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На автомобілях, що 
виходять з воріт заводу, 
немає нашої марки. Та 
водій, тримаючи кермо, чи 
то в горах Вірменії, чи 
степах Молдавії, чи в да
лекій Уфі знає, що його 
машшіа пройшла через 
умілі руки робітників 
Олександрійського авто
ремонтного заводу. Ми, 
як лікарі, повертаємо зі
псовані автомобілі до тру
дового життя.

Серце автомобіля — 
мотор. А серце мотора — 
паливна апаратура. Саме 
вад її ремонтом і працює 
наша бригада. І хоч, як 
комсомольсько-молодіжна, 

вола склалась лише в ми
нулому році, сьогодні в 
цеху стоїть пам'ятний 

Червоний прапор міськко
му комсомолу. Нам було 
вручено його на честь 50- 
річчя комсомолу України.

Бригада гуртується нав
коло досвідченого робіт
ника, комуніста Негра Ва
сильовича Кошелева.

Довго обмірковували, 
які саме зобов'язання 
взяти на честь 100-річчя з 
дня народження В. і. Ле
ніна. Вирішили так: річ
ний план випуску продук
ції завершити достроково, 
а завдання п’ятирічного 
плаву по підвищенню про
дуктивності праці викона
ти до квітня наступного 
року.

Коли обговорювали 
пункти соціалісти'! ного 

зобов'я з а н н я 
хтось з хлоп
ців запитав:

‘ — А чи не 
можемо ми зро
бити дешев

шою продукцію?
Можемо. Тоді ж і вирі

шили собівартість продук
ції знизити па 2,5 про
центи.

— І про себе давайте 
подумаємо, — зауважила 
Віра Демура. — Я маю па 
увазі естетику виробни
цтва.

В нашому цеху завжди 
було чисто. Та хотілось 
більшого, щоб робоче міс

БЕЗ КОНТРОЛЮ
це вигляділо по-свягково- 
му. Принесли квіти, кілька 

картин. Керівництво за
воду пішло нам назустріч: 
за планом ремонту стіни 
цеху будуть облицьовані 
гігієнічною плиткою, зру
чнішим стане гардероб.

Нещодавно ми .зібра
лись, щоб підвести під
сумки того, що вже зроб
лено. Більше двох тисяч 
двигунів забезпечила в 
цьому році бригада насос- 
форсунками та ще півтн- 
сячі насосами високого 
тиску. Тільки понад план 
з цеху вийшло продукції 
більш, як на 1500 карбо
ванців. Це стало можли
вим тому, що продуктив
ність прані становить 103 
проценти, а планові зав
дання ми щомісяця пере
виконуємо на 10—15 про
центів.

Ще пе було жодного ви
падку рекламації на наші 
ь’ироби. Ми працюємо без 
ВТК. Кожен член бригади 
має власне клеймо і від
повідає за продукцію перш 
за все перед своєю совіс
тю.

Траплялись випадки, що 
через відсутність клапанів 
паливних насосів бригада 
гаяла час. І тоді виріши
ли; будемо самі ремонту
вати клапани, примусимо 
їх працювати знову. Під 
керівництвом Петра Ва
сильовича сконструювали 
прилад, завдяки якому де
таль. що до нього йшла в 

металобрухт, знову вико
ристовується для роботи. 
Більше восьмисот карбо
ванців зекономили ми зав
дяки впровадженню но
вого методу ремонту кор
пусів насосів. На допомо
гу прийшла хімія: тепер 
-корпуси ремонтуються з 
допомогою епоксидн Н X 
смол.

До нас приїжджають на 
навчання робітники з ін-_ 
тих авторемонтних під
приємств республіки. Ми 
вважаємо за честь, що мо
жемо своїм досвідом по
ділитись з колегами.

Геинадій Ш И ШКІН, 
групкомсорг комсо
мольсько-молодіжної 
бригади наливної апа
ратури Олександрій
ського авторемонтно
го заводу.

НЕБО ПЕРШОГО ПОЛЬОТУ
Не ревнуй мене, горде поле. 
І їй, шляху курний, не сердься. 
Срібний птах молодої долі 
Поселився в моєму серці.

Не чаруй мене, ззабний саде, 
Яблуневим ранковим дзвоном. 
Я сьогодні у небо падав 
Над зеленим аеродромом.

А навстріч мені сонце мчало. 
По крилу бігли хмари білі.

І

С8ІХШЯ—
День 
Повітряного 
Флоту СРСР

І проміннями, як мечами, 
Перетнуті, назад спішили.

Ти не клич мене, добра хато, 
Бо чіткішають років обриси. 
Хіба може пташа крилате 
У гнізді надивляти обрії?..
Не зкермус па синю трасу 
І відмовиться сам від себе 
Тільки той, хто не впав ні разу 
У високе, глибоке небо.

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

ПОПІЛЬНИЙ дзвінок чекає хвилини, 
коли він сповістить про початок но

вого навчального року. Чекають учні, 
переглядаючи новенькі підручники, 
вчителі, обдумуючи плани майбутніх 
уроків.

Та чи все зроблено школами, щоб 
прийняти за парти непосидющу і до

питливу дітвору, щоб рік навчальний 
був якомога продуктивніший?

З цією метою було організовано 

ЗАПАХ СВІЖОЇ ФАРБИ,
ЯБЛУКА... БУР'ЯНИ

ÜÖ

до нового

яких лише 
якісно і 
Закінчено 
Цвітнянсь-

рейд-перє-вірку стану готовності шкіл 
Олександрівського району 
навчального року.

В районі — 43 школи, з 
три початкові. Приміщення 
своєчасно відремонтовано, 
добудову класних кімнат 
кої середньої школи, підведено водяне 
опалення до їдальні і майстерні Сос- 
нівської восьмирічної школи. Повніс
тю виправдала себе практика, коли 

ремонт шкіл розпочинається безпосе
редньо після закінчення навчального 
року. Тому в останній місяць керівни
кам шкіл не доводиться втрачати час 

і енергію на придбання будівельних 
матеріалів, на організацію 
робіт. Вони мають змогу 
увагу на не менш важливі питання, а 
їх перед початком навчального року 
достатньо.

Одним з болючих питань до недав
нього часу була комплектація шкіл 
вчительськими кадрами. Можна сказа
ти, що в районі це питання вирішено 
позитивно. Правда, трапляються ви
падки, коли вчителям доводиться чи

тати інші предмети по сумісництву. 
Зокрема, в Бандурівській восьмирічній 
школі вчитель-біолог одночасно ви

ремонтних 
звернути

кладає іноземну мову, у Вищевереща- 
цькій — біолог викладає історію, а е 
Григорівській — історію, географію і 
іноземну мову веде один і той же 
вчитель; Все це пояснюється тим, що 
згадані восьмирічні школи малокомп- 
лектні. Для того, щоб ЕЧИТЄЛІ ПОВНІС
ТЮ відповідали потребам

ЦИХ предметів, з ними 
щомісячні семінари при 
відділі народної освіти.

викладання 
проводяться 

районному

Але, якщо можна сказати, що комп
лектація вчителів вирішена в основ
ному позитивно, то цього не можна 
твердити про набір учнів до 9-го кла
су та до школи робітничої молоді. 
Так, учнів, які повинні навчатись без 
відриву від виробництва не дібрано 
десять чоловік. А в дев’ятих класах 
району, якщо не буде прийнято не
відкладних заходів, пустуватимуть 150 
учнівських місць. Найгірше справи по 
набору учнів йдуть в Бовгисьчій, Ви- 
щеверещацькій, Родниківській, Підліс- 
нянській середніх школах та Олексан- 
дрівській СШ № 1. Ці школи викона
ли від 60 до 70 процентів від плану 

набору. Певне байдужість керівників 
цих шкіл, а також керівників восьми
річних шкіл, які їх поповнюють уч
нями (зокрема Несватківської, Неру- 
баївської, Букварської, Іванівської 
восьмирічних шкіл), дала себе взнаки. 
Питання про дальше продовження 
навчання учнями тут було пущено на- 
самотік.

Значно поповнилась навчально-ма
теріальна база шкіл району. На при
дбання наочності, лабораторних комп
лектів, тощо школи району витратили 

11884 карбованці, Слід згадати, що ве-

• ШКОЛИ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
лику допомогу школам надають кол
госпи району. Зокрема, колгосп «Ав
рора» виділив Соснівській восьмиріч
ній школі 500 карбованців, радгосп 
другого імені Петровського цукроком- 
бінату — Бовтиській СШ — 800 кар
бованців. Надали допомогу школам 
колгоспи імені Щорса, «Червоний 
партизан», імені Крупської. Школи за

безпечені кіноапаратурою, епідіоско- 
пами, програвачами, фонотеками. 

1J АЗОМ з тим велику увагу приділе- 
• ■ но обладнанню кабінетів. Всі се
редні школи району мають кабінети 
історії і суспільствознавства, хоч і не 
всі еони рівнозначні за оформленням.
Слід було б доповнити експозицію та 

естетично краще оформити кабінети 
Голиківської, Родниківської та Підліс- 
нянської середніх шкіл. На тлі хоро
ших біологічних кабінетів з поганого 
боку виділяється кабінет Родниківсь
кої СШ, що має безсистемну експози
цію наочності, обмаль роздаткового 
матеріалу, в якому, як не дивно, досі 
не розвинуто квітництво.

Підручниками забезпечити учнів 
допомагали сільські споживчі товари
ства. Учні, в основному, забезпечені 
необхідною літературою. Проте, пер
шокласники не доодержали близько 
ста «Букварів» і стільки ж «Матема
тик». Не завезені взагалі підручники 

в села Гопикове, Буквар, Мар янівку.
Погано ще загалом по району й 

укомплектовані необхідною худож
ньою літературою шкільні бібліотеки. 
В школах обмаль творів Достоєвсько- 
го, О. Толстого, класиків української 
літератури тощо, хсч вони будуть не
обхідні учням шкіл при ВИ8ЧЄННІ літе
ратури.

Учні перших класів в цьому році 
розпочнуть навчання н? нових шкіль
них програмах. Вчителі, які працюва
тимуть з першокласниками пройшли 
відповідну підготовку при обласному 
інституті удосконалення кваліфікації 
вчителів- Ще взимку з дітьми, що во

сени вперше сядуть за парту проводи
лись заняття. Для закріплення знань 
та для вироблення в них навиків робо
ти над підручником в школах прово
дяться повторні підготовчі заняття, 

які мають закінчитись до 15 серпня. 
Відповідні заняття проводяться і з 

слабкими учнями.
В цьому році в шкільних їдальнях 

будуть харчуватися сто процентів уч
нів району. І хоч деякі приміщення не 
досить просторі, в деяких стоять не 
гігієнічні столи, а звичайні, все ж 

їдальні підготовлено добре. Виконано 
необхідні ремонтні роботи, забезпече
но посудом. В ці сонячні дні на по
двір’ї шкіл сушаться яблука, вишні, 
абрикоси з шкільних садів, що дасть 
змогу постійно готувати учням компо
ти. А в Михайлівській -середній школі 
вже заготовлено варення, щоб діти 
взимку могли з ним попити чаю. І 
від цього зовсім не подорожчає 
шкільний обід, хоч якість його підви
щиться. Почалось соління на ЗИМУ 
овочів.

Та що неприємно вражає, що бур'я
ни на спортивних майданчиках. За 
невеликим винятком, спортивні май
данчики шкіл майже необладнані. Ке
рівники шкіл пояснюють це тим, що, 
мовляв, фізруки у відпустці.

_ '-І ОВСІМ мало часу залишилось до 
початку навчального року. Пов

ністю і якісно підготуватись до нього — 
святий обов язок шкільних педагогіч
них колективів і кожного вчителя ок
ремо. Хочеться вірити, що ті недоліки, 
які були допущені в ході підготовки, 

буде усунуто, і першого вересня ніко
го не будуть мучити ні сумніви, ні 
докори.

Рейдова бригада: В. ШОС
ТАК — інженер шкіл райвно, 
К. РОЙ — зав. шкільним від
ділом РК ЛКСМУ, Б. КУБАН
СЬКИЙ — спецкор «Молодого 
комунара».

Олександрівський район.
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|| АШ полк стояв тод! у селі Поду- 
яж жем'в на Ухтнкському напрямі. 
Фронт був кілометрів за 150. Вилітати 
доводилось часто. Ось 1 па цей раз над 
командним пунктом злетіла зелена Ра
кета. Ескадрилья пішла на завдання.

Через півтори години літаки повер
нулися. Підруливши до своєї стоянки, 
Микола Рябушко виліз із машини.

— Ну, і молодець твій земляк, 
звернувсь до мене. — Ох і молодець!

Він мав на увазі Івана Прохоровича 
Лнтвнменка з Чигиринського району 
(тоді цей район входив до нашої ой- 
ласіі), який нещодавно прибув до на
шого авіаполку і (це робив перші бойо
ві вильоти.

А через кілька хвилин Рябушко роз
повідав, як на підході до цілі їх зу
стріло понад :Ю «брустверів» — воро
жих літаків. Наших штурмовиків І ви- 
нніцувачів було двадцять один. Зав’я
зався нерівний повітряний бій. Капіта
на Статкевича а гаку вали три стерв’ят
ники. Рябушко і Литвиненко помітили, 
що командира затискують ворожі літа
ки. 1-ваи не розгубився — крутою гір
кою набрав висоту і кинувся на ворога. 
Той каменем пішов до землі. Другий, 
іцоб не потрапити Іванові в приціл, 
відхилився убік. Третього атакував Ря- 
бушкп.

— Красиво збив. — закінчив розпо
відь Рябушко.

Якраз підрулив до стоянки Литни- 
ІГЄМКО. Тільки вийшов з кабіни, як Ря
бушко підбіг до нього:

— Поздоровляю. Здорово ти гребонув 
того «бруствера»! Такою я Ще не бачна. 
Важко «ІЛом» брати таку гірку.

— Але можна.
Сталося це б листопада 1913 року, 

напередодні двадцять шостих роковин 
Великого Жовтня. Ввечері цього дня 
ми слухали повідомлення про те, іцо 
ватутінц) звільнили столицю України 
Київ. Слухали і раділи. Через Два 
тижні командир полку поряд з квіткою 
гвоздики — дуже любив ні квіти Лит
виненко — прикріпив іід Іванові груди 
орден Слави третього ступеня.
V БОЯХ минули зима, весна. Були 
* звільнені Кіровоград, Чигирин. 
Знам’янка... Радості нашій не було 
кінця. Ми часто розповідали одпн од
ному про те. ш<> нам пишуть з рідного 
краю.

Настав травень. Забродили весняни
ми соками карельські берези. Зацвіли 
проліски. Сяяло сонце, поділяючи нашу 
радість.

Наче то було вчора, бачу той вечір. 
Закінчувались роботи біля літаків. Де
хто уже збирався йти вечеряли.

Віра Рубльова — майстер авіаозбро- 
єіпія — поралася біля реактивних сна
рядів. Вона служила в другій ескад
рильї. Ми її називали «невісточкою». 
Віру часто бачили з Іваном Литвннсп- 
ком разом. Ось і цього вечора Литви
ненко підійшов до Віри. А згодом, по
минувши зруйновану дамбу, вони пря
мували до порога. Ріка, затиснута і пе
регороджена могутніми скелями, би
лась, як скажена вовчиця, пінилась, 
скиглила, розбиваючись на сотні тисяч 
бризок.

— Скажи, чому ги так любиш гвозди
ку? — запитала дівчина, поглянувши 
на маленьку паперову квітку на гру
дях Івана.

— Моя мама їх теж любить. Пам'я
таю ще малим був. вона кожної весни 
садила гвоздики. Як зацвітуть, бувало, 
червоно-червоно. В сорок першому ще 
з зими насадила у ва іоіііі гвоздіікіі. До 
дня екзаменів вони зацвіли для учи ге
лів І для тих, хто мав одержати 
атестат зрілості...

— Хороша у тебе мама.
— А знаєш. вона казала, то квітка 

гвоздики приносить людям щастя. Я ці
кавився, звідки у людей така віра у 
гвоздику. Багато про неї перечитав.

— Що ж ти вичитав?
— Для Іспанців гвоздика символізу

вала любов. А у французів означала 
боротьбу і революцію. Пізніше цей 
символ став домінуючим.

— Ц,е історія. —■ зауважила Віра, —• 
але цікаво. Розповідай.

—« Паризькі комунари з гвоздиками в 
петлиця« боролися на барикадах. Воші 
щиро вірили, що їх обмине смерть. 
Дізнавшись про повалення царизму, 
москвичі в сімнадцятому році вийшли 
на вулиці з червоними гвоздиками, і не 
біда, що квіти були штучними. Вони 
говорили про революцію...

Запанувала пауза. Кожний думав про 
своє. Раптом Віра вибігла вперед. На
хилилась.

— Цс тобі. Ваше, — і прикріпила 
пролісок поряд із гвоздикою.

— Хан цей пролісок означав нашу 
дружбу.

— Два чудових символи, — усміхнув
ся він.

Вони ііііплн назад. Знову підійшли до 
порога.

— Закінчиться війна, — очі у Віри 
сяяли, — сюди прийдуть інші юнаки і 

Балада
про 
гвоздику

дівчата. Виросте тут залізобетонна 
гребля. Затихне цей скажений водо
пад. Його сила крутитиме турбіни, да
ватиме струм. Віриш ньому. Ваню?

— Вірю, — відповів.
І поклав і гвоздику, і пролісок між 

піття на спомин про себе тим. хто при
йде сюди вже після ВІЙНИ.
]> ІЙСЬКА Карельського Фронту по- 
■’ мали наступ. Вони Форсували ріку 
Свіїр і зламали оборону білофіннін. Паш 
авіаполк теж брав участь у боях. Вони 
почалися 20 червня. Штурмовики гро
мили противника під Від.іицею, Рабо- 
лою. Олонцем. Талалахті...

У ці дні ворог на своїй власній шкі
рі відчув силу наших штурмових уда
рів. сизу реактивних снарядів, гармат, 
кулеметів. Тікав він з «неприступної» 
оборони Підкераито І Суоярві. Лін 
звільняли країну Калевали, повертали 
їй прекрасну Сампо — свободу.

Аеродром Шамькша. Ранком 2 липня, 
повертаючись з завдання. Іван Литви
ненко ледве дотяг до нього. Свіязев 
був убитий у повітряному бою.

Через деякий час — знову команда на 
виліт.

Литвиненко підійшов до командира 
ескадрильї:

— Дозвольте теж летіти!
— Твоя ж машина підбита, її треба 

ремонтувати.
— € запасний «ІЛ». На ньому до

звольте.
Це був старий першого випуску 

штурмовик. На ньому не було кабіни 
для повітряного стрілка. Літак перега
няли я аеродрому на аеродром. На 
ньому тренувалися. У бій не випуска
ти — не було потреби. Але він був 
завжди готовий до бойового вильоту.

— Якщо так, — відповів комеска, — 
дозволяю.

Іван попрямував до літака. Зустрі
лась Віра. Поглянула ніжно і протяг
нула йому гвоздику.

— О. жива, де ти дістала?!
В однієї місцевої жительки.

— Дякую! — розповів посмішкою і 
поспішив до лігака.

Штурмували ГІідкераіпо всім полком. 
Кільком льотчикам, в тому числі і 
Литвіїненкові, було наказано душити 
вогонь зеніток. На наших соколів на
пали стерв'ятники. «ЯсгрсбкіІ», що 
прикривали штурмовиків, вступили з 
ними в бій. Ворожих літаків було біль
ше. Штурмовикам довелося теж підби
вати атаки.

Передова група штурмовиків вже 
ятакуе противника. Ворожі зенітки від
крили вогонь. Це бачить Іван. А тут, 
поряд, все шаленіше »акрупувилас-а 
смертельна карусель. Раптом куля 
пронизала плече, друїа — вжалила 
серце.

Це стерв'ятник, скориставшись від
сутністю стрілка, полоснув зверху куле
метною чергою по кабіні...

Зупинися, смерть! Зупинись!
Іван чітко побачив себе поряд усміх

неної Віри. Вони бродять над річкою, 
прикрашають квітами берізку... Білими 
хатками проплив Чигирин. Над широ
ким Дніпром шумлять тополі та дуби... 
.Милі і рідні обличчя матері та батька, 
сестер і братів...

Зупинися, смерть! Зупинись!
Поряд з квіткою гвоздики — рана. 

Важко відрізнити, що червоніше — чи 
гроти прив'ялі пелюстки, чи Іванова 
кров. А під крилом — Підксраито. На 
околиці притаїлись зенітки. Вони стрі
ляють...

Зупинися, смерть! Зупинись!
Кашлянув мотор. З висоти кинув Іван 

свою машину а піке. Розкололись 
простори, важко стогне земля. Він ви
рівняв літак над са.місінськими сосна
ми. пішов ледь торкаючись землі. На
дають стволи зеніток, одна, друга, тре
тя. а далі — склад боєприпасів. В ньо
го врізається штурмовик. Вибух.

Смертельно поранений Іван Литви
ненко кинув па зенітки свою помираю
чу машину. Вибухом літака, вибухом 
свого серця подавив їхній вогонь. Пе
реміг.

* * *
Віра Рублюва — Іванова вірна по

друга, юж загинула. Це сталося v 
квітні І915 року па польській землі.

Відтоді минуло багато часу. Там, на 
землі Калевали, де колись бродили Ві
ра та Іван, уже будується Иодужем- 
ська ГЕС, буйно квітнуть червоні гвот- 
дкки.

А коли я побачу червону квітку гвоз
дики. згадую Івана Литіиііісика, свого 
земляка, однополчанина, побратима.

Він повторив безсмертний подвиг 
Гастелло,

Іван ІСАЄВ, 
колишній повітряний стрілець, 
и а фото: І. П. ЛИТВИНЕНКО.

ЗАСЛУГА 
„ПРОЖЕК

ТОРИСТІВ“
«Прожектористи» кол

госпу імені Куйбишсва 
своїми роіїда.ми заощади
ли артілі ие одну сотню 
карбованців. Напередодні 
жнив зібрались на раду, 

«прііішли перевірити готов
ність агрегатів господар
ства до збирання врожаю.

Голова групи народного 
контролю В. Я. Ііроску.ра 
підтримав намір хчопців і 
дівчат. Наступного дня 
Віктор Зіноватннії розпо
діляв ділянки за учасни
ками рейду. Микола Зоспм 
і Валентина Тарасенко, 
обізнані з технікою, по
прямували до комбайні«. 
Та їм «не Повезло». Недо
ліків не виявили. А на то
ках* побували сам Віктор, 

Катерина Пісна і Володи- 
• мир Гончарук. А ось тут 

виявилось, що в ході під
готовки до жнив, за всип
ним не помітили малого. В 
той час, як комбайни були 
готові щохвилини вийти в 
поле, а автомобілі стояли 
обладнані, на токах ще не 
відчувалось, що тут чека
ють жнив. Біля воріт пер
шого току — велика купа 
сміття. А другий—необго- 

роджоиий, бур'яном заріс, 
не мав ні зерноочисних 
машин, ні наваитажува- 
чів. Того ж дня «прожсь 
тористії» доповіли прав
лінню про наслідки пере
вірки, а колгоспники чи
тали в стіннівці колючі 
рядки.

Через кілька днів комбайни 
вийшли в поле. їх робота бу
ла під добрим контролем.

Комбайнерам Олекса її д р у 
Ліартіпіепку та Степану Кирн- 
ченку перепало під них. До
пустили брак па косовиці, 
«Прожектористи» вдарили на 
сполох. Ті спочатку спере
чались, Мовляв, і поле перів-, 
не, і каміння иатрапліоєм... 
Але гаки допелось ліквідуваїїг 
допущені огріхи.

З Інших постів також ідуть 
сигнали. Микола Зоснм по
відомляє, що простоюють ав- 
гомобілі. Це в гой час, коли 
на сусідньому полі їх не ви-- 
стачав. 1 знову «КП» при. 
йшов на допомогу.

Кажуть, літній день рік 
годує. Тож куйбіїшевці 
вже сьогодні дбають про 
врожай наступного року. 
Тут також побувало все
видяще око «прожекторне 
тів». Перевірили складські 
приміщення, як очищаєть
ся зерно. За недогляд за 
добривами дісталось доб
ре від «прожектористів» 
агроному колгоспу- і бри
гадирові.

З тракторної бригади на
дійшли в штаб «КП» вісті 
від «прожектористів»” про 
ремонт сівалок. Катя 
Дишлова, доярка, член 
штабу, подала пропози
цію негайно перевірити ро
боту, а заодно — і заго
тівлю кормів у колгоспі. І 
молоді контролери вже бі
ля ферм. Там, дивись, ви
являть неполадки в силос
ній ямі, там поцікавляться, 
чи достатньо людей, як 
ідуть зелені жнива.

Ще не підраховано еко
номічний ефект рейдів 
«Комсомольського про
жектора». Проте якщо 
сьогодні не втрачено й кі
лограма зерна, якщо на
дої молока взимку будуть 
такими ж високими, як 
влітку, то знайте: заслуга 
в цьому її колгоспних 
«прожектористів».

М. ІЛЬЧЕНКО, 
зав. оргвідділом Олек
сандрійського райко
му ЛКСМУ.

Болгарські зустрічі „Юності11
Танцювальний ансамбль Кіровоградського педінституту 

імені О. С. Пушкіна «Юність» нещодавно повернувся з по
їздки по Болгарії. Вій побував в багатьох містах цієї со
нячної країни. З квітами і пісними студентів-аматорів зустрі
чали у Варні. Толбухіно, Бургасі. Балчі. Нсссбрі. Ансамбль 
дав чимало концертів, і скрізь болгарські глядачі оцінювали 
бурхливими оплесками програму кіровоградських студентів. 
Ллє найбільше їх завоювали російський танок «Карусель» і 
український «Гопак».

Кіровоградці відвідали всесвітньо відомий Добруджанськпй 
сільськогосподарський науково-дослідний інститут, де їм роз
повіли про свої досягнення болгарські науковці. Паші зем
ляки також побували в Мавзолеї Георгія Дпмитрова і по
клали вінки.

Завершуючи поїздку по Болі арії, танцювальний колектпп 
«Юність» разом з ансамблем Софійського Будинку студен
тів взяв участь в традиційному морському святі Нептуна. 
На святі було багато гостей з різних зарубіжних країн. Во
но завершилось конкурсом творчих колективів. За чудову і 
різнобарвну композицію танку «Карусель» кіровоїрадцям 
було присуджено иеоше місце.

Л. САМАРСЬКИЙ.

КРАЩІ БОНДАРІ

Цибулівський лісотарний 
завод випускає конче необ
хідну продукцію — діжки 
для засолки огірків, помідо
рів. капусти. Продукція за
воду розходиться майже по 
всій Україні.

Бондарний цех, який на 
третину складається з ком
сомольців, цього року по
стійно перевиконує завдан
ня. А комсомольці Володи
мир Гиба, Іван Ляхов, Гай
на Павлик вважаються кра- 
іцими робітниками цеху, 
їх виробіток складає від' 
115 до 130 процентів на мі
сяць.

«НОСІТЬ НА ЗДОРОВ'Я»

З такими словами звер
тається до замовників май

стер по пошиву верхнього 
одягу Олександрійського 
райпобуткомбінату Р а я 
Шишка. Вона не лише якіс
но і з смаком виконує за
мовлення, часто замовники 
одержують одяг раніше вка
заного строку.

Добпе трудяться й май
стри пошиву в сільських по
бутових майстернях. Валя 
Бондар з Старої Осоти, Ві
ра Юхимснко із Букваря та 
Лариса Товкач з Красносіл- 
ки.

Дівчата постійно переви
конують змінні норми.

ДЛЯ ЗАПАШНОЇ 
ПАЛЯНИЦІ

Закінчуються жнива о 
колгоспі «Дружба». Добре 
попрацювали цього року

комбайнери артілі. Одним з 
кращих виявився агрегат, 
яким керує комсомолець 
Володимир Ткачепко.

На своєму «СК-4» Володи
мир скосив цього літа 160 
гектарів зернових, намоло* 
тившц 4957 центнерів хліба.

В. ТИЩЕНКО.

Олексапдрівськин район.

(‘.пікові промені весело ковзають по ГнлОму підСІкоппю, розсовують легкі фіранки на 
вікнах.

— Добрий ранок! — посміхається сонне.
— Добрий ранок! — відповідають хлопці, стягуючи з себе ковдри і зіскакуючи додолу.
Широкі коридори виповнюються дзвінким сміхом і гомоном, В умивальнику, підставляючи 

під тугі водяні струмені засмаглі мускулясті руки, тупцюють кремезні юнаки.
А поверхом вище чути:
— Дівчата, підГю-о-м!
— На зарядку!!!
Другий поверх пробуджується повільніше,
— Мишко, вставай.
— Я ще посп ію, мамо.
— Запізнишся в дитсадок.
Мишко ропир.і рученятами заспані очі І слухняно підиімастьси з ліжка.
Цей поверх займають сімейні...
■ аршій подарунок нещодавно отримали червонозорівці — гуртожиток, який мае 180 кім- 

•і.гг. Він розташований майже в самому центрі нашого нісга. П'ятиповерховий світлий буди
нок на перший погляд мало чим відрізняється від інших гуртожитків. На поверхах розтати» 
пані кухні. червоний кугок. гарний вестибюль.

Проте, не кожен іургожиток може пох залитись... кінозалом.
Іут же, на першему поверсі, скоро увійде п дію гірка їдальня.
*іа тлімку: Новий гуртожиток червонозорівців. Фото В, КОВПАКА.

Міжнародні 
курси 
закінчили 
роботу

В Ризі закінчили спою роботу' IV міжнародні літні сту
дентські курси, які проходили під девізом «В. І. Ленін, нау
ка. освіта і суспільний прогрес». Перед слухачами виступили 
визначні радянські вчені, державні і громадські діячі. Учас
ники курсів відвідали підприємства. колгоспи і радгоспи 
Радянської Латвії, зустрічалися з молодими вченими, пись
менниками. художниками і композиторами.

У прийнятому сьоголні на заключному засіданні комюніке 
відзначається, що ленінська теорія революційної боротьби 
має всесвітнє значення і творче оволодіння нею дає можли
вість ясніше побачити перспективи сучасної епохи.

Посланці молоді Європи. Азії, Африки і Л а пінської Аме
рики висловили солідарність з героїчним в’єтнамським 118110- 
дом і поставили вимогу припинити злочинну агресію амери
канського Імперіалізму у В’єтнамі.

Після закриття курсів відбувся урочистий похід молоді ВУ' 
лицями Риги.

Посланці чотирьох континентів поклали вінки до нам'ятий« 
ка В. і. Леніну.
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їв серпня 19(H) року „Молодий комунар*

Радянська автоматична станція „Зонд-7“
повернулась на Землю
14 серпня успішно завершено новим космічний екс

перимент у радянській програмі дослідження Місяця,
Аотоматична станція «Зонд-7», яка стартувала 8 

серпня, облетіла Місяць і, виконавши великий обсяг 
науково-технічних досліджень та експериментів, 
здійснила керований епдек в атмосфері Землі і м’яку

посадку в заданому районі території Радянського 
Союзу на південь від міста Кустанай.

Програму польоту радянської автоматичної станції 
«Зонд-7» повністю виконано.

(ТАРС).

З стор.

ОІ СПОГАДІВ І Іан.іса Саксагаи- 
ського, брата Іь'аиа Карповича Кар- 

иепка-Карого, кожен знає, що бать
X ко корифеїв українського театру 

працював управителем .маєтків кіль
кох поміщиків, часто їздив у справах

1 до Златополя,, Новомпргорода і Єлиса- 
ветграда, а також бував у багатьох сп
інах навколо Новомпргорода. В час та
ких поїздок він познайомився з дівчи- 
ііоіо-кріпачкою Дуняшею. Незабаром 
лоті відчули, що кохають одне одно
го. Ллє як було одружитися вільному 
та ще й «підпанкові» з кріпачкою? Пе
реговори з панами Золотіїицькнми, 
яким належала Дуняша, нічого не да- 

і.чи — треба було викупляти. І Карпо 
'Адамович заплатив за дівчину гроші. 
Під час цієї купівлі він ще раз переко

нався, наскільки облудним було базі- 
^4. канни ліберала Золотнинького про гу- 

манне ставлення до кріпаків...

НОВЕ ПРО ТОБІЛЕВИЧІВ
дістала і;а в\ театру Тобілевіїчів. 
Всі діиі Євдркії Зіііов’ївпн стали над
звичайно обдарованими і працьовити
ми акторами.

Золотницькі, Золотницькі... Зачекай
те, а де ж був їхній маєток? Що ми 
знаємо що про них?

Гортаємо сотні й тисячі сторінок різ
них довідників — немає й згадки. В

і

А втім на Золотнпцькнх не було під
став особливо гніватися — вони були 
звичайними кріпосниками, як і тисячі 
інших. А друге, завдяки їм, Дуняша 
прнстрастплася до театру, коли приїз
дила -з панами до Златополя на виста
ви, що їх кожної зими влаштовували 
в апартаментах Лопухіних. Серед ін
ших вистав тут майже кожного року 
показували «Наталку • Полтавку» 
З. Котляревського. .У виставах брали 
.участь хор і ансамбль кріпаків. Па 
сцені грала прогресивна молодь міста, 
в тому числі вчителі гімназії.

Євдокія Зінов’їпна потай ходила на 
кожну виставу і. за свідченнями дітей, 
знала кожну з них 'слово в слово від 
першої до останньої дії, могла май
стерно переказувати й співати. Будучи 
зовсім неписьменною, вона знала багате, 

цікавих подробиць про п’єси, акторів і 
авторів, могла наслідувати гру бага
тьох учасників спектаклів. Такі бесіди 
матері з дітьми покпали перший на
ріжний камінь у споруду, яка згодом

державних архівах не збереглося ані 
слова. Ніби н не було. 1 раптом — 
знахідка. Про них говориться у статті 
Федора Крнсіиа (пізніше він був стра
чений, як активний учасник Канізькою 
повстання) під назвою «Історичний 
нарис села Шпакового». Стаття вміще
на в «Херсонських єпархіальних відо
мостях» за 1914 рік. Автор пише про 
поміщика Володимира Золотнинького, 
якому належало Шпакове, як про на
божну. прихильну до церкви людину, 
відзначає його щедрість («не відмовляв 
священикам у допомозі», «пожертву
вав на церкву багато ікон»).

Золотинцький, Золоти ииькпй...

ЦЕ ПРІЗВИЩЕ ми надибуємо й 
у комедії Івана Карповича «Хазя

їн». В уста цього ліберала автор 
вклав відому словесну характеристику 
Пузиря: «Ах ти нещасна, безводна 
хмара! і прожене тебе вітер над рід
ною землею, і розвіє, не проливши і 
краплі цілющої води на ріднії ниви, 
де при таких хазяїнах засохне наука, 
поезія і благо народу!!!»

Карпснко-Карпй показав Золот- 
иицького як дворянина, який пристосу

вався до капіталізму, що розвивається 
на селі. Ного рожеврм гуманним спо- . 
•діванням, звичайно, не судилося здій
снитися. Списавши з ліберала-кріпос- ' 
пика художній образ, письменник по
казав себе глибоким знавцем житія на 
початку нинішнього століття.

До цікавих спостережень приводяіь 
роздуми і пошуки матеріалів про по
ходження прізвища «Тобілевич». З ді- 
да-прадіда в родині Тобілевіїчів побу
тує переказ про походження цього 
роду з Литви. Говорять, що предки 
переїхали звідти спершу на Київщи
ну, а потім оселилися в Турії. Тут ь'о- 

пи знайшли собі другу і иайтеплііпу 
батьківщину. Якийсь час вопи назива
лися «Тубільцями», потім «Тубілевича- 
ми» і. нарешті, Тобілевичаміі. Доказом 
цього може бути такий факт: у третім 
томі творів Карпенка-Карого є лист 
до Лукича-Левацького (стор. 220). 
у якому згадується досі нерозшукзти 
п’єса Івана Карповича «Іван Тубі
лець». І ще одне. Син Івана Карповича 
Юрій Іванович, то помер молодим, 
надрукував у дореволюційних агроно
мічних журналах кілька наукових ста
тей, підписавши їх псевдонімом Тубі
лець.

* ¥ >Г

Ми перегорнули тільки три малові
домі сторінки, зв’язані з іменами слав
нозвісних Тобілевіїчів. А скільки ще 
таких сторінок чекає свого сумлінного 
дослідника! Скажімо, хто й коли запи
сав бодай одну чи дві легенди чи пе
рекази про перебування Тобілевіїчів у 
пашім краї? Та ж тут мало не кожне 
село в тій чи іншій мірі має «Тобілели- 
чівську» сторінку в своїй біографії. 
Тим більше, що не паша славна істо
рія, наш духовний скарб!

Іван БОЙКО, * 
краєзнавець/

м. Ііовомнргород.

Володимир Варами.і ші|і.ь,.ик» в п.іаіо.мх 
місті. Школа, служба и Радянській Армії, 
праця вантажника в Одеському порту, 
будні комсомольської романтики на будів
ництві Київської ПЕС. гарячі зміїні в ли
варному цеху «Червоної зірки» — все це 
відбилось у віршованих рядках почлікую- 
чого поета.

Во.тблпмнр Барамба — член Кіровоград
ської молодіжної літературної студії «Сі
вач» .

Ще не все гаразд у Володимира із техні
кою віршування і не завжди йому вдається 
відшукати влучне слово, але є в творчості 
початківця гарна риса. Це — потяг до лю
дей. до сьогодення В. Барамба прагне 
писати не тільки про тс. що 'болить кож
ній людині. Отже, побажаємо йому добрих 
сходів па нелегкій ниві поезії.

НА ТЕМИ МОРАЛІ

ЧІ Я ІСТОРІЯ транилась в одному із сіл 
- **'Бобілшсцького району. Любі двад

цять перший пішов. Дмитру—двадцяті, 
п'ятий. Воин кохіілн одни одною, при
наймні так здавалося Любі. Але...

Ось лист, що надійшов до редакції і 
відразу покликав у дорогу:

«Я дружила з хлопцем три роки, і 
нажили ми з тім двоє дітей. Стар
шенький. Вітя. народився 25 листопада 
1967 року, а менший. Вадим. — пер
шого трапия 1969 року. Тепер Дмитро 
женився на іншій і мене покинув з 

.дітьми. Чи можу я дітям висудить по
міч? Я подала в суд. Мені сказали, іцо

Виходимо на подвір’я
,— Казала ж тобі, не вір йому. — 

зітхає мати. — Так ні. каже, він лю
бить. піп одружиться...

Люба опускає очі. її загоріле облич
чя немов ще дужче темнішає.

А через дорогу біля добротною, до
сить великого буднику за деревами 
маячить чоловіча постать і кидає злий 
погляд у наш бік. То прислухається до 
розмови Дмитро. Підходимо ближче, 
знайомимось. Невисокий, кремезний. 
Дмитро Рудяк відразу нахиляє голову, 
стискує кулаки, немов готуючись бити
ся. і кидає зло:

РОКИ...

І
такого закону пемз. А п мене немає 
можливості виховати дітей. Якби 
ко хоч трохи допоміг, а 
відмовився.

В мене також батька 
нув матір і нас четверо, 
ша. В сім’ї нсстатки.

Як бути?
Івзпцоиа Любов

і осі. райкомівський 
шаючн глибоку колію

Util під
бать- 
сивів

немає.
Я — иайстар-

(ІОКП-

II

Михайлівна». 
«газпк», зали- 

....... -------------     в розмоклому 
від дощу грунті, підрулює до невели
кої хттшиї на краю довгої, зарослої 
сноршпсм вулиці. «Це Іванцовн я:п- 
путЬ- . — каже русявочолий секретар 
........... '............. колгоспу.

Двері

і ягут.„ . _ ____  _________
комсомольської організації 
виходячи з машини. Стукаемо. ____
відкриває дівчина в ситцевому платтяч
ку. Знайомимось. Це—середульша. Ма
рійки, вона в дев'ятий клас перейшла. 
В невеликій кімнаті що троє дітей — 
четвертокласниця Оденка і Ліобпні — 
Віктор і зовсім крихітний Валим. Може 
його підриту і не помітили б, так він 
досить настирливо нагадував пі>о Себе 
плачем.

Згодом вбігла захекана Люба і поча
ла забавляти найменшого, в вслід за 
нею з'явилися мати Ганна Григорівна 
і недавня випускниця Галпнкн; Тепер 
нони уже втрьох працюють доярками. 
Але з кутків все ще визирають нестат- 
кн. бо переїхали сюди порівняно недав
но. ке встигли обжитися, хоч I заробіт
ки тваринників непогані.

Рудчк-
Дмитріп 
Микола 
Він віл-

— Що вам віл меце 
треба? То не мої ді
ти. Я з нею вав галі 
не зустрічався. Гуля
ша попа...

Я дивлюсь на хму
рого. зарослого щети
ною Дмитра і думаю: 
«Не любиш ти, 
Дмитре, і свою попу 
дружину, інакше за 
ЦІ дпп дотові дні. 
що був дома, а не па 
тракторі, знайшов би 
бодай десять хвилин, 
щоб поголитися». Але 
вголос я нічого не 
встигаю сказати, бо 
з'являється 
старший, 
батько — 
Андрійович.

.разу теж переходить u атаку:
— Що ви хочете? -У нього є пжс 

сім’я, з нею. — киває п бік Любиного 
подвір’я. — не розписаний, нічого не 
має спільного. А хто з нас tie паруб
кував? І.

І одразу ж спохватившись, що ска
зав зайве, починає іншу пісню:

— Ми — люди чесні, нічого не вкра
ли. весь вік проробив чесно...

А хіба не злочин вкрасти в людини 
щастя, залишити напризволяще своїх 
дітей? Хай немає відповідних статей у 
карному кодексі, але ж с людська со
вість. найелементарніша порядність! А 
Дмитро -і тими поняттями якраз і не в 
ладах Він намагається довести, що 
з Любою І не зустрічайся навіть А 
його ж тігка років під п’ятдесят віком 
говорить:

— Поганому виду нема стиду. Він як 
з армії прийшов, так днював 1 ночував 
у Люби. А тепер ВОД)' мутить..,

Те ж чуємо і від інших сусідів.
Лиш у Дмитри немає мужності гля

нути правді в очі. На якусь мить мені 
було здалося, що Дмитро вагається, що 
він ось-ось розкриється. Але цс ваган
ня. очевидно. ПОМІТИВ І батько й ВІД- 
разу вклинився п розмову, а за ним і 
мати — Олександра Василівна:

•— Вп були в них у хаті?.. А вона 
знаєте яка...

Обоє ірудьмті 
кожного, хто хоч 
порядності сипа. ... ____  ___
більш прикро, адже, засліплені своєю 
батьківською любов'ю, з думкою зроби
ти добро вони чинять лихо. Вони на
стояли на тому, що Люба Дмитрові 
«не пара» (і це вже н той час. коли 
перед подвір’ям бігав їх внук, так схо
жий на Дмитра') і псе готові зробити, 
щоб Дмитро, бупа. не визнав, що то- 
таки його літи. І результат — дві не
щасливі. знервовані сім'ї. А як їм. 
батькам, тепер дивитися, коли малень
кий Віктор з криком «татку!» біжить 
за Дмитром, чути, як цей крик поло- 
сує серце бажаній невістці?

Вчинок батьків поглибив лихо, а пер
шопричину його слід шхкати в пове
дінці Дмитра і ,’Іюбп. Чому так тра
пилося?

В свій час видатний педагог А. С. 
Макаренко говорив: «Ми повніші вміти 
кохати»... і підкреслював: 
ні до любові підходити 
тдрапомнелячі люди, то 
та себе, і тоді не може 
них драм...»

В стосунках же Люби 
мою думку, якраз і відсутня 
елементарна розсудливість. " 
іїадцять Люба стала матір'ю. Не було 
ні квітів, ні подарунків від Дмитра, 
таких традиційних в нашому житті, які 
вінчають радість любові — народжен
ня полого життя. Він почав сторонити
ся Люби, зустрічатися так. щоб вдвох 
помеїіше попадати людям па очі. 1 не
вже могла після цього Люба так сліпо 
вірити’ Як могло вс-нп після цього пі 
РИГИ?

Дивно й Інше. І Люба, і її сестри 
Галина — комсомолки. В артілі, де во
ші працюють, комсомольська організа
ція нараховує близько сорока 
ВЛКСМ. ' 
помітив» 
не тому. 
ЛИТЬ. ЩО
«недотроги» ...
пп ж, ці знахабнілі ______
споїм довірливим подругам отой образ
ливий ярлик: «гуляша». І ми їм. бу
ває. віримо.

А може мовчать комсомольці, бо вва
жають нетактовністю втручатися в ін
тимне життя’ Може Іі так. Але еони 
взагалі дуже мило приділяють уваги 
вихованню культури поведінки. І в цьо
му велика біда. Адже за висловом на- 
оолііої артистки СРС.Р Наталії Ужвій. 
любов - ие І є найвище вираження 
культури відносин.

Такий моральний аспект цієї справи. 
З відомих чи гачу причин прізвища 

Люби і Дмитра ті змінив. В Бобринсиь- 
кому райкомі комсомолу І народному 
суді попи відомі. Тож слово за 
установами.

готові стати проти 
трохи сумнівається в 
1 від цього стає що

«Мн новіш - 
як свідомі, 
відповідають 
бети любоп-

і Дмитра, на 
бодвй 

В дев’ят-

члекін 
Але ЧОМУСЬ ніхто т них «яс 
любовної драми. Чому? Чи 
то новітні донжуани доно- 
бути ДІВЧИНОЮ не МОДНО. ЩО 

не сучасні’ А потім по- 
хлопці. ЧІПЛЯЮТЬ

І

8

І

І
І

в. цвях
спецкор «Молодого комунара»

Похідні сурми
Засурми у сурму, юнарме, 
Про орлиний стрімкий політ. 
Як збиралися чорні хмари, 
Як рушали бійці в похід. 
Як прощалися біля хати. 
Де сріблилися ясени. 
Як на бій виряджала мати: 
«Повертайтесь, мої сини!» 
Як рубали разом з Будьониим 
Білих банд лиховісний рій 
І мужнів над Дніпром і Доном 
Бойовий вісімнадцятий рік.
Засурми у сурму, юнарме, 
Про тривожний багряний слід, 
Як збиралися чорні хмари. 
Як рушали бійці в похід.

Село
Село! 1 враз війнуло 
Димами з димарів, 
Запахло теплим мулом 
З рибальських ятерів, 
Люцерною із лугу 
Та медом із гречок, 
Землею із-під плуга, 
Волошками з толок.
Та ще отим знайомим, 
Що бліднуть всі слова, 
Що тільки з рідним домом 
Пов'язане буяв

Сонце і дівчина
Палає червона хустина.
I б'ється на вітрі, як птах... 
Дівча у ажурну кабіну 
Підтягується на окка»

і ось вже ->д >.<іни будови. 
Гойдаючись, цегла пливе.
А листя в алеї кленовій
Тріпоче в росі, як живе.
І барвами ранок іскриться.
І золотом сяє стріла... 
Здається, струнка крановщчця
І сонце з землі підняла.

Кагани'
Було ДИІИНсіай юподие в мене. 
На свято, будні одні штанці. 
Смутливе бачу обличчя нені 
В кімнат; темній при каганці.
Матусі руки снують над щитком. 
Нитки лягають на полотно.
Ледь чутно пахне від печі житом 
І глечик світить щербатим дном.
А я, набіїавшись надворі, 
Беру буквар і — на стілець!
Кладу на гнотик щіпку солі, 
Щоб не чадіє наш каганець.

Володимир БАРАМБА
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ГОЛУБІ ДОРОГИ 
СЛАВИ

Життєві дороги. Різні 
воші бувають. В одних — 
прямі, широкі, в інших — 
криві, плутані.

Дорога Михайла Про- 
коповрча Дикого почалася 
від берегів Дніпра, де на 
високих горбах і розло
гих долинах розкинулось 
поважне село Велика Анд- 
русівка.

А ще скажемо, почалася 
вона в знаменному і неза
бутньому році — 1917-му. 
Саме тоді в далекому 
Петрограді народ взяв у 
свої руки владу.

На весь світ пролунали 
закличні, віщі слова:

— Всім, всім, всім!
— Мир народам, земля

— селянам, заводи — ро
бітникам!

Перші кроки маленького 
Михайлика ступали у вир 
революції. Землею рідною 
котилася громадянська 
пінна, огортала край роз
руха. Та все владніше ши
рився поступ нового жит
тя, міняючи психологію і 
спітогляд селянина.

Семирічним хлопчиком 
Михайлик іде до школи 
Успішно скінчив її. Потім 
вступає до школи сільсь
кої молоді. Навчання у 
нього поєднується з робо
тою в перших колектив
них господарствах, 
ме створювались у 

| В 1930 році 
| приймають в ряди 
І ського комсомолу. 
І через рік його

що га
сел і.' 
хлопця 
Ленін- 
а вже 

обирають

пропагандистом, а потім 
і секретарем комсомольсь
кої організації.

Життя було широким, 
неосяжним, хотілося його 
збагнути, побачити, пізна
ти. 1 юнак їде в Дніпро- 
дзержинськ, вступає до 
металургійного технікуму. 
Готувався ------- ~ —
фесії. Та 
кала його 
дснів.

В 1935 
куренпк 
спецнабору 
ся в Луганську школу вій
ськових льотчиків, а че
рез два роки навчання — 
в крейсерську авіаескад
рилью Військово-Повітря
них Сил СРСР.

Дорога Михайла Ди
кого круто злітає вгору — 
в небесну синь. Треба і в 
повітрі берегти спокій рід
ного краю. Та не довго 
тривав мир. Почалася вій
на з б і л о ф і н н а м я. На 
грудях Михайла Дикого 
засяяв орден Червоного 
Прапора. «За мужність і 
відвагу в бою», — так 
гласив Указ Президії Вер-- 
ховної Ради СРСР.

Одного ворога подола
но. Та немає спокою на 
кордонах, вороги знову 
брязкають зброєю.

Настав червень 1941-го. 
22 число — неділя. 1 рап
том — війна!

Михайло Прокопович 
.тоді саме служив па Кав
казькому побережжі у

до мирної про- 
Вітчизна пекли- 

на захист кор-

році четверто- 
технікуму по 

направляєть-

винищувальній авіації' 
протиповітряної оборони.

1 _ Переводять у впнищуваль- 
■"'■ну групу Керченської 

дільниці фронту. Він — 
командир авіаескадрильї.

В червні 1942 року на 
ного грудях засяяв другий 
орден Червоного Прапо
ра. Цього ж року Мп.хаіь 
ла Дикого приймають в 
члени Комуністичної пар
тії.

І знову бої. Під Туап
се, па Чорноморському по
бережжі від мису Хако 
до Сухумі...

Батьківщина високо оці
нює моральні якості бсіК- 
вого льотчика, на той час 
командира 236 Червоио- 
прапорпої винищу валь
ної авіадивізії.

І травня виходить Указ 
Президії Верховної Ради 
Союзу РСР: «За зразкове 
виконання бойових зав
дань командування на 
фронті боротьби з німе
цькими загарбниками і 
виявлені при цьому геро
їзм і відвагу удостоїти 
Михайла Прокоповича 
Дикого високого звання 
Героя Радянського Сою
зу».

.'..Михайло Прокопович 
— учасник боїв за звіль
нення від 
загарбників Західних об
ластей України, Молдавії, 
Румунії, Болгарії, Югосла
вії, Угорщини.

Груди Героя прикраси
ли ордени Олександра Пев- 
ського, Вітчизняної війни 
1-го ступеня та інші.

По війні було зроблено 
підрахунки: 367 бойових 
вильотів, більше 100 по
вітряних боїв над лінією 
фронту, 18 особисто зби
тих ворожих літаків. 88 

разів водив Герой ескад

• З НАШОГО КРАЮ
, 4

фашистських

"Л

рилью на штурмовку 
військ і техніки гітлерівців, 

здійснив Гп 
штурмовкою 
рога. Такий ......
список М. П. Дикого.

В післявоєнні роки 
Михайло Прокопович про
довжує службу в Радян
ській 
звання 
чик 1-го класу».

З 1958 року — М. П. 
Дикий у відставці. Жив у 
місті Вінниці, працював в 
міру своїх сил.

...Чи не щороку Михай
ло Прокопович відвідував 
своє рідне село Аидрусів- 
ку. Бажаним гостем завж
ди був він у сільській 
школі. Часто виступав пе

ред піонерами і комсо
мольцями, ділився спога
дами про буремні роки ве
ликої битви з фашизмом.

Та рани, одержані на 
війні, підточили здоров'я 
льотчика. Кілька років то
му його не стало.
Юні андрусівці свяго 

шанують пам’ять про сво
го Героя-земляка. В сіль- 
сы ій школі вони обладна
ли куточок, 
подвигам М. П. Дикого.

. Хто знає, 
дороги, почавшись па бе

регах сивого Дніпра, під
німуть славу рідної краї
ни на безмежну височінь.

У 
і 

всі круті 
перевали і ви- 

магістралі жпт- 
і широкі, як у 

Прокоповича

50 розвідок із 
військ во- 
послужили

Армії. Одержує
«Військовий льот*

присвячений

може і їхні

Дороги... Вони різні 
різних людей. Хоробрі 
мужні долають 
підйоми та 
ходять на 
тя. Прямі 
Михайла 
Дикого.

Життєві 
кличуть нових Героїв.

В. ЖУРАВСЬКИЙ.
Світловодськнй район.

дороги... Вони

„ВОНИ ДЕСЬ ТУТ...«
Нудний, нескінченний дощ повис над землею. Вітер жме

нями кидає в обличчя дрібні холодні краплі. Стати б спи
ною до вітру, чіі зайти до якогось під’їзду...

Ще здалеку сержант Василь Макущенко помітив незви
чайну метушню на розі вулиці.

— Бійка! — зойкнуло в серці.
Через кілька хвилин піп разом з сержантом Володимиром 

Шпаком був па місці події. Біля паркану стояв закривавле
ний, знесилений хлопець. Хулігани нанесли йому три ножові 
рани і втекли.

— Швидку допомогу! — випалив Макущенко своєму това
ришу, а сам побіг наздоганяти правопорушників.

«Вони десь тут... десь недалеко...» — роїлось в голові.
В провулку помітив силуети двох, що озираючись бігли в 

темряву вулиць.
Від нестримного бігу ноги палилися свинцем, груди паші

ли жаром.
«Зняти б шинелю... ні, пс встигну».
«Три правопорушника доставлені в міський відділ міліції 

сержантом Макущенком», — скупо закінчуються протокол 
події.

Я зустрів його в оточенні товаришів по роботі.
— До мене? — здивувався Василь.
— Розкажіть, будь ласка, про себе...
— Та говорити нічого...
На вулицях буяла весна. В кожен куточок міста долинали

НА СЛУЖБІ НАРОДУ

терпкі пахощі набубнявілих бруньок, невгамовний шум вес
няного птаства. Кожен ранок зустрічав Василя за підруч
никами. Він готувався до складання іспитів на атестат зрі
лості.

— Часу не вистачає... — скаржився сержант .міліції. — 
Вночі чергую. Зрлику — школа. Після школи — тренування.

Василь Маку щепко — першорозрядник з волейбола і важ
кої атлетики.

— Волейбол — це швидкість, реакція, спритність, а штан- 
іа—воля і сила. А нам, міліціонерам, треба і перше і друге.

їду разом з струнким молодим міліціонером вулицями 
міста і дивуюся, скільки у нього знайомих.

—Добрий день! — вітається до мого супутника літня жінка,
— Ну, як справи?
— Та, спасибі вам. не знаю, як І дякувати.
Неквапливо, з усіма подробицями, хвилюючись і радіючи, 

розповідає мені сержант про людей, які колись спіткнулись 
на своєму життєвому шляху, а зараз своїм близьким прино
сять радість.

Сотчі людей знає цей молодий хлопець. Сотні. І у кожно
го спій характер, своя доля.

Завжди бути поруч, допо'магати в біді — таке головне 
правило в роботі чергового Василя Макущенка.

Прощаючись, я запитав у нього:
— А що вас захоплює в роботі міліціонера? Романтика? 
Він посміхнувся...

Є. ПАНОВ.

І. ПОСТРІЛ 
НЕ ПРОЛУНАВ

вз

О СИДІВ у затоці Висі, 
** чекаючи вечірнього пе
рельоту. Сонце стояло ще 

височенько, вітер втихав і 
тихо шумів очерет.

Раптом бачу — з вер
шини випливає дика кач
ка, але якась незвичайна, 
висока, неначе щось везе 
на спині.

Звідти виплив і човен, 
переслідуючи її. На ньому 
сидів мисливець Павло 
Стогній, гарячкуватий, за
пальний. Віддаль між ним 
і качкою все зменшува
лась, ось він потягнувсь 
до рушниці, однак качка 
чомусь не злітала. Ось він 
вже й цілиться, ще мить— 
і пролунав постріл, та

Павлові навперейми, пря
мо під рушницю виїхав 
другий-мисливець дід Во
лодимир і щосили закри
чав:

— На кого ти підняв 
рушницю?!

— А тобі хіба вилізло?
— Я тебе вилізу, гаспи

де! Не смій!
Тепер і я побачив, що в 

качки на спині сиділо, зав
мерши, мале каченя!

Мабуть, в дощі її пер
ше гніздо затопила вода, 
а це мале з другого ви

водку.
Дід Володимир ще 

довго лаяв Стогнія, а кач
ка випливла на середину 
річки, каченя сповзло з 

неї, і вони обоє швидко 
помчали у рятівний оче
рет....

Того вечора ми не зро
били жодного пострілу.

2. ТІЛЬКИ В ЛІТ!

ЛЛВДО таки догрався!
Чи спав, чи дрімав на 

човні, проснувсь і очей не 
протер, до рушниці і дуп
летом:

— Бах! Бах!
! качки мов не було. 

Тільки... білої... свійської. 
Колгоспної, що проплива
ла недалеко від очерету.

Недалеко в човні був і 
єгер. Розсердився, стра
шенно лаявсь, збирався 
забрати у Павла рушни
цю, накласти великий 
штраф. Павло благав його 
з півгодини, єгер пом'як
шав, згодився, щоб Павло 

у артіль на ферму поніс 
свою качку, поніс вдень, 
щоб усі оачи.іи.

Він поніс, би що мав 
робити?

І тепер, коли хто питав 
його, яке найголовніше 
правило на полюванні, він 
гляне з-під лоба і сердито 
відповість:

— Полювати треба тіль
ки в літ!

3. КІЛЬЦЕ
ІГ Н ХАМЛО Васильович, 

мисливець і рибалка, 
приніс до мене кільце з но
ги впольованої качки, і ми 

вклали його в конверт, 
послали -в Москву в Зоо
логічний музей МДУ в 
бюро кільцювання і про
сили сповістити нам, звід
ки ж залетіло те малень
ке чирятко. Відповідь при
йшла не зовсім швидко, 
але прийшла. Виявляється, 
що те чиря закільцювали 
1962 року аж на Уралі.

Далеко залетіло воно! 
Микола СТОЯН.
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ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.
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Листя, як зорі, обтрусить.

Фото В. КОВПАКА,

і ХРОНІКА ЗМАГАНЬ
@ ПЕТРОВЕ. При підведенні підсумків огляду вій-* 

ськово-спортивного конкурсу району серед первин
них комсомольських організацій визначена краща 

Г комсомольська організація Балахівського вуглероз
різу. 32 комсомольці займаються у спортивних сек
ціях. 31 чоловік виконали норми значкістів. 57 спорт
сменів прийняли участь у поході по місцях бойової 

В слави.
© ОЛЕКСАНДРІЯ. Норми ГЗБ виконали 840 комсо- 

В мольців, а 262 юнаків і дівчат вибороли нор/лотив на 
значок «Турист СРСР» в цьому році.
О КІРОВОГРАД. До Дня фізкультурника в спорт

клубі «Зірка» пройшли змагання по самбо. Особисту 
першість зайняли десятикласник Юрій Квітко, Олек- 

« сандр Донченко, Валентин Ханцевич.
«—............................. ......

НА ОСТАННІХ ХВИЛИНАХ
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У позавчорашн ь о м у 
матчі на першість країни 
з футболе серед команд 
другої групи класу «А» 
суперниками кіровоград
ської «Зірки» були мину
лорічні чемпіони України 
— тернопільські футболіс
ти «Авангарду». Гра про
ходила в Тернополі під 
час великої зливи.

Та погода не остудила 
запалу суперників. 1 ті і 
інші грали з ловкою від
дачею сил. Адже обидві 
команди в останніх мат
чах зазнали поразок і ціл
ком природно, що жодній 
з них не хотілося продов
жувати цю неприсмну тра
дицію.

Багато зусиль і старання 
доклали господарі поля, 
щоб реабілітуватися перед 
своїми прихильниками за 
ряд прикрих невдач (зо

крема «Авангард» у пе
редостанньому турі про
грав житомирському «Ав
томобілісту» з рахунком 
0:5). Вони створили кілька 
загрозливих моментів біля 
воріт кіровоградців. Але 
наші земляки виїримали 
натиск, гостро контратаку
вали, а потім перехопили 
ініціативу і диктували тер- 
нопільцям свою волю.

Єдиний гол, забитий Вік
тором Квасовим на остан
ніх хвилинах у ворота 
«Авангарду» вирішив до
лю матчу на користь «Зір
ки». Співавтором гола став 
Андрій Гайкович, який 
майстерно обвів трьох за
хисників і своєчасно від-' 
пасував м’яч Квасову.

Післязавтра — наступний 
тур. «Зірка» гратиме в 
Хмельницькому з місце
вими динамівцями.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ПОНЕДІЛОК. 18 серпня. 

Перша програма. 17,-10 — Те- 
левісті. (К). 18-00 — Для шко- 
іярів «Фізкульт-ііривіт». (К). 
І8Д0 — До Дня Повітряного 
Флоту. СРСР. «Дороги над 
планетою». (М). 19.00 — «Ор
лята вчаться літати». (Кіро
воград). 19.25 — Хронікальїіо- 
доку.ментальний фільм «Під
літок». (Кірової рад). 20.25 — 
Наші оголошення. (Кірово
град). 20.30 — Інформаційна 
програма «Час». (М). 21.15 — 
Прім ра ма кольорової о те
лебачення «В кадрі тіль
ки льоїчнкн». Концерт. 
(М). 22.15 — Чемпіонат СРСР 
з легкої атлетики. 23.30 — По
пики. (ІЧ).

ВІН ГОРОК 19 серпня. Пер
ша програма. 11.00 — Гелевіс- 
•ті. (К). 11-10 — Кіножурнал та 
художній фільм «Врятуйте

утопаючого». (Кіровоград). 
17.00 — Вистава Луганського 
драмтеатру. ІО. Чепуліи. «Си
ла кохання». (Кіровоград), 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Час». (М) 19.30 - Уро
чисте відкриття Днів культури 
Румунської Соціалістично* 
Республіки в СРСР. присвяче
не 25-річчю з лня визволення 
Румунії від фашистського іг*л.^_
В перерві — Новини. (М).-"*^ь^* 
22.30 — Чемпіонат .СРСР з лег
кої атлетики (В запису). 23.30
— Новини (М)

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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