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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Павкою Корчагіним у буремні дні 
По фронтах носилася на вогні-коні. 
Зранена і змучена ні, не впала ниць: 
Сміливо підводилась проти блискавиць.

А пізніш, змітаючи з шляху збрід і бруд, 
Зводила, дерзаючи, красень Дніпробуд. 
У тайгу незвідану на Далекий Схід, 
Батьківщині віддана, прокладала слід.

А як хмара чорная стала наступать, 
Вийшла, непоборная, щастя захищать,
З месницькою зброєю, з духом бойовим. 
Підвелася Зоєю, встала Кошовим.

І пройшла дорогами бойових звитяг, 
Щоб піднявся радісний перемоги стяг.
Й знов над Батьківщиною сонце зайнялось. 
З дружним співом юності у віках сплелось.

На будовах-велетнях і на цілині 
Юність знов прославила трудовії дні...
І хвалу співає їй рідний наш народ, 
І тепер іде вона в сяйві нагород —

Ленінська, гартована, завжди молода, 
У боях — не скорена, у труді — тверда. 
В ній наснаги дужсї — полум'яний цвіт, 
їй рости без старості сотні сотень літ!

Георгій ЩЕРБИНА.

Завтра комсомолія Країни Рад 
вступить у свій п’ятдесят другий 
рік. У розмірений ритм трудового 
будня ввіллється сурма бойового 
переклику рядів молодих творців, 
рапорта їх перемог і досягнень.

Минає ще один комсомольський рік. 
Яким, і чим увійде він в історію нашої 
Батьківщини? Для Ленінського комсо
молу він був не рядовим роком. І не то
му, що почався полощешіям святкових 
знамен, коли ми відзначили піввіковий 
ювілей Ленінської Спілки Молоді. Ком
сомол записав на свій особистий рахунок 
новий перелік добрих справ, нові пере
моги, здобутки, перш за все. — у своїй 
трудовій діяльності, політичному загар
туванні.

Джерелом, від якого юнаки і дів
чата Радянської Вітчизни взяли сві- 

но- 
ста-

натхнення, свіжі сили, 
плани і новий розгін, 
настанови рідної Комуністич

ної партії, висловлені нею молоді в 
Постанові «Про 50-річчя ВЛКСМ та 
завдання комуністичного вихован
ня молоді». Само вони стали про
грамою дальшої діяльності Ленін
ського комсомолу, дали поштовх до 
значного посилення уваги і допомо-

роботі 
комітетів,

ги партійних, радянських та госпо
дарських організацій 
комсомольських

Відчув цю допомогу та увагу 1 ком
сомол Кіровоградщини. Питання дія.ть« 
пості окремих комсомольських організа- 
цій було заслухане на бюро обкому пар« 
тії, повсюдно відбулися пленуми МІСЬК
КОМІВ та райкомів партії, на яких обго
ворювалися насущні проблеми комуніс
тичного виховання молодої аміни.

А у відповідь <— широка ініціатива 
комсомольської маси, нові починання мо
лодіжних колективів. Молоді механо- 
складальники із заводу <Червона зірка» 
закликають достроково завершити ви
робничі плани п’ятирічки, якомога біль
ше зекономити коштів і матеріалів, но- 
воархангсльські, повоукраїнські, олек
сандрійські механізатори виступають за 
високу культуру землеробства, гайво- 
ронські доярки — за збільшення продук
ції тваринництва.

Найяскравішим прикладом ентузіазму 
молоді була їх участь у Всесоюзному 
комуністичному суботпику, що стала 
першим трудовим екзаменом у Ленін
ському заліку. Десятки сівалок зібрали 
безкоштовно в той день червопозорівці, 
знам’янські залізничники відремонтува
ли десятки вагонів, електровозів, тепло
возів, підготували великовагові поїзди.

А якщо говорити про другий етап Ле
нінського заліку, то чи не найвищим, 
найрадіснішим був трудовий доробок мо* 

лодих хліборобів Кіровоградщини. 1 міль« 
йон ЗО тисяч тонн дорідиоґо Кіровоград», 
ськото хліба прийняла у свої засік? 
Батьківщина. То праця І невтомних ру? 
Комсомольців та молоді області.

Комсомольсько-молодіжний колектив 
тракторної бригади Василя Моторного з 
Новоархангельського району виростив по 
42,5 центнера озимої пшениці з гектара, 
виступив ініціатором походу механізато
рів за високий урожай всіх культур у 
наступному Ленінському ювілейному ро
ці. Хто такий Василь Моторний, брига
дир? Закінчив сільську школу, став ме
ханізатором. Пішов у ряди Радянської 
Армії, до загартувався і виріс, а після 
демобілізації — знову рідно поле. За 
чесну працю та ініціативу висунули його 
бригадиром роботящого колективу. Зви
чайна біографія.

І це найважливіша, найбільша 
прикмета нашого комсомольського 
сьогодні. Саме життя з його кипу
чими буднями-тоорцями, невтом
ними творцями-людьми виховує 
в нас і почуття господаря своєї 
країни, і дерзновенного будівничо
го, і захисника.

Готуючи гідну зустріч 100-річчю 
з дня народження В, І. Леніна, ком
сомол Кіровоградщини бере прик
лад, снагу і силу Із своєї комсо
мольської історії, з ЇЇ п’ятдесят од
ного, сповненого тяжких випробу
вань, радості перемог, — п’ятдесят 
одного року.

РЕПОРТАЖ 
ОСІННЬОГО 

ДНЯ

г

Падало багряне І хрещате. 
Юнки ловили ного на гарячі 
долоні і знову підкидали вго
ру. Воно переверталось у по
вітрі і великими черленими 
зорями попільно опускалось 
на землю,

Таня Хаустова поправляє ху
стку і зиркає на годинник.

А пін повільно І по-ділово
му зводить до купи дві то
ненькі стрілки. Без четверті 
вісім біля штабелів цегли 
розпсрпуг.ся самоскид. Смаг
лявий водій хвацько підкинув 
дверцята:

— Привіт бригаді Шияна!
Розчин сизою хмарою сповз 

з гладенького бляшаного 
днища, і Василі. Петров, 
групкомсорг бригади, поліз з 
лопатою на кузов, щоб почис
тити залишки.

Здавалось, листя падало з 
білих хмарин і, б’ючись об 
натягнутий шнур, починало 
крутитись в повітрі. Точно о 
восьмій над кладкою зацоко
тіли кельми. Так, рівно о вось
мій. Адже кожна хвилина мо
же перетворитись в цегляний 
ряд.

В молодіжній бригаді муля
рів комуністичної праці О. С. 
Шияна знають ціну хвилинам. 
Про це красномовно спідчать 
червоні вимпели на стіні ви- 
копробської, численні грамо
ти. 1 якщо до цього доповни
ти, що бригада знаходиться 
на господарському розрахун
ку, то відразу станс зрозумі
лим, чому в кожному зобов’я
занні будівельники обов’язко
во дають слово боротися за 
економію будматеріалів. І ще 
не сталося такого, щоб це 
слово було кинуте на вітер,

наприклад, на останньому 
будівельному об'єкті колек
тив зекономив залізобетонних 
матеріалів на 02,5 тисячі кар
бованців...

А листя кружляє над голо
вами, осідав на цеглу, яку 
дерев'яною ручкою кельми 
вправно пристукує Аня Голум- 
бовська,

— Дівчата, підніміть шнурі 
— гукає Валентина Докіенко.

Капітальна стіна на другому 
поверсі гуртожитку Кірово
градського сільськогосподар

ського технікуму дзвенить ДІ
ВОЧИМИ голосами І похвнлнвпо 
підростає на сім сантиметрів, 
тобто, на цілий ряд.

Таня Хаустова опускає ви
сок і прискіпливо перевіряє 
власний укіс. Це наймолод
ший муляр бригади, їй лише 
сімнадцять років. Вона комсо
молка, член редколегії 
бригадної стіннівки, Пише 
вірші.

І, звичайно, е її частка в 
недавній трудовій перемозі 
колективу, коли у змаганні 
на честь 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна брига
да О. С. Шипна до Дня бу
дівельника вийшла на перше 
місце в управлінні.

— Обіді — кладе кельму Ві
ра Дерун.

— А п справді, — кидає Ва
силь Петров 1 тут же, — Аня 

і Таня, є серйозна розмова.
Ну, розмова зрозуміло 

яка. Будуть випускати стін
нівку. Ні, цс не звичайна стін
на газета на шматку білого 
ватману з вузенькими колон
ками, заповненими дописами. 
А це...

Справді, треба віддати на
лежне редколегії. Газета 
оформлена не тільки зі сма
ком, а й з любов’ю, в орна
менті праворуч — зореносний 
Кремль виграє рубіновою зо
рею, ліворуч — профіль В. І. 
Леніна.

Осінній день на рудому ко
пі об’їхав будівельний май
данчик, де працюють муляри 
О. С. Шияна, 1 підкрутив 
стрілки на годиннику. Це був 
звичайний будень, Будівель
ники вклали по півтора — два 
куби цегляної кладки. І якщо

підрахувати, що куб має 400 
цеглин, а цеглина важить З 
кілограми, то не важко підсу
мувати. що кожен з них пе
рекидав за день своїми рука
ми кілька тонн вантажу.

Гуртожиток помітно підріс. 
По плаву здача цегляної ко
робки в другому кварталі на
ступного, але мулярн здадуть 
її в листопад! цього року, І 
в цьому можна не сумніва
тись. Адже 1 зараз, незважаю
чи Іноді на нестачу бетонних 
плит, бригада виконує щомі
сячні завдання на 140 — 150 
процентів...

Падало багряне І хрещате. 
Будівельники складали інст
румент, переодягались. Нічого 
особливого сьогодні не ста
лось. В обід не читалась по- 
літінформація (бо проводи
ться вона не щодня), комсо
мольці не розпікали прогуль- 
пиків (бо їх у бригаді немає).

Рядовий депь. І тільки лис
тя сьогодні падало тихо І м’я
ко, ніби нагадувало, що ско
ро листопад. Незабаром свя
то Великого Жовтня. А до 
цього бригада готується по- 
особливому.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

На знімку: На кладці Тапя 
Хаустова.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА,

Комсомолець Іван Хмелюз з колгоспу імені Ульянова == 
рекордсмен Ульяновського району. Його п’єдестал слави «ч 
«капітанський місточок» на зернозбиральному комбайнів 
7087 центнерів хліба зібрав він цього року, веремігшн в зма« 
ганнІ молодих комбайнерів.

Восени Іван переобладнав свій комбайн на бурякопаванч 
тажувач і щодня вантажить па машини по 90 — 100 тонів 
цукрових буряків. Горінь робота в завзятих руках!

Фото В. КОВПАКА, і



--------- • 2-3 стор.

[(’ ІЛЬКА днів тому двері мого ка- 
“ бінету рвучко відчинилися і на 
порозі схвильована, з 'розчервоііілнм 
обличчям і радісними очима стала 
Віра Головснко.

— ПриІІНЯЛІІ?
• - Такі

Я міцно потиснула подрузі руку. 
Віра — секретар комітету комсомо
лу колгоспу імені Богдана Хмель
ницького, один з кращих ватажків 
сільської комсомолі!. Партійна ор
ганізація колгоспу прийняла її кан
дидатом у члени КПРС, і оце вона 
приїхала на затвердження бюро 
райкому партії. Заповітна мрія дів
чини здійснилась. Вона стала кому
ністом. Для неї цс велика радість, 
особисте щастя, бо відчувати себе 
часточкою сили, яка рухає вперед 
історію — хіба це не прекрасно?

Разом з цим у цьому факті від
билась, як у краплині води, турбо
та партії про громадсько-політич
ний гарт 1 ріст комсомолі?, її гли
боке довір’я, несхитна віра в мо
лодь. Юнаки і дівчата нашого райо
ну розуміють це серцем і розумом. 
1 прагнуть всіма помислами своїми, 
всіма ділами довести, що вони без
межно віддані справі Леніна, справі 
партії. І саме зараз, коли вони бе
руть участь у Всесоюзному Ленінсь
кому заліку, їх вклад у підготовку 
до 100-річчя Ілліча в найбільш зри- 
мим, вони ідуть під червону руб
рику звершень народу.

У сільськогосподарському внроб- 
.ннцтві в нашому районі зайнято 

1011 комсомольців. їх вп зустрінете

«Іду ПІД
скрізь: на фермі, у полі, на трак
торному стані. І де б не були
комсомольці — за кермом комбайна 
чи біля доїльної установки, на трак
торі чи біля силосної траншеї—скрізь 
вони, як писав пост, «вагомо, зри
мо» виосято спій пклад у те, що 
ми називаємо зміцненням економіки, 
і но просто вносять 
виступають з цінними

Навесні цього року 
ко-молодіжна група 
колгоспу «Росія» звернулася до всіх 
молодик трактористів району з зак
ликом організовано, а головне — 
високоякісно провести весняне боро
нування, оранку і сівбу. Всі ми зна
ємо, яка погода була цієї весни. 
Ллє наші хлібороби, разом з ними н 
молоді механізатори, перемогли. Во
ни виростили по 32,4 центнера зер
нових з гектара, в тому числі по 
35 центнерів озимої пшениці. Тако
го врожаю в нашому районі ще не 
було. 
39236 
29203 
ває.

На ...
працювали всі комсомольці. Та осо
бливо слід відзначити механізаторів 
комсомольсько-молодіжної трактор
ної бригади Анатолія Харкавого з

пклад, а й 
починаннями, 
комсомол ьсь- 
механізаторів

а

Ми вже продали державі 
цснтнеріп хліба при плані 

центнерів. Продаж зерна три-

збиранні врожаю самовіддано

,4Моиодий комуну

червону рубрик» »
колгоспу імені Ульянова. Це еони 
кинули клич за 10 днів зібрати зер
нові. Це їх товариші — Іван Хмс- 
люк та Андрій Гладкий стали пере
можцями змагання молодих ком
байнерів району. Іван намолотив за 
сезон 7087 центнерів зерна, Андрії» — 
6200. Ця бригада першою в районі 
обговорила відкритий лист механіза
торського колективу Василя Мотор
ного з артілі «Зоря комунізму» Но- 
воарханге.тьського району' і підхопи
ла їх заклик не шкодувати ні вмін
ня, ні сил для забезпечення високо
го врожаю наступного ювілейного 
Ленінського року.

В ці дні на полях не спадає ви
соке трудове напруження. Завершу
ються польові роботи: оранка на зяб,
збирання цукрових буряків і куку
рудзи. Серед правофлангових 
нього змагання 
ханізаторів. Це 
димир Волошин 
колгоспу імені 
кого шофери 
і Микола .

; осін- 
чимало молодих ме- 
трактористн Воло- 
I Надія Химчак з 

Богдана Хмельннаь- 
Васнль Ворончук 

..............  Меданівськнй з артілі 
імені Орджонікідзо і багато інших. 

Чималі досягнення " | 
тваринників району, 
показники: 2273, 2210 і 2085 кілогра
мів. Це середній надій на корову 
в комсомольсько-молодіжних групах

й у молодих 
Наведу такі

модочно-товаринк & 
колгоспів імені Лі* 
Тамара Охріменко) 
(групкомсорг Тачі, 
імені Богдана Хщд 
комсорг Надія л 
було з чим пирівн'. 
таку цифру: 299). ц, "• на 
ж.

Тваринники райси,' 
на 94 прошити річн? 
жу молока. Значних . 
ЛИСЬ КОМСОМОЛЬСЬКО.«’’ 
пн обох молочпо-тогг-7 
госгіу імені Карла цТ 
з них очолюй депутм 
дн Валентина Ган>с-Г 
Антоніна Куликов^,* 
є. в тому, що артйц 
республіканську пре«і 
продуктивність твгрнЛ 

Нещодавно в 
організаціях району 
склали залік по пра? 
«ВеЛИКИЙ ПОЧНИ» ); 
раз підтвердили, цз 
глибоко 1 грунтовно № 
дорогого вождя.

ВІДПОВІДНО) 
^лкомсорг 

Шевченка 
ценно) та 

Л„Г'Ч»ОГО (ґруп- 
ЩоГ’ 

’ "рч наведу ше 
і на одну

/kt виконала 
вав лрода- 

(Ксін добя- 
■ІЖНІ гру- 
« ферм кол- 
fc. Першу 
Класної Ра- 
«, а другу — 
Ь-к заслуга 
Воювала Ш 
ИБа високу
■pun.
■Ьмольськнх

і дівчата 
І, і. Леніна 
Одповіді те 
■рмсомольці 
Чьоть праці

ПРИСЛУХАЙСЯ, ДРУЖЕ, ДО ПУЛЬСУ ЖИТТЯ РІДНОЇ БАТЬКІВЩИНИ, З ВИ
СОКИМ ТРУДОВИМ ПІДНЕСЕННЯМ ГОТУЄТЬСЯ ВОНА ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НА
РОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА ЛЕНІНА. ПРАГНЕННЯМ ГІДНО ЗУСТРІТИ 
ЦЕЙ ІСТОРИЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ЖИВУТЬ І КОМСОМОЛЬЦІ КІРОВОГРАДЩИНИ. СЬО
ГОДНІ НАША РОЗПОВІДЬ — ПРО ТРУДОВІ СПРАВИ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ УЛЬЯ
НОВСЬКОГО РАЙОНУ, НАЗВАНОГО ІМЕНЕМ ІЛЛІЧА, ЯКІ У КВІТНІ НАСТУПНО
ГО РОКУ РАПОРТУВАТИМУТЬ ПАРТІЇ ПРО СВОЇ ТРУДОВІ ДАРУНКИ ЛЕНІНСЬКО
МУ Ю81ЛЕЮ.

другий секрет 
РК ЛЯССМУ.

к і ял,

KJSEESSSBEEffiESE
і

ЛрЄРЕДНЯ школа закін- 
чена. А що далі? Хтось 

підказаз Тамарі піти в 
однорічну школу садо- 
зодів. Пішла. Працюва
ла в садово-городній 
бригаді. Робота наче ні
чого. Та чогось не вис
тачало веселій, неспокій
ній Тамарі Охріменко, І 
зона зрозуміла, подруг, 
ровесниць. І без ваган
ня пішла до контори 
колгоспу: — переведіть 
до дівчат на ферму!

Ца було три роки то
му. А зараз Тамара — 
одна з кращих . доярок 
артілі імені Леніна, очо
лює комсомольсько-мо
лодіжну групу на молоч
но-товарній фермі пер
шої бригади. Беручи на 
початку року зобов’я
зання на честь 100-річчя 
з дня народження 
ча, молоді доярки дали 
слозо надоїти по 
кілограмів молока 
кожної фуражної 
ви.

За дзохтисячний рубіж 
щз у вересні пересту
пили Алла Якубовська, 
Галина Зелена, Майя Се- 
менда, Майя Онуфрієн- 
ко, Євгенія Охріменко. 
А групкомсорг Тамара 
Охріменко вже викона
ла річне зобов’язання — 
вона надоїла від кожної 
корози по 2700 кілогра-

Іллі-

2500 
від 

коро-

ХТО ПІДКАЗАВ
ПОЧЕРК
мів молока. За плідну 
працю дівчина нагород
жена туристською путів
кою для поїздки в Ні
мецьку Демократичну 
Республіку. Нагорода за
служена. Тамара ство
рила на фермі міцний 
молодіжний 
всі члени якого 
високі 
ники, 
участь 
житті.

Подруги Тамари без 
відриву від виробництва 
закінчили сор е д н ю 
школу. Вони виступають 
в колгоспному хорі. 
Люблять організовува
ти в клубі цікаві вечори 
відпочинку. До речі, на
ші самодіяльні митці 20 
разів виступали з кон
цертами у себе і в сусід
ніх селах, а на район
ному святі пісні і танцю 
посіли третє місце. 
Комсомольсько - мол о 
діжна група с і в трак
торній бригаді (груп
комсорг Сергій Сака- 
люк). Весною були ство
рені дві комсомольсько-

МІЦНИЙ 

колектив, 
мають 

виробничі показ- 
беруть активну 
в громадському

молодіжні ланки по ви
рощенню цукрових бу
ряків, кукурудзи і со
няшнику. Їх очолювали 
комсомолець Микола 
Іванина і молодий кому
ніст Станіслав Невідом- 
ський. На їх площах цу
крові буряки вродили по 
260 центнерів, а куку
рудза — до 40 центнерів 
на гектарі. В найнапру
женіші дні на допомогу 
механізаторам приходи
ли всі комсомольці: пра
цівник контори Євгена 
Литвиненко, працівник 
чайної Марія Брицька, 
бухгалтер сільради На
талія Касевии і багато 
інших, а також комсо
мольці - старшоклас н и- 
ки. їх силами було про
рвано 45 гектарів куку
рудзи і соняшнику.

Всі свої добрі справи 
комсомольці колгоспу 
здійснюють під знаком 
підготовки до вікового 
ювілею Ілліча.

Валерій ЛЕНЧЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу колгос
пу імені Леніна.

Петро Петрович. — Зараз підмін
ним тебе ставимо, а згодом закрі
пимо за тобою машину. Згоден?

— Так точно!
Врешті-решт все етапе на епос місце. 

Аби добре почати. Так думав Анатолій, 
ладнаючи до першого виїзду довірену 
машину. Гайворон, Кіровоград. Умань. 
Київ, Одеса... В ці й багато інших міст 
пролягли маршрути Петра. Географія, 
яку він вивчав у школі і яка була для 
нього чимось ледь не абстрактним, зараз 
набирала реального змісту. Не загляда
ючи в підручник, він розповість вам, де 
кінчаються ліси і починається степова 
смуга, які культури вирощують на Чер
нігівщині, а які па Херсонщині. Вільно 1 
впевнено тримає хлопець в руках кермо, 
а пам’ять надовго вбирає все, що бачи
ли очі: заводські корпуси * ’ -------
зграї голубів у синьому 
Що з поля махають йому

Часом Петро навіть 
хто не має змоги отак, як він, їзди
ти і без кінця милуватись красою 
землі, що очищає і звеличує люд
ську душу. І працюється Петрові

1 зелені сади, 
небі і дівчат, 

хусточками.
жаліє тих,

толій і старший від Петра на 
п’ять років, а служили в армії май
же одночасно, тільки в різних міс
цях. Минулої осені на Жовтневі 
свята демобілізувався Анатолій, а в 
середині травня повернувся з дале
ких країв і молодший брат. Пізньо
го вечора, коли розійшлися сусіди 
і родичі, вийшов Петро у двір, роз
стебнув комір гімнастьорки і на всі 
груди вдихнув настояне на арома
тах черемхи повітря. Гірлянди зір 
повисли над садами, а в них шале
ніли солов’ї.

Анатолій майже нечутно підійшов 
до брата, та Петро враз повернувся 
до нього.

— Де б не бував, а рідні місця най
кращі, — з шмрою теплотою промовип 
Петро.

— То, може, в рідному краю І ося
деш? — влаштовуючись на перелазі, 
спитав Анатолій.

— А куди ж іще?
— Про роботу думав?
— Відносно роботи закон 

є. З якого підприємства 
призвали в армію, туди ж 
маю право влаштовуватись 
і після служби,

— Отже, до нас у 
«Сільгосптехніку»?

— Так, до керма...
Т^АТЬКО, Володимир 

Казимірович, ще в 
перші роки колективіза

ції вивчився в Одесі на механіка, пра
цював у МТС, потім — у рідному 
колгоспі. Пішли в батька й сини: 
Анатолій після школи вступив на 
курси шоферів, а Петро влаштував
ся на кінопересувку помічником кі
номеханіка. Сподобалось йому ро
з’їжджати. Та дороги були якісь ко
роткі — від села до села проїха
ли — і стій, розмотуй кінострічку. 
Рішуче і легко, як це буває в юнос
ті, Петро прийняв рішення податись 
і собі, за прикладом старшого бра
та, в автошколу. Минули місяці нав
чання —- і ось він з правами шофе
ра третього класу намотує на коле
са безкінечні кілометри доріг. Не 
встиг здружитися з новими товари
шами з Ульяновської «Сільгосптех
ніки», як надійшов з військкомату 
папірець з підписом воєнкома. Пе
рестук коліс, незнайомі станції, а 
потім листи в голубих конвертах з 
Птрикутником солдатської пошти...

ЕТРО ПЕТРОВИЧ ФОРОСТОВ- 
СЬКИЙ, начальник автобази ра

йонного об’єднання «Сільгосптехні
ка», прочитавши заяву, щось напи
сав у куточку аркуша. Потім глянув 
на Петра крізь скельця окулярів:

— Іди до завідуючого гаражем, я 
подзвоню йому. Та дивись мені, 
щоб працював так, як старший 
брат. Він у нас хлопець старанний.

— Та, вже буду! — радо сказав 
Петро і чітко, по-військовому по
вернувся до виходу.

від тієї краси легко і весело, зда
ється, пошли його на машині нав
коло земної кулі об’їхати, він тіль
ки гляне на спідометр, щоб запа
м’ятати кілометраж і вигукне: 
«Єсть!».
ЇЇАСТАЛА гаряча хліборобська 

*■ пора — жнива. Анатолія і Пет
ра прикомандирували до колгоспу 
«Родина». Небувалий урожай зер
нових виростили колгоспники цьо
го року, і хлопцям довелося доб
ре попрацювати. Цілими днями во
зили від комбайнів і токів зерно. 
Не було спокою і вночі. Та братам 
таке життя до смаку: кожної хви
лини вони на виду у всіх, кожний 
бачив, що і від них у значній мірі 
залежало своєчасне збирання і 
збереження вирощеного хліба. І 
коли після жнив відбулися на авто
базі комсомольські збори, Анато
лія і Петра Артвихів назвали в чис
лі кращих водіїв «Сільгосптехніки».

Потім — зелені жнива. А в пер
ших числах вересня Анатолія Г 
Петра зарахували в автозагін Дмит
ра Слюсаренка, який відрядили у 
село, колгосп імені Богдана Хмель
ницького. Зраділи хлопці: Шевчен
ко —• їх рідне село. В ЦІЙ бригаді, 
в ланці Олени Ковальчук, працює 
,хпма.тя’ Олександра Архилівна.

Приїхали на лан, повиходили 3 кабін. 
Яг™« й? добРИ11' пРн’<халн на підмогу. 
Якщо будемо всі разом поспішати 
робота піде конвейєром. Щодо нас 
Жие5тЙьТССЯ: У “ас

то 
не 
не

тс. хлоппі. - приховую,;* А.™
радісні смішинки.. ^Ж’,ах/'У^т" 
жінок мати,
Помітингуємо після

‘ п,!,шлоЇД 03 В,С1М "дев’ять хаи- 
лин Біля Пзньковськиі£наваНтатну- 
вав машину, і Петро ^.ІВ в Улья
новку, на кагатне nod цукрозаво
ду. Трохи згодом на^су виїжд
жала машина Анатолії ,» потім і ін
ших водіїв автозагону, По вісім — 
десять рейсів на еідевні 20 кіло
метрів робив за день Гєтро, пере
возив по 22—26 тонн фкрових бу
ряків. Анатолій не вдохов у зма
ганні, а іноді й випеї
Тоді Петро натиску»*

Одного разу під самої 
щось запорояив мотор 
Петро вимкнув запаліЯі 
асфальт, відкрив капот, 
цю. І що воно там скої 
в моторі, аж поки не 
Поставивши па узбіччі 

лій поспіхом підійшов До 
Петра. Удвох видко знайш
ли в карб»;іірі несправ
ність. На миле поле при
їхали разом.

ОБІДНЮ ПОРУ, коли 
** і поіг- добре не 
гріх, Пгчро лвертав ма
шину Уфу piflKoTO 
дому. Вхо:-р до ха
ти, струїш-;« з каш

кета пилюку, а бабус ^Аотря вже 
ставила на стіп запашим борщ.

— Отак і побалакати емає з ким,
— добродушно бубонім старенька.
— Батько на току біл» ^ашин, мати 
на полі, а вас, шибен».4в, хіба на
здоженеш, коли ви нагинах, не
мов ті горобці: ф-р-Р нема!

Петро тільки посмійся у відпо
відь. А пообідавши.. з-®у сідав за 
кермо і мчав у степ.

СЬОГОДНІ в степу І^а. Всі бу
ряки на полях бригади викопа

ні і вивезені не завор 280—290
центнерів коренів дм іожнии гек
тар. Але роботи ще * закінчені. 
На току колгоспники о+^Щають ка
чани кукурудзи, яка '** аР°*
дила. А Петро й АниФ знову в 
рейсах, знову намотуй на колеса 
кілометри доріг. ЩоИДень но
ві трудові здобутки, дарунки 
ювілею Леніна, до 3 великим 
піднесенням і урочне ю готують- 
C5J всі земляки. ічают

Іноді вечорама оріг.- ’
ма. Тоді беруть до ^*ц5дію застоль- 
награють „ вальс. « л , це
ПОЇ nkui. l ВИДНО5''%Ю-ТЬС^ у;! 
в жарт хлопи: -«Як . с! Приїздів 
не до весілля?, нареченою
сот старший орат г',.а до таємниця, 
назвав. Хто воиз .‘L-^взнає все се- 
Але а день весілля П !М

Л0| віоиться не шко^имУть
I віриться, не підуть у

луків земляки ораї’“ 
круг на весіллі... ^ТЕНКО.

рцжав брата. 
» на газ.
в Ульяновкою 
itjo машини.

Ц,СКОЧИВ »8 
ікі’.хав потнлн- 
Імі? Порпався 
«Дїхав брат. 
Мінну. Анато-

с. Шевченко.

її. групу ДОЯРОК на молочно-товарній фермі колгоспу імені Леніна
а; а|’,‘ {>',РІМЄІІКО- Ліе • омари немає па знімку: дівчина зараз в дорозі до НДР, по- 

” »і 1УР15Сгськ0,° путівкою в братню країну за ішеокі показники в роботі.
па ..німку: подруги Тамари, молоді доярки Євгена Охріменко і Ольга Кушнір 

Хапкпп?3<У%1РЛ^у^“*іХ«?0ПЦ1 3 комсомольсько-молодіжної тракторної бригади Анатолія 
Аарваоого (колгосп Імені Ульянова). Четвертий праворуч - А. Харкавий

Фото В. КОВПАКА.
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f

іубрику»
молочно-товарних »КОЛГОСПІВ Імені Лемі„.М (ВІДПОВІДНО) 
Тамара Охрімснко) ІІ (групкомсорг 
(гр>пкомсорг Тамїір-і Єпі Шевченка 
імені Богдан:’ ХмельА,, І 
комсорг Надія Лотп?1'ьк‘(0 Гпі'«

ж „і ^кх4”""
Тваринники районV ' 

на 94 проценти річні.є?'’'Є внконал" 
»У молока. Значних Пл|1.н пр°?“’ 
лиск КОМСОМОЛЬСЬКО^., *'",,ІУВ . Д?пу." 
ПИ обох МОЛОЧНО-ТОНПл°ЛО;^ЯИ гр' 
госпу імені Карла МР’’*,Х кол’ 
, НИХ ОЧОЛИШ ДЄПутчт^РК5’’ П-С₽п-? 
дн Валентина Ганікел °СлаСВ<И 
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шяитс-но машини ДО павантаадвача.
пішло... оа вісім -— дев'ять хай- 

мн Віля Пеньновський навантажу- 
ав машину, і Петро мчав в Улья- 
овку, на кагатне поле цукрозаво- 
,у. ;рохи згодом на трасу виїжд
жала машина Анатолія, а потім і ін-
іих водіїв автозагону. По вісім —- 
есять рейсів на відстані 20 кіло- 
іВтріс рооив за день Петро, пере- 
□зив по 22—26 тонн цукрових бу
йків. Анатолій не відставав у зма- 
інні, а іноді й випереджав брата, 
оді Петро натискував на газ. 
Одного разу під самою Ульяновкою 
ось .звноровив мотор його машини, 
етро вимкнув запалення, скочив 1іа 
:фаяьт, відкрив капот. Почухаг. потнли- 
ю. і що воно там скоїлось? Порпався 
моторі, аж поки не під'їхав брат, 

оставивши на узбіччі машину. Анато
лій поспіхом підійшов До 
Петра. Удвох швидко знайш
ли в карбюраторі несправ- 
ність. На кагатне поле при- 

■ їхали разом.
Т> ОБІДНЮ ПОРУ, коли 

і поїсти добре не
м гріх, Петро завертав ма

шину двору рі^го 
дому. Входив до ха
ти, струшуючи з паш

тета пилюку, а бабуся Мотря вже 
ставила на стіл запашний борщ.

— Отак і побалакати немає з ким, 
—- добродушно бубоніла старенька. 
— Батько на току біля машин, мати 
на полі, а вас, шибеників, хіба на
здоженеш, коли ви на машина:;, не
мов ті горобці: ф-р-Р ’ нема!

Петро тільки посміхався у відпо
відь. А пообідавши, знову сідав за

її РИДИВІТЬСЯ уважно: на грудях у 
*- Катерини С.чиної виблискує ком

сомольський значок з силуетом Іллі
ча. А поруч — значок ЦК ВЛКСМ 
«Золотий колос». Це почесна нагоро
да. Тільки той, хто немало років са
мовідданої праці присвятив сільсько
му господарству, має право на неї.

Катя пішла у тваринництво дванад
цять років тому, одразу ж після за
кінчення семирічки. Стала дояркою 
колгоспу «Росія». Вчилася майстер
ності у старших подруг по роботі, 
читала книжки по зоотехнії, гігієні 
тварин. Хотілося комсомолці працю
вати не просто так, ради заробітку, а

ПРАВО
ПА „ЗОЛОТИИ 
КОЛОС-
ради добра, ради поваги людської. 
Звикали руки до роботи, приходив 
досвід. Дві тисячі, дві з половиною, 
три тисячі кілограмів. Так зростали 
надої в групі корів, яку доглядала 
молода доярка. До неї прийшло 
визнання.

Торік колгосп «Росія» почав спеціа
лізуватися по відгодівлі великої ро
гатої худоби. І на новій роботі Ка
терина не знає спокою: пра
цює невтомно, вишукує резерви для 
збільшення виробництва м’яса. В її 
групі 80 голів молодняка.

Катерина Єчина — депутат сіль
ської Ради. Це знак шани, довір'я, 
які зобов’язують комсомолку бути на 
передньому краї боротьби за доста
ток.

Молодий більшовик моряк-балті- 
ець Григорій Рогозинський був пер
шим організатором Радянської вла
ди в селі Вільховому. Він загинув у 
боротьбі з контрреволюцією. Ім'я йо
го вічно сяятиме в списку молодил 
героїв.

На фото: пам'ятник Григорію 
Рогозинському у Вільховому.

Фото В. КОВПАКА.

кермо і мчав у степ.
СЬОГОДНІ в степу тиша. Всі бу- 

ряки на полях бригади викопа
ні і вивезені не завод- '• 1о 280 290 
центнерів коренів дав кожний гек
тар. Але роботи ще не закінчені. 
На току колгоспники очищають ка
чани кукурудзи, яка теж °Р°*
дила. А Петро й Анатолій знову е 
оейсах, знову намотують на колеса 
кілометри доріг. Що не день - но
ві трудові здобутки, нові дарунки 
ювілею Леніна, до якого з великим 
піднесенням і урочистістю готують
ся всі земляки. стрічаються до-іяоді вечорами браги ба,,Н)І ( * дад 
ма. Тод} беруть до Р> ’мелодію застоль- 

V* видно"’з репертуару, шо не м. пісні. , і видно ■ готуються.«.”«
: е! При'-^ 

не-ло півнини нареченою
сой? старший орат ■?' що таємниця, 
нзіааз. Хто вона ім’я взнає все сс-
Але в день весілля її ІМ й
Лоі • л шкодуватимуть каб-I віриться, не шкоду
луків земляки братіЗ/ У
круг на весіллі... д крЯТЕНКО.

ПЕРШИЙ
ГУДОК— 
У ВЕРЕСНІ
Минулого вересня протяж- 

пнй гудок сповістив про те, 
що сезон цукроваріння на 
Ульяновському цукровому за
воді розпочався. Цього Дня 
ми чекали з нетерпінням і 
хвилюванням. Бо в гарячі 
тижні літа, коли на обліку 
була кожна хвилина, на заво
ді відбулася реконструкція: 
ми поповнили значпу частину 
обдадпдння. 1 в реконструкції, 
і в ремонті молоді виробнич
ники, серед ЯКИХ близько ЗО 
комсомольців, взяли безпосе
редню участь. Особливо бага
то попрацювали молоді робіт
ники електроцеху — цеху ко
муністичної прані. Мені хо
четься назвати імена кращих 
електриків — комсомольців 
Валерія Токарчука, Василя 
Валки, Олександра Белова, 
групкомсорга цеху Галини 
Легкої, Івана Кол’осовського. 
Електрообладнання, яке вони 
відремонтували, діє бездоган
но. Сотні електроприладів по
лагодили комсомольці цеху 
контрольно - вимірювали! н х 
приладів. Сотні метрів швів 
наклали на металі зварюваль- 
никн заводської майстерні.

І ОСЬ перші ТОПНИ цукро
вих буряків по водяному ка
налу прямують до буряко
мийки. Звідти сировина по
трапляє на різку, потім на дн- 
Фузію, сатурацію, пипарку... 
1 яку б ланку технологічного

процесу ПО взяти — скрізь 
працюють поряд з старшими, 
досвідченими робітниками, 
комсомольці. їх сімдесят на 
заводі — сімдесят працелюб
них. енергійних хлопців і дів
чат.

Давайте зробимо екскурсію 
заводу, коли там пр.хцюе 

зміна інженера Ніни Іванівни 
Литвннової. Це передова змі
на. Ніна Іванівна — кому
ніст, нагороджена орденом 
Трудового Червоного Прапора. 
Спитайте інженера, як пра
цюють її робітники — КОМСО
МОЛЬЦІ, і вона, вдоволено по
сміхнувшись, майже про кож
ного з них скаже лагідне сло
во, Скаже, що комсомолець 
оператор Владисяав Чека- 
новський — чудовий майстер 
своєї справи, обслуговує од
ночасно три центрифуги. 
Звичайно, виробництво авто
матизоване, але суворий до
гляд і контроль необхідні, і 
Владнслав жодного разу яв 
допустив перебою в роботі. 
Або Лариса Мельник, робіт
ниця рафінації. Від неї у ве
ликій мірі залежить якість 
цукру. І свідченням її бездо
ганної роботи Є ВИСОКОЯКІСНІ 
показники продукції. Старан
но виконують свої обов язки 
робітник дискових фільтрів 
Валерій Філіпчук, кристаліза
тор хімічної лабораторії Лідія

Русавська та інші комсомоль
ці. На заводській Дошці ви
робничих показників змін 
проти прізвища Н. І. Литви
нове? проставлено 108,2 про
цента, На стільки її зміна ви
конує декадні завдання по 
переробці цукрової сировини. 
Мало це чи багато? Судіть 
самі: за добу завод перероб
ляв 27—27,5 тисячі центнерів 
коренів при нормі 26 тисяч 
центнерів. Всього ж за сезон 
ми маємо переробити близько 
п’яти МІЛЬЙОНІВ центнерів цу
крових буряків. Таке завдан
ня стоїть перед колективом 
заводу в ювілейному Ленінсь
кому році, і воно буде вико
нане достроково.

Одна із запорук тому “• 
зростаюча громадсько-полі
тична активність юнаків І 
дівчат. Беручи участь у Все
союзному Леніпському залі
ку, вони глибоко вивчають 
праці Ілліча, активно відвіду
ють заняття гуртка «Бесіди 
про партію». Па заводі ве
деться змагання на кращого 
молодого виробничника за 
перехідним мандатом (зараз 
його утримує член комітету, 
слюсар цеху контрольно-ви
мірювальних приладів Ва
силь Домпін). Неспілкова мо
лодь тягнеться до комсомо
лу. Так, нещодавно ми прий
няли у ВЛКСМ електрика Во
лодимира Кнбу. Ного старший 
брат Іван працював у елек
троцеху, потім пішов я армію. 
Володимир зайняв місце бра
та. і хоч він прийшов після 
школи, проте о електротехні
ці розуміється добре, неда
ремно отримував з фізики 
відмінні оцінки. Таких. пк 
Володимир, юних, але заязя- 
тих до праці, у нас немало. 
Мине деякий час. 1 вони ста
нуть «ветеранами», кістяком 
робітничого колективу,

Жаняа ШОВКОВА, 
секретар комітету 
ЛКСМУ Ульяновсько
го цукрозаводу,

ШКОЛА 
ЛЕНІНА

28 жовтня 19dl® рокуголовна]ОЗНАКА— ДІЛОВИТІСТЬ
Наталка Красюк, секретар 

комсомольської організації кол
госпу, не очікувала, іцо прийде 
стільки людей. І коли поглянула 
на зал, то сильно розхвилюва
лась, бо давненько не доводило
ся їй відкривати такі представ
ницькі збори. 28 комсомольців 
вона відмітила по списку. Л в 
залі на 150 місць і вільного 
стільця не віднайдеш. Віктор 
Андрійович Титаренко, Яків Іва
нович Широкий, Григорій Лксеп- 
тійович Горбенко... Он як багато 
колгоспників далеко не ком
сомольського віку прийшло до 
клубу, дізнавшись з об’яви, що 
тут сьогодні будуть комсомоль
ські збори — Ленінський урок 
«Вчитися працювати».

Мені згада іся Ленінський урок в 
першому цеху Кіровоградського аг
регатного заводу. Там теж чимало 
було людей з інших цехів, людей 
літніх. 1 цо вже, видно, законо
мірність, яка що раз свідчить, що 
Ленінські уроки — піали форма 
вивчення І осмислення ленінської 
теоретичної спадщини.

Характерною для уроків в схви
льованість і доповідачів, і висту
паючих. Схвильованість, яка ви
кликається тим. що люди звертаю
ться до безсмертного Володимира 
Ілліча, з його думками звіряють 
сьогодення. Полум’яні, ділові, схви
льовані були виступи агрегатіпціп — 
секретной комсомольської організації 
цехе Віктора Малявкіна, інженера 
В. Ф. Гладкого, контролера Люди Ж£- 
равльовоТ. майстра і. Ф. Конопчен- 
ка та інших.

А сьогодні я бачу схвильова
ність на обличчях молодих тру- 
аівпігкіз колгоспного села.

— В ідейній скарбниці лені
нізму чільне місце займає пра
ця «Чергові завдання Радян
ської влади» — одна із важли
вих в серії робіт, в яких В. 1. 
Ленін розробив план встанов
лення політичного панування ро
бітничого класу і будівництва 
соціалізму в Радянській краї
ні, — починає свою доповідь 
В. М. Коршвнко, пропагандист 
гуртка «Кругозір» секретар 
партійної організації колгоспу.

Не один вечір провів Володи
мир Михайлович над ленінським 
томом. — я бачив докладний 
конспект Коршенка, — вивчаю
чи безсмертні ленінські думки. I 
сьогодні розповідає присушім 
про ленінське вчення, про шляхи

побудови нової и суспільства, 
про основні принципи соціаліс
тичного господарювання.

А потім В. Т. Момот, голова 
колгоспу, доповів про те, як ці 
думки втілюються в життя. Кон
кретно, по-діловому доповів.

Конкретність', діловитість — 
це теж характерна риса Ленін
ського уроку, коли проводить 
його робітнича чи сільська мо
лодь. Ось, наприклад, виступ 
інженера цеху Кіровоградського 
агрегатного заводу В. Ф. Глад
кого на уроці: «За рік середня 
зарплата робітника в вашому 
цеху виросла на 11 процентів. І 
це завдяки підвищенню продук
тивності прані. За рахунок ра
ціоналізаторських пропозицій за
ощаджено інструментів за рік 
па 15200 карбованців».

І далі конкретно, пю треба ще 
зробити, щоб підвищити продук
тивність прані: «Впровадити 
централізовану заточку інстру
менту, світофорну систему мір
них Інструментів, план НОП по 
складальній дільниці».

«Валовий збір зерна у нашому 
колгоспі за останні дев'ять років 
зріс на 145 процентів, а пшениці — 
на 234, — не вже цифри із співдо
повіді голови колгоспу. — Значно 
підвищилась урожайність сільсько
господарських культур. Якщо уро
жай пшениці у 1950 році становив 
14 центнерів з гектара, то в мину
лому — вже 25,5, а и нинішньому 
— 27,7 центнера. Грошові прибутки 
з гектара землі підвищились з 17 
карбованців у 1950 ропі до 125,3 
карбованця п нинішньому».

Глибокий, продуманий аналіз 
господарської діяльності, пов’я
зуючи все з ленінськими вимога
ми, зробив Василь Тнмофійовяч.

Пого продовжили садівник 
комсомолка Ліда Безверха, 
бригадир комплексної бригади 
Віталій Беркута, головний меха
нік колгоспу комсомолець Мико
ла Лалімеяко та інші

Ленінський урок «Вчитися 
працювати» став підсумком ета
пу Ленінського заліку комсо
мольців артілі імені Орджопі- 
кідзе Иовгородкізського району, 
підсумком роботи, яку провели 
вони, готуючись гідно зустріти 
51 річницю ВЛКСМ.

В. ЦВЯХ, 
спецкор «Молодого комунара»-.

МОНОЛОГ

Копнтить кінь по сонячному бруку. 
Летить мій день стривожено-баский.., 
О комсомоле, дай-но мені руку 
Через двадцяті.
Через тридцяті. 
І сорокові й п’ятдесяті. 
Через болючі й радісні роки.
Верни мене у давню мрію, котру 
Я в ссрцГ мав: так зоряно цвіла! 
Десь там летить мій кінь на білу 

контру,
1 грива шелестінь, моя ковила. 
Ти чуєш, коню, друже мій буланий, 
Підкований вогнем безсмертя ти: 
Якщо колись мене нараз не стане, 
Востаннє під вікном процокоти.
Процокоти, щоб люди не забули. 

Як ми шаблюки Іскрили об зло. 
Процокоти про день давно минулий... 
Нелегко ж, коню, нам тоді було. 
Коли над ранком написали хмари, « 
Ми за схід сонця кидались у бій. 
І паша юність з комсомолом в парі 
Йшла пе на танці, — а па смерть, 

на біль. 
Ми про спочинок думати не сміли: 
Руїни й голод, сльози і печаль... 
1 мн з тобою у теплушку сіли. 
І крикнули Магяітці: «Зустрічай».

А гайвороння знов до ока лізло. 
Шакалів знову чулося пиття... 
Тебе кували звогиеним залізом, 
Мене купали звогненнм життям. 
Тому, напевно, й вижили ми, коню. 
Що правдою осаячено нам дні. 
Великою 1 пічною, такою. 
Яку ще Ленін заповів мені.
Я псе сказав. Прощаюся з весною. 
Бо Інших кличуть в юність поїзди. 
Хай голова припала снпнною.
Та серпе — п комсомолі назавжди.

Леонід НАРОДОВИИ.

ПІСНЯ Переможно рвуться коні 
Вслід за порогом п погоні, 
І нема кінця й початку 
У підкіпнім передзвоні.

Цс було? Чи може спиться? 
Блискатить на сонці криця, 
І в атаку рвуться копі, 
Юііармійнів днво-птиці.

Дзвінко б’ють лункі копита, 
У курнім серпанку літа, 
Сивим пилом оповита, 
Мчить тачанка бойова.

В бурі, громі даль зелена, 
Пролітають верби, клени. 
Кулеметної тачанки
Вихрова їзда шалена...

Ніби молодість на крила 
Дужим змахом підхопила, 
І несе їх п даль по світу 
Вітрова гаряча сила.

Це було! Мені не спиться... 
Блискотіла сонцем криця 
І п атаку мчали коні, 
Юіирмійіііп днво-птиці.

Володимир БАРАМБА.
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ЦВІТ ПАМ'ЯТІ

Дві юнки пройшли тополиними алеями, зу
пинились біля високого обеліска«

— Гарна ж вона яка!
— То ж з каменю. А в житті..»
Задивилися на струнку постать дівчини, що 

піднімає од землі пораненого бійця.
•— і міцна ж, видно, була ця сестра.
Потім уже до гурту школярів, що зупини« 

лись поруч з айстрами в руках:
— Односельчанка ваша?
— з Кіровоградщини. У Бобринці вчи

лася...
... Вона одягла гімнастьорву, як тільки во

рожий чобіт ступив на нашу землю. Разом

з бійцями 1328 стрілецького полку пройшла 
сотні вогненних верст. Повернула до життя 
десятки поранених воїнів. Найбільшим ви
пробуванням її мужності були липневі дні 
1943-го. Цс годі, як ворог чинив шалений 
опір радянським підрозділам на ріці Міусі, 

Степанівна. За цо донецько село бій три
вав кілька днів. Радянські воїни відступали, 
потім знову атакували ворожі позиції. А гіт
лерівці кинули проти наших піхотинців тан
ки, на землю посипались бомби, за «тигра
ми» йшли автоматники..,

Короткочасний перепочинок. Віра притули
лася до стіни окопу, перев’язує рану сер
жанту. 1 знову повзе туди, де тільки-но ки
пів бій. Перша сотня метрів, друга. Ненаро
ком, підвівши голову, побачила, як вибалком 
рушили до окопів фашистські танки. Зігнув
шись, побігла попід вербами. В руці — гра
ната. Біля яру оглянулася, полегшено зіт
хнула: сюди наближалося ще кілька наших 
бійців. Танки не пройшли через окопи, В

долині на них полетіли гранати. Знову бій. 
Кілька хвилин Віра Мнхаялуца була в одній 
шерензі з нашими автоматниками. Далі до
велось виносити з-під вогню поранених. Ще 
одинадцять солдатів і офіцерів, яких пере
несла в окопи, було на її рахунку. Но по
мітила, що 1 в самої з руки цівкою стікає 
кров. Зітерши її, кинулась до Захара ІІо- 
вицького, політпрацівника. Потім до бійця, 
що стогнав під кущем бузку.

Хтось із поранених спробував вискочити 
з окопа, щоб допомогти своїм друзям там, 
до не стихали вибухи гранат, автоматні 
черги.

— Не треба, хлопче, н- простогнав капітан 
НовицькнЙ. м Ти не пробіжиш і десяти 
метрів...

А над окопами висвистував розпечений 
метал.

Раптом Віра, розправивши гімнастьорку, 
схопила чиюсь гвинтівку і побігла назустріч 
гітлерівцям. Не встигла зробити й пострілу, 
як її тіло стрепенулось. Віра безсило опус
тилася па землю...

Радянські воїни змушені були залишити 
Степанівну. А в світлиці колгоспниці Фроси- 
нн Василівни Петуніної залишилась мед
сестра Віра Мнхайлуца. Рана — смертельна...

Місцеві жителі поховали Г( разом з інши
ми воїнами, що загинули, захищаючи село 
од ворога.

Спочатку братську могилу степанівські 
школярі оСгсднлц гвоздиками. Потім на то
му місці з’явився обеліск, А через дпадцять 
літ юні слідопити Степанівни розшукали 
батьків Віри Михайлуци, написали в Кірово
град Григорію Яковичу та Ганні Ннкифорівні 
листа. Вчителька Степанівської середньої 
школи № 6 Юлія Данилівна Закірова разом 
зі своїми учнями запрошували їх в своє 
село, на Донеччину.

Листи, розмови про життя і подвиг комсо
молки. Школярі намагалися дізнатись про 
Віру якнайбільше...

Нині вони обладнали в одній з класних 
кімнат куточок Слаьн. Там — особисті речі 
Віри Мнхайлуцп, її щоденник, листи, фото
знімки.

Ім’я молодої степовички з Бобрипця до
роге і рідне для них.

... Біля обеліска квіти. Пізні осінні айстри 
ваблять своєю красою. Здається цвіт їх віч
ний. Вічний, мов пам'ять про мужню мед
сестру...

М. ВІНЦЕВИЙ.

К

БАГРЯНИЙ ЗАСПІВ
Під такою назвою видавництво ЦК ЛКСМУ «Мо

лодь» видало до 50-річного ювілею комсомолу Ук
раїни збірку - антологію поезій. Збірка охоплює 
кращі українські поезії 1917—1934 рр. і подає їх у 
хронологічному порядку. Висловивши цілком спра
ведливу тезу, що поезія завжди передчувала рево
люцію, упорядники книги В. Гужва та А. Крижанів- 
ський включили до збірки те, що визначало обличчя 
епохи, що витримало випробування часу. І приємно 
відзначити, що поряд із творами М, Рильського, 
П. Тичини, М. Бажана, В. Сосюри, П. Усенка, Л. Перво- 
майського, В. Чумака, І. Кулика та інших видатних і 
відомих поетів, фундаторів української радянської 
поезії, названо і вірші наших земляків Ю. Яновсько- 
го, О. Журливої, С. Голованівського, Т, Масенка.

Насамперед хо
четься відзначити 
уже давно не пе- 
редруковув а н и й 
вірш О. Журливої 
«Прий д е ш ні м». 
Опублікований у 
1921 р., коли краї

на переживала труднощі, заподіяні іноземною інтер
венцією і громадянською війною, вірш повен пафосу 
утвердження нового і звучить політичним заповітом 
майбутнім поколінням:

Минуть віки.,. Зміцніє воля
І розкує пролетаря,
З-над ясних меж нового поля 
Засяє ясная зоря.
Минуть віки... В зотлілих трупах 
Лежати будемо в пітьмі, 
Але в борцях, в нових комунах — 
Воскреснем ми.

Серед віршів 1927 року помітне 
поезія Ю. Яновського «Десять 
гімном 10-річчю революції, в 
жується те нове, що здобула Україна під ясною 
зорею Радянської влади, під керівництвом Комуніс
тичної партії.

Віршем «Комсомол та Овідій» Т. Масенка відкри
вається розділ поезій за 1928 р. Головна ідея твору 
— це ствердження того, що нову комуністичну куль
туру можна побудувати лише на основі творчого ви
користання всього кращого і прогресивного з куль
тур попередніх епох. Ця думка була актуальною, бо 
саме в ті часи ще поширювалися нігілістичні ідейки 
«пролеткультівців».

Із численних віршів С. Голованівського у збірці 
вміщено «Комсомольський квиток» (1932 р,). У вірші 
зворушливо описано почуття юнака, якому щойно 
вручили комсомольський квиток:

Всі радісно вітали юнака, 
а він не міг промовити ні звуку — 
лиш роздивлявся книжечку, яка, 
моя промінець, лягла йому 
! тільки у зволожених очах 
горіло щось ясне і невгасиме, 
неначе задивився він на шлях, 
який усе життя його вестиме.

Любителі поезії дізнаються із 
авторів, які вже давно друкували

Видавництво «Молодь» зробило 
видааши «Багряний заспів». Ми ніби торкнулись без
посередньо гарячих днів молодості наших батьків — 
молодості легендарних походів конармійців, моло
дості Дніпрельстану і Комсомольська-на-Амурі.

Є. РЕГУШЕВСЬКИЙ, 
доцент Кіровоградського державного педінсти-

ІІ туту.

Гімн революції— 
мова їх сердець

місце 
літ», 
якій

займає 
яка є 
утверд-

на руку.

збірки про вірші 
окремі збірки.

добру справу,

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК. 25 жовтня. Пер

ша програма. 11.35 — «Шкіль
ний екрап». Фізика для учнів 
« класу. «Поняття про масу ті

ла». 11.55 — Кіпопрограма. (Кі
ровоград). 18.00 — «Ми — мо
лода гвардія». Прем’єра теле
візійного багатосерійного філь
му. 2 серія. (М). 19.00 — «Діло
ва розмова». (Кіровоград). 19.30 
— Програма українського ко
льорового телебачення. «Ят- 
рань». Фільм-копцерт. »Скарби 
древньої Русі*. Науково-по
пулярний фільм. (К). 20.30 — 
Інформаційна програма «Час». 
(М). 21.00 — Виступ молодіжно
го естрадного ансамблю міста 
Кривого Рога, (Дніпропет
ровськ). 21.30 — «Подвигу —

яая

м. Кіровоград, аул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-33, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 01074. Індекс 61197.

до комсомольських ЛАВ

Ще один радісний день настав у житті голови ради дружини імені Павлика Аіорозова 
(середня школа № 23 м. Кіровограда) Люди Гавриленко. її прийняли в комсомол. Цс від
булося в залі бойової слави обласного краєзнавчого музею в присутності ветеранів партії 
О. Я. Тсрьошина і Т, Т. Білозерського. Фото В. КОВПАКА.

ПІДГОТОВКА до 50-рІччя ВЛКСМ 1 50-р1ччя комсомолу України сприяли не лише підви-
11 щенню трудової 1 політичної активності молоді, а й поглибленню інтересу до славної іс

торії комсомолу. Дорогами слави пройшли сотні слідопитів, виявляючи імена до того не 
відомих героїв. В селах і містах, школах 1 клубах відкрито кімнати і кутки комсомольської 
слави, А пошук триває. І редакційна пошта продовжує приносити спогади і документи про 
Глави! діла комсомольців 1 молоді в період громадянської війни, на будовах перших п’яти
річок, на фронтах Великої Вітчизняної війни.

За пропозицією ветеранів комсомолу і сьогоднішніх членів ВЛКСМ мп вводимо рубрику 
жАІузеЛ комсомольської слави». Сподіваємося, що матеріали, що друкуватимуться в музеї, 
стануть у пригоді ентузіастам, які пишуть історію своїх комсомольських організацій, допомо
жуть віднайти нові імена і адреси.

„ДАЄШ ВСЕОБУЧ!“
Цю немолоду людину часто 

можна зустріти на вулицях 
міста. То з групою гомінких 
юнаків 1 Дівчат в шкільній 
формі, то одного, то зі сво
їми ровесниками, — людьми 
з посрібленими скронями, з 
обличчями, що носять сліди 
нелегкої юності. Знають його 
як директора школи № 10. до
свідченого педагога, чий 
стаж вимірюється десятками 
років. А ще відомий він як 
пристрасний садовод, адже 
школа має свій дендропарк, 
насаджений дванадцять ро
ків тому Іваном Івановичем 
разом з учнями. І мало хто 
знає, що..,.

Молода Країна Рад вступи
ла в другий десяток своєї Іс
торії. Йшло успішне виконан
ня першої п’ятирічки. Буду
вався Дніпрогес, прокладався 
Туркснб. закладався Фунда
мент Харківського тракторно
го заводу, готувались в дале
ку дорогу майбутні будівни
ки міста юності — Комсо- 
мольська-на-Амурі, Вступали 
□ дію первістки Індустріалі

зації. оснащені повою техні
кою. І освоїти ЇХ МОГЛИ ЛИШО 
люди освічені, що мали ПІД- 
повідну підготовку, запас 
знань.

Серед дорослих 1 дітей було 
багато малописьменних, а то 
й зовсім неписьменних. Ось 
тоді партія і уряд поставили 
завдання: в найкоротший
строк ліквідувати культурну 
І технічну відсталість трудя
щих мас. І як завжди, комсо
мол України взяв активну 
участь у виконанні завдань 
всеобучу.

Комсомольця Івана Довгого, 
що мав освіту за чотири кла
си, осередок и 1929 році на
правив до Херсонського ро- 
бітфаку. Навесні тридцять 
першого до його класу зайшов 
представник міськкому комсо
молу І без довгого вступу 
спитав:

— Бажаючі перейти на вчи
тельську роботу є?

— Всі підемо. Чого там... 
Раз треба....

Так ціла група робітфаків- 
ців потрапила в Херсон-

ський педагогічний інститут.
Шлях вчителювання Inan 

Іванович Довгий почав У 
1934 році викладачем історії 
в Гайворопській середній 
школі. Чотири роки працю
вав директором Новоукраїн- 
ської школи № 5. В 1939—
40 роках Івана Івановича пе
ревели до Кіровоградського 
педінституту викладати осно
ви марксизму-лспінізму.

Коли західні українські зем
лі возз’єдналися з Українсь
кою РСР, Іван Іванович їдо 
па викладацьку роботу в 
Чернівецький університет, де 
і застає його війна. І тільки 
в 1956 році Довгий поверта
ється до улюбленої роботи. З 
ТОГО часу Dill незмінний ди
ректор школи № 10 м. Кірово
града.

По-різному прийшли на пе
дагогічну роботу ентузіасти 
всеобучу,

Василю садову в 1931 році 
йшов сімнадцятий рік. В ком
сомолі він був уже третій рік. 
Вчився в 7 класі Всликовис- 
чівської семирічної школи. В 
квітні його викликали в рай
ком комсомолу.

— Збирайся па педагогічні 
курси, хлопче.

— Так п ж ще й семи кла
сів не закінчив! — щиро зди
вувався юнак. А через чоти
ри місяці піп закінчив «Ком
сомольські курси» (так пази-

вались тоді педагогічні кур
ен) і вже в 1931—32 учбопому 
році самостійно вчив дітей в 
молодших класах школи се
ла Новомиколаївки Велико- 
висківського району.

Трохи Іншим шляхом в 30-і 
роки прийшов на педагогічну 
роботу Іван Тнтовнч Дертій. 
Комсомолець з двадцятого ро
ку він до 1931-го працював в 
інструментальному цеху заво
ду «Червона зірка». На зак
лик про всеобуч молодого 
робітника, що мав всього по
чаткову освіту, направляють 
в школу інструктором слю
сарної справи. 1 вже звідти — 
відряджають на чотиримісяч
ні курси Наркомату освіти 
в Київ.

Повернувшись до рідного 
міста, Іван Тнтовнч призна
чається директором Техніку
му масової комуністичної ос
віти, а згодом — директор 
школи № п. Педагогічний 
шлях його помічений віхами: 
школа № 12, № 19,
№ 26 міста Кіровограда.

Шлях, яким пройшов В. Я. 
Салов, І. 1. Довгий, І. Т. 
Дертій знайомий тисочам^^ 
комсомольців тридцятих роЯ^С 
ків, що підгукнулнсь на за
клик всеобучу.

О. РИБАЛЬЧЕНКО. 
комсомолець з 1930 
року.

чверть віку». До 25-річчя визво
лення Закарпаття рід німецько- 
фашистських загарбників. (Уж
город). 22.15 — «Назустріч
Жовтню». «Господарі землі». 
(К). 22.30 — ТелевістІ, (К). 22.40 
— В ефірі »Молодість». Святко
вий випуск. (М). 23.45 — Нови
ни. (М).

СЕРЕДА, 29 жовтня. Перша 
програма. П.00 — ТелевістІ. (К). 
11.І0 - Кіножурнал та художній 
фільм «Тайговий десант». (Кі
ровоград). 12.50 —• Наші оголо
шення. (Кіровоград). 16.30 — КІ- 
поленініана. «Володимир Улья-

пов». (Кіровоград). 17.00 — Но
вини. (М). 17.15 — Для дітей 
«Пролісок». (Кіровоград). 17.45 
—• «Ми — молода гвардія». 
Прем’єра телевізійною багато
серійного документального філь
му. З І 4 серії. (М). 19.30 -
«Комсомол — юність моя». Вік
торина. 20.05 — ТелевістІ. (К). 
20.15 — Програма кольорового 
телебачення. Чемпіонат СРСР з 
хокея. «Динамо» (М) — ЦСКА. 
В перервах І по закінченні — 
новини. (М). 22.00 — Художній 
фільм «тайгопий десант». (Кі
ровоград),

„ЗІРКА“ ВИЇХАЛА В ПОЛЬЩУ
Футболісти кіровоградської «Зірки» мають чималий досвід 

участі у міжнародних товариських зустрічах як па своєму 
полі, так I за рубежем. їх суперники були чехи, німці, по
ляки, угорці, кіпріоти, Французи, італійці, 3 п’ятнадцяти 
матчів, які наші земляки провели за останні роки, вони де
в’ять виграли, три звели внічию і три програли. У ворота 
зарубіжних футоолістіп забито 37 м’ячів, а п свої пропу
щено 17.

Позавчора кіров-лрадці виїхали в Польщу Тут вони про
ведуть три зустрічі: з командами «Окенчі» (Варшава), «Ме
тал» (Клюгберг) і «Нісса» з міста Нісса.

6 листопада «Зірка» повеонеться додому.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» « оргаа Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ
В «Молодому комунар!» за 25 

жовтня в замітці «творці хлібо
робської слави» допущена по
милка. В другій колонці третій

рядок згори слід читати: «Дсц^*' 
жаиі продано 1 мільйон 30 тисяч 
топи хліба, п тому числі 833 ти
сяч! тонн пшениці».

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,
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