності — ключ 
до нових перемог». • 

Тому не дивно, що значна 
частина радянських людей 
добровільно бере на себе 

* безкоштовне виконання до- 
* даткових обов’язків, праг- 
*не внести свою частку 
\ праці в справу виховання 
^естетичних смаків у підрос- 
4гаючого покоління.
Т Хто в Новоархангельсько- 
Іму районі не знає самоді- 
±яльних митців Скалівського 
і,клубу? Аматори сільського 
»закладу культури щороку 
І займають призові місця на 
+районних оглядах. В цих 
‘ успіхах заслуга не тільки 
^завідуючого клубом І. В. 
’ Подоляна.
І — Сам я, — визнає Іван 
І Володимирович, — зробив 
тба небагато. Головне в на- 
1 тій справі — актив. А він у 
■нас чудовий.
« Великою популярністю 
* користується у глядачів 
ї сільський драматичний ко
ллектив, яким керує вчитель- 
*ка Ніна Антонівна Мирго
родська. В репертуарі гурт- 

• ка такі багатоактні п’єси, 
Іяк «Лимерівна» П. Мирно- 

урок.4го» «Фараони» О. Коломій- 
Ново-^І*' «Пісня серця» Л. Ваку- 

ленка та іНІЦі.
вули-з Керівниками усіх інших 

л колективів художньої само- 
на^шіортивно-і діяльності цього клубу та- 

- • • ■ кож є громадські працівни
ки. Хоровий гурток очолює 
вчитель Василь Володями- У, ~ Г — ......... -..........  .

НІ у ЮНИХ спортсменів ра- 
дісний день. Вони проводять 
свій традиційний зимовий 
крос.

— Всі готові до змагань?
— запитав вчнтеть фізично
го виховання Альберт Во
лодимирович Масел.

— Так! — хором відпові
ли восьмикласники.

Швидко один за одним 
виходили учні на дистан
цію. Альберт Володимиро
вич поглядав на секундо
мір і про себе думав: «Хоч би всі вклалися у потрібний 
час. Тільки б не відстали Коля і Галина. Вони ж іще 
не навчились добре ходити на лижах...»

Роздуми вчителя перервала група молоді колгоспу 
«Дружба», яка поверталась з ферм та з бригад.

— Над чим замріялись, Альберте Володимировичу?— 
запитав Михайло Титенко.

— Та так, дивлюся на секундомір. Час уже прибува- - 
ти моїм лижникам на фініш, — відповів вчитель.

— Он уже мчить ваш лижний загін, — вступив у 
розмову колгоспник Анатолій Іщенко.

З-за рогу вулиці до фінішу один за одним поспішали 
школярі.

— Здорово йдуть! — сказала комсомолка Антонінз 
Цьома. — Колись і я любила цей вид спорту.

— А чому «колись»? — поцікавився вчитель. — Нев
же тепер перестала любити?

— Ні, не перестала, — опустивши рясні вії, відповіла 
Антоніна. — Та хіба в колгоспі лижами займатись...

— А чому б і ні. — наполягав Альберт Володимиро
вич. — Хочете, приходьте всі у неділю і перекажіть то
варишам своїм. Займемося спортом.

Юнаки та дівчата прийшли. Лиж вистачило всім. 
Альберт Володимирович розпочав тренування. Тер

пеливо. роз’яснював і показував кожному, як кріпити 
лижі, користуватись палицями, робити кроки. Спочатку 
не все ладилось. Але згодом колгоспна молодь оволоді
ла ходінням на лижах. На наступну неділю призначи
ли змагання. Юнакам треба було пройти п’ять кіло
метрів. дівчатам — три.

Перед стартом молодь хвилювалась так, як і школя
рі. Змагання проходили цікаво. Подивитись їх зібра
лось багато колгоспників. Першим серед юнаків прий
шов Михайло Титенко, за ним — Анатолій Ішенко, а 
потім Володимир Либа й інші товариші. У дівчат най
кращого успіху домоглись Антоніна Цьома і Валенти
на Нипка.

В урочистій обстановці переможцям було вручено 
грамоти районної ради ДССТ «Колгоспник».

Скільки в цей день у колгоспної молоді було радо
щів, дружніх поздоровлень!

— Нам би і в теніс навчитись! —чулося з гурту.
— А волейбол, це найкраща гра, — перебив товариш. 

—А я люблю городки.
— Зимою й на ковзанах не завадило б зайнятись.

'★ ★

Т ЗТ ПГ9 Л ІГрович Подо-/71 А/ / / /1 /1/7 лян, гуртокху-
АлЛ. Л X х х Л 1тЛ дожнього сло

ва — вчитель
ка Олександра Іванівна 
Максимова, а танцюваль
ний — свинарка Любов Іва
нівна Бафталовська. Зви
чайно, коло діяльності цих 
товаришів не обмежується 
лише клубом, але для них 
найвищою платою за їх ро
боту є вдячність людей.

Трудівники колгоспних 
ланів беруть активну участь 
в усіх заходах, які прово
дить сільський заклад куль- танцювальними — 12, Хоро
гу ри. Дуже часто можна 
побачити на сцені механіза
тора, секретаря комсомоле- художньої 

НАРОДЖЕНЕ

рив духовий оркестр механі
заторів і керує ним на гро
мадських засадах.

Учитель села Калинівки 
т. Корнієнко, шофер села 
Обознівки т. Бурлака керу
ють драматичними гуртка
ми, учитель села Обоз
нівки т. Федьковський і го
лова Іванівської сільської 
Ради т. Горбаньова керу
ють хоровими гуртками. 
Всього в Кіровоградському 
районі на громадських за
садах драматичними гурт
ками керують 21 чоловік.

вими — 19, музичними — 4.
Досвід роботи колективів 

ї самодіяльності

ської організації артілі Іва
на Бабенка. А Галина Ско
роход не тільки завзято 
танцює і співає, а й добре 
працює. В 1961 році вона 
разом зі своєю ланкою зі
брала на кожному з 55 гек
тарів по 54,8 центнера ку
курудзи в сухому зерні.

Нещодавно до завідуючо
го клубом звернулась Лю
бов Бафталовська.

— Володимировичу, а що 
коли організувати велике 
«Свято вулиці»? Присвяти
ти його кращій трудівниці, 
яка живе на ній. На будин
ку цього передовика поміс
тимо красивий щит, фото з 
написом, що тут мешкає 
почесна людина.

Пропозиція була одного
лосно прийнята членами 
Ради клубу.

Збільшилась кількість 
громадських керівників ху
дожньої самодіяльності і в 
Кіровоградському районі. 
В селі Володимирівні цього 
району бригадир трактор
ної бригади т. Ковтун ство-

на громадських засадах 
свідчить про велику користь 
такого починання. Цей дос
від заслуговує цілковитого 
схвалення і поширення.

Ось чому обласне управ
ління культури разом з об
ласним Будинком народної 
творчості створюють зараз 
школи по підготовці гро
мадських заступників заві
дуючих сільськими клубами 
по масово-політичному І 
естетичному вихованню. Та
кі школи мають бути ство
рені в усіх районах облас
ті. Вони сприяють розвит
кові громадських начал в 
нашому житті, ідейному за
гартуванню трудящих, зо
крема молоді, вихованню в 
них організаторських нави
чок і інших якостей, які ле
жать в основі морального 
кодексу будівників кому
нізму.

Б. НІКОЛАЄНКО, 
старший методист об
ласного Будинку на
родної творчості.

— Вільній і класичній бо
ротьбі навчили б нас. Адже 
добре самі володієте цим 
видом спорту. Нормативи 
майстра спорту виконали на 
останніх змаганнях. Знає
мо, читали в обласній газе
ті «Молодий комунар».

— А нам би в баскетбол,
— наперебій защебетали 
дівчата....

Сі ЕРЦЕ Альберта Володимировича сповнилось вели-.
1 кою радістю. «Так ось ви які! — думав він. — З 

таких будуть непогані спортсмени, бо є в них найголов
ніше — палке бажання».

Допізна засиділась молодь. Вирішували, де в артілі 
обладнати спортивні майданчики, коли розпочнуть за
няття.

— Матеріали для виготовлення баскетбольних щитів, 
волейбольних стовпів, городків, тенісних столів, думаю, 
правління нам виділить. — сказав вчитель. — А я з уч
нями зроблю все в шкільній майстерні, потім з вами 
обладнаємо спортмайданчики в кожній бригаді.

Голова артілі В. І. Супрун і секретар парторганізації 
Є. Я. Фартушняк схвально поставились до починання 
молодого вчителя.

— Ну що ж, — сказав т. Супрун. — Хороше діла ти 
задумав. Берись. Що буде треба, приходь, не відмови
мо, а з лісоматеріалом, хоч і скрутнувато, але виділимо. 
Задзвеніли сокири і пилки в шкільній майстерні. 

Учні під керівництвом А. В. Масола заготовляють 
матеріал для обладнання бригадних спортивних майдан
чиків...

А вечорами вчитель фізкультури займається з молод
дю в секціях згідно графіка. Зараз проходять змагання 
шахістів і шашистів на першість колгоспу. 15 юнаків 
вивчають штангу і теорію гри в хокей. Розпочинаються 
заняття з вільної боротьби. А прийде весна — вся спор
тивно-масова робота перенесеться на свіже повітря, на 
майданчики...

— І в колгоспі є багато обдарованої молоді, — заяви» 
на районній конференції ДССТ «Колгоспник» А. В. Ма- 
сол. — Це Михайло Титенко, Віктор Колпак, Анатолій 
Ляшенко, Олександр Ілюшин та інші. Всі вони з бажан
ням займаються спортом. Пройде небагато часу і кол
госпні фізкультурники покажуть свої здібності в зма
ганнях. Є багато молоді і в інших колгоспах. Але з нею 
ніхто не займається. Звертаюсь до всіх учителів фіз
культури: давайте 'візьмемось за поширення спорту на 
селі. Адже це наша кровна справа, продиктована муд
рими рішеннями XXII з’їзду КПРС, самим життям. Я 
роблю це по велінню свого серця.

Так, це веління серця — виконання громадського 
обов’язку. Хай же іскри благородного комуністичного 
чуття ніколи не покидають вчителя-ініціатора і запа
лять серця інших вчителів фізкультури на хорошу, ко
рисну справу в ім’я комуністичного завтра.

В. БАЛАНДА.

/

м. Новбукраїнка.
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ТИХ ДНІВ НЕ ЗМОВКНЕ СЛАВА

К ОЛИ гримнув вибух, освітивши все навколо, 
«Оппель-капітан» вже був далеко від мосту. Він 
петляв покоученою степовою дорогою, виблис
куючи під місячним промінням чорним кузовом.

А все трапилось кілька хвилин тому. Безлюдний 
і тихий степ. Крутий поворот, потім спуск, і світ

ло фар врізалось у міст з дерев’яною сторожкою, що 
стояла поруч. Мружачись від світла машини, ча мосту 
з’явились два озброєних гітлерівці. Під’їхавши до охо
рони впритул, шофер натиснув на гальма. Рипнули 
дверцята, і перед вартовим постав широкоплечий обер- 
лейтенант. що сидів 
фари, і в ту ж 
мить перед очима 
вартових блиснув 
револьвер.

— Хенде хох!— 
наказав обер.

Ті покірно зве
ли руки вгору. В 
цю ж мить єфрей
тор обеззброїв фа
шистів. надійно 
зв’язав їх вірьов
кою.

— Лігст! — зно
ву наказав обер. 
показавши 
на землю, 
ли два ящики 
вибухівкою, 
ливо вкладені єф
рейтором у отвори 
кам’яної ---------
моста, 
дочкою 
вогник, 
тор, і обер про
бігли повз лежа
чих охоронців 
Грюкнули дверця
та, і «Оппель» 
рвонув уперед 
Спалахнуло небо, і 
за мить розко
тисто прогримів 
вибух.

мундирів, які за мить вже 
були на плечах партиза
нів Дубняка і Юрка.

Задзвонив телефон. Дубняк наказав одному з поло
нених взяти трубку.

— Без натяків! — суворо попередив він
Німець в одній білизні вислухав телефонограму і від

повів:
— Є зустрічати поїзд № 68. *
— Отак! — одним видихом сказав Дубняк і щосили 

брязнув трубкою об підлогу. Вона розлетілась на шмат
ки. .

поруч шофера-єфрейтора. Згасли

В. КОРОЛЬ н
рукою 
Забілі-

3
дбай-

основи
Туди га- 

повився 
ї єфрей-

ОПОВІДАННЯ

АД1ЙНО зв'язавши руки і ноги німцям та за
перши їх у комірчині, Юрко і Костка поспішили 
за Дубняком, який вже натискав на рукоятки 
семафора. Вони не піддавались: їх тримав замок. 
Тоді в руках з’явився шматок 
замок відлетів геть. Прийшли в 

талевих блоках. Семафор відкрито.
Пролунав перший сигнал паровоза, 

натиснув на рукоятки, і на семафорі 
червоний сигнал. Всі троє побігли назустріч поїзду. Ось 
другий гудок, третій, і паровоз, важко чмихаючи, зупи
нився. На деякій відстані від нього Костка сховався за 
насипом, де розташувались партизани. Дубняк і Юрко 
впевненими кроками підійшли до паровоза, 
виткнулось пихате обличчя унтера.

— Вас іст лос? — запитав той, спускаючись 
цях

Підійшовши впритул до унтера, Юрко, який досконалі
ше володів німецькою мовою, ніж Дубняк, заговорив 
першим. Він пояснив, удаючи з себе стурбованого, 
що по той бік роз’їзду ремонтується залізниця ава
рійним загоном, який прибув на двох дрезинах зі стан
ції, що для прискорення заміни пошкоджених шпал 
треба послати

Унтер тричі

рейки. Удар — ї 
рух дроти по ме-

Дубняк повторно 
знову з'явився

з якого

по схід-

частину охорони ешелону.
свиснув 3 вагонів почала зіскакувати

і Юрко стояли біля паровоза, з три-

0 БЕР-ЛЕЙТЕНАНТ пройшовся по землянці, втом
лено сів за стіл. Розгорнув карту і повів по ній 
червоним олівцем.

— Хирівка... Кіровоград... Крутий При
зупинившись на назві «Сахарівський міст», пе

рекреслив її. Знов пройшовся по землянці, посміх
нувшись. заглянув у вічі єфрейтору, то сидів 

тут же.
— Доведеться тебе, Юро. вже в унтери... Заслужив 

ти сьогодні,...
Юрко відповів веселою посмішкою.
— А добре вийшло, Михайле Михайловичу5 Наче уві 

сні. А моста нема... Театр прямо...
— Театр.. — задумливо повторив Скирда. — Ніс ба

гато буде таких «театрів»... Іди-но, Юрко, переодягай
ся в своє та відпочивай. Треба буде — покличу. На- 
добраніч!

Скирда скинув з себе мундир і картуз, сперся ліктя
ми об стіл і поклав голову в долоні. Стулились повіки. 
В цей час у землянці з’явився посильний Він вагався 
розбудити командира.

— Повернулася розвідка? — запитав Скирда, відігнав
ши від себе сон.

— Повернулася, товаришу командир.
— До мене!
В землянку ввійшли два літніх партизани у селян

ському одязі.
— Що принесли? — запитав Скирда, запалюючи ци

гарку.
— О четвертій годині через 

пройде поїзд з боєприпасами. У 
лодь, насильно забрана фріцами 
фронтових оборонних споруд.

Коли розвідники залишили землянку, у Скирди визрі
ло рішення: на роз’їзд послати півсотні бійців під про
водом досвідченого 
Юрка.

Мар’янівський роз’їзд 
чотирьох вагонах мо- 
для будівництва при-

командира Дубняка та комсорга

И Під ногами шаруділо листя, 
тріскотів сушняк. Злітали споло-

ШЛИ лісом, 
де-не-де глухо 
хані птахи. Зникли дерева. Загін перейшов лощи
ну і спинився. Дубняк глянув вздовж залізниці. 
У напрямі роз’їзду блимав червоний вогник се
мафора. За ним тьмяно вимальовувались контури 

будинку, з вікон якого пробивались бліді промені світла.
— Заслони виставлені скрізь? — 

Юрка.
— Так!
— Тоді ходім!
На певній відстані один від одного 

роз’їзду наближались троє: Дубняк, 
Костка, широкоплечий літній чоловік, який вже не раз 
відзначався в розвідувальних діях. Через велике, заві
шене до половини вікно*, було видно, як рухалась тінь 
людини Юрко обережно схопився за карниз і заглянув 
всередину. Біля телефонного апарату сидів гітлерівець. 
Другий щось писав.

Коли Юрко залишив вікно, всі троє стали біля дверей. 
Дубняк натиснув на ручку. Навшпиньки пройшли по ко
ридору. Враховуючи те, що наступні двері могли бути 
замкнені зсередини. Дубняк щосили вдарив ногою, і во
вн, загримівши, розчинилися навстіж. Дула трьох пісто
летів холодно заглянули в обличчя лейтенантів.

— Скидай шмаття! — наказав Костка. — Шнель!
Німці не розуміли. Тоді Юрко повторив наказ їхньою 

мовою. Ті тремтячими ру ками розстебнули гудзики

Д
УБНЯК
вогою дивлячись на темнозелені фігури, які ру
хались у бік роз’їзду. Ось вони відокремились 
від ешелону. Дубняк і Юрко майже одночасно 
метнули в той бік по дві гранати. З-за насипу 
застрочили автомати. Німці заметались в ус* 

боки, падали на землю. Безладну стрілянину відкрили 
охоронці, що залишилися біля вагонів. Але влучний 
вогонь партизанів дістав і туди. Дубняк і Юрко ско
чили на паровоз.

— Повний назад!
Машиніст кинувся до приладів Локомотив щосили 

чмихнув, і важкі колеса застукотіли по рейках. Юрко 
виглянув у віконце У напрямі поїзда пролетіло кіль
ка черг трасуючих куль. Та поїзд мчав. Машиніст вів 
його відмінно, розгадуючи таємниці того, що трапило
ся. Через сіру світанкову моросінь Дубняк помітив об
риси лісу, що починався десь за мовчазними яругами, 
оброслими густими терниками.

— Стій!
Поїзд заскреготів гальмами, зупинився. Партизани 

кинулись до вагонів. Забряжчали важкі двері. Ящики, 
ящики... Та ось з кількох вагонів, збившись до купи, 
дивились зляканими очима люди.

— Ви вільні, товариші!.. — неслось понад составом. 
Група юнаків тягнула напівмертвого від переляку 

німця, частуючи його штурханами.
— Ухитрився сховатись. Шо з ни-м робити5 — запи

тували вони V Костки.
— А ми йому вантаж у руки — і до табору. А там 

видно буде. . х
Визволені і партизани змішались в єдиний потік. 
— А ти куди? — звернувся до машиніста Юрко.
— З вами, а поїзд на стрічного пустимо.
Лунко забряжчали буфери. Поїзд набирав швид

кість. Дубняк і Юрко стояли осторонь, спостерігаючи 
то за рухом поїзда, то оглядаючись туди, де люди з 
трофеями на плечах пірнали у темні острівки переліс
ків. Все швидше миготіли вагони. З паровозної будки 
на ходу метнулась чорна тінь і зникла 
З часом Дубняк і Юрко почули біля себе 
ніста:

— Обов’язково стрічного зіб’є!..
Коли останній вагон мав сховатись за 

його покрівлі вдарила автоматна черга. В очах Юрка 
захиталась земля, зорі, а поїзд, здавалось, крутився па 
одному місці. Підтриманий Дубняком і машиністом, 
партизан схопився рукою за грули. Картуз з ворожою 
кокардою покотився з насипу. Польовий вітерець, що 
налетів у ту мить, розвіяв волосся, дихнув прохолодою 
і зник, обдавши Юркове чоло запахом польових кві
тів.

— Юрко!.. Юрко!.. — глухо кликав його Дубняк. 
* Хлопець не озивався.

за насипом, 
голос маши-

П
РО ТЯЖКУ долю доре
волюційної робітничо- 

селянської молоді розпові
дається в новій повісті Спи

ридона Добровольського 
«Олов’яні солдатики», що 
наприкінці минулого року 
вийшла / видавництві «Мо
лодь».

Кіровоградські читачі 
знають свого земляка по йо
го книгах «Заради життя», 
«Тече річка-невеличка». А 
зараз невтомний і талано
витий письменник подару
вав молоді ще один твір.

В селі Лозоватка нашої 
області серед сотень бідня
ків жив багатосімейний 
злидар — Архип Дейнека. 
Завжди обірваний і голод
ний, він часто думав над 
тим. як вивести своїх дітей 
у люди. Але для цього 
треба було їх вчити. Такої 
можливості селянин-бідняк 
не мав. Від людей він чув, 
що в місті є фельдшерська 
школа військового типу, де 
навчають на державні кош
ти. Але як туди потрапити? 
З допомогою волосного 
фельдшера він подав заяву, 
а незабаром одержав лист 
за підписом начальника 
школи полковника Артуро
ва. «Прошу доставити ва
шого сина на вступні ек
замени, що мають відбути
ся 20 серпня цього ро
ку», — писалось, у листі.

Збираючись до губерн
ського міста, старий Дейне
ка говорив своєму чотир
надцятирічному синові:

— От, Грицю, годі вже в 
гною борбатися... Підеш у 
губернію, вченим будеш...

Мало зрозумілий, але 
спокусливий світ відкрив
ся перед очима Григорія 
Дейнеки.

З великими труднощами 
вдалося юнакові поступити 
до фельдшерської школи.

Серед прийнятих вихован
ців один тільки Гриць був 
з села, і тому його прийня
ли недружелюбно. Над ним 
часто глузували одноклас
ники, бувало й таке, що 
частували кулаками. Най
більш причепливим до Гри
ця був Гудзь. Одного разу 
він нізащо ударив Дейне
ку. Той з сльозами на очах 
покрокував до класу. І в 
цей час чиясь міцна рука 
лягла на плече-Гриця. Пе
ред хлопцем стояв син міс
цевого робітника Сашко

Чорний. Він сів з Грицем 
на лаві, обняв його.

— Бачу, як над тобою 
знущається Гудзь. Ти йому, 
дай так, щоб він юшкою 
умився, — говорив Сашко.

Такої нагоди довго чека
ти не довелося. Якось 
Гриць упустив на підлогу 
олівець і, коли нагнувся, щоб 
підняти, до нього підійшов 
Гудзь і скубнув за чуба. 
Недовго думаючи, Гриць 
випростався і з усієї сили 
ударив Гудзя по обличчю. 
Між хлопцями зав’язалася 
боротьба. Потім Гриць по
валив ” 
почав 
бійки 
лотка, 
кілька днів.

— От і молодець, Гриць— 
сказав Сашко Чорнив, по
даючи руку переможцеві.— 
Будем з тобою дружити.

За два роки навчання в 
школі Грнць багато дечо
го зрозумів. Він став роз
виненим, а в цьому йому 
допомагали і підручники, а 
головне життя, яке він 
спостерігав на кожному кро
ці. Він добре усвідомив: 
гірка і тяжка доля робіт
ників та незаможніх селян 
може змінитися лише тоді, 
коли не буде буржуазії. А 
як цього досягти—не вкла
дається в ного молодій го
лові. Про партію він ще не 
знав, але коли люди, подіб
ні революціонеру Заводов- 
ському, борються за щастя 
народу, значить, ними хтось 
керує. А хто?

Про те, як ішов Гриць 
по важкому шляху життя, 
як поступово він стає бор
цем за щастя свого наро
ду, і розповідається в тво
рі-

Книга написана правдиво, 
її герої — це юнаки бурем
них років Жовтневої рево
люції, які з ентузіазмом

Гудзя 
бити. 
Гудзя 

де

на підлогу і 
Після такої 

взяли до око- 
він пролежав

ЛЮЦІЇ, які
билися за кращу долю сво
го рідного народу. Автор 
на прикладі Сашка - Чорно
го. Гриця Дейнеки пока
зує, як росли і розвивали
ся справжні бійці за кра
щу долю трудівників міста 
і села.

Сам письменник Добро- 
вольський скінчив у ста
рі часи фельдшерську шко
лу військового типу і то
му так щиро і правдиво 
розповідає про життя «оло
в’яних солдатиків».

І. ЗАМЧ.

запитав Дубняк

до приміщення 
Юрко і білорус
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Білі починають і виграюіь.
Склав М. Мужиковський.

поворотом, з

в. о. редактора В. МАЛИНОВСЬКИЙ.

ВІДПОВІДЬ
ва шахову задачу, вміщену 
газеті за 11 лютого цього 

року:
Tgl—dl!

Першими правильні відпові
ді надіслали слюсар Володи
мир Борщенко з Кіровограда, 
учень Кіровоградського ме
дичного училища Федір Мар
ков, олександріець Микола 
Щупка, учень Бобринецько- 
го училища механізації сіль
ського господарства Микола 
Артемов та інші.

ШАРАДА
Перший склад знайдіть ви 

в ноті 
І додайте цифру потім.
І тоді розгадка буде —
Проживають в ньому люди. 

П. БОНДАРЕНКО.
м. Бобринець.-- 0---
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«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.
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Учасники сьомої радянської антарктичної експедиції 
трудяться з великим піднесенням.

В Антарктиці в розпалі південнополярне літо гаряча 
пора для вчених. Дослідники з перших же днів перебу
вання на континенті включились в комплексні спостереження.

На знімку: інжснер-геофізнк В. ВЛАСОВ готує фото
камеру для спостереження за полярним сяйвом.

Фото спеціального фотокореспондента ТАРС С ПРЕ- 
ОБРАЖЕНСЬКОГО.

Фотохроніка ТАРС.

Редакція працює з 10 години ранку до б години вечора« 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоградська обласна друкарня ім. Г. М. Димитрова.
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