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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ—
НА ПРАПОРІ МОЛОДИХ
ПЛЕНУМ КМО СРСІ»

КОМСОМОЛ - СЕЛУ

МОЛОДА ГВАРДІЯ СЕЛА
Одно з найважливіших завдань комсомолу — 

участь молоді в дальшому піднесенні сільськогоспо
дарського виробництва — обговорив проведений ци
ми днями пленум ЦК ВЛКСМ. Доповідач — перший 
секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельников і промовці 
підкреслювали, що в дні, які минули після III Все
союзного з’їзду' колгоспників, комсомол з величезним 
ентузіазмом, глибоким почуттям відповідальності 
взявся за виконання партійного доручення — розгор
нув масовий рух молоді за оволодіння сільськими 
технічними професіями. Тепер у колгоспах і радгос
пах працює понад 3 мільйони 300 тисяч механіза
торів.* Більше половини з них — молоді люди. Юна 
гвардія сільських механізаторів зростатиме з кож
ним днем.

Чим же викликаний рух молоді за оволодіння сіль
ськими технічними професіями? Які явища і в еко
номічному, і в соціальному житті села передували 
цьому?

СЛУЖИТИ НАРОДОВІ
ЗБОРИ ОБЛАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

Саме ця думка була провідною 
на зборах літераторів області, 
присвячених підготовці до наступ
ного ювілею В. І, Леніна.

З доповіддю «Ідейність, партій
ність — ленінські принципи в літе
ратурі» на зборах виступила сек
ретар обкому КП України Н. П. Су- 
харсвська. Вона наголосила на то
му, що провідною темою твор
чості літераторів є і залишається 
багатогранне життя і діяльність 
нашого сучасника, який успадку
вав героїчне революційне минуле 
радянського народу, що йде вір
ним ленінським шляхом.

В доповіді’ підкреслювалася не
обхідність усвідомлення великої 
відповідальності тими літератора

ми, які виступають на ленінську 
тематику. Твори їх мають бути іс
торично-достовірними, високоху
дожніми, глибокоідейними.

Дальшому пожвавленню робо
ти обласного літературного об’єд
нання сприятиме його тісний зв’я
зок з іншими громадськими та 
ідеологічними установами, зустрі
чі літераторів з трудящими, плідне 
обговорення нових творів.

Важливим питанням дальшого 
розвитку творчості літераторів Кі- 
ровоградщини присвятили свої 
виступи письменник Олександр 
Моторний, молоді літератори 
В. Базилевський, Л. Народовий, 
Г. Щербина, О. Шкабой, керівни
ки літгруп та студій В. Гончаренко
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Насамперед — заходи, розроблені березневим 
(1965 р.) і наступними Пленумами ЦК КПРС. Воші 
сприяли зміцненню економіки господарств. Всюди 
помітно зросли доходи. У господарствах більше по
чали виділяти коштів на оплату праці землеробів, 
тваринників, на будівництво, придбання техніки. 
Збільшується «навантаження і віддача» капіталу від 
кожного гектара землі. Інакше кажучи, відбувається 
інтенсифікація сільськогосподарського виробництва.

Відходять у минуле часи, коли колгоспи і радгоспи 
прагнули тільки засіяти в строк і зняти врожай. Сьо
годні цього мало, сьогодні треба знати, як і коли ора
ти, які добрива застосовувати — словом, знати цілий 
комплекс питань, як знає його, скажемо, оператор 
доменної печі. Для того, щоб управляти так само 
осмислено режимами «плавки» високих урожаїв, зем
леробові, як і операторові доменної печі, потрібні не 
розрізнені, уривкові відомості, а комплекс знань: 
з біології і фізіології рослин, агрохімії і метеороло
гії, грунтознавства і техніки.

Мине небагато часу, і па селі стане більше людей, 
які матимуть сучасні знання, здатних управляти тех
нікою, ростом і розвитком рослин, як оператор домен
ної печі плавкою металу.

А. ШАЛОВАЛОВ. 
(Спец. хор. ТАРС).

(Кіровоград), Б. «уманський (Олек
сандрівна), В. Дануца (Новоукраїн- 
ка), секретар обкому ЛКСМУ 
В. Кришсвич, голова обласного 
літоб’єднання В. Погрібний.

На зборах до літоб'єднання 
прийнято групу початкуючих літе
раторів.

В роботі зборів взяли участь 
заступник завідуючого відділом 
пропаганди й агітації обкому КП 
України і. П. Олефіренко, голова 
відділення Спілки журналістів 
УРСР, редактор обласної газети 
«Кіровоградська правда» А. П. 
Мостовий.

В той же день по закінченні 
зборів працювали секції — прози 
та поезії.

У Москві 27 грудня про
ходив пленум Комітету мо
лодіжних організацій СРСР. 
Еін був присвячений обго
воренню підсумків міжна
родної діяльності КМО 
СРСР у 1969 році, підготов
ці до святкування сторіччя 
з дня народження В. I. Лені
на і завданням зміцнення 
єдності демократичного мо
лодіжного руху.

У роботі пленуму взяли 
участь члени ЦК ВЛКСМ, 
перші секретарі ЦК ЛКСМ 
союзних республік, крайко
мів і обкомів ВЛКСМ, від
повідальні працівники ЦК 
КПРС, представники цент
ральних відомств і організа
цій, вчені, які займаються 
проблемами міжнародного 
молодіжного руху, журна
лісти.

Голова КМО СРСР Г. Яна- 
єв доповів учасникам пле
нуму про широке співробіт
ництво радянської молоді з 
спілками молоді соціаліс
тичних країн, з молодіжни
ми комуністичними і демо
кратичними організаціями 
капіталістичних держав, з 
ровесниками країн, які роз
виваються.

Про широту міжнародних 
контактів юнаків і дівчат 
нашої країни говорять такі 
цифри: в цьому році у Ра
дянському Союзі було ор
ганізована. 19 великих ін
тернаціональних фестивалів, 
тижнів солідарності, конфе
ренцій, таборів дружби. В 
них брали участь молоді 
представники більш як 100 
країн. Делегації радянської 
молоді в свою чергу брали 
участь у 29 міжнародних 
зустрічах у 18 країнах. Більш 
як дві тисячі наших студен-

тів були в складі інтернаціо
нальних будівельних загонів 
у соціалістичних країнах.

Г. Янаєв підкреслив, що 
головне в планах наступного 
року — підготовка і прове
дення в нашій країні і за 
рубежем заходів, присвяче- 
них 100-річчю з дня народ
ження В. і. Леніна, робота 
по дальшому згуртуванню 
всесвітнього демократично
го фронту молоді для спіль® 
ної боротьби проти імперіа
лізму, за мир і соціальний 
прогрес, всілякий розвиток 
руху солідарності з бороть
бою в’єтнамського народу 
проти американської агре
сії, підтримка боротьби 
арабських народів, усіх, хто 
виступає за національну 
незалежність, демократію і 
соціалізм.

У дебатах на доповідь на 
пленумі виступили перший 
секретар ЦК ЛКСМ Грузії 
Р. Метревелі, монтажник 
тресту СУ-49 «Будівельник» 
Є. Озеров, завідуючий від
ділом ЦК ВЛКСМ В. Дурди- 
нець, ветеран Ленінського 
комсомолу і Комуністично
го Інтернаціоналу Молоді, 
професор ВПШ при ЦК 
КПРС В. Вясютін, відпові
дальний секретар КМО Бі
лорусії Е. Лейкін, голове 
бюро міжнародного моло
діжного туризму «Супут
ник» В. Мошняга та інші.

На пленумі виступив пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ 
Є. Тяжельников.

♦ * ♦
27 грудня відбувся також 

пленум студентської ради 
СРСР, на якому було за
тверджено новий склад ра
ди та її президії.

(ТАРС).

НОВИНИ

ЛЕпЦІЯ.КОіЦЕРТ
О В актовому залі Кіровоградського педінституту 

відбулася лскціЯ’Коадерт «Образ В- І. Леніна в ук
раїнських піснях та думах». її прочитав літератор- 
ліистецтвознавець Іван Миколайович Сінокоп. Укра
їнські народні пісні і думи про В. І. Леніна, а також 
революційні пісні, які любнв Ілліч, виконав народ
ний кобзар Анатолій Дмитрович Гришин.

О. ШВЕЦЬ, 
студент педінституту.

—

ДОРОГІ НАМ ЛЕНІНСЬКІ МІСЦЯ
Ленінградська область, селище Разлив (платформа Разлив 

Фінляндської, нині Жовтневої залізниці), Б-а, Тарховська, 2 
(шіні вул. Емельянова, будинок 2). Тут на горищі сараю, що 
належал робітникові Сестрорсцького заводу Лі. О. Емельяно
ву, в липні 1917 року переховувався В. І. Ленін.

На фото: горище сараю, де жив В. І. Ленін. 
(Фотохроніка РАТАУ).

«ВЕСІЛЬНИЙ 
МАРШ» 
БІЛЯ ЯЛИНКИ

ХАБАРОВСЬК, 27 грудня. (Кор. ТАРС Н. Ла
гунова). Урочисто звучав сьогодні під скле
пінням Палацу культури Хабаровської тепло
електроцентралі «Весільний марш» Мендель- 
сона. Біля святкової новорічної ялинки сорок 
юнаків і дівчат обмінялись обручками, а пра
цівники загсу вручили їм «Свідоцтва про 
шлюб». Рідні, товариші по роботі, представ
ники громадськості гаряче поздоровили моло
дих, піднесли букети живих квітів, подарунки. 
І закружляли пари навколо ялинки у «Вальсі 
молодожонів».

За професією вони робітники — корабели, 
будівельники, монтажники, токарі і слюсарі із 
заводів і фабрик індустріального району міста 
на Амурі.

-- Щасливого, великого пам шляху в житті! 
З новим роком! — піднімають келихи з шам
панським гості. Не випадково весільні столи 
накриті під новорічною ялинкою. Молоді вже 
давно у семидссятому. Член бригади кому
ністичної праці Галя Родіоиова, Анатолій Ду- 
бовськнй, Олександр Землянов і багато інших 
достроково завершили свої річні завдання.

ЗАВОД ЗАВОДІВ
Реактори і теплообмінники, газгольдери І 

абсорбери, насоси для перекачування гарячих 
нафтопродуктів і топлнвовози — ось продукція 
Волгоградського заводу нафтового і хімічного 
обладнання. Десятки тисяч тонн різноманітної 
иафтоапаратурн відправляється щорічно звід
си на пускові будови країни.

В нинішньому ж році на підприємстві освоє
но випуск комплексних технологічних ліній 
для нафтопереробних заводів. Це дає можли
вість значно скоротити строки монтажу об
ладнання на будовах.

Великим попитом користується продукція 
підприємства І яв кордоном. Болгарія і Угор
щина, Монголія і Індія, Об’єднана Арабська 
Республіка і Ефіопія, Куба і Гвінея, Демокра
тична Республіка В’єтнам і Алжір — всього 
близько двадцяти країн одержують нафтоапа- 
ратуру, виготовлену волгоградцами.

В нинішньому році більше тисячі тонп різ
ного обладнання відвантажено І для великого 
нафтопереробного заводу, який будується при 
технічному сприянні Радянського Союзу в 
Турції. Нещодавно иа цю будову відправлено 
кілька газгольдерів.



розповідали про завдання місцевих 
Рад, принципи організації комун і 
формування загонів Червоної Армії.

З дні підготовки до сторіччя з 
дня народження 3. 1. Леніна тра
диція періоду громадянської війни 
підновилась на ПсковщннІ. Ось уже 
п четвертий рейс вирушає агітпоїзд 
«Ленін», сформований комуністамн- 
залізннчніїхамн.

2 сто». „Молодий комунар »1 грудня 1060 j>Qi:y

В ДОРОЗІ АГІТПОЇЗД „ЛЕНІН
Із Пскова по районах області ви- 

ГійГрв у рбйс агітпоїзд «Лец)н». В 
його екіпажі учасники громадян
ської війни, ветерани колгоспного 
будівництва.

Вперше такий аіітпоїзд прибув у 
Пуков з Москви п’ятдесят років то
му, На ньому їхали члени ВЦВК, 

зустрічаючцсі. з псковськими 
Пролетарями і селпнп.мн. роз'ясню
вали їм суть ленінської ІІОЛІТИКИ,

О АР АЗ, коли спав азарт бороть- 
*-* би, коли червоні чемпіонські 
стрічки здобули своїх господарів, 
переможців робітничого змагання 
1969 року, хочеться подивитись, 
що нового принесли нам конкур
си професійної майстерності, чим 
збагатили життя комсомольських 
організацій.

Пам’ятаю, як починались перші кон
курси майстерності. Я написав цю 
фразі’ і подумав, що звучить вона так, 
нібито десятиріччя пройшли з тих 
пір. А всього лише три роки тому 
вперше почули МП 
ника Олександра 
Василя Дударева, 
чемпіонів.

Нікого тепер 

імсна фрс іерува.'іь- 
Котикова і токаря 
перших робітничих

уже не здивуєш

ВІНЕЦЬ ■- - - - - - - - - - - - - - - - -
РОБІТНИЧОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
РОЗДУМИ ПРО ПІДСУМКИ
ВСЕСОЮЗНИХ ТРУДОВИХ ТУРНІРІВ 1969 РОКУ

змаганнями віртуозів ріши або 
фреза, плуга або кельміс вони 
проводяться повсюдно. Секрет 
тут, мабуть, у вдало {найденій 
формі змагання, в його конкрет
ності і гласності, оперативності 
підведення підсумків, у можли
вості вивчення і повторення до
свід; кращих Одним словом, в 
тих найважливіших критеріях, 
наявність-яких В. І. Ленін вважтв 
основою основ розвитку соціаліс
тичного змагання.

Справа, мабуть, і ще і в тому, 
що в молодих робітників з'яви
лась можливість провірити свої 
сили у відкритому поєдинку з рів
ними собі по вікові і майстернос
ті, прояви ги себе, утвердитися в 
робітничому колективі. Причо
му, яка б не була коротка історія 
трудових змагань, цілком очевид
но, що сьогоднішній їх день уже 
не схожий на день минулий. І 
справа не тільки в масовості, пе 
тільки в тому, іцо немає зараз та
кої професії, де б пе проводились 
конкурси. Змінився, якщо хочете, 
сам клімат їх проведення.

Якщо раніше пам важливо бу
ло утвердити такі конкурси, дЛ- 
ти їм путівку в життя, знайти

Пробуджена цілина ІІ
ї'
І
І

(РАТАУ). Кореспондент ТА PC- 
Приморський край.

Находки
мо- 

пра-

форму змагання і заохочення не-^ 
реможцін, то тепер ми вже маємо 
можливість зміряти, що дали ці 
конкурси для тієї або іншої галу
зі промисловості, чим збагатили 
вони практиків і спеціалістів, що 
відкрили невідомого і незнайо
мого.

Ось. приклад: у шинників вісім 
чоловік не справились з установ
леними нормами виробітку. Що 
це — невезіння, фатальний випа
док? Ні. Половина хлопців, яким 
«не повезло» па конкурсі, не ма
ють середньої освіти, піде не вча
ться, майже не читають технічної 
літератури. Раціоналізаторів се

ред них — раз — два і кінець. ■
З іншого боку, більша частина 

переможців всесоюзних конкурсів 
майстерності — вчорашні випуск
ники профтехучилищ. Перші чем
піони серед токарів Василь Дуда
рев і Віктор Вовк закінчили одне 
профтехучилище. Із стін ПТУ ви
йшов і переможеш- теперішнього 
конкурс)' Анатолій Землянськнй. 
Половина призерів конкурсу шин
ників також в недалекому мину
лому учні профтехучилищ..

Ні, я говорю про цс не для того, 
щоб протиставити вчорашніх «псте- 
ушнпкін» тим. хто оволодів курсо.М 
майстерності безпосередньо біля вер
стата на заводі. Мабуть, ПТУ дають 
людям не тільки робітничі навики, 
але й закладають міцну основу для 
майбутнього росту і повноліття. Осо
бливо наочно це проявлялось па тео
ретичних екзаменах. Випускники проф
техучилищ набагато впевненіше пе
ремагали підступні рифи теорії, наби
раючи тим самим такі необхідні пере
можні бали.

Іще одна особливість минулих 
конкурсів: перемоги добився
тільки той, хто по -зупинявся в 
своєму рості, хто зміг побачити 
за сьогоднішнім своїм успіході 
довгий шлях до справжньої май
стерності. Якщо взятії, як кажуть', 
в середньому па круг, то виявії-

НА УДАРНИХ комсомольських

Болотисті долини, які прилягають до озе
ра Хапка і ріки Уссурі, донедавна вважа
лись царством неполоханих птахів. Тепер 
ці місця не впізнати: шумить гулом мото
рів і сплеском могутніх вибухів ударна 
комсомольська будова. Тут розгорнулись 
роботи по створенню нового рисівницького 
району країни.

Спеціалісти підрахували, що в Примор
ському краї придатні під рисосіяння землі 
дорівнюють площі сьогоднішнього рисово
го поля країни. До 1975 року цією культу
рою тут намічається зайняти сто тисяч 
гектарів. В цьому зв’язку передбачається 
побудувати 38 рисорадгоспів-гігаитів з 
благоустроєними селищами, складними 
гідротехнічними спорудами. Загальна дов
жина мережі зрошувальних каналів, які 
проляжуть на приморській ціліші, переви
щить відстань від Москви до Владнвосто- 
КЗ.

...Володимиро-ГІетровська будівельна 
дільниця. Примостившись біля стола з ра
цією, начальник Євген Маркіи дає підроз
ділам свого загону оперативні завдання. 
Поруч з столом — перехідний Червоний 
прапор. Колектив дільниці завоював його у 
змаганні з іншими загонами меліораторів.

Колектив Володпмиро-Пстровської діль
ниці уже проклав майже 10 кілометрів най
більшого в майбутньому на Далеком)’ Схо
ді магістрального каналу. З допомогою ви
бухів землевпорядники зрівняли з землею 
цілу сопку, яка заважала рухові, — май
же 200 тисяч кубометрів грунту. Коли ро
бота буде закінчена, 20-кілометрова штуч
на ріка шириною до 40 метрів напоїть 
озерною водою рисові плантації декількох 
радгоспів. Вздовж каналів виростуть де
сять селищ міського типу.

Колектив дільниці в основному комсо* 
мо.тьсько-молодіжннй. Більшість «бійців» —

місцсві — приморські. Є й приїжджі. На
чальник дільниці Євген Маркіи — родом 
із Підмосков’я. Виконроб Анатолій Аста
хов приїхав із Дніпропетровська. А на гі
гантську будову все прибувають і прибу
вають за комсомольськими путівками юна
ки і дівчата. В основному цс механізатори, 
які вміло володіють меліоративного техні
кою. Немало серед них і демобілізованих 
воїнів. Добре зарекомендували себе і сту
дентські будівельні загони. Минулого літа 
па будівництві працювало близько тисячі 
студентів.

Будівництво рисівницьких радгоспів і 
зрошувальних систем — відмінна школа 
для молодих. Взяти, наприклад, бульдозе
риста Петра Старовойта із Камінь-Риболо- 
вецького управління. За ного ініціативою у 
виробництво впроваджено декілька раціо
налізаторських пропозицій, які дозволяють 
на протязі року зекономити 3 тисячі карбо
ванців. Відзначився і екскаваторник Воло
димир Люлькін із Ханкайського управлін
ня.

Крайовий комітет ВЛКСМ і Штаб будо
ви велику увагу приділяють підвищенню 
майстерності молодих робітників. Сьогодні 
цс — одна з головних проблем. Юнаки і 
дівчата, які не мають спеціальності, 
проходять професіональну підготовку в 
технічних училищах, па учбових пунктах 
будівництва.

Тим часом фронт ударної будови росте 
з кожним днем. Людей вимагається все 
більше і більше. Приїжджайте до нас! Ад
же Далекий Схід — це завжди романтика. 
Старші зводили тут І\омсомольськ-на-Аму- 
|>і. Молоді випала честь продовжити поча; 
те. Пробуджена цілина Сходу чекає на вас.

Умільці

ться, що біля половини претен
дентів не чемпіонські -звання за
кінчили середню школу, а багато 
і зараз навчаються — хто в тех
нікумі, хто в інституті. Так вже 
влаштована людина: чим більше 
вона знає, тим гостріше відчуває 
потребу в постійній досконалос
ті. Колись ми пишались тим, іцо 
більше половини робітничої мо- 

• лоді у віці до 22 років мають ос
віту за 4 класи. Зараз ми піді
йшли впритул по загальної се
редньої освіти.

На початку перших конкурсів 
були сумніви — чи не перство'- 
ряться вони у суперечку чоти
рьох — п’яти індустріальних гі
гантів — Москви, - Леніпграда, 
Харкова, Челябінська і інших. 
Але звернімось сьогодні до гео
графічної карти конкурсів: король 
фрезерної справи Валерій Бе
лов — із Ржева, чемпіон токарів 
Анатолій Землянськнй — із Ха
баровська, кращий складальник 
автопокришок Віталій Марков- 
ськпй — воропежець. Вся паша 
країна стала індустріальною. А 
на народні таланти вона ніколи 
не скаржилась.

Конкурси — 69 фінішували. 
Вони багато чому нас навчили,, 
багато над чим примусили заду
матись.

На підприємствах Первомай- 
ського району столиці, наприк
лад, відмовились від одноденних 
конкурсів. Переможцями стали 
називати тих, хто краще інших 
працював па протязі кварталу. 
Шинники думають уже про те, 
як розширити коло професій, за 
якими проводяться змагання, як 
залучити до участі в турнірах мо
лодь допоміжних цехів. Де-не-де, 
ііс чокаючи міських і республікан
ських турнірів, виходять па бій 
команди токарів, фрезерувальни
ків, слюсарів, одного цеху з ін
шим, одного заводу з сусіднім. В 
таких поєдинках хлопці прохо
дять «обкатуваний», звикають до 
напруженої 'атмосфери трудового 
турніру, перевіряють свої знання і 
вправність. Іде пристрілка на май
бутнє. В новому році будуть нові 
конкурси.

10. КУРБАТОВ, 
референт ЦК ВЛКСМ.

ВЛАДИВОСТОК. Ця 
доль діюча’, гудуть, 
цюють двигуни судна на 
повітряній подушці. Виго
товлена вона учнями проф
техучилища № 14 із На
ходки. Молоді слюсарі 
зробили і автоматичний 
верстат-тренажер — 
зумний прилад, який 
«поради» робітнику з до
помогою електричної 
стеми сигналізації.

Оригінальна конструкція 
електричного вулканізато
ра, який дозволяє ремон-

ро- 
дає

си-

тувати кабель на місці по
шкодження без демонта
жу і, природно, економить 
багато робочого часу. Все 
це — експонати виставки 
технічної творчості моло
ді, яка відкрилась у Вла
дивостоку.

Прилади, створені слю
сарем Кирилом Дегтярьо- 
вим, електромонтажником 
Володимиром Архиповим, 
техніком Валерієм Ми- 
хеєвим, одержали путівки 
на ВДНГ.

Комсомольці Примор
ського краю мають на 
своему рахунку в четвер
тому році п'ятирічки біль
ше 6 тисяч раціоналіза
торських пропозицій, еко
номічний ефект 
перевищує 4 
карбованців.

від ник 
мільйони

(Кор. ТА PC).
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ПОЧЕСНИЙ знак Ленінської 
Комуністичної Спілки Моло

ді Олександру Рябощуку, ком? 
соргу дільниці з Макіївської 
ійахти «Чайкіно-глибока» № 1, 
вручили на пленумі обкому 
комсомолу. Разом з почесним 
знаком — грамоту. В ній на
писано: «За мужність і відва
гу, проявлені при гасінні по- 
щіежі в шахті».

...Тієї ночі ланка Олоксандра 
рябощука вела проходку В 
третьому бортовому ходк^, 
фталевий зубок комбайна, зу
стрівши в пласті кремінь кол
чедану, викресав іскру, і за
горілись голубі язики метану, 
Пожежа!

Ланковий кинувся з вогне
гасником. Уже витрачений 
увесь заряд, а оогонь н& г(о-

Всім одягнути саморятів- 
НикИ і залишити забій!

Рябощук, підкоряючись ви
могам правил безпеки, пішов 
разом з усіма. По дорозі роз
ставив заслони, доповів про 
те, ЩО трапилось, диспетчеру, 
послав повідомити всіх, хто

СИЛЬНІ ДУХОМ
був у найближчих забоях. 
коли переконався у безпеці 
товаришів, свідомо порушив 
одне правило: не став чекати 
гірничорятувальників. Кинувся 
назад туди, до горів метан. 
Знав, що в будь-яку секунду 
пласт може викинути величез
ну кількість небезпечного га- 
з^у. Катастрофа загрожувала 
уілому крилу- шахти, де пра' 
цювало двісті чоловік.

Пізніше хтось підрахував: 
37 хвилин один на один бо
ровся Рябощук з вогнем.

Безсилий, у порваній робі, 
Олександр, ніби крізь сон, по
чув слова:

— Ти що тут робиш, хлоп
че? Вогню вже немаєі..

Це був командир загону 
гірничорятувальників.

З нагородою, орденом 
«Знак Пошани», Олександра 
поздоровляли уже в ялтинсь

кому санаторії, куди хлопця 
відправили на одужування.

Тепер на Макіївську шахту 
Олександру надходить багато 
листів, в яких йому дають де
сятки запитань. Особливо 
скрупульозними виявились
хлопчаки із спеціальної трудо
вої школи Оренбуржжя. Хлоп
цям хотілось дізнатися все 
про сім’ю Рябощука. Його 
батько й мати загинули в 1942 
році. Одного разу до них в ха
ту, що в селищі Калинівці на 
Житомирщині, увірвались фа
шисти, схопили батьків одно
річного Саші і вчинили страш
ну розправу — живими зако
пали в землю. Гітлерівці по
мстились Рябощукам: батько 
був партизаном, мати ■—• до
помагала йому. Сашу врятува
ли сусіди.

Пізніше 18-річний Олек-

сандр відправився в Казах
стан за комсомольською пу
тівкою будувати мідний руд
ник, служив в рядах Радянсь
кої Армії, потім відправився 
працювати в Донбас.

Праця прохідника ц шахті 
вимірюється метрами вироббк, 
прокладених до вугільних 
пластів. Рябощук веде їм су
ворий облік. Чотири кілометри 
тунелей пробила в земній тов
щі бригада, в складі якої пра
цює Олександр. Чим кращі 
справи добувача, тим більше 
роботи у прохідників: потріб
но швидше готувати нові Лави 
взамін відпрацьованих, Коле«? 
тив «Чайкіно-глибока» № І 
працює відмінно. Шахтарі пе
ревиконали проектну потуж
ність підприємства. Додатково 
до завдання видобули нині 60 
тисяч тонн вугілля.

Ось і зараз нарізку лаві/

доручили бригаді, де трудить
ся ланка Рябощука. А умови 

дуже складні. Знову газ. 
Сучасну техніку на проходці 
тут не застосуєш. Поставили 
транспортер для відкачування 
породи, а всі матеріали — ар
ки кріплення, затяжки, ланцю
ги для конвейєра — доводить
ся доставляти вручну. А чека
ти кращого не доводиться: у 
січні лаоа повинна бути гото
ва. Там буде діяти механізо
ваний комплекс потужністю 
700—800 тонн вугілля на до
бу, а то й більше. Нову лаву 
чекає вся шахта.

— Дехто, злякавшись труд
нощів, втік з бригади, — із 
жалем говорить начальник 
дільниці Анатолій Тимофійо- 
вич Алексеев. —- А сильні ду
хом залишились. Серед них — 
Олександр Рябощук — ком
сорг, кавалер Почесного зна
ка Ленінського комсомолу.

Б, ГЕРЦЕНОВ, 
кор. ТАРС« 

Макіївка,

5<ДАМ’ЯТІ 
І ПЕРШОЇ

ЛИТОВСЬКОЇ

КОМСОМОЛКИ
ВІЛЬНЮС, 20 грудня. (Кор. ТАРС). 

70-річчя з дня народження першої в 
Литві комсомолки, відомого революцій
ного діяча і письменниці Еугенії Таут
кайте відзня’пгла громадськість респуб
ліки.

Двадцятирічною дівчинкою зв’язала 
п Е. Тауткайте своє життя Із спілкдід кб- 
Я мулістичної молоді Литви. Вона — одна 
| з організаторів комсомольського загону

імені К- Лібкиехта, який боровся в 1919 
році у Вільнюсі проти бідополяків, захи
щаючи молоду Радянську владу в рідно
му краї.

Коли буржуазія при допомозі інозем
них штиків подавила Радянську владу 
в Литві, полум'яна революціонерка про
довжувала боротьбу в умовах підпілля. 
Немало довелось їй мучитись у тюрмах 
буржуазної Литви. Пізніше, переїхавши 
до Москви, Еугенія закінчила інститут 
світової літератури імені Горького, пра
цювала у виконкомі Комінтерну.

Е. Тауткайте нема серед живих. Але її 
повісті і оповідання, звернені до молбді, 
вчать нове покоління любити соціаліс
тичну Батьківщину, захищати великі за
воювання Жовтня так, як це рббй.їн пер
ші комсомольці.

лижну прогулянку. Фото П. МАСЛОВА. Фотохроніка ТАРС.
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ТУЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ. Робітник:! Узловського машинобудівного заводу одерж®'“*_^^1 м1. 
подарунок - профілакторій. Красивий чотириповерховий иудинок розташувався на тахш м 
ській околиці. Кожна кімната розрахована на два чоловіка. Лікувальні кабінети оснащі 
вішою-апаратурою. Тут с різні ванни, в тому числі грязьові, фізіотерапевтнчнии, зуболіьувал 
ний кабінети. В профілакторії одночаспо відпочивають сто чоловік. „гт.ги „я

На знімку: біля будинку профілакторій. Група відпочиваючих направляється

«НАЗВІТЬ
МЕНЕ
ДОЧКОЮ...»

Щодня надходять листи 
!,<тта вулицю Баг, що в Таш- 
і кенті. Там мешкає сім’я Ша- 

ахмудових. В одному із 
листів школярка Наташа 
Худанева з Оренбурга пи
сала: «Я маю батька і матір, 
але дуже хотіла б, щоб ви 
назвали мене своєю доч
кою»...

Лист за листом на ту ж 
адресу: Шаахмеду Шаахму- 
дову і Бахрі Акрамовій.

...Більше 30. тисяч дітей 
було евакуйовано в роки 
війни в Узбекистан. Шаах- 
мед і Бахра стали батько/л і 
матір’ю для чотирнадцяти з 
них. Продавали власні речі, 
щоб придбати в цей важкий 
час для дітей продукти. Во
ни відмовилися від тих 9 ти
сяч карбованців, що їх виді
лили місцеві органи для 
виховання дітей. «Кожна ко
пійка дорога для фрон
ту», — говорили патріоти.

Зараз вихованці Шаахму- 
дових живуть не лише в 
в Ташкенті. Листи на вулицю 
Баг приходять з Москви, 
Ленінграда, Новосибірська, 

ТгВолгограда, Берліна та ін. На фото: Шаахмсд-ата з сином Вовою.

ЧАБАН СВІТЛАНА
На випускному екзамені Світлана Лнданова 

вибрала твір на вільну тему «Готуйся до ве
ликої мети, а слава тебе знайде», де написа
ла, що головне — це стати потрібкою люди
ною на землі. А ще вона написала, що люди
на не може жити без улюбленої справи, а са
ма вже зробила вибір: залишитись н рідному 
колгоспі, тут її покликання, і тут її життя...

В класі їх було 23: буряти і росіяни. Біль
шість, як і Світлана, цілий рік жили в інтер
наті при школі, їх батьки — чабани — зимою 
і влітку з отарами в степу, а коли близько ко
чують, то з суботи иа неділю можна вибра
тись додому, а якщо отара йде па дальні па
совища, то тільки на літні канікули можна 
побачитись з батьками. Та ще липень най
більш жаркий місяць в колгоспі «Гігант», де 
розводять забайкальську тонкорунну вівцю. 
Липень — місяць стрижки овець. МІСЯЦІ, без 
вихідних, тридцять робочих днів від зорі до 
зорі. і

Сорок шість чоловік В ІІЛЬКИ-ЩО створеній 
учнівській бригаді довго радяться, яке зобо
в’язання взяти перед колгоспом. Всім, а в 
першу чергу шістнадцятирічному бригадирові 
Світлані, хотілося б, щоб цифра була круглою 
і викликала повагу, а з іншого боку — боязко 
було, Шо ке виконають... Нарешті, взяли зо
бов’язання постригти 10 тисяч овець.

— А постригли 17842 вівці, — посміхається 
Світлана. — За цей місяць ми по-справжньому 
пізнали один одного: иа кого можна розрахо
вувати у важку хвилину, а хто падає перева
гу ховатись за чужу спину.

Через рік перед учнями постала та ж проб
лема: кращі стригалі, закінчивши школу, 
пішли із бригади, а брати зобов’язання мен
ше, ніж в минулому році, пе хотілось. На
решті, прийняли пропозицію свого бригадира- 
15000 овець. Підійшов до кінця липень, і всі 
довідались, іцо бригада Світлани Анданової 
«лискуче перевиконала свої зобов'язання, а

кращим стригалем виявилась сама Світлана -• 
1444 вівці. _ ,

— Дуже мені хотілось би, щоб всі цифри 
були однаковими, зізнається Світлана, яка 
стала вже беззмінним секретарем шкільного 
комітету комсомолу. — Але чотири тисячі по
стригти неможливо, тож я вирішила, пехан 
хоч три останні будуть четвірками.

Так 18-річпа дівчина одержала першу 8 
своєму житті нагороду — медаль «За освоєн
ня цілинних земель». Коли вона від’їжджала 
в Москву, в колгоспі їй порадили взяти з со< 
бою всі свої медалі і одягнути на з’їзді.„Світ
лана так і зробила. І ось що з цього вийшло: 
на з’їзді весь час до неї підходили люди, ди
вувались, звідки у такої молодої дівчини 
стільки нагород.

— Кожному доводилось пояснювати, що п 
цьому не тільки моя заслуга, а й всієї брига
ди, — сміялась Світлана. — Правда, в цьому 
році ми трохи зменшили темп, постригли тіль
ки 25240 овець. Але пас можна зрозуміти: ви
пускні екзамени, довгі суперечки, хто ким 
стане. А я вже знала, що нікуди не поїду з 
колгоспу. Я полюбила роботу чабана: вранці 
сідаєш на коня, об’їжджаєш отару, а степ, як 
строкатий килим, увесь в маках, волошках, ро
машках. Ну куди ж поїхати від такої краси. 
Коли я була в Москві, космонавт. Олексій 
Леонов сказав нам: «Ви не конструюєте ракет, 
ви не літаєте в космос, але ви робите голов
не — ви годуєте нас, ви одягаєте нас». Після 
цього я поверталась додому окрилена.

В свої дев’ятнадцять років Світлана розуміє, 
що як би не подобалась їй зараз робота ча< 
бана, головне — не помилитися у виборі про* 
фесії. тому що вона — на псе життя. Поки що 
два бажання борються в ній: стати зоотехні
ком або поступити в педагогічний, щоб викла
дати літературу в школі.

Микола НАЗАРОВ, 
кореспондент АПН.

Масова, підготовка механізаторських кадрів поча
лась па Україні. На курсах у колгоспах, радгоспах, 
відділеннях «Сільгосптехніка», учбових закладах ово
лодівають технічними професіями сто тисяч чоловік. 
Протягом чотирьох місяців юнаки й дівчата вивчать 
трактори, комбайни, інші мащини, призначені для об- 
робки грунту, оволодіють -технікою для приготування

КІНОКОМЕДІЯ
АДРЕСОВАНА ЮНИМ

ЗИМА—
ГїОРА НАВЧАННЯ

§ормів, знаннями з хімізації та меліорації земель, 
застосування отрутохімікатів.

белнкого поширення в селах республіки набрало 
підвищення кваліфікації механізаторів. Свої знання 
на місячних курсах вдосконалюють понад 40 тисяч 
«рлевік. Бер відриву від виробництва підвищать ква
ліфікацію 20 тисяч трактористів, комбайнерів, іпофе- 
рій,

(РАТАУ).

Ролан Бнков робить зйомки 
нового філШу «Увага, 'Гёре. 
гіахаі»

Це буде заманливе кіноопо- 
відання про один день життя 
дітей із першого класу «Б», 
Про те. як в їхньому живому 
куточку з’явилась справжня 
черепаха, навколо якої і роз
горнулись основні дії осін
нього шкільного дня. Сценарій 
фільму написали кінодрама
турги Ілля ІІусіпов і Семен 
Лунгін. Картину иа студії 
«Мосфільм» знімає Ролан Бн
ков. Ім’я цього актора і ре
жисера відоме глядачам. Не 
так давно па екранах з успі
хом пройшов поставлений ним 
фільм -«Айболит-66», в якому 
Бнков зіграв і одну з головних 
ролей. Зараз він виступає 
тількї: як режисер-постапов- 
пик.

Але повернемось до подій

фільму. Поява черепахи, яку 
нарекли «Ракетою», схвилюва
ла дитячі уми. У двох прняте- 
лів, «двох Бон» — Вовн Ді- 
деяка і Вовн Мапукяпа визрі
ла ідея провести з черепахою 
ряд експериментів — перевіри
ти швидкість її пересування, 
вантажопідйомність і, нарешті, 
міцність панцира... Але за тва
рину, над якого нависла така 
серйозна небезпека, (діти за
думали відправити її під гусе
ниці танка!), заступилась пер. 
шокласннця Тапя Самохіна І 
її друзі.

В останніх кадрах фільму 
глядачі стануть свідками воіс
тину драматичного епізоду: 
танкова колона звертає з до
роги, через яку переповзає 
«Ракета»... Тані Самохіній і 
її одподумцям вдалось попе
редити регулювальника, і той 
просигналив: «Увага, черепа

ха!»... Так восторжсствував 
гуманний початок. А обидва 
безсердечні «експеримента
тори» були осоромлені.

В ролях першокласників — 
героїп картини — знімаються 
їх однолітки з московських і 
київських шкіл, її також єре
ванський школяр М«па Мар
тиросян.

Популярний кіноактор Олек
сій Баталов виступає в ролі 
Таниного дідуся — старого вче. 
ного. Професор навіть вміє 
розмовляти по-пташиному. Він. 
як і внучка, дуже любить при
роду, тварин і завжди готовий 
стати па їх захист. В декіль
кох епізодах у фільмі знімаю
ться відомі актриси Зоя Федо
рова і Рина Зелена Є в філь
мі і ще один оригінальний пер
сонаж — бабуся, якій похилі 
її роки не заважають бути 
тренером, вона займається з 
групою пенсіонерів. Ііа її до
лю також вкладав стати ак
тивною учасницею подій. Грає 
бабусю актриса Лілія Малкі- 
иа. Знімає фільм оператор 
Анатолій Мукасей, який не так 
давно разом з режисером 
Ельдаром Рязановим працю
вав над комедією для дорос
лих «Стережись автомобіля».

Режисер пос і аиовник к я ртн- 
ни «Увага, черепаха!» Ролан 
Бнков розповідає:

— Наш фільм по своєму 
жанру — кінокомедія, адресо
вана перш за все юннм гляда
чам. Але хотілося 6. щоб його- 
дивились і дорослі. Тому шоїі 
мові в нашому кінооповідаянГ 
йде І про них. Неможлива 
уявити собі дитячий фільм, в 
якому так чи інакше не проя
вились би взаємовідносини ні. 
тей І дорослих. Це дуже важ
лива проблема — виховувати 
підростаюче покоління в дусі 
поваги до старших. Азе fie 
можна но-святеннпцькп про
повідувати таку повагу, пе під
кріплюючи її діями. Наші «го
ловні» дорослі герої — дідусь 
і бабуся — природньо. знахо
дять любов і повагу своїх 
юних друзів. В гострих коме
дійних ситуиціях В ТІЙ ЧИ ill. 
тій мірі проявляються харак
тери наших першокласників. 
Нам хочеться тонко і не на
стирливо сказати їм про те. 
як важливо бути добрими і 
гумаппнмп, любити оточуючий 
їх світ живої Природи.

Світлана КАРДАШ, 
(АПН).
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3 нетерпінням чекають шко
лярі області, коли на ялинках 
запалають вогники, відкрива
ючи зимові канікули,

З добрим, вдячним почут
тям проводжаємо ми минулий 
1969 рік. Через день опусті
ють класні кімнати, і сотні ти
сяч наших малюків вийдуть на 
зимову перерву.

Педагогічні колективи шкіл, 
профспілкові і комсомольські 
організації заздалегідь на
креслили плани, як провести 
дозвілля учнів. Безумовно, 
важко собі уявити новорічні 
канікули без красунь-ялинок, 
цікавих вистав і кінофільмів, 
новорічних балів, ранків, ве
чорів відпочинку, туристських 
походів і спортивних змагань.

Зараз е області не знайдеш 
восьмирічну чи середню шко
лу, позашкільний заклад, де б 
не збиралися а дорогу все 
більше і більше юних любите
лів мандрівок. В школах орга-

нізовуються масові походи та 
екскурсії на підприємства, в 
колгоспи і радгоспи, що но
сять ім’я В. І. Леніна, або на
городжені орденом Леніна, 
по місцях революційних подій, 
боїв громадянської та Великої 
Вітчизняної воєн, комсо,поль
ської та піонерської слави.

Складено маршрути одно
денних походів’ та екскурсій: 
«Наш рідний край взимку», 
нанесені на «карти« і розроб
лені плани районних і міських 
зимових воєнізованих ігор 
школярів. Більше 20 представ
ників з кращих піонерських 
загонів області відправляться 
до Києве, Одеси, понад 300 
учнів області прийме обласна 
дитяча екскурсійно-туристська 
станція.

Цікавий маршрут вибрали 
для школярів обком проф
спілки вугільної промисловос
ті. У захоплюючу десятиденну 
подорож вирушить група уч-

нів м. Олександрії на тепло
ході «Адмірал Нахімов», де 
ознайомиться з містом-геро- 
єм Севастополем.

Сотні школярів відпочинуть 
в оздоровчих піонерських та
борах і профілакторіях в 
Олександрії і Кіровограді. 
Близько п’яти тисяч хлопчиків 
і дівчаток в дні зимових кані
кул будуть гостями Палацу 
піонерів і школярів, зокрема 
з Кіровоградського, Компані- 
ївського, Знам’янського та ін
ших районів.

Учнів чекатиме весела і 
змістовна програма свята: те
атралізовані вистави, концер
ти самодіяльності, вечори ці
кавих зустрічей. Піонери зу
стрінуться з воїнами, що ви
зволяли наше місто від ні
мецько-фашистських загарб
ників. Добре підготувався до 
свята і канікул майже двохти
сячний загін Кіровоградського 
Палацу піонерів, члени студій

і гуртків. Дід Мороз а доч
кою Снігурочкою, будуть жа
даними гостями й на веселих 
новорічних святах у дитячих 
садках, школах, дитячих кімна
тах будинкоупраолінь. Кожна 
школа, позашкільна установа 
в період зимових канікул ста
не центром виховної роботи з 
дітьми, організовує в цей час 
роботу з ними по місцю про
живання. В школах пройдуть 
читацькі конференції, кінофес
тивалі, присвячені життю і ді
яльності В. І. Леніна.

І як завжди, зимовими стар
тами розпочнуть свої канікули 
юні спортсмени. Поміряються 
силами о обласних змаганнях 
вихованці дитячих юнацько- 
спортивних шкіл з баскетбола 
і гімнастики спортивної у міс
ті Кіровограді, з волейбопа—а 
Олександрії, з класичної бо
ротьби — в Новомиргороді, з 
настільного теніса — в Бобрин- 
цї, з ручного м’яча — в Зна
м’янці. Збірні команди області 
з баскетбола виїздять до Луць
ка, волейболісти — до Нікопо
ля, кульової стрільби — до Бі
лої Церкви," легкоатлети — до 
Луганська. І знову, як і в ми-

нулому році, відчутно звуча
тимуть голоси дітвори «Шай- 
буї Шайбу!» на льодових по
лях Олександрії, до проходи
тимуть змагання з хокся на 
приз «Золота шайба» серед 
школярів.

До роботи з дітьми в кані
кулярний час будуть залучені 
дитячі бібліотеки і кінотеатри, 
профспілкові і сільські клуби, 
стадіони і спортивні зали, те
атри та культосвітні установи.

Педагоги, -------------- ------:
профспілкові 
громадськість

комсомольсьні, 
організації і 

___„_____ повинні потур
буватись, щоб ні в якому разі 
при організації дозвілля не 
допускати випадків байдужос
ті, вони мають забезпечити 
дотримання протипожежних 
правил та правил пішохідного 
руху, а також попередити не
щасні випадки на льоду.

Зимовий відпочинок дітей -— 
справа всіх і кожного. Хай 
здоровими і бадьорими ся
дуть наші школярі за парти в- 
другому півріччі.

Б. хижняк, 
заступник завідуючого об
ласним відділом народної 
освіти.

т
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ИІД ЗАГРОЗОЮ

Італійські газети повідом
ляють, що населення Неапо
ля живе під постійною за
грозою. У місті часто відбу- 
ваютьсн провали грувту. 
Тільки за останні роки їх бу
ло не менше тисячі. Під час 
провалів руйнувались будин- 
ви, були людські жертви. 
Тому й тепер багато неапо
літанців лягають спати, не 
роздягаючись.

Встановлено, що під міс
том е не менш як 450 вели
ких пустот — колишніх ка
меноломень, катакомб і т. д.

Неаполітанці, пишуть га
зети, тепер бояться дощу не 
менше, ніж колись німець
ких бомбардувань. І це ще 
не все. Сім мільйонів пацю
ків, за підрахунками спеціа
лістів, вижитих з підземелля 
поводями, ринули о місто. 
Іноді їх полчища створюють 
па вулицях «пробки».

РЕЛІКВІЯ 
ЖАКЛІН 
КЕННЕДІ

Десять років тому Джон 
Кенисді подарував своїй 
дружині — Жаклін Кенне- 
ді — до різдва светр, Але 
він їй не сподобався. Вона 
відправила його в магазин 
разом з листом, в якому за
жадала повернути їй 17 до
ларів — вартість светра.

1 ось Ті лист став набага
то ціннішим від светра. В 
Нью-Йорку на аукціоні по 
продажу реліквій лист 
Ж. Кеннеді був куплений за 
200 з лишком доларів. Жак
лін Кеннеді, як відомо, піс
ля вбивства у 1963 раці її 
чоловіка — президента США, 
одружилася з грецьким 
мільярдером — судновласни
ком Онассісом. Але 17 дола
рів за повернутий светр во
на зажадала.

СТ К ВСЕ-ТАКИ схожий степ на море!
Хвилюються зеленаво-жовті пшениці 

під рвучким подихом свіжого вітру і ко
тяться хвилями від обрію до обрію. Ви
дзвонює в колосках зерно дощем на
поєне, землею згодоване, сонцем і віт
ром ціловане.

Любить Микола степ. За неповторність 
його, за розлогість, за духмяні пахощі, 
яким обливає він надвечірок, коли той 
стелиться над Івангородом, од верб над 
ставком тягнучи знадливу прохолоду.

Тс й ие думав довго — куди після десяти
річки?

Пішов гуінчіплювачем.
— У тебе хто сьогодні на причепі?
— Микола Ліасленко.
— Повезло. Хочу до себе переманити.
— Я тебе переманю!
Потім помічник комбайнера:
— Я йому на третій день штурвал довірив.
— І як?

МОРЕ, ЩО
ПАХНЕ 
СТЕПОМ

— Веде, мо:» по струнці. Тямущий хлопчина.
— Хліборобського роду.
А море Микола побачив, аж коли його 

кремезну, струнку постать обняла мат
роська форма. Гляне за корму — буру
ни, як покоси після комбайна. Доки-то 
звик, хоч і далі марив ланами івангород- 
ськими уві сні.

Та воїн службою живе. До дня де
мобілізації.

— Ну, брат, змужнів ти, — радо зустріли 
матроса в правлінні колгоспу «Прогрес», — 
Надовго повернувся?

— Назовсім.
— Молодець! Куди думаєш?
— В тракторну.
— А якщо ми пошлемо тебе на курси май

стрів машинного доїння? 11а полях у нас по
рядок, все машини роблять. А от па фермах... 
Хлопець ти молодий, комсомолець.
С? БІГ час в наполегливому навчанні. Все 

знадобилось — і знання, набуті в 
школі, і досвід, перейнятий від наставни
ків у тракторній. Все злилось, спаялось 
і — народився трудовий характер. Коли 
повернувся — всі вузли доїльних уста
новок розібрав, обмацав кожен болт, 
кожну гайку, кожну деталь: як працюва
ти, то знати треба досконало — таке 
його правило.

— Як Маслен ко?

— Головна фігура на фермі. Доярки ним не 
нахваляться: не пам’ятаю жодиого випадку, 
щоб якась із установок не була повністю го
това па час доїння.

— Люблю техніку. — говорить сам Мико
ла. — Правда, доводиться, як кажуть, ока з 
неї не спускати, інколи капризує... Нічого, 
доярки не скаржаться.

— Ще б пак скаржитись, —- усміхає
ться доярка Ганна Левченко. — От я з 
початку року по 2650 кілограмів молока 
від корови надоїла. А хіба раніше, до 
механізації, це легко було б? Отож 
бо й є.

— Сказати, що ми вже все зробили, 
щоб збільшувати постійно продуктив
ність молочного стада, не можна, ■— 
говорить голова колгоспу В. Г. Борса. — 
Але і задніх не пасем. По виробництву 
молока на 100 гектарів угідь посідаємо 
п'яте місце серед колгоспів району. За 
одинадцять місяців цього року виробили 
по 327,9 центнера молока. Мало це чи 
багато? Зобов’язання працівників ферм 
на 1969 рік — 305 центнерів. Так що 
червоніти нам не доводиться. А що Ми
кола Масленко приклав до цього руки, 
в прямому значенні, то це, як кажуть, 
незаперечний факт. Побільше б таких.

Побільше б таких. Віктор Григорович, без 
сумніпу, мав на увазі не лише Миколу Мас- 
.лепка — представника, по суті, нової професії 
ва фермах колгоспу. Йому, до недавнього пра
цівникові районного виробничого управління 
сільського господарства, далеко видно. І ін
тонація його зрозуміла: побільше б таких май
стрів, побільше б таких ферм.

Останню розмову я мав із секретарем ком
сомольської організації артілі Віктором Цим- 
балом.

— Ззичайио, — сказав він, — Микола Мас
ленко — головна фігура на фермі. Він, так би 
мовити, 7рнмав в своїх руках «віжки» того 
«коника», який везе до підвищення продук
тивності молочного стада. Адже вручну доярка 
більше 15-ти корів доїти не може. Прийшла 
техніка — одна трудівниця ЗО корів обслу
говує.

Молодь села обрала /Аиколу одним із 
своїх ватажків — він член комсомоль
ського комітету колгоспу. Бойовий мій 
помічник, в усякому ділі на нього можна 
покластися — зробить більше, ніж 
можна.

А що вже спортсмени села, то всі во
ни за Миколою тягнуться: він у комітеті 
за споотивно-масову роботу відповідає.

Багато роботи на фермі. «Хоч відбавляй», — 
говорить зоотехнік.

Та все ж знаходить Микола час, щоб вийти 
з дружиною Валею в степ, увібрати на повні 
груди прозорого повітря.

— Отаке й море, Валю, — широке, розлоге, 
безкрає. 1 степом пахне...

А. КУМАНСЬКИЙ.
с. Івангород,
Олександрівського району.

(Берлін). 13.00 — «Телеклуб 
«Об’єктив». (М). 13.45 — Нови
ни. (М). 13.50 — Програма ко
льорового телебачення для ді
тей. «Снігова королева». Ху
дожній фільм. (М). 15.15 —
Вступаючи в рік 1970-й. (М).
16.00 — В ефірі «Молодість». 
(М). 17.00 - Новини. (М). 17.10

— «Лауреатн-69». (К). 18.05 —
Програма кольорового телеба
чення. «Війна і мир». Художній 
фільм. І серія. (М). 21.15 — 
«Новорічні маски». (К). 22.05 — 
Телефільм. (К). 22.30 — «Будьте 
щасливі». Заключна передача.
(М). 23.30 - Повиті. (М).

ЧЕТВЕР, 1 СІЧНЯ. Перша 
програма. 9.45 — Новини. (М). 
10.00 — «Будильник». Святковий 
випуск. (М). 10.30 — «Тіні ста
рого замку». (З серія). (М). 11.10 
— Для дітей телефільм. (К). 
11.30 — Для дітей. «Приходь, 
казко». (М). 12.00 — Інтербачеп. 
ня. «Роби з нами, роби, як ми».

м. Кіровоград, вуя. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2*45*35, 

відділу аійськово-пзтріоіичного виховання і спор» 
ту => 2*45*35, решти відділів — 2*45*36.

БК 02038. Індекс 61197.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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Широкий безкраїй казахський степ. Вечірній. За
мріяний. Пробігли по ньому смужки ріллі. То його 
вічно спокійні груди потривожили люди, і які? 
Молоді. На різних мовах говорили і повели-повелн 
трактори у довгі гони. Міряє ті гони чорнооке дів
ча і записує цифри собі до блокнота. Коли до ва
гончика приходять трактористи, цікавляться:

— То хто найбільше?
— Товариш Мельник.
— Товариш... — Посміхаються. — Сказала б 

простіше «Мій Василь!»
У дівчини колір обличчя, як світанок у цьому 

степу, — рожевий. Великі чорні очі зупинили свій 
строгий погляд на жартівникові, а Василь випалив;

—А вам що до того?
— А те, що пора б нас на весілля запросити.
А весілля відгуляти не так просто. Старий Сеіт 

і його дружина Бібіш не дозволяють доньці поки
дати родину:

— Хай Василь залишається у нас, — говорять 
вони.

У вечірньому степу двоє. Невисокі, худенькі, зов
сім гоні.

— Вирішуй, Валю, ти! Мати ж у мене на Украї
ні, старенька...

А потім директор радгоспу розпорядився:
— Видати розрахунок трактористові Василю Мельнику 1

обліковцеві Валентині Саржановій. — 1 з жартівливою
образою додав: — На Україну їдуть, ніби тут місця мало.

На Валиному весіллі нікого з її роду не було, 
хоч і запрошувала. Зате майже всі комсомольці 
Бандурового прийшли привітати молодих. Попов
нення ж прибуло!
ТІ Е МИНУЛО й тижня після весілля, як Василь 

сів на трактора. Казав Валентині: «Скоро й тобі 
підшукаємо хорошу роботу, все буде добре».

Тільки вийшло нс так: восени Василя призвали на 
службу до Радянської Армії. Валя залишилася у Банду- 
розо.му сама. Та ще свекруха погримувала па невістку; 
і те не так, і те можна краще зробити...

А батько кликав: «Може, тобі там погано? По
вертайся, не будемо дорікати, що нас залишила».

Не їхала.
Йшла вулицею, зустріла вчительку Галину Федо

рівну Мельник.
— Не нудьгуєш у нас?
— На роботу хочеться. В колективі краще. Ва

силь просить в листах, щоб не виїздила з Банду--'; 
рово...

...В білосніжному халаті, квітчастій хустині за 
прилавком продовольчого магазину стоїть молода 
жінка. Кожному, хто сюди заходить, відповідає 
ввічливо, зважує продукти точно, дбає, щоб їх 
своєчасно завозили в магазин. Малеча по цукерки 
охоче сюди йде, літні люди по хліб, крупу прихо
дять. В черзі чекати не доводиться. Шанують Ва
лентину Саржанооу. За гарну, добру вдачу. І ще 
за те, що добре ставиться до хворої свекрухи, 
не тримає зла на неї. .Навпаки, навіть доньку на
звали її іменем —"Олею.

Скажете, у молодої сім’ї багато турбот. А Ва
силь, який вже повернувся з армії, вважає навіть, 
що замало. Недостатньо йому клопоту в полі біля 
трактора — пішов у школу. Відвідує вечірній де
в’ятий клас. Не сам — за однією партою з Вален
тиною. Тут і зустрічаються з Галиною Федорів
ною, тією першою, хто підтримав Валю, коли Ва
силь служив в армії.
ІВ РО НОВИНУ в селі дізнаються швидко. Вона, 
11 ніби блискавка, облітає околиці. Після появи 
листоноші у Мельниковому дворі Валю запитали:

— Що, батьки приїжджають у гості? _
— Приїдуть, хочуть побачити онучку.

М. СІ ВАК.
Гайворояський район.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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