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ПАРТИЗАН--
ПОЧЕСНИЙ

КОМСОМОЛЕЦЬ
Степана Несторосича Колісничсшіа, нині жителя міста Одеси, з се

лом Тишківкою зв’язують буремні роки юності

К „МОЛОДИЙ ВИБОРЕЦЬ“

§7

Цього разу жителі села Дмит-‘ 
рівкн, старі і малі, висипали на 
вулицю. Таке не завжди побачиш: 
група лижників, юнаків і дівчат 
в спортивних костюмах з черво
ними пов’язками, завихрюючи 
сніг, помчала в напрямку села 
Калинівки. Попереду — викладач 
Звам’янського сільгосптехпікуму 
П. І. Федорченко.

Цей лижний агітпробіг був орга
нізований радою клубу «Молодий 
виборець». Комсомольці-агітатори,

ПНОМПЕНЬ. Більше тисячі о’ст- 
ваМцІв, рятуючись від карателів, 
Перейшли камбоджійський кордон 
І знайшли притулок на території 
провінції Свайріснг. Торік понад 
Тисячу в’втнамців, які проживали 
о прикордонних з Камбоджею ра
йонах Південного В’єтнаму, з ЦІсї 
ж причини попросили притулку У 
кхмерських властей.

Уряд Камбоджі надав тнмчасо- 
притулок а’стнамським бі

женцям.

ЛІВОРУЧ, біля виходу, сто
їть «КДП-35». Біля нього 

пораються два молодих 
механізатори — Володи
мир Пальоний і Павло Пше
ничний. Через кожні півго
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дини бігають до їдальні 
Грітись.

— Хіба так відремонтуєш 
вчасно? — незадоволений 
Володимир.

— А як же мотори зніма
йте? Тельфери чи лебідки

НЬЮ-ЙОРК. Як повідомила ко
місія по атомній енергії США, на 
випробному полігоні в штаті Не
вада було проведено два підзем
них ядерних вибухи.

ЛОНДОН. Індонезійський пар
ламент одноголосно висловився 
за затвердження генерала Сухар
то виконуючим обов’язки прези
дента Індонезії до загальних ви
борів, які відбудуться в 1968 році. 
Про це повідомляв з Джакарти 
кореспондент агентства Рейтер. ІТАРСЬ

£

— А ми всією грома
дою, — кидає Павло.

Помовчав, погрів руки, 
потираючи їх одну об одну. 
Потім додав: «»

— Якби були умови, цей 
трактор за п’ять днів мож
на підготувати. А ми хоча б 
за півмісяця встигли.

Помічник бригадира Іван 
Бобко починає пояснювати:

— Це приміщення не 
споруджувалось для майс
терні. І все ж тут можна 
дещо зробити. Кілька ро
ків тому закладено фунда
мент для його розширення. 
1 цегла була. Тепер, бачите, 
від неї тільки шматки валя
ються...

— Чому ж це сталось?
Правління артілі вирі

шило будувати майстерню 
а другій бригаді.,. Хоч І 
там далі рішення не пішли.

— А зайдіть у червоний 
куток, — пропонує тракто
рист Андрій Семенлка. — 
Немає жодної підшивки га- 
зот і журналів. Радіо не 
підведено.

І ось ми сидимо в черво
ному кутку тракторної 
бригади. Кімната, дійсно, но

На зустрічі з учнями ТишнІвськоІ середньої школи Степан Носторо- 
•ич розповів про друзів з партизанського загону, про встаноелення 
Радянської влади в окрузі, про боротьбу з бандою Махна І білопо- 
л яками.

На закінчення зустрічі секретар шкільної комсомольської організа
ції Ольга Липкакь зачитала рішення бюро комітету про прийняття 
С. Н. Колісничеика у почесні комсомольці I прикріпила ветерану 
комсомольський значок.

М. КОРОБКО.
Доброваличківський район.

учні і викладачі технікуму побу
вали в селах Шамівці, Новомико- 
лаївці, Христофорівці, Калинівці, 
провели в бригадах колгоспів бе
сіди з виборцями, поширили серед 
колгоспників виборчу літературу, 
яку старанно підібрала бібліо
текар В. Усяпівська.

А завітайте до самого клубу: 
чарівною мелодією зустріне вас 
самодіяльний естрадний оркестр 
в складі учнів третього агроно
мічного курсу— гітариста В. Шня.

того, баяніста 
В. Ротних, бара
банщика С. Яро
вого, трубача 
А. Коломійця.

Якщо ж ціка
вить якесь питан
ня по виборах, 
будь ласка: стіл 
довідок працює з 
3-ї години дня до 
9-ї вечора. В клу
бі «Молодий ви
борець» на тема
тичному вечорі 
«Росії вірнії си
ни» учні, які впер
ше голосувати
муть, зустрілись з

воїнами-відпускниками. Цікавою 
була також зустріч і з парти- 
занами-підпільниками Н. Є. Со- 
сновським і В. О. Ярошем, а 
машиніст станції Знам’янки, Ге
рой Соціалістичної Праці,Георгій 
Сергійович Рикунов розповів 
юнакам і дівчатам про свій тру
довий шлях.

Вабить молодь вогник клубу. 
Хіба ж не цікаво подивитись зма
гання між волейболістками тех
нікуму і колгоспу «Україна», чи 
взяти участь в шаховому тур
нірі, який проводить рада клубу? 
А як же не піти на зустріч з пое
том, чи не послухати концерт ху
дожньої самодіяльності, підго
товлений комсомольцями-агіта
торами?

Найближчим часом рада клубу 
планує провести вечорниці з мо
лодими виборцями, на які будуть 
запрошені кандидати в депутати 
місцевої та районної Рад депута
тів трудящих.

Вже кілька місяців не згасає 
вогник у «Молодому виборцеві», 
створеному комсомольцями в при
міщенні клубу сільгосптехпікуму. 
Не кінчається потік відвідувачів 
до нього.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого кому
нара».

Знам’яиський район.

ВАРШАВА. Екіпажі 17 суден 
польського торговельного флоту 
по-братньому допомагають в*«т- 
намському народові, який веде 
боротьбу з агресії» американ
ського Імперіалізму. Вони зібра
ли подарунки на загальну суму 
майже 100 тис. злотих І під час 
заходжень у порти ДРВ передали 
їх в'єтнамському Червоному 
Хресту,

приваблива. На підлозі 
бруд. Три розібраних ліжка. 
Засмальцьований диван. В 
кутку — припав пилюкою 
мотоцикл... В руки випадко
во потрапляє кимось при
несена з дому районна га
зета. На першій сторінці 
зведення по ремонту техні
ки. Артіль імені Свердлова 
займає -одне з останніх 
місць у Бобринецькому ра
йоні.

— Потепліє — наздоже
немо, — запевняє помічник 
бригадира.

На обличчях механізато
рів посмішки. Вони розумі
ють: помічник бригадира і 
сам не вірить у сказане. 
Адже на лінійку готовності 
ще не поставлено й полови
ни культиваторів і зчепок. 
З 13 тракторів відремонто
вано лише 5. За комбайни 
ніхто й не брався...

Кілька тижнів тому водії 
зняли з автомашин І підго
тували для відправки на ре
монтний завод два двигу
ни. Зараз вони лежать ро
зібраними, іржавіють.

— Винен наш завідую
чий, — говорить Степан 
Цокало.

— Дав команду, ми поз
німали, а про прийняття їх 
на завод заздалегідь не по
турбувався.

Водії підтримують свого 
товариша.

— Тепер у насне под
вір’я, а кладовище з техні
ки...

Дійсно, з шістнадцяти ав
томашин на ходу тільки 
три. Решта на приколі. їх 
замело снігом, і тільки го
робці цвірінькають на кабі
нах, коли підніметься сон
це.

... Перевірку закінчено. 
Молоді механізатори про
сять «потурбувати» секре
таря комітету комсомолу 
артілі Михайла Матійка.

— Жодного разу взимку 
не приходив у тракторну.

— І «прожектористи» по
забували стежки до нас.

Що ж, виконуємо це по
бажання.

Рейдова бригада:
Ф. САГУН, М. ЛЮБ-

ЧЕНКО — механізатори 
артілі, О. ЛАДАН —< 
спецкор «Молодого ко
мунара».
Колгосп імені Свердлова 
Бобринецького району.

V ПРЕСІ вже повідомлялося про Марію Мош- 
с нягун. Молода месниця із села Єлисаветград- 
ківки в грізному 1942 році повторила подвиг Зої 
Космодем’янської. З різних причин цей подвиг 
раніше був маловідомий.

Наш позаштатний кореспондент в Олександрів- 
ському районі В. Проценко зацікавився життям, 
бойовими ділами Марії Мошнягуи, понад два ро
ки збирав документальний матеріал, зустрівся з 
великою кількістю людей, які знали месницю, бо
ролися разом з нею проти фашистів ; оки вій
ни. Перед ним постав образ несхитної патріотки, 
перед ним постав безсмертний подвиг.

Про нього і йдеться в документальному нарисі 
«Її звали Марією».

V СЕРПНІ завжди цвітуть айстри. Розпускають 
* свої різнокольорові сонечка і поруч з майо
рами кохаються у запізнілій суворій молодості аж 
до глибокої осені. їм, як безсмертникам, зовсім не 
багато потрібно тепла і вологи, не те що тендіт- 
•ним трояндам. Нехай проносяться курні бурі, хай 
купають їдкі тумани, хай навідуються перші при
морозки — айстри/ знай, пломеніють барвисто 
на грядках.

З усіх квітів Марія найбільше любила айстри... 
Скільки-то вже серпнів пронеслося над землею 
легкими пахощами стиглих яблук і динь, а біля 
її хати, як і колись, квітнуть айстри, ніби нагаду
ючи перехожим про ту молоду господарку, що 
їх тут вперше садила...

Два роки я ходив стежками героїні, щоб біль
ше дізнатись про відважну дівчину, оживити об
раз ц.єі легендарної підпільниці, яка у нас, на 
Кіровоградщині, в тяжкому 42-му році повторила 
подвиг Зої Космодем’янської. Яка знала дуже ба
гато і нічого не сказала ворогові. Ходив, де вона 
бігала босоніж, гасив спрагу з криниць, з яких 
пила вона, ходив там, де губились на землі її ос
танні краплі крові. Коли її гнали на страту, вимок
лі під осінніми дощами, вмирали айстри. Щоб 
весною ожити знову. Айстри оживають, а люди... 
Лише мужні стають безсмертними.

— 1. ЗОЙК
У серпні цвіли айстри. Але того літа вони не 

радували Марію. В рідне село, в її Єлисаветград- 
ківку прийшли чужинці.

Перші тижні окупації вона жила ніби в якомусь 
чаду. Микола, брат, воював десь, старша сестра 
Настя евакуювалася. А Марія залишилась з ста
рою матір’ю. Іноді, забравшись десь у куток, дів
чина плакала. Плакала на свою долю. Може б, 
вона теж поїхала слідом за сестрою, може б, і 
неньку забрала, коли б не ганьба і образа... 73 
про це пізніше.

Прийшла сумна осінь. Давно вже дозріли со
няшники та кукурудза, настала пора копати кар
топлю і буряки. Боліли серця споконвічних хлібо
робів за врожай, але й збирати руки не підніма
лися, бо ж він мав дістатися ворогу. Щоб не діс
тати нагая від поліцая, ходила в степ і Марія. 
Легше, коли серед людей.

Тут вона дізналася про партизанський загін, що 
був у сусідньому лісі. Жінки тихенько розповіда
ли невтішне: партизанів розгромили німці. Дійс

но, на території Єлисаветградківського району за
лишили невеликий партизанський загін, яким ко
мандував другий секретар райкому партії Щучен- 
ко. Залишені не мали ніякого досвіду боротьби 
в тилу сильного ворога. Гітлерівці швидко викри
ли місце розташування партизанської бази, де 
були коні, тачанки, землянки. Після кількох нальо
тів авіації і щільних облав загін фактично втратив 
свою боєздатність. Частина народних месників ра
зом зі своїм командиром перейшли лінію фрон
ту, а інші пішли в підпілля. Залишився в районі і 
комісар загону Сидоренко.

Блиснув пучок світла і знову згас у темряві. Ще 
нижче опускались руки. Працюючи в полі, жін
ки, бувало, співали. Не тому, що було радісно на 
душі, а щоб забутися. Заводила завжди Марія 
журних українських пісень, в яких народ виливав

(Продовження на 3-й стор.).



Наслідуючи 
знам6яНців

„І НА НАШІЙ 
ФЕРМІ 
СВЯТО“

Валя Бобрик поверта
лась із Знам’янки, з се
мінару групкомсоргів 
комсомольсько - моло
діжних ферм області. 
«Люди працюють у дві 
•міни. У нас би так», — 
мріяла дівчина.

Прказаося Голованівськ, Від 
Гіайонного центру до артілі 
мені Котовського рукою по

дати, Одразу пішла на фер
му, Друзі вже чекали свого 
групкомсорга,

— Ну, що там хорошого!
— Не дарма прогаяла два 

АНІГ , • і
— Як у казці, — відповідала 

баля, — На формі чисто, су
хо, Дівчата працюють но біль
ше восьми годин на добу,

.Потім доярки зайшли до 
будинку тваринників. Ближче 
підсіли до свого оатажка,

— Невже у нас не 
можна повністю механі- 
•уватх ферму?

—. Хоча б доїти не 
вручну!

Валя подивилася на 
подруг:

— Десь на складі ва
ляється доїльна уста
новка...

— Давайте запросимо 
на збори керівників гос
подарства, — не терпі
лось Ользі Макарин- 
ській.

Так і вирішили. Заві
дуючий фермою Григо
рій Дорошенко підтри
мав молодих тваринни
ків.

Незабаром відбулися 
збори. Виступили майже 
осі доярки. Останнім 
•Слово взяв голова артілі 
т. Іванов:

— Правління теж за 
механізацію. Завтра ж 
слюсарі встановлювати
муть доїльні агрегати.

Голова дотримав сло
ва. Вранці в корівниках 
уже поралися монтаж
ники. Чим могли, допо
магали їм комсомолки.

Два тижні тривала ко
пітка робота. І ось нас
тав щасливий день. За
гудів компресор,

— Тепер І на нашій 
вулиці свято, — радо 
мовила Валя. — Скоро і 
на двозмінну роботу 
перейдемо.

М. РЕДЬКО,
—

Новина в селі поширює
ться швидко. Не виняток 

і Високі Байраки. Хоч вони 
і розтягнулися па кілька кі
лометрів, то вибігаючи бі
ленькими'будинками на па
горбок, то знову надовго 
ховаючись у балці, чутка 
«завтра відкривають» за 
кілька годин облетіла всі 
двори. І тільки березневий 
ранок сипнув проміння, як 
біля контори місцевого 
колгоспу імені Енгельса 
вже зібралося чимало лю
дей. Завітали і гості з ра
йону. Всі тепло і, я б ска
зав, навіть шанобливо віта
лися з викладачем місцевої 
школи Миколою Романови
чем Ніколенком, бо саме 
він був ініціатором і зго
дом став головою комісії 
по створенню народного 
музею.

Були оплески, були ко
роткі промови. Та це не 

з
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головне. Головне — музей 
емоційно наснажує одно
сельчан, став ще одною 
школою виховання моло
дих.

Урон історії
До музею зайшла секре

тар комсомольської органі
зації Валя Фабрика. Ковз
нула поглядом по експона
тах і мимоволі зупинилась 
перед дерев'яними жорна
ми, олійним пресом. їм уже 
не мало, не багато, а по 
століттю.

«Чи думали ви, втікачі 
від сваволі панів, що прав
нуки будуть з щастям на 
ти? Чи думали, що стануть 
свідками космічних подоро
жей?»

Ще раз обійшла кімнату. 
Стали поряд розмішені в 
різних кіпцях скупі написи: 

«Після реформи 1861 року не 
кожного поміщика в середньому

ТРИ
ЗАПИСИ

•

припадало 230 десятин землі, 
• половина селянських дяоріш 
мала по 1—2 десятини«. I дру
гий: «На 1 січня 1966 року в селі 
262 радіоприймачі на Ні Дворів, 
42 телевізори, 21 мотоцикл».

— Комсомол на уроці істо
рії був? —• пожартував 
плановик-економіст Олексій 
Петрович Валовнк, коли 
зайшла до конторської кім
нати,

—< Авжеж! — відповіла 
виклично.
Зустріч
з МОЛОДІСТЮ

«Музей? Цс, видно, ціка
во. Недарма ж мене все

розпитували школярі та фо
тографії випрошували». 
Прокіп Ісаковнч хитрувато 
примружився і взявся за 
Ціпок.
“Кімната зустріла веле

людним гомоном. Лопушеп- 
ко неквапливо обійшов дов
кола раз, потім ще раз. 
«Та ось де ти, Прокопе? Я 
думав, тобі місця не знай
деться», — сказав тихо. 
Але поряд почули, привітно 
посміхнулись.

— Не прибідняйтеся, 
Прокопе Ісаковичу, — ки
нув хтось з молодих.

— Якби не музей, то й не 
знали б, що ви в революцію 
робили, — докинув інший.

Старий колгоспник пиль^ 
по розглядає фотографії на 
стенді. Видно, йому згада
лися ті неспокійні вечори 
буремного 1905. Антон Се
реда испомітпь приносив 
листівки з Єлизаветграда, а 
він, Прокіп, розповсюджу
вав їх серед бідноти.•

А от Микола Іванович 
П’ятов все ще з внутрішнім 
напруженням вдивляється 
в обличчя перших комсо
мол ьців-односельчан. Ми- 
хайлик Фабрика посміха
ється йому зазивно з порт
рета. Перша трактористка 
села Ганна Ткаченко немов 
запитує: «Ну, як справи?» 
А он і він, безусий, заднрн- 
куватнй.

Вже згодом мені розпо
відали хлопці-мехапізаторн, 
що коли тракторист Микола 
Іванович П’ятов повернувся

з музею, він немов з своїх 
п’ятдесяти скинув так років 
двадцять.

Клятва
Вона проста і щира. Ко

ротка і хвилююча.
«... Я побачив Історію мого рід

ного села. Особливо схвилювала 
зустріч з батьком, який загинув 
на фронті Великої Вітчизняної вій
ни, захищаючи нашу Батьківщину.

Я — комуніст I не пошкодую 
сил І праці, щоб виконати наказ 
партії...»

Ці, серцем продиктовані, 
слова записав колгоспний 
шофер Анатолій Гуцало. І 
що не аркуш книги відгу
ків, то й клятва на вірність 
тим, хто здобував і боронив 
наше сьогоднішнє щастя, 
клятва на вірність комуніз
му.

«Ми дізналися про героїчну 
боротьбу наших батьків, братів, 
сестер за наше щасливе життя, — 
записали одииадцятикласники міс
цевої школи 1 присягнули: — Ні
коли в наших серцях но згаснуть 
їх подвиги».

А ось запне цих же шко
лярів, датований 29 жовтня 
минулого року:

«Ми, комсомольці Високобай- 
рацької школи, сьогодні зібрали
ся в музейній кімнаті, щоб ще 
раз подивитися не той шлях, який 
пройшло наше соло за 50 років.

Сьогодні ми взяли соціалістичні 
зобоз’язання но честь 50-річчя 
Великої Жовтневої соціалістичної 
революції. Клянемося, що ці зо
боз’язання ми виконаймо.„я

Народний музей став 
Планетою Наснаги.

В. ЦВЯХ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Кіровоградський район.

Закінчився перший тур Всесоюзної заочної ма
тематичної олімпіади.

Переможцями його стали іі наші земляки, учні 
десятих класів Анатолій Пашута з селища Капі- 
танівки, Віра Недзельська і Валентина Малихіна

Майбутні Лобачевські?
з Великої Виски та кіровоградець Валерій Да- 
вндзон зі школи № 24.

їх роботи визнано найкращими, а самі вони за
прошені взяти участь в обласній математичній 
олімпіаді.

О. ЗДХАРІН.

ЦВІТЕ ТЕРЕН
Вода була холодна й колюча, мов нар

зан. Від задоволення вона навіть заплю
щила очі. Раптом донісся якийсь шум. 
Дівчина оглянулася, і завмерла від стра
ху: з високого пагорба, підстрибуючи, 
котився в село її трактор. Йене, невже 
відпустили гальма? Вона щосили, плута
ючись в незручному комбінезоні, пом
чала навперейми. Ось вона вже в кіль
кох метрах, ось уже можна дістати до 
кабіни рукою, — та несподівано нат
кнулась на густий терен. Гілля боляче 
стьобало лице. Збитий цвіт іскорками 
мерехтів перед очима, «Тільки б наздог
нати...»

Звідкілясь появився калейдоскоп облич І зату
ляв від ної машину. Хто цоі Проте дівчина не 
може розплющити очей, бо їдкий дим хмарою 
налетів на неї. «Но туди заливаєш солярку, то ж 
радіаторі» — хльоскає сміх. Потім їй здається, 
ЩО земля розступається під ногами, I з горла 
виривається рятівний крик...

— Ти мариш, дочко, — каже мати, — 1 прик
ладав до голови мокрий рушник.

На мить вона перестає марити, але голос не- 
вгавав... * * *

—. ...І нікуди я вас не відпущу! — це 
голова артілі Олександр Іванович Шапо
валов. — Доярки нам ось так потріб
ні, — провів пальцем по шиї, — Молоч
ко ми ж усі любимо!

Сказав і здивувався. Іншого разу во
ни б поспішно вийшли з кабінету. А ось 
зараз стоять, ніби заворожені. Усі чет
веро —■ Валя Скрекотень та Надя Клев-

«МОЛ ОД И Й 
КОМУНАР»
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цур, Галя Лаврук, Ніна Віденко.
А вже через тиждень без необхідних 

документів, вони пожадливо слухали 
лекції, вчитувались у схеми, ходили на 

4 практику...
Як легко йти по грузькій землі, в кир

зових чоботях, у звичайній старенькій 
фуфайці, коли в кишені — хрусткий до
кумент \тракториста-машиніста! Ген на 
горизонті, мов маяк, попихкує димком 
тракторний стан, манить, кличе до себе.

І Валя з подругами тримає на нього курс. Там, 
думає вона, білозубою усмішкою зустрінуть її 
славні хлопці, посадять на трактор. І вона пове
де його долами, а в пухку ріллю лягатиме на
сіння. Потім з нього виростуть буйні соняхи. 
Кланятимуться рожевими капелюхами сонцю, да
руватимуть людям врожай. А вночі, при їхньому 
світлі, обов’язково зустрінеться з ним. Хлопець 
буде високий і гарний, І його шкарубкі долоні 
лагідно пеститимуть П волосся...

Але в бригаді молоде поповнення 
зустріли байдуже. Гострослови щось 
кидали про спідниці і трагедію тракто
рів. Цікавилися, що вони заливатимуть 
у бак — «Бузок» чи «Білу ніч» і взагалі 
прийшли до висновку, що важко буде 
машинам, коли вони повернуться в цар
ство матріархату...

— Я так думаю, — сказав бригадир 
.тракторної бригади Олександр Пилипо
вич Валовий, — сідай, мабуть, Валенти
но, на «Бєларусь».

— А в кого ж я буду напарником? — 
несміливо запитала дівчина.

— Сама в себе, — відповів. — Ти ж 
курси закінчила!

— Думаю, що так негоже робити, — 
втрутився тракторист Андрій Ковбаса.— 

Дівчата не мають практики доброї. їх 
ще вчити і вчити треба. Мало що може 
трапитись! І він узяв Валю до себе.

* * ж
Дівчина усією душею припала до 

трактора. Закривала вологу на крутих 
косогорах, підвозила до сівалок зерно, 
отрутохімікати. Ніхто не підказав у 
тракторному стані, що потрібні маски, 
коли маєш справу з отруйними речови
нами, бо вітер здуває їх з причепа і 
хмарою несе над головою. Не раз уве
чері розламувалась голова, а вранці бу
ла важкою, мов камінь. А Галя Лаврук 
навіть серйозно захворіла.

Дивувало те, що дехто з старших товаришів не 
поспішав на допомогу, коли щось траплялося в 
моторі. Дівчина копошилася біля нього, розби
раючи І збираючи окремі вузли. «Люди, чом ои 
такі байдужії — невгавало її серце. — Я так 
люблю цього хворого велетня, але він не має 
мови І тільки плаче краплями солярки, що капає 
□ суху землю...»

«Не святі горшки ліплять, — зда
сться, так не раз казали в правлінні, ку
ди приходила з своїми сумнівами. — 
Чи в нас немає чим займатись, що бу
дем панькатись з вами?» І вона повер
талась додому з підрізаними крилами, і 
тільки подушка мокріла ночами від 
сліз...

Та все-таки з нетерпінням чекала 
жнив. О, тоді вона ластівкою буде літати 
г.о золотій стерні, виконуючи нескладну, 
але таку потрібну роботу. ’

— Завтра відчіпатимеш подрібнювачі 
від комбайна, — сказав бригадир уве
чері.

— Пилиповичу, — почала вмовляти 
Валя, — хіба немає досвідчених механі
заторів? Чи вдасться це мені на ходу? 
Адже вперше для мене...

Але він уже не слухав і давав інші 
розпорядження.

Було важко І боляче. Трактор погано слухався 
рук, нерідко вдаряючись передком об подріб- 

нювач. Тоді комбайнер зупиняв агрегат і гнівав
ся: «Через них і норм» не виконуєш...» Чи ж вона 
проти норми! їй би стягати волокушею копиці 
соломи. Це ж набагато простіше. О, тоді 6 вона 
показала себе!

Та показати себе не довелося. Мало 
хто цікавився роботою дівчат, і вони, 
залишені самі на себе, губилися в полях.

В один з таких днів, коли Валя Скре
котень підвозила до сівалок зерно, 
бригадир попросив притягти котки.

— Там такий спуск, а потім крутий 
підйом, що я й боюся, — сказала бла
гально Валя.

«Не такий страшний чорт, як його 
малюють», — скоромовкою відповів 
Олександр Пилипович...

Трактор круто спускався вниз. Валя, 
під їжджаючи, раз у раз тремтячими ру
ками рвала коробку швидкостей. Брига
дир стояв у центрі трикутної рами.

— Не стійте там! — просила дівчи
на. — Там небезпечно!

І коли в один з під’їздів зробила нев
правний рух — машина ринулась вниз...

Вона ще мала силу збігати за маши
ною, щоб відвезти Валового в лікарню. 
А тут, на місці трагедії, вже зібрались 
механізатори.

— Я ж казав, — мовив один, _  не
допускаймо дівчат і на гарматний пост
ріл до машин.

А молоді трактористки, мов пташенята, зграй
кою стояли нв пагорбі. Наступного дня їхні оси
ротілі сталеві друзі сумували в степу. Дівчата з 
розбитими мріями сиділи вдома. Через деякий 
час вони вже були на фермі. Валя кілька тижнів 
лежвла в ліжку. Тоді ж і марила.

Тепер вона дивиться у вікно, як на 
ланах верховодять заметілі. Ходять ко
согорами білі луни, ніби когось шука
ють, а віднайти ніяк не можуть.

М. СОЛОДЧЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

с. Катеринівка,
Долинського району.



МАСОВІСТЬ—
ШЛЯХ ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Мабуть, немає жодної людини, яка 
б залишалася байдужою, коли на 
п’єдестал пошани піднімається 
спортсмеи-зсмляк, що виборов на 
змаганнях призове місце. Було при
ємно і нам, коли наша спортсменка 
В. Верягіяа, виступаючи в 1965 році 
на першості Європи із стендової 
стрільби, стала призером змагань. Не 
один раз радували своїх земляків. 
шашкіст В. Миропов, почесний май
стер спорту, стендовик І. Більшій. Є 
у нас і колективи, які на республі
канській арені виступають гідними 
суперниками. Жіноча команда Кіро
воградської швейної фабрики стала 
призером першості центральної ради 
ДСТ «Авангард» з ручного м’яча.

Деяких успіхів досяглії і сільські 
спортсмени області. Майстер спорту 
з Новоукраїнського району А. Амісол 

„стаз призера^ других республікан
ських сільських ігор.

Для трьохсот тисяч фізкультурни
ків області минулий рік приніс нові 
спортивні досягнення, загартував їх 
фізично. 26 майстрів спорту, понад 
500 спортсменів першого розряду, бі
ля 50 тисяч спортсменів другого, 
третього і юнацького розрядів — та
кий спортивний урожай минулого ро
ку.

Як правило, сильні спортивні ко
лективи створено там. де фізкуль
турні організації працюють в тісному 
зв язку з комсомолом. Така співд
ружність вносить у спортивну роботу 
баї ато цікавого, нового. Змагання на 
призи Героїв Радянського Союзу, що 
проводяться в Кремгесівському, До- 
линському та інших районах, лижні 
пробігн. по місцях революційної, бо
йової і трудової слави, зіркові еста
фети... Спорт стає важливим факто
ром патріотичного виховання.

Однак викликає занепокоєння ста
новище, яке склалося в колективах 
добровільного спортивного товари
ства «Колгоспник». У минулому році 
обласна рада не виконала плану під
готовки майстрів спорту. Безвідпові
дально вирішується в колгоспах пи
тання підбору інструкторів-мстоднс- 
тів по фізичній культурі з числа здіб
ної молоді. Більше як у половині кол
госпів такі одиниці ще не введені.

Часто можна чути, як молодь скар
житься па нудьгу в селі, пояснюючи 
занедбаність спортивної роботи від
сутністю спортивних майданчиків. 
По-іншому ж поступили комсомольці 
колгоспу «Росія» Новоукраїнського 
району. Вони самі обладнали волей
больні майданчики, збудували стаді-

он. У них і зимою вирує спортивне 
життя.

До цього часу у нас не внкорпето-- 
вується можливість будівництва сіль
ських клубів і будників культури із 
спортивними залами. Дуже прикро, 
що обласний відділ у справах архі
тектури і будівництва не взяв під 
свій контроль виготовлення проектни
ми організаціями документації на ці 
споруди.

Зараз особливо великого значения 
набуває практика проведення фіз
культурної- і масово-оздоровчої ро
боти безпосередньо за місцем прожи
вання населення. В наших містах ви
росли великі житлові масиви з прос
торими дворами, де можна організу
вати у вихідні та передвихідні дні 
змагання волейболістів, городошни
ків. В зимовий час домоуправління 
мають стати організаторами поєдин
ків хокеїстів, лижних пробігів.

1967 рік — рік ювілейної, IV Спар
такіади народів СРСР. Перед нею 
відбудеться республіканська спарта
кіада. Зараз проходять відбіркові 
змагання кандидатів у збірну’- коман
ду області. Спортивну честь Кірово- 
градщнни будуть захищати кращі з 
кращих. Нашим подарунком ювілей
ній Спартакіаді повинне бути ще 
більше піднесення масовості спорту, 
зміцнення колективів фізкультури, 
нові спортивні досягнення па кожно
му підприємстві, установі, колгоспі.

В. ЖУЧЕНКО, 
голова обласної ради Союзу 
спортивних товариств і органі
зацій.

У «Молодому комунарі» 
я прочитала виступ В. Ко
валенка «Відмінник прова
лявся». З нього я зрозумі
ла, що всі медалісти, які 
на пройшли по конкурсу, не 
вчили матеріал, а зазубрю
вали, що вони нічого не ро
зуміють в даному матеріа
лі. Це слухати гірко, образ
ливо. Якщо так гадає В. Ко
валенко, нехай він себе 
уявить на місці того меда- 
ліста-зубрячки. Чи зміг би 
він щодня зазубрювати по 
шість завдань, щоб завтра 
чітко і ясно відповісти на 
«п'ятірку»? І так не один 
день і не один рік.

Та й -чи довго б пам’ята-

Читач не згоден ХІВА ВІДМІННИК—МАШИНА?
лося зазубрене? Під час 
екзамену потрібно було б 
починати все спочатку. Го
ворять, що той, хто добре 
вчиться, не переживає. Та 
це ж не так. «Середні» уч
ні більш спокійні. А як хви
люється майбутній меда
ліст, хоч і не подає вигляду! 
Скільки нервів він попсує, 
поки складе останній екза
мен! І як нагороду за свій 
труд одержує учень ме
даль! Професія обрана, за
лишилось підготуватися до 
екзаменів у вуз і скласти

їх. Не відпочивши, не наб
равшись сил, випускник зно
ву з ранку до ночі над кни
гами.

І от настає «страшний 
суд». А чи всі екзаменатори 
цікавляться настроєм ви
пускника? Деякі звикли ба
чити в ньому машину, яка 
б точно і змістовно відпо
відала на питання. Треба ж 
думати під час екзамену, 
що випускник теж людина, 
яка має свої радощі, надії 
і горе. Можливо, від хвилю
вання він збився з думки, а

може, щось не ладиться в 
особистому житті чи в 
сім’ї. Екзаменатор не пови
нен лише добре знати свою 
справу, а й бути «інжене
ром людської душі».

к. ТЕГІЛЮК.
с. Ганпо-Леолтовичі. 
Ус'тнпівський район.
ВІД РЕДАКЦІЇ. Друкуючи 

в порядку полеміки лист 
К. Теплюк, редакція запро
шує читачів висловитися з 
приводу порушених ’авто- 
ром питань.

ПОЕТ Василь Діденко побу
лая у КомпанІїецІ, прочи

тав свої вірші на вечорі, влаш
тованому в середній школі. 
Йото прийняли в почесні піо
нери, пов’язали Іменний 
галстук.

А на минулому тижні редак
ція одержала від поета вірш, 
присвячений компанійським 
школярам...

ЧЕРВОНА
КРАВАТКА

Сипле снігом, крутить 
снігом 

Хуги білої крило.
Замело дороги й вигін, 
Млою хати повило. 
Гайвороння губить пір'я, 
Чорне пір’я на снігу. 
Я несу в душі сузір’я, 
Як надію дорогу.
Кожухів і шубок грона 
У завійному краю
Ще й краватка та червона 
В пісню просяться мою. 
Сипле снігом, крутить 

снігом 
Компаніївська земля, 
Ще й блакитним, 

світлим кригам 
Річка води підставля. 
Гайвороння губить пір’я, 
Біла віхола мете, 
Золотих облич сузір'я 
У душі моїй цвіте.

Василь ДІДЕНКО,

В ході підготовки до ра
йонного фестивалю самоді
яльного мистецтва, присвя
ченого 50-річчю Радянської 
влади, у Кіровоградському 
районі народився ще один 
хор — сільськогосподар
ської дослідної станції.

На повний голос про себе 
він заявив нещодавно в ра
йонному Будинку культури. 
Виконання пісень «Кому
ністичній партії слава».

«Пролягла доріженька» та 
«Варяг» визнано одним із 
кращих на фестивалі.

Великим успіхом корис
тується у глядачів і танцю
вальний колектив районно
го Будинку культури.

На фото: хор Дослідної 
станції та танцювальна гру
па колективу районного Бу
динку культури під час 
виступу.

Фото Ф. Плахтія.

ЗБІР ШКІЛЬНИХ 
КОМІСАРІВ

Закінчився семінар 
старших піонервожатих 
шкіл області, який про
ходив у два тури — з 9 
по 11 і з 21 по 23 лю
того.

З доповіддю про зав
дання школи в світлі ви
мог постанови ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР та 
ЦК КП України «Про за
ходи дальшого поліп
шення роботи середньої 
загальноосвітньої шко
ли» виступив завідуючий 
відділом шкіл обкому 
КП України т. Вибрик.

Про завдання комсо
мольських і піонерських 
організацій області в 
зв’язку з підготовкою до 
зустрічі 50-річчя Вели
кого Жовтня розповіли 
завідуючий обласним 
відділом народної осві
ти т. Стельмухов та сек
ретар обкому ЛКСМУ 
т. Кулагіна.

(Продовження. Поч. на 1-й стор.). 
своє страждання. Лише десь з глибині сердець 
не вмирала надія. І вони чекали.

На левадах погнили червоні, як кров, помідори. 
Виплакали свої сльози-листя дерева. ’Оголени
ми вони стояли в зажурі серед осінніх туманів, 
під дрібними дощами. Неподалік від залізниці 
жінки лопатами викопували з болота буряки. 
Мокрі брудні руки аж судомило, до кісток про
бирав їдкий сирий вітер. А по залізниці неслися 
і неслися до Знам’янки і далі на'Схід поїзди. На 
платформах під брезентом не важко було впіз
нати танки і гармати.

На під’їздах до станції Цибулево зупинився то
варний ешелон, що йшов на Захід. Вартові пови
ходили з тамбурів і, про щось гельгочучи, снува
ли по насипу, розминаючи ноги.

І враз до бурта буряків, під яким з сікачем в 
руках сиділа Марія, долинула знайома мелодія. 
Дівчина аж підвелася, прислухаючись до низьких 
чоловічих голосів. Цю пісню любив батько. Збе
руться, бувало, сусіди, до них, щоб повечеряти 
разом, а потім співають. Батько, примруживши 
очі, завжди заспівував цю. Тільки ж тепер у піс
ні було не про море і не про кочегарів.

...Раскинулись рельсы широко, 
По ним эшелоны спешат.
Они с Украины вывозят 
В Германию наших ребят...

В якомусь оціпенінні слухали це молодиці і дів
чата. Співали у вагонах. У вагонах, якими ще не
давно возили з колгоспу худобу на м’ясокомбі
нат. А зараз там були люди, наші люди. На які 
тортури, в які невідомі краї везуть їх фашисти?

Напрасно, мамаша ждать будет домой, 
Напрасно надеждой жить будет...

Гукнув паровоз, сіпнув вагони, залезготіли бу
фера.

— Прощавайте, сестри!.. — донеслося з яко
гось вагона.

— Васю-ю! — різонув по жіночих серцях зойк 
якоїсь худощавої молодиці, яку тут ще мало хто 
знав.

Вона рвонулась було бігти, та й упала з прос
тягнутими до поїзда руками. Моторошно диви
тись, як її зашкарублі пальці судорожно загріба
ють разом з сирою землею гнилу ботвину... По
тім, ніби з-під землі, вирвалося глухе, розпачливе 
ридання.

Ніхто її не втішав. Кожна ще гостріше відчула 
своє власне горе, власну тугу. Про свого судже
ного думала у ту хвилину і Марія. Може, він теж 
був у тому вагоні...

Де ви, рідні? На кого залишили своїх дружин, 
матерів, коханих?

Від групи військовополонених, які тут же мет
рів за двісті на буряковій плантації працювали, 
вже бігли поліцаї:

— Ану працювати! Швидше працювати!

—2. НІЧНІ ГОСТІ
Вечорами не сиділось вдома. Не підеш і до 

клубу, бо там господарюють німці. Не чути тепер 
дівочих пісень, що за північ не стихали в селі. 
Навіть по кутках не збираються на вечорниці. Та 
і молоді залишилось мало: кілька дівчат та хлоп- 
ці-підлітки. Здичавіла темнота лякається одино
ких пострілів та п’яних окриків поліцаїв.

В т-акі вечори Марія Мошнягун приходила до 
сусідки Марії Тищенко. Там і проводила час. 
Нудьгувати не давали діти. їх у сусідки було 
троє. Її чоловік Іван працював на залізниці. Вдо
ма буваз рідко. А коли приходив з роботи, при
носив новини. Від нього дізналася, що партизани 
розгромили якийсь німецький штаб у Водяному, 
провели сутичку з ворогом у селі Грушківці, що 
підпільники Кіровограда спалили кілька літаків 
на аеродромі.

Значить, є партизани! Коли б то Марії зв’язати
ся з ними, щоб спільно громити фриців. А чи 
візьмуть вони її, «дочку ворога народу»? Ой, не 
візьмуть,..

Одного вечора господарка поралася біля пли
ти, пекла коржі, а Марія бавилася з маленькою 
Вірою.

— Важко тобі з трьома, давай я удочерю Ві- 
рочку, — говорила дівчина сусідці. — І заживе
мо-ми тоді! Правда, донечко?

Вона ніжно пестила і цілувала дитя.
— Вийдеш заміж, своїм рада не будеш, — по

сміхалася молода мати.
— Коли-то там заміж...
— А ось прийдуть наші, вибереш собі гарного 

парубка. Ставна та гарна, від женихів відбою не 
матимеш. А тоді і діточки підуть.

— Ех, мабуть, ніколи того не буде, — зітхну
ла дівчина.

— Весь вік дівувати збираєшся?
Марія не відповіла. Вона мовчки колисала при

тиснуте до грудей дівча. В очах у неї застигла 
якась невимовна туга.

Ще до війни біля стрункої симпатичної Марії 
Мошнягун впадало немало хлопців.

— У Івана Андрійовича дівка — що кров з 
молоком, — говорили літні колгоспники, любую
чись бухгалтеровою дочкою. —- Добра дружина 
буде комусь: працьовита, весела, розумна, з ста
риками статечна. Мати б собі таку невісточку...

(Далі буде).

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР» 

№ 25 (725). З стор.



Г|Р РИ ДОБИ у веселому танку круж- 
ляла заметіль над Степом, по до

рогах, в селах. Безперестанку змагався 
прудкий впер з тріскучим морозом.

І як продовження переможного трі
умфу зими гучно вдарили струни банду
ри.. Прудкіше вітру зимового, швидше 
заметілі закружляли на сцені зарум’я
нені юнки і чорноокі хлопці в барвис
тому українському вбранні. Ні високі 
кучугури снігу, ні стрімкі перемети, ні 
хурделиця — не перешкодили їм того 
дня зібратися з усіх куточків Новоар- 
хангельщини на цій просторій сцені і 
палкими серцями запалити факел фес
тивалю самодіяльного мистецтва на 
честь 50-річчя Великого Жовтня.

— Багато хвилювання принесла него
да, — говорить завідуючий відділом 
культури Поль Будулатій. Та дарма — 
тройками- з’їхались в райцентр усі зап
рошені.

Поки розмовляємо, на сцені один за 
одним демонструють свою майстерність 
танцюристи. Навіть дивно — чому ж не 
чути вокалістів і хористів?

— Вони виступатимуть у другому турі, 
— пояснює секретар райкому, комсомо
лу Раїса Онищенко. — А сьогодні весь 
день виступатимуть лише танцюристи.

її останні слова потонули в дружних 
оплесках глядачів. Зал вітає ансамбль 
танцю районного Будинку культури, яким 
керує Анатолій Кріпак.

А ХТО Ж
НАЖРАЩЕ?

— Справжній творець, 
Анатолія.

Таки дійсно! Майже півроку хлопець 
уважно вивчав побут і життя навколиш
ніх сіл для здійснення свого задуму — 
створення нового танцю. Нелегкі пошу
ки завершились успіхом. Танцювальна 
хореографічна картинка «На берегах 
Синюхи» одержала найвищу оцінку у 
глядачів.

Високу майстерність виконання пока
зують і танцювальні колективи артілей 
«Зоря комунізму», ім. Леніна, ім. Литви- 
нова, ім. Енгельса, ім. Куйбишева. Ко
жен із них народився в переддень юві
лейного року, коли НовоархангельЩи- 
на виступила ініціатором поліпшення ма
теріальної бази сільських культосвітніх 
закладів за рахунок колгоспів і спожив
чої кооперації.

Допізна не змовкала музика в залі, не 
стихали бурхливі оплески, а наступного

чую про

дня помірялися силами ще зовсім юні 
танцюристи в місцевому Будинку піоне
рів, де був проведений конкурс бальних 
танців.

Гарно танцюють на Новоархангельщи- 
ні!

Ж ОСЬ знову гостинно приймає 
рипиипи иипитипи ппітлпістіп та 

хористів. Виступом надлацького 
який носить високе звання народного, 
розпочинається другий тур фестивалю 
самодіяльного мистецтва.

Тепло приймають глядачі виступи юна
ків і дівчат, ударників колгоспного ви
робництва Віталія Баула, Степана Біле- 
цького, Якова Колючого, Віталія Демчу- 
ка, Степана Пристінського, культармій
ців Ніни Шпильової, Алли Хоменко, Ла
риси Чалик та багатьох, багатьох інших.

І кожний виконавець, як і в жнива, на 
безмежних колгоспних ланах хлібів — 
вкладає в пісню всю свою щиру хлібо
робську душу.

Хто ж вийде переможцем? Хто ж за-

Будинок культури вокалістів та 
хору,

воює право поїхати з творчим звітом ! 
обласного центру?

— Хоч за умовами ми повинні визна 
Чити кращих після другого заключного 
туру, — розповідають члени жюрі, — | 
однак хороших номерів стільки, що лаз-у 
ріла потреба провести ще й третій тур, 
так би мовити, заключний огляд кращих 
з кращих. Так і зробимо.

ЩО Ж ПОСПРИЯЛО такому швидко
му росту майстерності колективів 

художньої самодіяльності?
Мабуть, те, що в колгоспах району за 

останні роки виросли чудові будинки І 
палаци культури, що райком партії, рай
ком комсомолу постійно дбають про 
кадри для сільських закладів. Одинад- , 
цять кращих культармійців уже навча
ються в середніх і вищих закладах куль
тури, ще вісім буде направлено колгос
пами й нинішньому році. Та вирішальну 
роль у цьому відіграє масовість. Анато
лій Кріпак, Віктор Чалик, Ніна Шпильо
ва — культпрацівники районного Будин
ку культури очолили о минулому році 
хорові і танцювальні колективи в бага
тьох артілях району. Дали їм правиль
ний шлях до оволодіння майстерністю І 
ведуть ним далі. Тому і не дивно чути 
від новоархангельців:

— Першість в обласному огляді буде 
за намиї УСПАЛЕНКО,

спецкор «Молодого комунара».

Гунькін, Олександр

Слова Б. Дсмківа.Музика В. Толмачова.

тих, ще виступали за преграмою кандидатів У 
майстри спорту.

Хлопці змагалися за програмою першого І АРУ* 
гого розрядів для дорослих. Переможцями стали 
Володимир Груздев (школа Н» 34] І Володимир 
Полов (школа Н» 27).

Командну першість завоювали гімнасти шко
ли И5 34.

В. ПАВЛЮЧЕНКО.

ОЛЕНА ЛЬОВОЧКІНА- 
Н А Й СИЛЬНІША

Чотирнадцять середніх шкіл Кіровограда взяли 
участь у міських змаганнях Із спортивної гім
настики. Учениця школи Не 27 Олена Льовочиїна 
знову підтвердила, що вона найснльніша серед

Пісню «Квіти роменав про
сять надрукувати наші читачі 
О. Кондратенко зі станції Хі- 
ровка, Знам’янеького району, 
Л. Бурдакова 1 Г. бережна з 
міста Кіровограда, А. Кова
ленко з села Поклітарівки, Кі
ровоградського району 
багато Інших.

Відень: 18—29 березня
З 18 по 29 березня у ВІДНІ проходитиме чемпіонат світу з хокея. 

Змагання найсильніших хокеїстів відкриються матчем СРСР—Фінлян
дія. На другий день — 19 березня — збірна СРСР зустрінеться з 
командою США. 21-го — гра з НДР, 23-го — матч з ФРН.

25-го у радянських хокеїстів традиційно трудний І грізний супер
ник — команда Швеції.-27-го — гра з канадцями.

В останньому матч! 29 березня зустрінуться чемпіони І срібні при
зери — збірні СРСР І Чехословаччинн.

А ось розклад деяких Інших важливих матчів: 25-го Чехословвч- 
чина—Канада, 27-го Швеція—Чехосяоваччина, 29-го Канада—Швеція.

(ТАРС).

ЛІТОПИС СПОРТУ

СПОРТСМЕН

раЗ <д-бив30'Я0 тсЗеир зо-рі&ро-сл

Вітер в горах заснув — 
Ліг сосні на рамена, 
Вечір зорі в росі 
Розгубив золоті.
Я для тебе зірву 
Сине листя ромсна »-* 
Ьайчарівніше зілля з?м

бсвтербира 50 • ему в ліг-со-ай парок на

Приспів:

Ти на мене чекай 
На хрещатій дорозі. 
Збережи назавжди
Щире серце мені.

Я тобі принесу
В голоснім передгроззі 
Щонайкращі квітки 

запашні.
ЗаЗ-ні кві-тиро -ме- на пгиепіао Ъяят&бе Зір-бу

(і^; у Лг-.Лг
нац-дорожгого ьип>-ія Змитті Ти на мене со 

г /іг~ру-Ц гр г іеЗ 
май назі наЗа&к^гЗЛрС'^си 

[[ ] іГТі ГГгГН"У"^ 
ща-ресерув ме ні 9 то-Зі ори- нл~ су

0 Іо-оуЗімзе-реЗумВ-зі (Цо най ера гінейза ааш

1 у кожнім листку —• 
Нерозгадана тайна, 
Найтепліші слова 
В пелюстках цих звучать. 
Ніжну квітку ромена 
Чародійною здавна 
Називають гуцули з 

Карпат.

Приспів.

А якщо не прийдеш, 
Вітер, наче сирена, 
Буде плакати сам, 
Сам один в самоті, 
І зів’яне в журбі 
Сине листя ромена — 
Найчарівніше зілля землі.

Приспів:

Ти на мене чекай 
На хрещатій дорозі. 
Збережи назавжди 
Щире серце мені.
Я тобі принесу
В голоснім передгроззі 
Щонайкращі квітки 

запашні.

И А першотравнево- 
му параді в 1928 р. 

попереду колони фіз
культурників йшов 
стрункий юнак. Вес
няний вітер полоскав 
прапор, який він ніс. 
Всі звертали увагу на 
міцно складено г о 
спортсмена. То був
Борис Пустовойт, інструк
тор фізкультури, тренер, 
здібний спортсмен.

Ще в школі він захопився 
спортом, добре бігав, далі 
всіх кидав гранату. Та най
більше йому подобалося 
займатися з важкими пред
метами. Не один раз Борис' 
приходив у цирк, слідкував 
за виступами важкоатлетів. 
А незабаром у нього вдома 
з’явилися шматки рейок, 
гирі. Юнак був гостем всіх 
спортивних змагань, які 
проводилися в Кіровограді, 
а попм йшов тренуватись у 
клуб «Металют». Там збира
лись любителі важкої атле
тики Юоій Змочинський, Ва
силь Гунькін, Олександр 
Петров...

У цей час Борис вступає 
до комсомолу. Його посила
ють на курси по підготовці 
інструкторів фізкультури.

Після закінчення курсів 
Бориса Пустовойта призна
чають інструктором в буди
нок робітничої молоді. Він 2 
налагоджує тут роботу сек- Н 
цій важкої атлетики, бороть- І 
би, футбола. Інструктор ве-І 
де велику пропагандистську Я 
роботу: читає лекції, орга- а 
нізовує в місті показові вис
тупи фізкультурників. При
ходять і перші спортивні 
успіхи. На всесоюзних зма
ганнях працівників сіль
госпмашино б у д у в а н н я 
(1932 рік) Борис Пустовойт 
показав добрий результат.

Згодом він вступає в мос-

ТРЕНЕР 
ПЕДАГОГ

ковську школу тренерів. Там 
виконує норму майстра 
спорту, а після закінчення 
школи залишається на тре
нерській роботі. За плечима 
старшого тренера ДСТ «Ди
намо» Бориса Григоровича 
Пустовойта багатий досвід, 
який він передає молоді, ви
ховуючи здібних спортсме
нів.

Нещодавно в магазинах 
з’явилася книга нашого зем
ляка «Гантельна гімнасти
ка». Це вже п’яте видання 
цієї книги. В ній автор на 
основі свого багаторічного 
досвіду тренерської роботи 
розповідає, як за допомо
гою гантельної гімнастики 
можна зробити своє тіло 
красивим, гармонійно роз
винутим. Книга Б. Г. Пусто
войта — плід роздумів і 
практики у великому спор
ті, активним учасником яко
го є наш земляк, спортс
мен, тренер, педагог.

В. ЯЗЛОВЕЦЬКИЙ.

ПОКИ ЗИМА... Семикласники 
Кіровоградської восьмир І ч н о І 
школи № 9 на прогулянці за мЦ* 
том. Фото В. КОВПАКА.

РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА ВІДПОВІДЬ
«На підставного не надійся» — так називалась корес

понденція («Молодий комунар» за 18 січня ц. р.), в якій 
.критикувались Добровеличківська районна рада Союзу 
спортивних товариств І організацій та райком комсомо
лу за незадовільний розвиток масового спорту в колек
тивах фізкультури.

Як повідомив секретар Добровеличківського райкому 
ЛКСМУ М- Волуйко, критику визнано правильною. На 
бюро райкому комсомолу разом з районними спортив
ними організаціями розроблено конкретні заходи по по
ліпшенню спортивної роботи, Найближчим часом також 
буде проведено масовий лижний похід у віддалені села 
району.

•МОЛОДОЙ КОММУНАР» 

орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ,

9 9о-&п]хмікд Аю-еу-бімагрії

що-кап ера-щі квіт-хи За -паи/

7 у каш ник ом/ Цні 3 а -лат ні

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре

таря — 45-35, відділів — 45-36.

НЕДІЛЯ, 26 лютого. Перше про
грама. 10.00 — Для школярі«. 
«Будильник», (М), 10.30 — «Гім
настика для »сіх». (М). 11.00 — 
Для школярів. Операція «Сірі- 
ус-2», (Ленінград). 11.50 — «По 
залах музею образотворчого мис
тецтва Ім. О. С, Пушкіна», (М). 
12.20 — Для школярів. «Імені Но- 
діі Костянтинівни...» (М). 12.50 — 
Для школярів. «Військові худож
ники». (М). 13.25 — «Зустріч з 
майстрами мистецтв». (М). 13.55 — 
Для воїнів Радянської Арміі. І 
Флоту. «Тричі народжений», (Со
чі). 14.25 — Тсг.еновини. (М), 14.35 
— «Музичний кіоск». (?А), 15.05 — 
«Пеленгатор», Толовізійна сати
рична збірка, (М). 15.35 — «Три 
геріоди великого хокея». Другий 
період. (М). 16.05 — М, МирсакЬ- 
ва, М, Туробор — «Клякса і плак
са». Вистава Київського театру 
ляльок, (К)< 16.55 — «Людям на 
диво». Телевізійний фільм. (К).

17.10 — «Театральні зустрічі», (К),
18.30 — «КВН-67», Фінал. (М),
20.30 — Тсленоаини. (М), 20.45 —
«Телогачок». (К). 21.05 — «Спра
ва №...». Мультфільм, (К). 21.30 — 
«Приемного апетиту». Репортаж, 
(К), 22.00 — Новий художній
фільм «Друзі І роки», 2 серія, (К),

ПОНЕДІЛОК, 27 лютого. Перша 
програма. 11.00 — Тсг.еновини, 
(М), 11.15 — Кіножурнал та ху
дожній фільм «Жаркий полудень», 
(Кіровоград). 16.20 — Для школя
рів, «Книга-лауреат», Передача 
з будинку дитячої книги. (М). 17.00 
— Для школярів. «Операція Оде
са», (Передачо з Одеси), 17.40 — 
Для школярів. «До гори Карпати», 
(Передачо з Чернівців), 18.10 — 
До 50-річчя Великого Жовтня, 
«Творці буковинського текстилю», 
Теленарис. (Чернівці), 18.20 — 
«Подвиг». Телевізійний альманах, 
(М). 19.10 — Назустріч виборам 
до Рад. «Но меридіанах Укроїни», 
(К), 20.00 — «Безсмертники». Лі
тературна передоча з Миколаєва, 
20.30 — Теленовини. (М). 21,00 — 
«Вечірній Львів», Естрадний кон
церт, (Передача з Львова), 21,30

— Телереклама. (Кіровоград), 
^'■35 —- Художній фільм «Секретар 
райкому», (Кіровоград),

Друг» прогрімв. 11.15 — «Поет 
і революція», Кінонарис, (М)‘, 
11.35 — Концерт, (М). 21.30 « 
До 50-річчя Великого Жовтня, Те« 
ревізійний журнал «Голубі ширфв 
ти», (Одесо), 22,00 — На здобут
тя премії Імені Т, Г, Шевченка, 
Літературна передача, (К),

ВІВТОРОК, 28 лютого. Перша 
протрем». 11,00 - Телвновинй 
11.15 — Кіножурнал та художній 
фільм «Одного чудового дня»', 
(Кіровоград), 17.00 — Телевізій
ний журнал «Піонорія». (К). 17,40 
— Назустріч виборам. Виступ за
відуючого агітпунктом. (Кірооо- 

<я' гРвд). 17.50 — Кіножурнал. (Ні« 
ровоград), 18.00 — «Прожектор», 
(Кіровоград), 18.20 — Телефільм, 
(Кіровоград), 18.40 — " 
могу пропагандистам, 
система соціалізму —• 
ний фактор історичного 
(Кіровоград), 19.00 — ___ ,____
ний спектакль, (К), 22.10 — Ху
дожній фільм «Одного чудовогб 
дня», (Кіровоград),

Но допо- 
«Світово 

оирішель- 
розвитку», 
Теотраль*
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