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живе наша соціалістична Батьків

живуть жінки-трудівинці всього
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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живе Комуністична партія — натх
ненник і організатор комуністичного будів
ництва в нашій країні!
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Готуючись гідно зустріти 100-річчя з дня 
народження Володимира Ілліча Леніна, 
радянський народ працює зараз з особли
вим натхненням. Мільйони трудящих 
прагнуть відзначити цей знаменний ювілей 
видатними успіхами п усіх галузях життя 
країни. Всенародним став рух за достроко
ве виконання завдань п’ятирічного плану. 
В ході цього патріотичного руху численні 
колективи підприємств, колгоспів і радгос
пів взяли на себе підвищені зобов’язання 
на четвертий рік п’ятирічки. Радянські жін
ки, весь радянський народ самовіддано бо
рються за виконання своїх соціалістичних 
зобов’язань. Кожний день народжує все 
нові і нові зразки трудової доблесті.

Центральний Комітет Комуністичної пар
тії палко вітає активну роль жінок міста 
і села в господарському і культурному бу
дівництві і висловлює впевненість, гцо ра
дянські трудівниці — робітниці і колгосп
ниці,* вчительки і лікарі, інженери і техні
ки, працівники культури і побутового об
слуговування, торгівлі і громадського хар
чування — всі жінки, хоч би де вони пра
цювали, не пошкодують сил, докладуть 
всього свого таланту, енергії і волі, щоб 
примножити успіхи нашої країни, яка 
впевнено йде по шляху, вказаному вели
ким Леніним.

Глибоке почуття вдячності викликає 
діяльна участь дочок нашої Батьківщини в 
міжнародному жіночому русі. Виховані в 
дусі пролетарського інтернаціоналізму, во
ни виступають в єдиному строю з жінка
ми країн соціалістичної співдружності, всі
ма силами підтримують твоїх подруг и ін
ших країнах, які борються проти соціаль
ного і національного гноблення, протії 
дискримінації жінок. Радянські жінки за
хвилюються героїзмом жінок В’єтнаму, які 
мужньо відстоюють свободу і незалежність 
своєї батьківщини від американських агре
сорів. Разом з усім нашим народом ра
дянські жінки пильно стежать за підступа
ми і диверсіями, імперіалістів проти с< - 
ціалістичних країн.

Центральний Комітет КПРС висловлює 
тверду впевненість, що радянські жінки і 
далі кріпитимуть тісііу дружбу з жінками 
країн соціалізму,* інтернаціональні зв’язки 
з трудящими жінками всієї планети в ім’я 
торжества справи миру, демократії, націо
нальної незалежності і соціалізму.

Дорогі товариші жінки!
Центральний Комітет Комуністичної пар

тії Радянського Союзу сердечно вітає і по
здоровляє вас з Міжнародним жіночим 
днем — днем солідарності трудівниць усіх 
коїітииснтів.у боротьбі за рівноправність і 
свободу, за мир і національну незалежність 
народів, за демократію і соціалізм.
1 Як всенародне свято відзначається День 
В Березня в нашій багатонаціональній со
ціалістичній країні.

Батьківщина високо шанує заслуги своїх 
дочок — чудових радянських патріоток. У 
вдячній пам’яті нашого народу живі і жи
тимуть вічно подвиги жінок, які разом з 
своїми батьками, чоловіками і братами са
мовіддано боролися за перемогу Великого 
Жовтня, з безприкладною мужністю від
стоювати молоду республіку Рад в роки 
громадянської війни, не шкодуючи життя, 
захищали в праці і бою соціалістичну Віт
чизну від гітлерівської навали.

Радянським жінкам е чим пишатися. Со
ціалізм назавжди визволив їх від капіта
лістичного рабства, зробив рівноправними 
членами суспільства, дав високі матеріаль
ні блага, освіту, прилучив до вершин куль
тури, створив широкі можливості для роз
витку і застосування в житті талантів і 
здібностей жінок.

Разом з усім радянським народом жінки 
натхненно споруджують світлу будову ко
мунізму. Партія і уряд високо цінять само
віддану працю жінок в усіх галузях вироб
ництва, громадського життя, науки і куль
тури, їх активну участь в управлінні спра
вами держави, в керівництві підприємства
ми і установами. Особливої вдячності за
слуговує невтомна праця жінок в галузі на
родної освіти і охорони здоров'я, де па
шим жінкам належить вирішальна роль.

У рівноправній праці на благо народу, в 
активній суспільно-політичній діяльносіі, у 
вільному доступі до освіти, оволодінні най- 
передовішою наукою і те.чнікоіо яскраво ви
являється дійсіїа рівноправність жінок у 
нашій країні.

Недавно Радянський уряд закликав сіль
ських трудівниць до оволодіння сучасною 
сільськогосподарською технікою. Честі, і 
хвала радянським патріоткам, які виявили 
готовність внести свій гідний вклад у 
здійснення комплексної механізації вироб
ництва, у розв’язання всенародного завдан
ня дальшого піднесення сільського госпо
дарства!

Наші жінки з високим почуттям відпові
дальності перед суспільством виконують 
свій ^материнський обов’язок. Вони дбай
ливо ростять дітей, виховують їх в дусі 
високих суспільних ідеалів і моральних 
якостей — вірності справі комунізму, ін
тернаціоналізму, любові до Батьківщини, 
непримиренності до імперіалізму.

Партія і держава постійно дбають про 
підвищення добробуту радянських людей, 
про створення соціально-побутових умов, 
які дають змогу усунути всяку фактичну 
нерівність жінок у побуті, з кожним ро
ком збільшується житлове будівництво, 
розширяється мережа дитячих садків і 
ясел, закладів охорони здоров’я і культу
ри. Прискореними темпами розвивається 
служба побуту, збільшується випуск побу
тових машин, іц<> звільняють жінку-трудів- 
ницю під багатьох домашніх справ.

Центральний Комітет КПРС палко по
здоровляє вас, дорогі товариші жінки, в 
день 8 Березня і бажає нових успіхів в усіх 
ваших справах, доброго здоров’я, радості і 
щастя! , •

Честь і слава радянським- жінкам!
Хай 

світу!
Хай 

щнпа!
Хай
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•ЗАХОПЛЕНО дивилася в небо 
серпневої ІІО'ЇІ. А по ньому сріб

лом розкидані 'зоряниці. Далекі і 
звабливі. Хто їх розсипав? А сама 
тривожилася завтрашнім днем. Як-то 
воно буде? І сон не сон, і наяву не 
наяву. А бачить себе дівчина у фан
тастично голубому вбранні. В ру
ках — чарівна паличка. Махне нею 
раз — зорі навколо виграють, махне 
другий — сузір’я розцвітають.

Читайте на 2-й стор.

КОГО ОБКОМУ АКСНУ
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„Молодий комунар

П’ЯТИРІЧКА РУКАМИ МОЛОДИХ

ТАК МИ РОЗУМІЄМО СОЛІДАРНІСТЬ

БРИГАДИ
Вашу руку, товариші

[ірВИОШ

2 стор.

ВИЙДУТЬ
8 березня ЇМ» року

Вчора молодіжний інстру
ментальний квінтет другого 
механоскладального цеху за
воду «Червона зірка» дав

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.).

на червоному

стовпами па-

В. ГОНЧАРЕНКО. 
В. КОВПАК.

ШНЩІТ

(Закінчення. Початок на 1-й стор.)

Відігнала замрію. Завтра...
Ніну зустріли привітно. І тому 

від вчорашнього остраху перед за
водом не лишилося й сліду. Пра
цювала спочатку па полігоні. Зви
чайно, па перших порах нелегко 
було. Та вже згодом гордилася, 
іцо завод залізобетонних конструк
цій і виробів став її рідшім. Ог 
лише не давали спокою зоряніші. 
Та вже не тільки ті, що розсипані 
по небозводі. Цікавили зірки, що 
спалахують в руках.

Спливали нспоупно дні. Вдень — на 
роботі, увечері — школа робітничої ме- 
лоді. а ’за плечима — сімнадцять літ. 
Освоїла три спеціальності — арматур
ника, стропаля, зварника. Через рік

працювала уже в заготівельному цеху. 
Дали їй дкять таких, як сама, моло
дих дівчат. Вчила їх усім премудрос
тям своїх професій. Призначили брига
диром. Але господарювати біля верста
та контактної зваркн не відмолилась. 
Нині виготовляє па ньому замовлення 
для Тольяттінського автезаводу.
Т> ОБІДНЮ перерву збираються 

дівчата разом, діляться своїми 
враженнями. І Люба ІОр’єва, і Га
ля Прядко, і Маруся Стульникова. 
Любить бригадир своїх дівчат. По
важає їх за умілі руки, за щирі 
серця. Робітниці також в боргу не 
залишаються — з усіма турбота
ми, з радощами і печалями до Ні
ни йдуть.

Навідується до них і секретар завод
ського комітету' комсомолу Валя Олії- 
щук. Тут уже комсорг цеху Оля Кри
венко відповідає. Та й Ніні доводи-

ться — адже член цехового бюро. І про 
комсомольські збори подумати требі,

...Згасав короткий зимовий день. 
Віл, як і всі попередні, був для ІІІ- 
ІІН напруженим. Але думала про 
інше. Скільки хороших слів сказа
ли про неї заводчани. Аж ніяково. 
Бо чим же вона краща за інших? 
Любигь свою роботу, свій завод, 
своїх товаришів. Цс про кожного 
можна сказати. Он па заводі скіль
ки славнозвісних людей — і біо
графією знатніших, і досвідчені
ших. А довір’я виявили саме їй, 
бригадирові арматурників, комсо
молці Ніні Георгіївні Таболіній. 
Висунули кандидатом у депутати. 
До обласної Ради!

Глянула дівчина у вечорове не
бо крізь цехове вікно. Де там — 
.нічого не видно. А в цеху спа
лахує зоряниця. ’

Наталія КЛЬОВАНА.
м. Кремгес.

Через кілька хвилин кан
дидат у депутати міської 
Ради депутатів трудящих 
токар Кіровоградського рем
заводу «Укрсільгосптехнікн» 
Тамара Лнба і подій ньо
го ж заводу Валерій Сопру- 
ненко стануть Тамарою Фе
дорівною і Валсрієм Мико
лайовичем Сопруненками.

Прозорою хвилею накочує
ться музика, виповняючи со
бою зал реєстрації. Проме
ні золотими “7 
дають крізь широкі шибки, 
вихоплюючи 
тлі оксамиту слова; «Мінна 
сім’я — міцна держава!»

— Хай любов і вірність 
будуть надійними супутни
ками на Вашому шляху!

Урочистим погнем загорі
лась кришталева люстра. 
Завідуюча загсом Клавдія 
Миколаївна Сухачова міцно 
тисне руки молодому по
дружжю, вітає з знаменною 
подією.

Так починалось комсо
мольське весілля Тамари і 
Валерія Сопруненків. Не пе
реливали їм за традицією 
дорогу, не дзвенів мідяками

слід шафера. А тільки бере
зень мережив їхню дорогу 
срібними нитками струмків. 
П РОСТОРЕ приміщення за- 
*’ водської їдальні було 
прибране по-свят новому. 
Стіл для молодих стояв У 
центрі. На імпровізованій 
естраді розмістився завод
ський естрадний оркестр.

Після того, як батьки хлі- 
бом-сіллю привітали моло
дих, винуватці та гості поча
ли займати місця за столом.

Раптом ніжна мелодія, 
вальсу пружавим крилем 
війнула по залу, вивільняю
чи собі місце. А ще через 
мить Валерій і Тамара за
кружляли поміж теплих по
смішок, замріяних поглядів. 
Вальс молодожонів. Він був 
смутлнвий, як прощання з 
юністю і світлий, як зустріч 
з невідомим, але прекрасним 
майбуттям.

Потім за доброю тради
цією молодих привітали 
батьки, представники адмі
ністрації. Власними піршами 
поздоровив Валерія і Тама
ру секретар комітету комсо
молу заводу Валерій Тка
ченко.

— Вам будувати майбутнє 
нашої Батьківщини. Хай

ВІД ІСКОР ВЕЛИКОГО 
РОВЕСНИКІВ З ДЕПО 
ПІДТРИМУЄМО!

ПОЧИНУ 
МОСКВА—СОРТУВАЛЬНА

Вашу руку, товариші залізничники! 12 квітня, а 
день 50-річчя Великого почину, всі двадцять три 
комсомольсько-молодіжних колективи заводу 
«Червона зірка» вийдуть на всесоюзний субот- 
ник. Серед молодих червонезорівців будуть то
карі з бригади Лідії Черезової, які виступили іні
ціаторами змагання зз гідну зустріч 100-річчя від 
дня народження В. І. Леніна. Сьогодні справи в 
бригаді йдуть добре. Кожен член колективу вико
нує денні норми виробітку на 144,2 процента, тоді 
як в зобов’язанні було записано — 125. Всі токарі 
оволодівають другими і суміжними професіями.

Звання кращої комсомольсько-молодіжньі 
бригади, яке вибороли до 50-річчя ВЛКСМ, під
тверджують своєю працею токарі бригади Наташі 
Лупинос з іретього механоскладального цеху. Во
ни підвищили продуктивність праці на десять про
центів. Продукцію бригада здає з першого 
пред'явлення, зекономлено ріжучих інструментів 
на 200 карбованців. Цей колектив теж буде серед 
тих, хто 12 квітня вийде на суботник.

Бригаду формувальників Григорія Дудника в 
ливарному цеху ковкого чавуну називають в числі 
борців за підвищення якості продукції. За остан
ній час бригада знизила втрати від браку на сім 
процентів.

Заводська сім'я комсомольсько-молодіжних 
бригад поповнилася ще одним колективом. Це 
бригада різальників з ковальсько-пресового цеху, 
яку очолює Борис Замосквін. Сьогодні 100 про
центів продукції різальники здають лише з пер
шого пред’явлення.

Це лише кілька комсомольсько-молодіжних ко
лективів з двадцяти трьох, які є на заводі. Два
надцятого квітня цього року всі вони вийдуть на 
всесоюзний комсомольсько-молодіжний суботник, 
внесуть частку своєї безкорисливої праці для за
гального добра, для суспільства.

КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ 
ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА».

МУЗИЧНИЙ 
ПОДАРУНОК

свій перший концерт н.ч 
честь свята 8 Березня.

Два місяці комсомольці 
Валерій Волохотько, Толи 
Юрченко, Григорій Фішеп, 
Дмитро Альберт І Толя На
заренко готували українські 
народні і сучасні пісні, рит
мічні мелодії.

Щирими аплодисментами 
дякували глядачки за цей 
подарунок.

О. КИРИЛОВА.
’ м. Кіровоград.

буде добрим девізом для 
вас у житті те, що міцність 
держави вимірюється і міц
ністю сім’ї, — з такими сло
вами до подружжя Сопру- 

другнйненців звернувся 
секретар міськкому комсо
молу Юрій Руднев.

Сходяться над столами і 
мелодійним дзвоном чарки. 
За здоров’я і щастя моло
дих п’ють рідні, знайомі.

Я не гордая дівчина. 
Та у мене єсть хлопчина. 
Милий в полі землю крає. 
Він одну мене кохає.
Пісня перекриває гул го

лосів 1 ПОЛОШІТЬ всіх весе
лою променистою мелодією.

Програму весільного свята 
веде диспетчер заводу Іван 
Буданцсв. Мікрофон перехо
дить з рук в руки. Молодим 
дарують пісні, вірші, зичать 
сонячного великого щастя.

Коли замовкає оркестр, 
над столами злітає гуртова 
комсомольська пісня.

Ралом з молоддю співа
ють і літні. На добре на
строєному інструменті на
строю акомпанує співакам 
сам березень. 
1/ОМС.ОМОЛЬСЬКЕ весіл

ля Тамари. На ньому псі 
ночували себе невимушено.

Звичайно, від багатьох на
родних ритуалів організато
ри весілля відмовились. Але 
Це не значить, що на ньому 
не відчувалась присутність 
народних традицій.

Наприклад, під час му
зичної перерви хлопці 
«умудрились» вкрасти в мо
лодої ’туфлю. Безумовно, ба
гато галантних бояр пропо
нували свої послуги. Тобто, 
знімали з ніг черевики, але... 
псі вони були завеликі для 
Тамари. Довелось шаферу 
викупляти взуття для моло
дої. Щоправда, миролюбп- 
иі «злодії» запросили за 
нього лише пляшку шампан
ського...

До пізнього ( вечора світи
лись вікна заводської їдаль
ні, де розвівалась ажурна 
фата молодої.

І коли піч запнула обрій 
темною фіранкою, над міс
том повисли бурштинові зо
рі. Вони віщували щасливе і 
горде майбутнє. Майбутнє 
Тамарі і Валерію Сопрупен- 
кам. Адже це заради них 
березень сьогодні справив 
своє новосілля.
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ЗУСТРІЧ

на-

вороги, 
потриво- 
саранча.

„Молодий кому пар“

сином
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ЛІЛЕЇ

ч
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Поліна Мч- 
Фото 1943 року

Фронтові подруги. Ліворуч 
торпа.

д в Іншу...

яких чаювала ніч. Чаювала,

мить дівчина
Відступила на 

кроків від чорної

РОКИ 
ДОПИСУЮТЬ 
ОБРАЗ МИКИТЕНКА

"у 1937 році вийшли два томи творів нашого земляка Івана Кіндратовича Мини- 
47 тенка; 1962 року їх доповнив збірник статей, доповідей і продюв 1. К. Ми- 
Китсіїка «На фронті літератури». Сьогодні на книжковій полиці вже шеститом
на збірка — і читач, гортаючи сторінки «Диктатури» і «Ранку», «Братів» і «Кад
рів» відчуває, як ритмічно, в такт поступу нового життя билося серце нього не
втомного трудівника...

До актового залу Кіровоградського педінституту імені О. С. Пушкіна захо
дить Олег Іванович Мнкптенко, син відомого письменника. Щільні оплески супро
воджують його на сцену.

Пригадується відоме фото 1930 року, де сфотографовані троє: Іван Кіндра
тович з дружиною і сином.

Чи думав тоді дворічний Олег, тримаючись за руку тага, що живе десь ис 
набагато старший від нього тезка Олег Кошовий? Певно, що ні. І піхто з. цієї 
щасливої сім’ї не думав перед об’єктивом фотоапарата, що буде Мадрі/і і Вален
сія, що Іван Кіндратович станс через кілька літ у ряди борців за Мир. і поїде до 
Іспанії на Міжнародний конгрес на захист культури... Що буде 1941-й — і його 
дружина старанно зберігатиме архів Івана Кіндратовича...

З трибуни Олег Іванович, інші головний редактор видавництва «Мистецтво», 
говорить про Мнкитенка-борця, про Микитенка-інтсрпаціоііаліста, якого 
німець звав «фройнд», болгарин — «другар», білорус — «сябр», тобто — това
риш. Друг усіх народів.

У недавно виданій книзі «Сонячні гони. Спогади про Івана Микитенка» знай
демо зворушливі слова і німецького письмснпнка-комуніста Карла Гріоиберга, 
і угорського письменника Аіітала Гідаша, і чеха Франтішека Кубки, і болгарина 
Людмила Стояпова... Цю книгу впорядкував Олег Іванович Мнкитспко. Йому на
лежить упорядкування й останньої книги І. К. Микитспка «Театральні мрії», в 
якій багато матеріалів публікується вперше. Цим Олег Іванович багато зробив, 
щоб образ І. К. Микитенка уявлявся вам повніше іі виразніше. А він заслуговує 
на не. Для зарубіжних письменників, які мали щастя з ним спілкуватися, вій був 
«живим зв’язком з українською літературою». Так пише в спогадах, опублікова
них в одному з минулорічних номерів «Літературної України», болгарський 
письменник, лауреат Димитрівської премії Кристю Бєлєв. І продовжує: «ЗО ро
ків — достатній час, щоб багато дечого забути. Лише дружба з цією винятковою 
людиною, талановитим українським письменником — незабутня. Ми разом з ним 
ходили вулицями Мадріда, Валенсії та Барселони, їздили па фронт. Одного ра
зу в машині, яку вів іспанець Пилаєв Мартін, Іван Микитеико співав українських 
пісень. Я був молодший за нього і теж співав болгарські народні та революційні 
пісні, але Пилаєву більш подобалися українські»...

11а прохання студентів Олег Іванович розповів про стосунки І. К. Микитенка 
з іншим нашим земляком — 10. І. Яновським, з яким вони деякий час жили в од
ній квартирі.

Студенти, схвильовані і вдячні, подарували Олегові Івановичу Мпкитенку 
чисті голоси молодості — грампластшіку з записами українських пісень у виконан
ні хорової капели Кіровоградського педінституту, пісень, що линуть в краї Івана 
Кіндратовича — над Інгулом і Виссю, над Бугом і Ятрашо. пісень, які так любив 
і вмів співати славшій сип рідних степів.

лі. КОДАК, 
член позаштатного корпункту.

м, Кіровоград.

ДЕСЬ блукав гагрпчий літ
ній полудень. Осокори 

■ та клени купали п ньому 
своє ііерхойіття. Ніжилось 
під сопнем листячко, ловля- 

* чи в свої йаленькі долоні 
краплини тепла. Воно про- 

' сіювалося кріль прозору зс* 
лень. На землю падали ли
ше поодинокі пилинки. Тихо 
лягало на траву і тогорічне 
листя.

Тут панував присмерк. 
Прохолодний. Терпкий, як 
недозрілі ягоди терну. Паху
чий, ніби перга, яку носять 
бджоли на своїх лапках.

Густа напівтемрява збіга
ла до озера. Купала в ньому 
свої коси. І вода від того 
здавалася чорного, непривіт
ною. В її глибині, лякливій 
і холодній, марилнея ЯКІСЬ

гіііі. Вічна тиша, яка причаї
лася п озері, снила чимось 
недобрим.

Бр-рр... Обминали озеро 
купальники. До інших озер 
проклали стежки рибалки.

А на поверхні зеленим 
блискотом погойдувалися 
кружальця латаття.

А на поверхні плавали білі 
чашечки лілей.

... До озера підійшли Д«ое. 
Завмер шурхіт трапи. По
вільно осідав на землю со
нячний пилок, піднятий бо
сими ногами двох.
- Ой!
В якусь і 

здригнулася, 
кілька і. 
безодні озера. 
Побачила білі чашечки.

та так і залишила на ден
цях- краплини прозорої вра
нішньої роси.

— Лілеї...
Чи то був шепіт, чи тільки 

вуста рожеві розкрилися.
Юнак кинув поглядом на 

.чорне плесо. Ного засмагле 
тіло злетіло над крутим бе
регом. Важкі хвилі колами 
розійшлися в усі боки.

Він плив, швидко працю
ючи руками. І тіло його те
пер; бурунячи воду, здава
лося зеленим. І вода була 
зелена, як скло. А там, глиб
ше, в чорній безодні озера, 
ворушилися темні тіні.

Ось він простяг руку. Доп- 
га стеблина, на якій росла 
квіт.ка, не піддавалася. Юнак 
пірнув.

Не чув, як на бсрезГ три
вожно вигукнули:
- Ой!..
Коли юнак Випірнув, його 

тіло обперізувала довга 
стеблина, на кінці якої по
гойдувалася біла чашечка.

Ще і ще пірнав юнак, але 
тепер тишу порушував лише 
плескіт водн.

Він повертав до берега.
Спішив до високої кручі, 

на якій бачив лише стрункі 
ноги, що купалися в золото
му сонячному пилку.

Він щосили працював ру
ками. Довгі стеблини лілей 
заважали рухатись. Тоді 
юнак взяв їх у зуби. Тепер 
руки були вільні. Стрімко 
наолижався до оере<га.

Вій плив, високо піднявши 
над подою голову, тримаючи 
в зубах квіти. В його руках, 
в піднятій над водою голоиі 
було скільки зворушливого 
і відданого, що дівчина ми
моволі посміхнулась. їй чо
мусь подумалося спочатку, 
що ось так поспішає до 
спого господаря вірний пес. 
НІ, ііі — не так...

Юнак ступив па берег. 
Простягнув дівчині букет 
лілей. Вона взяла їх, захова
ла в білих чашечках своє 
лице. З довгих стеблин ско
тилися пажкі краплини, впа
ли на дівоче тіло. Вона 
здригнулася.

І щасливо засміялася в бі
лі чашечки, де ще плавали 
прозорі кульки вранішньої 
роси.

Віктор ГАНОЦЬКИЙ.

ців, заметуши
лись 
мов 
жена
Як руді миші, а 
паніці тікали на 
захід. А через 
кілька днів, пе
ред всім стрр- 
єм командир 
зачитував 
каз:

Т1АЛЕРИК йшов з бабусею на дизй і 
•*-* спокійно. Та ледь заглядів великого і 
рэроплаза, як відразу підтягнувсь підбо- і 
ріддям до прилій^у. Ще й рота не встиг 
розкрити, як бабуся, Поліна Дмитрівна, 
вже знала, що він скаж? «купи» і що во
на неодмінно купить, бо не звикла від
мовляти внукові, І не лише через СВОЮ 1 
добрість. В пам’ятку власне дитинство.

Не розуміло дівча, чого одного разу мама І 
невтішно заридала, -брати притихли, сусіди < 
мовчки зітхали, хрестячись. Пізніше Поліна 
дізнається, що її батька, машиніста на паро- ( 
плаві, розстріляли білогвардійці. Згодом попа 
узнає, що від голоду повмирали дев’ять Ті 
братів, з горя передчасно пішла з життя мати. ( 

Чотирирічну дівчинку віддали в Чорнчн- 
ськіій дитбудинок. 1

Спочатку Поля була молодшою сестричкою, 
згодом до неї малюки звертались вже як Д'» 
старшої. І вже зовсім дорослою відчула себе ' 
дівчина, коли її прийняли в комсомол. А через < 
рік Поліна Моторна, несучи легку валізку, 
приїхала в Борислав на річні вчительські 
курси.
В ЖОВТНІ з- дипломом вчительки початко

вих класів Поля в числі комсомолшіів-дс- і 
сятитіїсячіїиків приїхала в Устипівськнй район. 
ІУирокобалківська школа тоді мала всього

— За муж
ність і героїзм 
при взятті Рос
това... нагород
жується ком
сорг дивізіону 
зенітного арти- 
лері йського 
полку радистка 
Поліна Дмит
рівна Моторна

Штрихи
з біографії
ровесниці
Жовтня

одну класну кімнату па шістдесят чоловік, два 
вчителя: по одному на два класи.

— Поліно Дмитрівно, п мене нема чорни
ла, — тоненьким голосочком проспівала лів- 
чннка.

— І в мене.
— в мене кінчається.
Шістнадцятирічна вчителька розгублено 

мопкла, а за мить безпорадно розвела 
ка.ми:

— І в мене теж нема чорнила, діти, — 
пувато посміхнулась, паче вибачаючись.

Через кігькЬ хвилин Михайлик Карен при
ніс в ж.мен'і.у ягоди бузини. Поважно, як до
рослий, показав віитсльці, як виготовляти ; 
цих чорнило. І Поліна частенько після уроків 
топк.тт в ступочці бузину, щоб па ранок дЧям 
було чим писати.

Важкий голодний рік. З болем дивилась на 
дітей. Що не день, то менше їх приходило » 
школу...

Змарніла від недоїдання і турбот, молодень
ка вчителька одного дня пішла від хати д» 
хати, потім зникла з села, а згодом поверну
лась, тамуючи в очах радість і надію

— Діти, ми тарал підемо в радгосп імені 
Карла Маркса. Там вам дадуть їсти. Деякий 
час житимемо теж там. — звернулася вранці 
Поліна Дмитрівна до учнів.

— Ви згодні? — запитала вона як дорослих.
Хто тихо відповів, хто лише ствердно кив

нув голівкою.
їх ніхто не проводжав з села. Попереду цієї 

колонн не йшли горніст і барабанщик. Похідні 
пісні не будити весняний степ, яким йшли ді
ти. А йшла вся школа — шістдесят хлопчиків 
і дівчаток. Сестрички Діда і Дата Фесаченко. 
Галя Панасенко. Ваня Манусінськнй, Ваня 
Холодний, Мпхайлик Ксрен... Попереду — 
більшенькі, малеча дріботіла за ними. Діти 
йшли-чотири кілометри, йшли мовчки, не скар
жачись на втому. А збоку цієї сумної колони, 
час від часу тривожно поглядаючи на нан- 
сзабінпіх, йшла дівчпна-вчителька Поліна Мо
торна.

В радгоспі дітям дали по кухлю молока і 
шматку сиру. Потім щоденно їм готували ку- 
ліші... Міцнів дзвін дитячих голосів, червоніла 
життя на щічках хлопчиків і дівчаток

За сумлінне виховання дітей в 193’) році 
Михайло Іванович Каліпін вручив наймолод
шій вчительці з Кіровоградщиип медаль «За 
трудову відзнаку».
її ОВИРОСГАЛИ перші учні Пол'ни Мо- 

уГХГХиГи ХтЛ ГТЯП ППАПЮПАТИ Я ПїДНО- 
му КОЛГОСПІ, 
Та,

орденом Слави.
1.1 ОВИЙ наказ знову послав вчительку ’ 

до дітей. Цього разу перед нею встали ;
«квіти землі», розтоптані безжалісним 
фашистським чоботом, задушені ціаном 
в газових камеоах, понівечені жорстоки- ; 
ми катуваннями. В ростовській тюрмі, 
яку німці, відступаючи, зірЕали, загинуло і 
до тисячі радянських дітей. Поліна Мо
торна допомагала встановлювати осо- ’ 
бистості загиблих, складала списки, які 
згодом стануть обвинувальним докумен
том проти фашизму.

І ще раз довелося зустрітись молодій 
вчительці з сплюндрованим війною ди
тинством. Це вже було під блокованим 
Ленінградом. Пре «дорогу життя»—Ла
дозьке озеро, якою в голодуюче місто 
йшли валки з хлібом • зброєю, Поліна 
иула не раз. Та те, що побачила сама...

Вона шойно приїхала на залізничну 
станцію. Звідси, як їй повідомили, дітей 
відправляли в тил країни. Під’їхала пер
ша машина з дітьми. Поліна кинулась 
знімати їх. Перш за все її вразила якась 
дивна невагомість дитячих тілець. Руч
ки безпомічними тростинками висіли 
вздовж тулуба. А очі... На них не мож
на було дивитись байдуже. Великі очі 
стариків в густому сплетінні зморщок 
благально і суворо дивились з облич. , 

Кажуть, війна притупляє людські почуття, 
робить людей черствими, байдужими. Та По
ліна не ртз витирала сльози. коли до неї 
тяглася сухенька ручка: сХліба, хліба». Руки і 
маленьких ленінградців робили лише два ! 
рухи: просили їсти, коли бачили дорослих, і 
закривали голівки, коли чули гул літаків. 
«Де моя донечка? — краялось серце матері,— 
Може і вона так десь...» І боялася договори
ти кінець думки.

А підступи до Ленінграда десь поряд 
захищав її чоловік Микола Баланенко. 
Та про бойове сусідство вона дізнається 
лише в кінці війни...

День Перемоги Поліна зустрічала з і 
Румунії в званні молодшого сержанта, • 
Нарешті вистражданий мир рукою дівчи- 5 
ни-регулювальчиці відкрив дорогу до- і 
дому. П:сля п'ятирічної розлуки мама- ! 
сслдат обійняла доньку, незабаром по
вернувся з фронту чоловік.

Як і п'ято років тому, подружжя ВЧИТЄ- 
пів прийшло в класи вчити і виховувати. 
Дорогою батьків пішла і єдина дочка 
Поліни Дмитрівни — закінчила Крим
ський педінститут і працює зараз вчите
лем історії в Хабаровську. Вибирає собі 
г.оофесію і семирічний Валерик.

— Бабуню, а я буду, як татко, з кор
тиком і на великому кораблі?.. Чи як ти 
І мама — вчителем?.. А може, краще, 
ЯК Д’ДУСЬ — директором всієї школи?

— Рос ги здоровим, синочку, будеш ким 
хочеш,—і ласкава рука Поліни Дмитрів
ни гладить голівку онука...

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Долинська

торчої. Хто став працювати в рідно- 
хго поїхав вчитись далі, 

як і раніше, приходили за порадами 
до своєї першої вчительки. В особисто
му житті Поліни теж сталися приємні змі
ни: з’єднала свою долю з таким же, як 
сама, молодим вчителем, народилася 
білявенька донечка. Та щастя молодої 
жінки було недовгим...

На початку війни від думки, що не побачить 
чоловіка — (рік тому його призвали в армію}, 
що не дістатись до Каховки — там у тітки гос
тює донечка — ставало тоскно, тривожно...

Через кілька днів Поліна Моторна, понраз- 
ляючн пілотку, що ніяк не трималася на ко
сах. терпляче вистукувала морзянку. Радіоте
леграфіст—це була нова спеціальність молодої 
вчительки. З нею вона пройшла ві ї Долии- 
ської до Кавказу, від Кавказу до Плоєшті...

Йшли великі бої за Ростов. Поліну викли
кали и штаб. Після недовгих зборів загін 
п’яти чоловік — двоє дівчат-радисток і тпи 
бійці — вирушив па завдання. Переодягнені 
в цивільне, вони пробиралися вночі від села 
до села, все більш заглиблюючись в тил вооо- 
га. Чоловіки по черзі несли в кошиках загор
нуті в ганчір’я рації. Місцеві жителі вказали, 
де найбільше скупчення німців. Розвітннки 
залягли в лощині. Поліна, одягнувши навуш
ники. координувала:

— Квадрат 45... Найбільше зосередження бо
йової і живої техніки. Погонь!.. Квадрат 45. 
Вогонь!..

Застогнала земля під ногами гітлерів-
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ЩИРІСТЬ — ПЕРШ ЗА ВСЕ
КОРОТКО ПРО ПЕРЕДСВЯТКОВУ ПОШТУ

у ПЕРЕДДЕНЬ х березня в магазинах важко
11 було щось дістати. Повсюди — черги і 
повсюди — одні чоловіки. Подарунки купува
ли. Чималу чоловіків в подарунок піднесуть 
свої вірші. Цс точно, без перебільшення. Тому 
свідчення — редакційна пошта. Немало віршів 
одержали в переддень свята. І майже исі — 
про матусь, сестер, дружин. Хай не всі поетич
но досконалі, зате щирості не бракує.

Своїй колишній вчительці Л. Б. Зарвянській 
присвятив вірш Василь Каюков. тепер теж- 
вчитель, з села Данилова Балка Ульяновсько
го району. Він їй бажає:

«Нехай же з Вами 
буде лиш весна.
Що в парі з сонцем ходить...»
«Неба — только голубого
Н счастливых долгих лет» —

зичить своїй мамі і всім мамам землі дев'яти
класник Кіровоградської школи № 13 П. Ма
ленький. Подібний мотив і вірша Ніни Баку
менко з Рівного Новоукраїнського району-.

Про свою шкільну подругу, яку «манит звез

да голубая» розповідає в вірші восьмикласнії-: 
ця І. Дудник з Мар’янівкн Маловисківського 
району.

Десятикласниця з Ульяновської середньої 
школи № І Галина Білоус поздоровляє свого 
колишнього класного керівника Клавдію Ус- 
тимінну Мельник оповіданням «Хіба можна 
забути». «Зовсім мало часу залишилися до ос-, 
іаипього дзвінка. 1 здається, що прийшов кі
нець пашим зустрічам, — пише Галина. — Але 
пі. Ми будемо приходити до тебе, радитись з 
тобою».

«Прославимо ж матірї Подругу прославим, • 
Прославим красу їх і вірну .любов. 
Прослав їм серця їх, палкі, як загравні 
І славити будемо знову і знов!» —
Це пише вчитель Іван Голуб з Івангорода 

Олександрійського району.
Редакція приєднується до вітань допи

сувачів і щиро зичить дорогим читачкам 
великого щастя, успіхів у праці і на
вчанні.

... і-11 даруєте милим квіти, а чи знаєте, що виростила їх разом з товаришами комсомолка 
Ніна Дишлова? Після закінчення спеціальної- школи ІІіпа працює майстром орапжепейім- 
нарг.пкового господарства Кіровоградської оранжереї.-

На фото: Ніна Дишлова. Фото Г. Удовиченка

Валентина БАЕРТ
Валентина Баерт закінчила Кіровоградське 

медучилище, працює акушеркою в устинівській 
лікарні. Любить свою роботу, а ще — поезію. 
Часто іі сама береться за перо.

МОЯ, 
НАЙСВЯТНПА

У долонях моїх — тремтяча, жива 
Б’ється й днха маленька істота... 
Буде посмішка перша і перші слова. 
Буде матері й батьку весела турбота.

Рученята свої простяга і кричить 
Тим одвічним вимогливим криком...
Породілля зморилась. Мовчить.
А дитя все кричить і кричить несповите... 
Я стою, прихилившись на мить до вікна, 
Сонне нада па буйні, зарошені ниви. 
Вже заснуло мале у м’яких пелюшках, 
В шибку єтукає батько щасливий.
Може, виросте з хлопчика щирий поет. 
Може, вчений чи льстчик, чи просто — 

людина.
Та навіщо казатиму щось наперед, 
Сам в життя свою знайде стежину.
Кожен труд в пас почесний і славний 

здавна,
Та здається мені в що щасливу хвилину— 
Найспятіша професія — це все ж моя. 
Адже я помогла народитись Людині’

УЯВІТЬ таку картину: 
до обрію вирує ро

жевим цвітом сад, Ідете 
кілометр — шумлять 
крислаті яблуні і груші, 
другий кілометр — тяг
нуть до вас пружаві віти 
вишні і сливи, п’ятий кі
лометр — світяться то
ненькі виноградні лози, 
десятий кілометр...

Не може бути такого 
величезного саду? Поми
ляєтесь. У нашому місті 
існує дев'ять садівничих 
товариств, які об’єдну
ють п’ять тисяч садів. В 
яких можна зустріти най
новіші сорти яблунь, 
груш тощо.

Прижились у пас і тендіт
ні південні культури. На
приклад, персик. На нашій 
землі він не приживається 
па власних коренях. Тому 
його доводиться іірипіівати 
па коренях... інших рослин. 
І нічого. Родить персик за
раз на КіровоградщіЩі.

Почуває себе у нас як до
ма виноград’ «Одеський 
ранній».' ' *

-Щоправда, зараз ми нама
гаємось культивувати пізні 
сорти яблук. Так, шістсот- 
грамова антонівка, яку зні
мають з дерев десь в кінці 
Жовтня, може зберігатись 
до серпня. Тотожна антонів
ці і спмирннка.

- Сади. Розведенням їх 
захоплюються не тільки 
окремі любителі, а й цілі 
колективи. Хотілось би 
відзначити чудовий сад 
Кіровоградської школи 
№. ЗО. Початкуючих са- 
доводів тут очолює ви
кладач біології Ніна 
Леонтіївна Смутко. До 
речі, цей сад має свою 
історію, адже закладе
ний він ще до війни. На 
його площі знаходиться 
теплиця, оранжерея.

Дякуючи працьовитим 
рукам піонерів, сади у 
нашому місті з кожним 
роком стають пишніши
ми і розмаїтішими. ’

Я не даремно згадав 
юних садівників. На сьо
годні у Кіровограді на
раховується 19 тисяч піо
нерів, що с членами то
вариства охорони приро
ди. На жаль, це не мож-

Наш суботній гість

Сьогодні б гостях нашої редакції завідуючий 
сільськогосподарським відділом Кіровоградського 
міськвиконкому П. А. Чуваєв.

За високими вікнами березневе сонце сурмило 
у весняну сурму. Виструнчувались тоненькі клени 
Тротуари виповнювали замріяні юнаки і юнки. 
Прозорим серпанком напинався майбутній день. 
А б затишному кабінеті лапатим листям шуміли 
молоді дуби, . •

на сказати про комсо
мольців.

Виходить так, що в прези
дії нашого товариства — 
пенсіонери, а члеиіі його— 
піонери...

Колись великий Довженко 
мріяв про те, щоб вся зем
ля'квітувала садами. У пас 
є всі можливості для того, 
щоб перетворити Рідне міс
то в чудове місто-сад. Для 
цього необхідно мати лише 
одне — бажання. ' 
МОЖЛИВО, не всі меш

канці нашого міста 
знають, що весь зелений 
масив Кіровограда зай
має площу в 1600 гекта
рів, що на кожного кіро- 
воградця припадає 16,4 
квадратних метрів зеле
них насаджень.

В недалекому майбут
ньому в ценрі міста ака
ції звільнять місце для 
широколистих каштанів.

Гадаю, що стане улюб
леним місцем відпочин
ку кіроеоградців і но
вий парк імені Пушкіна 
на березі Інгулу (уже 
освоєно шість гектарів). 
На честь 100-річчя від 
дня народження В. І. Ле
ніна в цьому парку піо
нерська організація імені 
Зої Космодем’ян с ь к о ї 
школи № 31 разом із

шефами авторемонт
ного заводу посадили 
дубову алею.

Поповнилась і наша фау
на, Так, в лісп Дубова Бал
ка, Лісова балка та інші за
везені козулі, їжаки, вужі. 
З птахів тут оселилось чи
мале сімейство сорок, сичів.

Є’ п нас своєрідний гар
ний куточок в районі Леле- 
ківки. Цс — радгосп «Тюль
пан». Він розводить різно
манітні квіти для міста. Не
щодавно в цс квітникове 
іоснодарстпо па д і с л а л и 
тюльпани із... Голландії. Ці 
помпезні і горді ирассні 
скоро будуть пишатись в 
парках і скверах Кірово
града.

Нарциси, гладіолуси, 
гіацинти... Площа під роз
саду і теплиці займає 3,5 
тисяч квадратних метрів.

На території цього ж 
радгоспу до 100-річчя 
від дня народження В. І. 
Леніна готується еєликий 
барельеф вождя. Він 
буде висаджений із сріб
лястих ялин на 80 гекта
рах...

Фауна і флора. їх тре
ба не ТІЛЬКИ любити, а Й 
вміти берегти. Це не зав 
двння, а наш обоє язок.

П. ЧУВАЄВ.

Фото В. Ковпака.

1...

ЯК ТЕ УЯВЛЯЄ

ХУДОЖНИК

ЖІНОЧІ
ЗАПИТИ
І
ГЕОМЕ
ТРИЧНА
ПРОГРЕСІЯ

2...

Так бачить еволюцію жіно
чих запитів самодіяльний 
художник -з Олександрівни 
Броніслав «уманський.

1. Початок був таким... 
Жінку цілком задовольнив 
скромний подарунок якогось 
біса.

4... 2. Пізніше, коли з'явився
в неї той, хто завжди іде 
поруч, хто визволить і за
хистить, подарунки їй мали 
чималу матеріальну цінність. 
І, будьте певні, хоч мови 
тоді ще не було, і він, чоло
вік, не мав сучасного арсе
налу палких фраз для 
компліментів, іцо аж тума
нять голову, оте ,«бу-бу» на
писане було із нспсревсршс- 
ним натхненням.

3. Незадоволення подарун
ками, як і самі подарунки, 
зростало за законами геомет
ричної прогресії. Сеньйорі 
був уже до вподоби годнії-

2 ннк? зроблений лише влас
ними руками тямущого 
сеньйора. . ■

4. Зірку з неба дістав. А 
що ж дістати завтра?..

Телеекмн
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
.НЕДІЛЯ. 9 березня. Перша 

програма. 9.Ц0 Райкова гім
настика для дітей. (М). 9,15 __ 
ТеленоТшнн. (М). 9.30 — Для 
ніксіярін' ’ «Будильник»- (М). 
10.09 — «Музичний кіоск». (М) 
10.33 — Всесоюзний радіо- .і тс- 
левізійіїнГі переклик колектігмз 
«фізкультури. (М). 11.30 — Для 
юнацтва.0 «Поштова скршіьрш

олімпіади». «Відповіді .па 
тапіія другого туру олімпіади». 
(М). 12.15 — Наша афіша. (К). 
12.20 - «ТЕК-69». (К). 12.-10 —
«Сг.ірт-69». (К). 13.10 — «Твоя 
думка, твоя пісня». Коїіцерг. 
(Львів;. 13.45 — Для воїнів Ра
дянської Армії і Фло’гу: (М).
14.15 — «Тарас Шевченко». Ху
дожній фільм. (К). 15.45 — До 
Міжнародного жіночого дня 8 
Зсреі.ія. «Зріднені долею». (К). 
16 15 — Інформаційна програма 
«Час». (М). 16.45 — Програма 
кольорового телебачення. (М).
19.15 — .«Сім днів». Міжнародна 
програма. (М). . 20.00 — До 
100-річчя з дня народження В. І. 
Леніна. «День одного району».

ті- (Кіровоград). 21.00 — Чемпіонаг 
Європи з легкої атлетики в за
критому приміщенні. (М). -22.00 
— Творче об'єднання «Пригоді» 
і фантастики». «Честь капіта
на». Телефільм. (Польща).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ, 9 березня. 9.00 — 

Гімнастика для дітей. (М). 9.15 
— Телевізійні новини. (М). 9.30 
— «Будильник». (М). 10.00 —
«Музичний кіоск». (М). 10.30 —• 
Всесоюзний радіо- і тслсперск- 
лнк колективів фізкультури. (М). 
11.30 — Для юнацтва. Відповіді 
па олімпіаду «Наука перема
гати». (М). 12.20 — «ТЕК-69».
(К). 12.40 — «Старт-69». (К).

13.10 — «Твоя дума, твоя пісня». 
Концерт. (Львів). 13.45 —• Для 
воїнів Радянської Армії і Фло
ту. (М). 14.15 — Художній фільм 
«Тарас Шевченко». (К). 15.45— 
Міжнародному жіночому дню 8 
Березня присвячується. «Зрідне
ні долею». (К) 16.15 — Програ
ма «Час». (М). 16.45 — Програ
ма кольорового телебачення. 
«Клуб кіпомандрівників». (М). 
19.15 — «Сім днів». (Міжнародна 
програма. (М). 20.00 —- Прем'єра 
телефільму «Живу Ііа вулиці 
Діоніса». 20.20 — Документаль
ний фільм. 21.00 — Чемпіонат 
Європи з легкої атлетики. (Юго
славія). 22.00 — Польський те
лефільм «Честь капітана». (М).

НАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

м. Кіровоград, аул. Луначарсьного, 36. Телефони: 
секретаріату — 29-33-55, відділу пропаганди — 

29-33-66, решти відділів — 29-33-55.
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командами «Колос» і

Фот$ Г. УДОВИЧЕНКА- 
-------------------------------- ——ч

ФУТБОЛ

ПЕРША ЗУСТРІЧ 

А ДАЛІ?..
Футболісти кіровогра іської 

«Зірки» разом з іншими 
командами другої групи кла
су «А» «окупували» південь 
України, щоб там готувати
ся до наступного чемпіо
нату.

Після трипалих зимових 
тренувань під дахом і на 
підкритому повітрі спортсме
ни, що перебувають у Кри
му, почали традиційний вес
няний розиграні призу Фе
дерації футбола України; 
Його учасники розподілені 
на три підгрупи. В одній з 
них разом із «Зіркою» ви
ступають армійці Києва, 
горькіпсі.ка «Волга», барна
ульський «Темп» та апан- 
гардівці Жовтих Вод.

У першому матчі, який

відбувся -позавчора, паші 
земляки зустрілися з вол
жанами. Тривалий час жод
ній з команд не. вдалося до» 
битися успіху. Тільки за чо
тири хвилини до КІНЦІ/ 
поєдинку Анатолій Макси
менко спрямував м’яч у во
рота горьківчан.

Кіровограді:! виступали d 
такому складі: Леонід Ко.ж- 
тун, Тіїй Луйк, Анатолій 
Кравченко (Валерій Бров
ченко), Хуан Усаторрс, Ана
толій Максименко, Віктор 
Сучков, Олександр €рмакоа? 
Володимир Дерябін, Андрій 
Товт (Олександр ІІальчеп« 
ський), Андрій Гайкові» * 
(Валерій Каліпіи). Віктор 
Квасов (Ігор Сорокіи),

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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