
ВІДПОВІМО ДІЛОМ —
ГОВОРЯТЬ ТРУДІВНИКИ СЕЛА

Радгосп «'і’огачсвский» — велике овочівницьке І картоплярськс господарство одно 
» пспедових у Підмосков’ї. Врожай овочів тут у минулому році становив 3S3 центнери 
з гектара, картоплі - 185 центнерів, зерна - 39 центнерів з гектара. По основних 
культурах — рослинництву, зерну, картоплі й овочах — завдання н ятн років уже 
виконано.^ як1 е у радг0СП|( дають можливість іцс вище піднести рівень вн-
Р^ЛїйЦТВа, підвищити його ефективність. „пог

■ з великою заінтересованістю обговорили працівники господарства лист ЦК КПгС, 
Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про поліпшення використання резервів 
виробництва і посилення режиму економії в народному господарстві». ПП17~М

Ділом відповісти на лист ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ—« 
такий був лейтмотив усіх виступів.

Учасники зборів взяли зобов’язання, спрямовані на повніше використання резервів 
виробництва і посилення режиму економії. „ ,,, , , otinnr І

Збори, присвячені обговоренню листа ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ, проходять у ці дві в багатьох колгоспах і радгоспах країни. Вони дають 
могутній поштовх ініціативі, пошукові раціональних способів господарювання, сучасних 
методів організації праці. (ТА PC)

Колп олександрійські 
гірники шахти 3-біс ра
портують про свої здо
бутки, то неодмінно до 
списку молодих вироб
ничників свого колективу 
заносять його ім’я, ім’я 
кращого електрослюсаря 
шахти Миколи Кривчен- 
ка. Адже в тому, що на- 
гора йде надпланове па
ливо, в значній мірі за
слуга і Миколи.

Ініціатива, взаємови
ручка — помітні риси ха. 
рактеру цього комсомоль
ця. І не помилилися ком

РАПОРТ
ЧЕСТІ
• Рахунок добрих справ комсо

мольців і молоді Компаніївського 
району в дні Ленінської вахти по
чався з комплектації комсомоль
сько-молодіжних механізованих 
ланок по вирощуванню кукурудзи, 
їх уже дев’ять: о колгоспі імені 
Ілліча, імені Леніна, імені Кірова, 
імені Фрунзе, імені Жданова, іме
ні Чапаєва та в колгоспі «Украї
на». Юнаки й дівчата колгоспу 
імені Чапаєва вирішили взяти під 
свій контроль всі посівні площі ку
курудзи. Тут створено три механі- 

. г- зовані ланки. Одну з них очолила 
* і делегатка XXI з’їзду ЛКСМУ Олек

сандра Непокрита. Зараз члени 
ланки закінчують ремонт своїх 
«МТЗ-5». Адже незабаром сіяти.

Досвідчені хлібороби очолили в цьо
му році комсомольсько-молодіжні ме
ханізовані лапки. Тракториста Михайла 
Пригоду з колгоспу «Україна» можна 
назвати ланковнм-встерапом: йому дру
гий рік довірили керувати ланкою. 
Хлопці з ланки Михайла незабаром за
кінчать ремонт своїх тракторів та при
чіпних машин. Прикладом для них і 
тут служить ланковий: його трактор 
готовий вийти п поле шс з середини 
лютого.

Щодня в 
лдаЦ 5

и * кої техніки.

ком- 
над- 

відо- 
п р о 
ком-

я

НОЧАМИ в тутешніх краях по 
всьому небокраю мерехтять нри- 
манливі світлячки електричної за

грави. Вони окреслюють контури 
рівних вулиць, стрункі квартали 
жилих будників. У цьому робітни
чому селищі сучасного типу, що 
розкинулось побіля узбережжя Пів
денного Бугу, живуть і трудяться 
гірники єдиного на Україні графіт
ного комбінату. В надрах кар’єрів 
вони видобувають чудодійний і рід
кісний сріблястий порошок.

В дореволюційні часи село Завал- 
ля нічим особливим не відрізнялося 
під багатьох сусідніх поселень, роз
ташованих навколо заштатного міс
течка Гайворона. Убозтво і без
просвітна темрява, скособочені 
вгрузлі в землю хатки під солом’я
ними стріхами і малородючі клап
тики землі — таким був тодішній 
хутір, про який ходили всілякі ле
генди.

Село розташоване за крутими 
яругами і завалами па похилому 
березі цеглястої ріки. Напевне то
му й дали йому назву — Завалля. 
Не раз тут траплялися випадки, ко
ли злінлечі в низинах глинобитні 
хатки ніби провалювались крізь 
землю. Забобонні селяни, природно, 
по могли зрозуміти, а тим більше 
пояснити таких дивовижних явищ. 
Вони вважали, що все це від нечис
тої сили, бо село стоїть, мовляв, на 
проклятому богом і людьми місці.

Напевно так би н животіло селян
ство у темряві та неуцтві, коли б не 
вітровій Великого Жовтня. Саме 
після громадянської війни, як твер
дять тутешні старожили, один мис
ливець із сусіднього села якось ви
рушив по півдсніюбузькому узбе
режжю в бік Завалля. Коли вій пі
дійшов до глибокого виярку, щойно 
відшумів сильний дощ. Стічні води 
ще більше розмили прірву. Погляд 
перехожого раптом зупинився на

Фото 10. Лі ВАШ НИКОВА.

Делегат III Всесоюзного з’їзду 
колгоспників комсомолець Василь 
Марченко з колгоспу «Більшовик» 
в минулому році на тракторі «Т-74» 
виробив 1122 гектари умовної 
оранки і зекономив 200 кілограмів 
пального. В ювілейному році мо
лодий механізатор готується пере
вершити попередні трудові успі
хи. Він один із перших в районі 
закінчив ремонт свого трактора і 
закріплений за ним сільськогоспо
дарський інвентар.

Головна турбота сільської моло
ді в ці дні — доля врожаю, юві
лейного року. Та є й інші не менш 
важливі справи в житті комсомоли 
району. Справи честі, патріотичної 
зрілості кожного юнака і дівчини.

26 січня з колгоспів і шкіл Ком
паніївського району вирушила ко
лона вантажних машин з метало
ломом. 16 комсомольських орга
нізацій зібрали 27 тонн 660 кіло
грамів металевого брухту всього 
за півтора тижня. Своєрідний ре
корд встановили тоді юнаки і дів
чата колгоспу «Україна». Вони 
здали на базу «Укрвторчормет» 
3530 кілограмів металолому. Ли
ше на ЗО кілограмів менше зібра
ли в колгоспі імені Дзержин- 
ського.

Свої рекорди і п шкільної молоді. 
Губівська середня школа зібрала 2410 
кілограмів металолому, Чсрвоновер- 
ська — 2 тонни, Петрівська восьмиріч
ка — 1900 кілограмів. Одержані кошти 
комсомольці, молодь і піонери виріши
ли використати для закладки пам’ят
ника загиблим юним героям-ленінцям 
Компаніївського району. Ця справа теж 
в рахунок 100-денної вахти юнаків і 
дівчат Компаніївського району.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара», 
смт. Компаніївка.

Електродільниця в дії
ЗАПОРІЖЖЯ, 9 березня. (РАТАУ). Почався ре

гулярний рух електропоїздів на двоколійній 110-кіло- 
метровій електрифікованій дільниці Запоріжжя — 
Мелітополь. Виконано великий обсяг робіт по рекон
струкції розташованих тут станцій. Здійснено авто
блокування і централізацію стрілок.

Тепер електрифікується залізнична дільниця Мелі
тополь — Сімферополь. Із завершенням цих робіт у 
нинішньому році від Москви до Сімферополя ходи
тимуть електропоїзди.

УСПІХИ
ХАРЧОВИКІВ

Добра слава йде в Олек
сандрійському мїськхарчо- 
комбінаті про зміну Вален
тини Угрннової з макаронно
го цеху. Завзято трудяться 
тут дівчата. За два місяці 
цього року вони виробили 
додатково до плану більше 
10 тисяч кілограмів макарон
них виробів,

Правофланговими змаган
ня на честь Ленінського юві
лею є Надія Гаркуша, Мар
гарита . Коваленко, Марія 
Гнрба, Тамара Захода, Ган
на Шевченко. Воин щодня 
виковують норми виробітку 
на 110—і 15 процентів.

ВИСОКА
НАГОРОДА

Вуглехімікам заводу гір
ського воску присуджено пе
рехідний Червоний прапор 
Міністерства за IV квартал 
минулого року, Таким чи-’ 
пом, колектив заводу утри
мував цю високу відзнаку за 
ударний труд протягом року.

В загальні успіхи заводу 
вагому частку вносять моло
ді робітники підприємства. 
Адже їх тут майже воло
вина.

В. КОЛЕСНИКОВ.
м. Олександрія.

чорних блискучих брилах. Невже 
срібло?

Та каміння виявилось крихким: 
воно легко розламувалось па дрібні 
грудочки Із сріблястими блискітка
ми. Про знахідку заговорили в ок
рузі, сповістили про неї ВЧСННХ- 
мінералогів і послали їм зразки 
іскристих грудочок. А незабаром 
надійшли й відповіді: «Знайдено 
графіт».

Навесні 1928 року з Москви при
була геологічна партія. Розвідники 
надр виявили велике родовище. А 
ще через деякий час у цих. місцях 
почалося будівництво рудника. Так 
ще в першій п’ятирічці на місці ко
лишнього глухого хутора виник гра
фітний комбінат з робітничим сели
щем при ньому.

У повоєнні роки підприємство 
оснастилося досконалою вітчизня
ною технікою і по видобутку цінної 
сировини зайняло одне з провідних 
місць п Європі. Розробка забоїв ве
деться тут з допомогою потужних 
екскаваторів і іідромоніторів.
І/ ОЛЁКТИВ заваллівських гірии-
’* ків планомірно впроваджує 

комплексну механізацію трудоміст
ких процесів на базі сучасної до
сконалої техніки, освоює передову 
технологію. Поряд із застосуван
ням нового устаткування, що над
ходить на комбінат у централізова
ному порядку, багато оригінальних 
механізмів конструюють і вводять у 
дію місцеві умільці. На початку 
грудня минулого року па комбінаті 
вперше в нашій країні одержано 
графітно-колоїдний масляний пре
парат, який є цінним продуктом для 
хімічної, слектро- і машинобудівної 
та скляної галузей промисловості. 
Випуск препарату освоєно у здано
му достроково в експлуатацію на- 
півпромисловому цеху. Тепер тут 
ведуться експерименти по дослід
женню і пробному випуску інших 

препаратів, зокрема — водяною.
Вперше в графітній промисловості 

країни на підприємстві освоєна тех
нологія експлуатації центрифуг но
вих марок. Весь колектив — від ря
дового робітника до інженера — 
перебуває в постійних творчих по
шуках. Нині тут розробляються но
ві досконалі методи очистки графіт-

П'ЯТИРІЧКА 
ГРАФ1ТШІВ 
ної руди ВІД ЗОЛЬНИХ ДОМІШОК. 
Одержано спектрально чисті марки 
чудодійного порошку. Ці сорти 
знаходять чим далі ширше застосу
вання в електронній і зокрема ал
мазній промисловості.

В металургії графіт використо
вується для покриття поверхні ли
варних форм, щоб уберегти відлив
ки від пригоряння до них форму
вальної землі. З чистого графіту 
виготовляють спеціальні електроди, 
дугові вуглі для прожекторів, кіно
апаратів, кованих контактів щіток 
па електродвигунах, а також втул
ки і вкладиші для підшипників, 
поршневі кільця, різні змащувальні 
матеріали для машин, які працю
ють на важких режимах. Застосо
вується графіт і для таких пошире
них виробів, як олівці.

Попит на продукцію комбінату
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сомольці шахти, обираю
чи Миколу своїм ватаж
ком. А незабаром Мико
ла Кривченко представ
лятиме -комсомол Кіро
воградської. області па 
XVI з’їзді ВЛКСМ.

СЕЛО' 
ЗУСТРІЧАЄ 
СОЛДАТА

Анатолій Ісаєнко родом з 
села Турії Новомиргород- 
ського району. Нині він воїн 
Радянської Армії. За від
мінну бойову і політичну 
підготовку командування вій
ськової частини надало йо
му відпустку.

Приїхавши в рідне село, 
солдат зустрівся з школяра
ми і вчителями Туріянської 
восьмирічної школи, а в 
сільському клубі — з молод
дю 1 літніми колгоспниками. 
Анатолій розповів землякам 
про солдатські будні, про 
життя і дружбу воїнів.

За час відпустки солдат 
познайомився з життям села. 
В ньому воїн помітив неаби
які зміни: на господарствах 
трьох комплексних бригад 
колгоспу «Прогрес» виросли 
нові господарські будівлі, 
з’явилася лінія електропере
дач, нові торговельні точки 
іі Інші новобудови. Радують 
воїна і трудові успіхн тва
ринників, механізаторів, які 
па славу потрудилися у пе
ред.’ювілейному році і ста
ранно трудяться в нинішньо
му ювілейному році. Цими 
новинами, обіцяв Анатолій, 
поділиться з своїми товари
шами, коли повернеться у 
військову частину.

І. СН1САРЕНКО.
Новомпргородськпй 
район.

завжди великий не тільки в нашій 
країні, а й за рубежем. Окремі пар
тії графіту відправляються в краї
ни соціалістичної співдружності — 
Німецьку Демократичну Республіку, 
Болгарію. Чсхословаччину, Угор
щину. Баї ато графіту закуповує 
Японія, надходять замовлення анг
лійських фірм. Відправляється гра
фіт і в Об’єднану Арабську Респуб. 
ліку, в Італію та ряд інших країн.

Колектив Заваллівського графіт
ного комбінату в першій половині 
лютого цього року справився з п’я
тирічною програмою по реалізації 
продукції. За цей час країна одер
жала майже 130 тисяч тонн графі
ту, собівартість кожної тонни зни
жена на 2,5 процента проти плану. 
Характерно, що за чотири поперед
ніх роки приріст реалізації продук
ції становить 52 проценти, більш як 
на половину зросли прибутки і па 
третину — продуктивність праці.

Колектив передового в області 
підприємства ще раз переглянув 
свої можливості і на честь Ленін
ського ювілею вирішив до кінця ро
ку виробітн додатково 32 тисячі 
тонн графіту, що дорівнює обсягу 
річної виробничої програми.

...Росте і розвивається комбінат, 
розширює свої межі і молодів ро
бітниче селище, його тепер не від
різниш від великого міста. Лише за 
останні п’ять років у квартирах з 
усіма комунальними зручностями 
новосілля справили до п’ятисот сі
мей гірників. В селищі є чудовий 
Палац культури на 430 місць, дитя
чий комбінат на 140 місць, школи, 
лікарні, розгалужена сітка магази
нів, їдалень. Дальша забудова се
лища І розширення виробничої бази 
комбінату триватимуть і в наступні 
роки.

В. СЕРГІЄВ.
Гайворонськпй район.

І ПОЛЕТІЛИ 
ЛИСТИ...

Комсомольці села Ліануй- 
лівка Маловнсківського ра
йону провели «Вогник». Се
ред гостей, запрошених до 
колгоспного Будинку культу
ри, — колишні фронтовики, 
вчорашні солдати допри
зовники.

Перед присутнім,і л єиоі- 
ми спогадами виступив учас
ник громадянської та Вели
кої Вітчизняної воєн — Олек
сандр Захарович Підопрмго- 
ра — один із перших кому
ністів села. Багато цікавого 
знайшла для себе молодь п 
його розповіді.

Потім слово було надави 
комсомольцям. Володимир 
Коцар, який тільки-но при
йшов з армії, закликав май
бутніх воїнів відмінно слу
жити Батьківщині. Допри
зовник Віктор Кудря запев
нив односельчан, що він і 
його товариші будуть вірні 
честі своїх батьків, рідного 
села.

Кожному виступаючому са
модіяльні митці колгоспу 
присвячували виступ: пісню, 
вірш, таиець. Частина номе
рів була адресована земля
кам - військовослужбовц я м. 
Незабаром останні дізнаю
ться про це. 1 ось чому. Го
лова колгоспу Григорій Ти- 
мофійович Чабан запропону
вав комсомольцям листувати
ся з воїнамн-односельчана- 
ми. ідея сподобалася, вже 
на слідуючий день у різні 
кінці країни полетіли листи.

В. ГРИЦЕЛЬ. 
Маловнсківський район.
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Про зустріч з В. І. 
Леніним написано ба
гато хвилюючих спога
дів. Всі вони допов
нюють новими риса
ми незабутній об
раз цієї великої і 
простої людини, яка

вміла швидко знаходити шлях до серця і 
розуму співрозмовника, залишала неза
бутній слід на все життя,

І мені випало щастя бути одним з тих, 
хто бачив Володимира Ілліча, слухав йо
го виступи. Багато часу минуло відтоді, а 
наче тепер бачу перед собою постать 
любимого вождя і вчителя трудящих, 
його привітну посмішку, очі мислителя, 
виразний жест, чую його голос.

Цс було II грудні 1920 року. Делегація ко
лишньої Подільської губернії, в складі якої 
довелось бути й мені, прямувала до Москви, 
на VIII Всеросійський з'їзд Рад. Ще в дорозі 
ми думали, щоб раніше упій ти в зал засідань, 
сісти ближче до трибуни. Річ у тому, що ра- 
діопосилюаачів тоді ще не існувало, а бажан
ня послухати Володимира Ілліча якомога кра
ще, було понад усе. і тому в день відкриття 
з'їзду ми встали вдосвіта і о сьомій годині' 
були вже біля Великого театру.

Нам пощастило: як задумали, так і вийшло. 
Майже всі подоляни зайняли місця в перших 
рядахї.

О 13. годині з’їзд почався. Коли обра
ли його керівні органи, М. І. Каліиін ого
лосив: «Слово, для доповіді надасться 
Голові Раднаркому РРФСР товаришу 
Леніну».

Всі встали з місць Буря оплесків спа
лахнула у залі.

Володимир Ілліч вийшов на трибуну і 
почав доповідь. Говорив він про зовніш
ню і внутрішню політику Радянського 
уряду, про відбудову промисловості і 
транспорту, впорядкування життя на селі, 
про план електрифікації Росії. Думки, 
висловлені В. І. Леніним, розкривали 
грандіозні перспективи нашої Батьківщи
ни, ставили конкретні завдання, вказува
ли шляхи їх успішного розв’язання. Коли 
Володимир Ілліч говорив про план 
ГОЕЛРО і виголосив «Комунізм — це є 
Радянська влада плюс електрифікація 
всієї країни», весь зал встав і тривалою 
овацією відгукнувся на ці історичні слова.

Ми сиділи І мок зачаровані слухали про 
захоплюючий 1 далекосяжний план соціаліс
тичного перетворення країни.

Ввечері, зібравшись у гуртожитку, подоляни 
обговорювали почуте. І дуже захотілося всім 
побачитись і розмовляти з Іллічем; запросиз-

ФОТОВИСТАВКА «АПН-69»

„ 11 о л одній «ом у нар“

ній його до нас. Цю справу доручили мені.
Під час однієї з перерв я пішов на сце

ну і спитав, де можна побачити В. І. Ле
ніна. Мені відповів один з членів пре
зидії: «Ось цей товариш вам допоможе». 
Я підійшов до високої огрядної людини 
в окулярах. Це буа керуючий справами 
Раднаркому В. Д. Бонч-Бруєвич. Разом з 
ним ми пішли шукати Володимира Іллі
ча. Але не встигли пройти й кілька кро
ків, як побачили, що назустріч нам у су
проводі групи товаришів іде Ленін. 
Бонч-Бруєвич познайомив мене з ним і 
виклав нашу просьбу.

Володимир Ілліч привітався зі мною і

В. ФЕДОРОВ, 
член КПРС з 1917 року

спитав: «А коли ваші подоляни хотіли б 
зустрітись?» Я, правду кажучи, трохи роз
губився. Хіба могли ми вибирати час для 
цієї зустрічі?

Побачивши мою розгубленість, Ілліч 
сказав, що буде у нас сьогодні о 8 годи
ні вечора.

Великий актовий зал колишньої Мос
ковської семінарії. Тут разом з делега
ціями інших губерній розмістилась і на
ша. Зібрались ми навколо столу і чекали. 
Я разом з делегатом Шехватовим ви- 
йшоз на вулицю, щоб зустріти Ілліча. 
Бачимо, до воріт під’їжджає автомобіль, 
відчиняються дверцята, і на тротуар ви
ходить Ленін. Ведемо дорогого гостя в 
будинок. Ілліч тепло привітався з присут
німи і на наша запрошення сіо за стіл. 
Ми не могли запропонувати йому роз
дягтись, бо в приміщенні було холодно. 
Спочатку ніхто не наважувався загово
рити першим. Розмову почав сам Ілліч. 
Він розпитував про життя на селі і де
тально відпозідав на запитання делега
тів — селян.

В дохідливій формі, як і під час допо
віді на засіданні з’їзду, Володимир Ілліч 
захоплено розповідав про майбутнє Ра
дянської держави, говорив про важли
вість застосування електрики в різних га
лузях народного господарства. Незаба
ром, сказав він, на полях працюватимуть 
сталеві коні—трактори. Багато тракто
рів! Всі сільськогосподарські роботи ви
конуватимуть машини. У селах горітимуть 
електричні лампочки,

Ми слухали і дивувалися. Трактор! Що воно 
таке, ніхто з пас, як слід, не знав. До речі, 
я трактора ніколи не бачив.

Пам’ятаю, один з делегатів підвівся I з хви
люванням спитай Ілліча: «А що буде, як прин
ду™ трактори? Що мені робити з кіньми?» 
Ілліч посміхнувся, а потім відповів йому, що 
роботи вистачить всім.

Ми попрощалися з Володимире«* Іллічем і 
провели його на вулицю.

Після цього я вже не сподівався ще раз зу
стрітися з Леніним. Та ось під час однієї з пе
рерв в засіданнях з’їзду я стояв у фойє теат- 
ру ( розмовляв з групою жінок-делегаток. Рап
том побачив, що до нас в оточенні товаришів 
прямує Володимир Ілліч. Він підійшов, приві
тався і приєднався до нас.

Жвава розмова, можливо, точилася б і далі, 
але пролунав дзвоник, перерва скінчилась, ми 
розпрощались з В. 1. Леніним і пішли до золу 
засідань.

З’їзд закінчнп свою роботу. Але після за
ключного засідання чимало делегатів пі
дійшло до сцени. Хто хотів подати заяву чи 
звернутись до Ілліча особисто, а хто попроща
тися з ним. Вирішив підійти і я.

Ленін впізнав мене і поцікавився, чи 
одержав я матеріали з’їзду. Я відповів 
по-військовому: «Так точно, одержав». 
«Гар.азд, — сказав Ілліч, — коли повер
нетесь додому і виявиться, що потрібна 
буде ще якась література, зокрема, про 
план ГОЕЛРО, обов’язково напишіть ме
ні. Ми надішлемо вам багато літератури 
з цього питання, обов'язково надішле
мо». Потискуючи руку, В. 1. Ленін додав: 
«До побачення, будьте пропагандистом 
електрифікації, товаришу».

Минули роки... Те, про що мріяв Воло
димир Ілліч, про що говорив він на VIII 
Всеросійському ’з’їзді Рад, волею створе
ної ним Комуністичної партії, зусиллями 
радянського народу перетворилось з 
життя. Ми з вами, юні будівники кому
нізму, — живі свідки торжества великих 
ленінських ідей. Ось і незабаром ви зно
ву зберетесь на свій комсомольський 
з’їзд, де з особливим піднесенням про
лунає ваш рапорт про виконання Ленін
ського заліку, про ваші здобутки у праці 
і навчанні.

10 березня 1070 року

Всіх здивувало рішення 
Валентини Жук.

_  Іду працювати токарем.
— Валю, а іисімтут? Ти Ж 

з золотою медаллю школу 
закінчилаї

— Буду працювати і вчи
тись, — відповіла вона.

Нині Валентина студентка 
заочного відділення Кірово
градського інституту сілЬ- і 
ськогосподарського машино- 
будування. Навчання не за- , 
важ'ає їй успішно працювати 
в механічному цеху донин- 
ського райвідділення «Сіль
госптехніки*. її портрет ~ 
на районній Дошці пошани.

Фото П. АРЧИКОВА.

В Лісп їстві преси Новини відкрито чергові' щорічну фото
виставку «ЛШІ-69». Па ній представлено біля 300 робіт 64-х 
фотокореспондентів. Не вже сьома виставка ЛИН. За тра
дицією фотожурналісти Агентства підводять підсумки своєї 
роботи за минулий рік.

В Ульяновську, Казані, Ленінграді, Шущенському, Красно
ярську. Розливі побували апесновці з фотоапаратами и пе- 
ред’ювілсііному році І відтворили в своїх знімках сьогодніш
нє життя історичних місць, зв’язаних З ЖИТТЯМ І ДІЯЛЬНІСТЮ 
Володимира Ілліча Леніна. Природно, що ці знімки зайняли 
провідне місце у великому потоці фотографій, які направило 
Агентство в 1969 роді за кордон, і знайшли своє відображен
ня п експозиції виставки. Кореспонденти Агентства показу
ють у своїх фотографіях перетворення п життя ленінських 
ідей на всій величезній території Радянської країни.

Па виставці демонструються знімки фотожурналістів АПН 
Із багатьох зарубіжних країн, в яких попи побували, — Ген- 
наділ Щсрбакова і Льва Носова із ДРВ, Валерія Шустовд із 
Нідерландів, Бельгії і СШ, Михайла Кулешова Із Марокко, 
Юрія Дбрамочкіна із Чехословаччини та інших.

Багато на виставці «АПН 69» фотонарисів і репортажів, які 
займають псе більше місця у творчості фотожурналістів 
АГ1Н.

Нове в цьому році — кольороп! знімки, надруковані з діа
позитивів на спеціальному папері-ігластику. Над створенням 
кольорових діапозитивіп зараз працюють майже всі корес
понденти АПН — і я центральному апараті, і на периферії.

На фото: буде ГЕС па Ілі.
Фото 1. БУДКЕВИЧА.

ДЛЯ життя
ф Лі ісратурно-тпорчиіі гурток інституту провів вечір 

поезії, присвячений" 100-річчю з дня народження В. І. Леніна. 
На вечорі злучали поезії Гарсіо Лорки, С. Єсеніна, В. Мая- 
ковського. Перед присутніми виступили початкуючі поети 
Олександр Тисячний, Гриіорій Комаров, Гинна Короленко, 
член молодіжної літстудії «Сівач» Євген Железняков, член 
обласного птературиоіо об’єднання Нуржап Танірбергенов.

О. ШВЕЦЬ, 
Л. ЮДЕНКОВА, 

студенти педінституту їм. о. С. Пушкіна.
м. Кіровоград,

ПОКЛИКАНАЯ =
Валентина Ляшенко — дипломований 

інженер. Вищу освіту одержала в Кі
ровоградському Інституті сі.тьськогоспа- 
дарсьного машинобудування без відри- 
пу від виробництва. Зараз працює в 
першому механоскладальному цеху за
воду.

З тих нір, як одержала диплом і ста
да працювати на заводі «Червона зір
ка», минуло чотири роки. її творча 
біографія починалася, як вона вже 
розробила і практично здійснила спою 
одну із перших рацпропозицій: триміс
не пристосування для зенкерування 
шайб СТА-100 до сівалки СУК-24А. За
раз ці сівалки, як застарілі, зняті з ви
робництва. А тоді мороки з ними було 
доволі. За планом їх необхідно було 
випускати 60 тисяч на рік. А на скла
дання кожної треба кілька десятків 
шайб, стільки ж запчастин. А всього на

рік — 2 мільйони S00 тисяч штук. Ось 
тут і уявіть, що це була за робота і 
скільки часу в робітників воно підби
рала.

Після довгих роздумів над цією проб
лемою Валентині вдалося винайти ори
гінальне пристосування, на якому за 
одну установку свердлувальник став 
обробляти зразу три шайби.

Пропозиція дала значний економічний 
ефект, вивільнила дві третини робітни
ків, зайнятих на обробці деталі, полег
шила умови праці.

Це був перший успіх молодого інже
нера. який .приніс їй впевненість у сво
їх силах, подяку робітників і повагу в 
колективі.

А за цим нослідувала рацпропозиція 
на нову конструкцію пристосування для 
свердлування отворів в деталях до 
вузловловлюзачів модернізованої куку
рудзяної сівалки. Стара конструкція

допускала багато браку і була мало
продуктивна. Потім ще були рацпропо
зиції. А всього за чотири роки їх пода
но нею і впроваджено у виробництво 
більше дев’ятнадцяти. Це дало еконо
мію в сумі 23 тисяч 287 карбованців.

Зараз Валентина виконує обов'язки 
секретаря науково-технічного товари
ства цеху, керує на механічній дільниці 
школою досвіду комуністичної праці.

В числі трьох кращих інжеііерів-ра- 
ціоналізаторів вона рекомендована на 
навчання в Московський інститут патен- 
доведення. А після закінчення інститу
ту — пошуки молодого раціоналізатора 
не закінчаться. Вони триватимуть. Бо 
жити для Валентини Ляшенко — озна
чає творити.

В. БАРАМБА.
м. Кіровоград, 
завод «Червона зірка».
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О ЧОМУСЬ раніше вва- 
•*А жала, що комсомоль
цем може бути кожна мо
лода людина, яка досягла 
чотирнадцяти років. Ну, 
звісно, крі/л цього, треба 
добре вчитись (якщо ти в 
школі), виконувати норму 
(якщо на виробництві), 
добре себе поводити. З та
кими переконаннями я 
прийшла на перше заняття 
гуртка «Наш Ленінський 
комсомол»^. Керівник йо
го — ФсПна Давидівна 
Прокопець — зразу у нас 
запитала:

— Хто має право бути 
комсомольцем?

Ми всі переглянулись. 
Але вона не чекала, доки 
хтось із нас наважиться 
піднести руку.

— Комсомольцем, — мо
вила вона, — може бути 
лише чесна, принципова, 
добросовісна в усіх відно
шеннях людина, яка зав
жди допомагає товаришу, 
виручить його. А коли тре
ба, скаже йому правду у 
вічі, хай навіть гірку. Ком
сомолець повинен жити за 
нашим моральним кодек
сом, завжди і всюди бути 
людиною в найширшому 
розумінні.

Цілий урок розповідала 
вона нам про це.

Я задумалась. А чи маю пра
ло на пнсокс звання ленінця? 
Почала, мов книгу, гортати 
сторінки пам’яті. З математи
ки я мала трійку. Минулого 
року, перед самим початком

занять, пішла, не спитавшись 
нікого, з уроку праці. Правда, 
не обійшовся цей вчинок без
слідно. Григорій Володимиро
вич, наш класний керівник, 
«вийшов із себе»: ■

— Та як ти тільки могла са
моправно залишити урок? Хто 
тебе так учив?

Я готова була крізь землю 
пропалитись. А він все вичи
тував і вичитував мене. Кінчи
лось тим. що ще й батьків 
моїх викликав.

Я розсердилась иа нього. 
Але зараз, якби мене спитали,

багатія, іак, як і ми, піді
бравши під себе ноги, сьорбав 
юшку. Наш клас найкраще 
справився із 4 воєнізованою 
гроні саме тому, що Григорій 
Врлодимиропич в усьому нам 
допомагав,

А якщо потрапить із нас 
хтось у біду, залишить пін без 
уваги? Ніколи в світі. Ось зн 
це _я (та хіба тільки я!) і 
люблю свого класного керівни
ка, хочу бути схожою на нього.

Так от. На друге заняття 
гуртка «Наш Ленінський

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

з чого
ПОЧИНАЄТЬСЯ 
РЕТЕЛЬНІСТЬ?

на кого я хочу бути схожою, 
я б без вагань сказала б:

— На Григорія Володимиро
вича Осипенка — нашого істо
рика, класного керівника.

Чому? Бо пін в усьому від
повідає вимогам, які пред’яв
ляються комсомольцям. Я вже 
згодом зрозуміла, що коли він 
мене перевиховував — це цс 
було схоже на приниження. 
Вій, звісно, підвищеним тоном 
говорив зі мною. Але Інакше 
він не міг. Мій вчинок образив 
ного до глибини душі. За ньо
го пін сам хпилювався. А 
пізніше скільки разів допома
гав мені, коли бачив, як щось 
не виходило чи важко дається. 
У поході, який ми організува
ли під час канікул, Григорій 
Володимирович був схожий на 
учня. Співав разом з нами, 
заводив ігри, збирав хмиз для

комсомол» я не пішла.
— Що трапилось? — за

питала у мене Фаїна Дави
дівна.

_ — Я ще не готова, — 
відповіла я.

І це не було позою. Ме
не справді їла совість. 
Щоб бути комсомольцем, 
мало лише знати Статут, 
біографію Леніна. Треба, 
щоб людина проаналізува
ла своє життя і сама себе 
запитала; «А чи маєш ти 
право бути ленінцем?» І 
якщо ти сам собі зможеш 
відповісти ствердно

значить гідний звання ком
сомольця.

Я ж після того випадку 
почала по-іншому жити. 
Коли раніше дивилась на 
різні 
щось необов'язкове, 
зараз... Мені навіть сором
но за себе. Адже вико-^-^ 
нання доручення це і є те, 
що ми називаємо так ко
ротко — дисципліна, ре
тельність. То ж коли мені, 
Люді Матвієнкої і Тані Те- 
ниченко доручили підго
товку до тематичного ве- 
чооа, ми взялись з усією 
відповідальністю. Уже 
склали план, готуємо сце
нарій, визначили виступаю
чих, учасників концерту.

А ще мені дуже приємно від 
того, що я одне доручення 
вже виконала. Декілька моїх 
однокласників взялись піігото* 
пити фізичний прилад для 
учнів Андрусівської середньої 
ШКОЛИ, 3 якими ми дружимо. 
Але для цього потрібна була 
спеціальна фанера. В магази
нах її не дістанеш. А де * 
іще. я нікому нічого не гово
рила. але дістала. Яка ж я бу
ла щаслива, коли і хлопці, і 
Дівчата подякували мені.

. Тепер я знову почала 
відвідувати гурток. Ми вже 
вивчили біографію Леніна^ 
'-та тут, вивчаємо поточну 
політику. Ось-ось нас бу
дуть приймати у члени 
Спілки.

Наташа ЧЕРТКОВА, 
учениця 9-А класу 
Кіровоградської СІЙ 
№ 14.

доручення як на 
то
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В. ЦВЯХ, Р. ТУРБАИ

СПЕРШУ цо була звичайна біла 
кімната, 3 широкими світлими 

вікнами, із запахами фарби і медя
них трав. Бо коли прочинялися ква
тирки — до кімнати заходили сад і 
поле. Діти гасали шкільним по
двір’ям, довгими коридорами, інко
ли й сюди (гроскрнпувалк двері, але 
зараз же зачинялися з гуркотом — 
пустка! .Ані парти, ані квіточки на 
підвіконні, тільки чотири білі стіни. 

Одного разу біля дверей спинила
ся Катерина Іванівна. їй назустріч, 
з класним журналом під рукою, по
спішав директор школи Марат Ар
хипович.

— Не терпиться? — посміхнувся 
Гаврилов.

— Вгадали, Марате Архиповичу,
— Зачекайте трохи, до ювілею за

чекайте.
— То. може. хоч...
— Добре, вішайте.
Знову дітвора бігала коридорами, 

знову з гуркотом відчинялися і за- 
А коли скрипнули 
ис подалися назад, 
раніше, застигли, 
голубуватих вікон,' 
прочинених дверей 
і добрі оч! Кобза- 
аж розгубилися, а 
гінцями до своїх 

в

«УЧІТЕСЯ, 
БРАТИ МОЇ...»

<*•

А’

чинилися двері, 
до цієї кімнати? 
як цо бувало 
стихли. З-поміж 
прямо на смугу 
дивилися суворі 
ря. Діти спершу 
потім подалися ...... ....... ____
класів. Хтось вже довідався, що в 
цій кімнаті буде музей Тараса Гри
горовича Шевченка.

Зібралися в гурт старшокласники. 
— Музей? “

можливо’.
— Єдиний 

ілюстрації... 
ти музеєм?

Хвилювалася ( вчителька літерату
ри Катерина Іванівна Ссмесько. Де 
взяти експонати, як зробити так, 
щоб музейна кімната стала однією 
з найзатишнішнх в школі? 1 знову 
її сумніви розвіяв Марат Архипо
вич:

— Не падайте духом, колего! Ді
ти, чуєте, діти все зроблять...

І Катерина Іванівна почала з еле
ментарного. Погомоніла з вчителя
ми, комсомольцями, піонервожатою. 
Створили раду музею в кількості 
одинадцяти чоловік. До ради вві
йшли кращі учні — Наташа Гарба, 
Анатолій Гриза, Володя Рижаков...

Через кілька днів портрет Кобза
ря вже не був самотнім. Семнклас-

Ге-е-с. to просто не-

портрет... книжки... 
Хіба це можна назва-

ник В. Рижаков виготував макет 
хати Т. Г. Шевченка, а М. Халявко, 
теж із сьомого, за допомогою плас
тиліну, трави, паперу відтворив 
образ поета, коли той перебував у 
засланні. З’явилися й інші макети, 
виготовлені руками учнів — україн
ська хата 19-го століття, ілюстрація 
до поезії безсмертного Тараса «Се
ло неначе погоріло» тощо.
ЦЕ БУЛО чотири роки тому, 

Зайдіть до музею сьогодні - від. 
починете душею І серцем, всім 
єством поринете в світ невмирущих 
образів Кобзаря. З вами гомонітиме 
Гонта і Катерина, вогненні строфи 
поведуть вас у гарячі піски Кос- 
Аралу, чумацькі вози скрипітимуть 
на курних дорогах, а над усе — су
ворі 1 добрі очі Кобзаря засіють у 
душу добрі зерна...

Дітвора, мов заиарована.
Бо то не просто музейна кімна

та —• святиня.
— Учітеся, брати 

читайте...
І дрібно-дрібно

Галі Кошуби. Вона _ ____ _____
до Кобзаря рушник. Сама вишива
ла. Добирала найкращі барви, най- 
теплішпми тонами мережила по
лотно.
115 УЗЕЙНУ кімнату Т. Г. Шевченка 
*’» Бобрннецької школн-інтернату 
створено не тільки дли екскурсій, 
окремих відвідувачів. Тут даються 
уроки літератури, читаються лекції, 
вшановуються кращі учні. В кімна
ті є навіть почесний стіл імені Шев
ченка, за котрий мають право сіда
ти лише відмінники навчання. Ми 
познайомилися також з директором 
музейної кімнати.

— Василь Загрііїчук, — відреко
мендувався кремезний хлопчина, 
восьмикласник. — Шкода, що неза
баром доведеться здавати ключа...

Видко, до душі була Василеві ця 
громадська посада. Але шо зро
биш — закінчує школу... На уро
чистій лінійці, коли цвістимуть сади

мої, думайте,

кліпають віки 
щойно принесла

і трави. реред;ать він ключ в надій
ні руки.

На прощання іце раз заходимо до 
музейної кімнати. Якось по-новому 
відкривається вона для нас вдруге. 
Продумано кожну деталь, кожен 
експонат — иа своєму місці. На 
столі салфетки з вишиваною люд
ською мудрістю: «Тарасів Кобзар —• 
для народу великий дар», «Тараса 
думки будуть жити віки» і т. д. На 
підлозі — килим з українським ор
наментом. Недалеко від дверей по
мічаємо привабливий зразок старо
винної вишиваної блузки. Запитли
вий погляд на Василя Загрінчука, і 
через якусь мить перед нами — се
микласниця Наташа Гарба. Ис 
власного персоною. Випливає з роз
повіді.

Поїхала якось Наташа погостю
вати до бабусі. Стара відкрила 
скриню, почала показувати внучці 
сьій ще дівоцький одяг.

— ОЙ, бабуню, яка гарна блузка!
■— В ній я лише до церкви ходи

ла, коли молодою була... А потім 
на весілля одягала.

— Подаруйте, бабуню, для школи.
— Школи! — строго відказала 

баба.
— Та це ж длп музею...
— Га? — не второпала стара.
—* Для кімнати-музею Тараса 

Григоровича Шевченка.
Бабуся всміхнулася безліччю 

зморшок.
— А не ошукуєш?
— Чесне піонерське.
— Ну, гаразд. Для Шевченка від

даю.
От що значить ім’я великого сина, 

дійсно народного, справді безсмерт
ного!

Є в музейній кімнаті і дрібочка 
землі з могили Кобзаря. Вона, ніби 
живий шматочок серця, пульсує, 
ритмічно плине в молодих жилах 
юних нащадків Тараса.

В. ЮР’ЄВ.
м. Бобринець.

(Продовження, Початок 
в газетах за 28 лютого, 

З та 5 березня).

^^1
А. л;
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. БЕЗСМЕРТНИКИ
Ви йдете Шевченківською вули

цею... 1 в будні, і в свята звикли 
бачити її гомінкою.

Біля пам’ятника Кобзареві, який 
стоїть у сквері, гомонить дітвора. 
Поет з п’єдесталу охоплює погля
дом зелен-місто, оповито еннім 
серпанком неба.

До пам’ятника підходять туристи. 
Екскурсовод розповідав про велико
го сина українського народу, про 
те, що багато його творів театралі
зовано на сцені музично-драматич
ного театру ім. М. Л. Кропивниць- 
кого...

Гортаю сторінки Єлнсаветград- 
ської газети «Известня», 9 березня 
1920 року надрукована постанова 
революційного комітету Єлисавет- 
градського повіту. Саме цього дня 
по нинішній вулиці Шевченка (тоді 
вона називалася Петрівською) про
йшла велика колона червоноармій« 
ців. робітників, селян, що приїхали 
на возах з навколишніх повітів, на 
честь роковин з дня народження 
Т. Г. Шевченка. На мітингу, влаш
тованому ревкомом і відділом на
родної освіти, всі дізналися, шо 
Петрівська вулиця і сквер на ній 
перейменовуються на ім’я Кобзаря, 

р А в наступному номері цієї ж га
зети великими літерами написано 
Шевченкові слова: «Учітеся, брати

мої! Думай ге, читайте, і чужому 
научайтесь — свого не цурайтесь». 
А далі ціла низка матеріалів, при
свячених народній освіті, ліквідації 
безграмотності.

З ім’ям першого українського ре- 
волюціонера-демократа пов’язане Іс
нування тоді в Єлнсаветграді Бал- 
кінської культурно-просвітньої гро
мади ім. Т. Г. Шевченка.

З газетних рядків «Известий» до
відуємося, що товариством на Бал
ці 8 серпня було влаштовано ви- 
ставу-концерт, поставлено ■ драму 
самодіяльного автора т. Дарснка.

Драма «За волю і правду» ви
кликала у присутніх велике захоп
лення.

В замітці т. Моклечдаса написа
но, що це товариство на Балці мож
на назвати «апостолами правди й 
науки», про які мріяв Кобзар. Хто 
знає, скільки проіснувало цо това
риство, хто ним керував? Це справа 
дальших пошуків і досліджень. Ві
домо, що в культурно-просвітній 
громаді видавався журнал «Тьма н 
свет», де друкувались вірші, опові
дання. До серпня 1920 року їх було 
випущено п’ять. Більшість там міс
цевий творів підписувались псевдо
німами.

В основному номери журналу 
приурочувались літературним свя
там. Ось що пише невідомий гро-

мадянин Балки в газеті «Известня» 
від 25 грудня 1023 року:

«14 листопада було святкування у 
Балківському товаристві ім. Шев« 
ченка пам’яті українських поетів 
Котляревського, Сковороди, Глібо- 
ва. Силами товариства поставлено 
п’єсу «Наталка Полтавка» І. Кот
ляревського. Було 400 чоловік. Пра
цює товариство не покладаючи рук».

Просвітителі організували хати* 
читальні. виступали з лекціями.

Дуже цікавим і особливо потріб
ним заходом вважали проводи 
хлопців в армію. Товариство розро
било спеціальну програму. На перо
ні вокзалу обов’язково співали «Ін
тернаціонал» і шевченківський «За
повіт».

Газета «Известня» ставила в при
клад роботу Банківського товари
ства просвіти іншим робітннчо-чер- 
воноарміґіськпм клубам.

Правдиве слово Т. Г. Шевченка, 
його невмирущу поезію популяризу
вала Банківська громада.* * ♦

Вчора Шевченківській вулиці 
сповнилось 50 років. І якщо коли- 
небудь побачите сивого дідуся, який 
Із задумом дивиться на відкрите чо
ло поета-кобзаря. чи стареньку се- 
лянку-степівчанку, яка кладе до 
підніжжя пам’ятника пучок без
смертників. — то шана велика Шев
ченкові. Скромним пучком без
смертників для поета була і робота 
Балківського товариства ппосвітн- 
теліз.

М. ЛИТВИНЕНКО, 
студент. Кіровоградського 
педагогічного інституту.
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Фото В. КОВПАКА.
Танець «Тополька» у виконанні танцювального ансамблю «Колос» Кіровоірадського 

«Червона зірка»

•— У нас німці і австріяки 
господарюють, а дехто з наших 
їм допомагає, —• зітхнула ма
ти, — Лозиною по м'якому міс
цю прививають покору і любов 
до нового порядку. Але не так, 
ик наші пани, а по-культурному, 
під музику. Он в Суботцях, роз
повідають, зігнали всіх, вклю
чили грамофон, а потім по од
ному через лавку і — шомпо
лами, шомполами.

— А в Глодосах на’початку 
року петлюріяці червоноармій- 
ців живими закопали в зем
лю, — вставив Іван. А через 
хвилину знову! — У нос стіль
ки батьхів-атаманів різних роз
велося, що я не запам’ятаєш.

— Та ти, я бачу, вже теж а 
дечому розбираєшся, — здиво
вано протягнув Костя, уважно 
придивляючись до 18-річного 
брата.

— Не маленький же, — зоби- 
дився Іван.

— Ну добре, не сердься. Ді
стань мені краще газет. І сві
жих, і за минулий час. Хочу і я 
розібратися, що у вас тут і як.

Повернувшись через кілька 
годин, Іван поклав перед Кос
тею пачку газет. Свіжою була 
тільки «Трудовая 
Правда, не такою 
жою, а дводенної 
за 10 жовтня 1918 року. З неї 
Костя і дізнався, що на заводі 
Ельворті, де він працював до 
служби, страйкують ливарники, 
обурені тим, що адміністрація 
викинула на вулицю десятки їх 
товаришів.

«Порядки, як і за цариз
му», — подумав з гіркотою, 
вчитуючись далі у повідомлен
ня про те, яку матеріальну до
помогу страйкуючим подали 
робітники заводу Бургарта, 
члени кооперативу «Освіта» та 
інших організацій.

Більше нічого, щоб заслуговувало 
па увагу, не було, і Костя почав пе
реглядати старі газети.

«Голос Юга»2) за 5 березня 1917 
року повідомляв:

«На вулицях небувале пожвавлен
ня... біля контори газети «Голос 
Юга» тисячний натовп чекає випус
ку телеграм. О п’ятій дня з’являє
ться внеочайший маніфест про від
речення государя від престолу, зу
стрінутий населенням з великим 
спокоєм...

На вулицях зовсім незнайомі лю
ди поздоровляли один одного».

Костя підняв голову. Брат Іван 
сидів мовчки проти вікна. До нього 
звернувся:

— Точна так і на флоті було.
— Ти про що. Костя?
— Та про це ось, — підкреслив 

нігтем останні слова повідомлен
ня. — Обіймали один одного, поздо
ровляли. Корабель, як в шторм, хо
дором ходив.

А через якихось десяток хвилин 
знову коментував, на цей раз квіт
неві «ИзвестияЗ).

— Тут от робітники заводу Ель
ворті обурюються розпорядженням 
українського уповноваженого Бази
левича зняти червоний прапор з ду
ми. Правильно обурюються і пра
вильно пишуть, що «червоне знаме
но — це символ революції, символ 
великого царства майбутнього, 
царства справедливості, рівності і 
братерства». На флоті зразу після 
Лютневої революції почалася бо
ротьба за те, якому прапору на 
щоглі розвіватись. Поглянеш — чер
воний. Значить, за більшовиків 
команда. Жовтоблакитний — верх 
взяли українські буржуазні націона
лісти. А иа одному з кораблів якось 
замість прапора підняли мужицькі 
постоли.

Довго сидів Костянтин, гор
таючи газети, вивчаючи обста
новку. А ранком" подався в міс
то встановлювати контакти. На 
ДвІрцевій зустрів товариша по 
заводу Петра Черкасова.

— Яким вітром закинуло? На
діюсь ти не в гайдамаках? — 
привітав Петро.

— До матері в гості при
їхав, — ухилився від прямої

жизнь»1). 
вже й сві- 

давності —

відповіді Чеклов, бо не знав, 
хто він тепер, ГІетько Черкасов,

Петро теж не квапився роз
криватися. Скупо розповідав 
про події з місті. А потім чо
мусь запитав:

— Ти ж в Чорноморському 
флоті служив?

— А чого ти питаєш?
— Дивуюсь, що в солдат

ському.
— Нічого дивуватися, зноси

лася моя матроська форма, 
нап’ялив, що зумів дістати.

— Може й так. А в нас у міс
ті недавно буз один загін чор
номорців. Полупанов у них 
командиром.

— Хто?!
— Полупанов. Так наче. Ну 

чого ти очі на мене витріщив?
— Так ми ж з ним разом слу

жили. То знаєш яка людина?! 
Золото. Розкажи, де ти його 
бачив, який він.

— А що тут розповідати. На 
мітингу бачив. Там он вище 
базару на площі він виступав 
про революцію. Нагнавши жа
ху нашим .контрреволюціоне
рам і розстроївши плани Ма
руськи Никифорової, покотив 
бронепоїздом далі.

Петро явно не хотів встрява
ти в тривалу розмову. І Костя 
незабаром з ним попрощався. 
В цей день він зустрів ще кіль
кох знайомих. І хоч знайти 
шляхи до підпільного револю
ційного комітету йому не вда
лося, але відчув, що він є і діє. 
Йому навіть сподобалось, що за
день не зумів розшукати рез
ком. Значить вміло законспіру
валися.

«Треба І собі бути обачнішим, А 
то ледь до гайдамаків не потрапив. 
Якби отой майстрів виродок у гай
дамацькій формі не був на піднит-

В. ЯКОВЛЕВ.

ку, він 
дав би

неодмінно помітив би і зга- 
обов’язкосо, як батька тач-

*)

2)

3)

«Трудовая жизнь» — місцева га
зета меншовицького напрямку» 
видавалась у 1918—1919 роках. 
«Голос ІОга» — місцева бур« 
жуазно-націоналістнчна газета, 
видавалася у 1905—1919 роках. 
«Известия» — орган Єлнсавет« 
градськог Ради робітничих, се
лянських та (солдатських) чер- 
воноармінських депутатів, ви
давалась в 1917—1921 роках.

кою иа смітник вивіз», — думав 
Костя, повертаючись пізно ввечері 
додому.
ППІЛЬКИ взявся за ложку, як 

прикладами почали гатити 
у двері. Тихо наказав зблідлій 
матері: «Не відчиняйте» і ви
скочив у вікно. Ноги ще не ді
стали землі, як важкий приклад 
пройшовся по зубах і відкинув 
до стіни. Здоровенний гайдама
ка став над Костею. Чеклов ви
плюнув вибиті зуби, випустив 
обойму з пістолета прямо'в че
рево і подався в темноту. Кіль
ка куль просвистіли над голо
вою, але, на щастя, не заче
пили.

Забіг до Кузьми Микитенка. 
З ним подалися на Петропав
ловський цвинтар. Облюбували 
склеп. Кузьма допоміг пожух- 
лої трави назбирати, влаштува
ти ложе. Там кілька діб дню
вав і ночував Костя. Поперед
жений Кузьмою, Іван з вели
кою обережністю доставляв 
їжу.

А якось ввечері, коли підпилі 
гайдамаки гомоніли з дівчата
ми, Костя захопив коня і подав
ся з Єлисаветграда на Возне- 
сенськ. Подався у ніч, у темінь, 
щоб вернутися переможцем 
ясного дня.

(Далі буде).
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НА
КИЛИМІ —
СІЛЬСЬКІ 
БОГАТИРІ

Два дні в Новоукраїнці 
тривали змагання особисто- 
командної першості обласної 
ради ДСТ «Колос» з вільної 
та класичної боротьби. Два 
дні на помості виборювали 
призові місця борці різних 
вагових категорій. Змагалися 
команди Новомирго р о д а, 
Бобринця, Олександрії, Но- 
воукраїнкн, Кіровограда.

Першими почали поєдинки 
борці вільного стилю. Лідер
ство одразу захопили спорт
смени Новомиргорода. Ус
пішно виступили В. Конопат, 
Л. Нестройний, В. Лебідь. 
Уболівальників захо п н л а 
майстерність другорозряднн- 
ка з Добровеличківкн М. Фе- 
досєева. В усіх поєдинках він 
вийшов переможцем.

В командному заліку пер
шими були спортсмени з 
Новомиргорода. Друге і тре
те місця поділили між со
бою борці з Добровелнчків- 
ки та Олександрії. В осо
бистій першості перемогли 
М. Федосєєв, В. Лебідь, 
Л. Нестройний. Вони зайня
ли відповідно перше, друге і 
третє місця.

Впертою була боротьба 
борців класичного стилю. 
Спортсмени Новоукраїнки і 
Бобринця демонстру вали 
добрі фізичні і класичні яко
сті. Та успіх чекав госпо
дарів спортивного залу. Пер
шорозрядники Юрій Зінов’єв 
і Анатолій Миронов принес
ли команді найбільше очок.

Не знаходив собі рівних 
майстер спорту з Світловод- 
ська В. Трофімеико серед 
борців важкої ваги.

Загальнокомандну перемо
гу здобули новоукраїнці. Во
ни відірвалися від своїх най
ближчих суперників — коман
ди Бобринця на б очок. Тре
тє призове місце зайняли 
борці з Олександрії.

Переможцям вручені кубки 
і почесні грамоти обласної 
ради ДСТ «Колос».

С. БРОВЧЕНКО, 
наш позаштатний ко
респондент.

ІР ОМСОМОЛЬСЬКІ орга- 
нізації області, вклю

чившись у Всесоюзний 
огляд спортивної та обо
ронно-масової роботи, нині 
активно готуються до здачі 
комсомольцями і молоді 
екзамену з фізичної та 
військово-технічної підго
товки. Юнаки та дівчата 
здають заліки, які стали 
своєрідною пробою сил 
перед цим екзаменом.

КОМПАНОВКА. 2222 
комсомольців району пе
ревірили свою майстер
ність на бойових доріж-

Пахомова і Горшков
— чемпіони світу 

вчимося МУЖНОСТІ

Шість піонерських загонів Ііавлів- 
ської середньої школи Світловодського 
району взяли участь у військовій грі 
«Зірниця». її тут уже влаштовують 
четвертий раз.

Підготовкою до гри керували органі
затори позакласної роботи В. Донець і 
старша піонервожата школи Л. Стрель
ченко. Командирами загонів були Ана
толій Копбград та Леонід ІІеводннчніі.

Редактори стіннівок, розвідники, 
стрільці, зв’язківці, сапери,, моряки, 
прикордонники, піхотинці, льотчики, са
нітари, повари — всі отримали бойове 
завдання «військового штабу».

Військову підготовку проводили 
шефи, . фізкультурні активісти школи 
та загонові вожаті.

І ось відбувся парад. Красива фор
ма, емблеми, зброя привертали увагу 
тих, хто прийшов подивитись па ше
ренги юнармійців. Проведено стройо
вий огляд. Здали рапорти ланкові. Во
ни вручили керівникам воєнізованої 
гри альбоми з рапортами клубу інтер
національної дружби, тимурівськнх 
команд. А потім звучали стройові піс
ні. В кожному загоні своя пісня: «Ор
лята», «Танкісти», «Пісня прпкордоп-

„Зірниця-lV“
пика», «Червоноарміііська» та інші.
На параді юнармійців були присутні 

учасники Великої Вітчизняної війни, 
иетерани місцевого колгоспу, вчителі. 
Всі з задоволенням відзначили май
стерність юнармійців під час параду.

А потім — воєнізована гра. Організо
ваний збір, похід з прапором па засні
жене «бойове» поле. Класи «А» пер
шими зайняли висоту і тримали оборо
ну. Класи «Б» брали штурмом висоту. 
Діяли розвідники. Нарешті, розпочався 
«бій». Рвались «міни», «гранати», 
строчили «кулемети». А в цей час ва
рилась солдатська каша, випускались 
бойові листівки.

Трохи стомлені, засніжені, але бадьо
рі юнармійці зібрались після закінчен
ня гри коло польової кухні. Там їх час
тували солдатською кашею, сухарями і 
чаєм.

О. ЄРЕМЕНКО.

ках стадіонів в спортив
них залах, колгоспних та 
шкільних тирах. Пожва
вили роботу 28 стрілець
ких секцій, в яких нара
ховується 355 спортсме
нів. У 37 секціях за но
вою програмою тренує
ться 595 легкоатлетів.

Районний комітет ком
сомолу провів три семі-

ЄДНАННЯ

ЛЮБЛЯНА, 0 БЕРЕЗНЯ. (ТДРС). .МОСКОВСЬКІ 
ФІГУРИСТИ ЛЮДМИЛА ПАХОМОВА І ОЛЕК
САНДР ГОРШКОВ ВПЕРШЕ СТАЛИ ЧЁМПЮНА-
МИ СВІТУ З СПОРТИВНИХ ТАНЦІВ НА ЛЬОДУ.

ЙДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ ОГЛЯД СПОРТИВНОЇ ТА ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

нари секретарів комсо
мольських організацій, ін
структорів по спорту та 
викладачів фізкультури 
шкіл. Ці активісти обгово
рили питання про прове
дення спортивного заліку.

НОВОУКРАЇНКА. Ком
сомольські та фізкуль-

ШЕРЕНГ
турні активісти колгоспу 
«Дружба» за час прове
дення огляду спортивної 
та оборонно-масової ро
боти перш за все подба
ли про поліпшення в ни
зовому колективі фіз
культури спортивної ба- 
зії Закуплено гирі, штан
гу, ЗО пар лиж, гвинтівки, 
спортивні гранати. Тут 
вже було організовано 
змагання з кульової 
стрільби, в яких взяло 
участь 68 комсомольців. 
Стільки ж юнаків та дів
чат відвідують заняття з 
цивільної оборони. Акти
візували свою діяльність 
14 спортивних секцій, де 
постійно підвищують свою 

майстерність 280 спорт
сменів.

За час проведення ог
ляду в районі було влаш
товано 8 змагань з авто
мобільного спорту. На них 
стартувало 260 юнаків та 
дівчат, 91 з них — стали 
спортсменами - розрядни
ками.

А у радіогуртках та 
стрілецьких секціях нині 
нараховується 1287 комсо
мольців та молоді. Діє 
пункт військово-технічної 
підготовки, де навчаються 
майбутні воїни.

Останні змагання — з 
кульової стрільби. . 468 
спортсменів (з 3058) ви
конали розрядні норма
тиви. А перед цим де

монстрували своє вміння 
142 спортсмени-радисти. 
і знову число розрядни
ків збільшилось на 49 чо
ловік.

Зросло число значкіс- 
тів. Норми комплексу 
ГЗБ виконали 355 комсо
мольців.

СВІТЛОВОДСЬК. В де
сяти спортивних залах, на 
легкоатлетичному манежі, 
на двох лижних базах го
туються до складання ек
замену 2869 юнаків та 
дівчат району. З ними Фото М, Висоцького.

Бердянськ, Запорізької області. Учениця дитячо-юнаць
кої спортивної шкоти № 1 Олена Саморук викопує впра
ви з обручем.

Фото О. КРАСОВСЬКОГО (Фотохроніка РАТАУ).

працюють 205 громадсь
ких інструкторів по спор
ту. Перевірка майстер
ності фізкультурник і в 
проведена з таких норма
тивів: біг на 100 метрів, 
стрільба з дрібнокалібер
ної гвинтівки, стрибки у 
висоту та довжину, ме
тання. гранат. 256 членів 

товариства відвідують за
няття 15 технічних гуртків.

На черзі — змагання з 
плавання (дистанція 100 і 
300 метрів).

Найкраще налагодже
на справа з підготовкою 
до складання екзамену в 
комсомольських органі
заціях заводу залізобе
тонних конструкцій та ви
робів (секретар В. Они- 
щук), в колгоспі імені XXI 
з’їзду КПРС (секретар 
М. Козаков), в школі-ін- 
тернаті № І (секретар 
О. Артеменко).

» *
480 учнів Дмитрівсько- 

го сільськогосподарського 
технікуму Знам’янського 
району відвідують курси 
з цивільної оборони. За
няття з комсомольцями 
веде вчитель фізкультури 
Станіслав Пижов.

ДЕСЯТИКЛАСНИЦЯ Лип- 
нязької серед н ь о ї 

школи Добровеличківсько- 
го району Людмила Музи- 
чук обрала собі спеціаль
ність кондитера і просить 
дати адресу Кіровоград
ської кондитерської фаб
рики. Ось вона: вул. Ком
панійця, 54/55.

«Дорога редакція, — пи
шуть нам робітники заво
ду «Червона зірка» Л. Лу- 
к’янчиков, І. Гуржин, В. Ше
ховцов. — Ми працюємо і 
вчимося в технікумі сіль
ськогосподарського ма
шинобудування. Деякі то
вариші, які працюють на 
інших підприємствах, твер
дять, що учням шкіл ро
бітничої молоді, вечірніх 
відділень технікумів і ву
зів адміністрація повинна 
надавати планову відпуст
ку е той час, коли немає 
занять. Поясніть, будь лас
ка, чи є стосовно цього 
якісь постанови».

На запитання робітників 
ми попросили відповісти 
інспектора відділу кад
рів заводу «Червона зір
ка» Г. О. Куриленко. Вона 
повідомляє: «Спеціальної 
постанови на такі випадки 

немає. Особисто я вва
жаю, що було б доцільно 
надавати планову відпуст
ку учням шкіл робітничої 
молоді, студентам саме в 
період перерви між занят
тями, тому що в інших ви
падках відпустка буде ви
користана не раціонально. 
Гадаю, адміністрація цехів, 
заводу має піти назустріч 
молоді, яка вчиться».

Вже другий лист редак
ція одержала від Валенти
ни Марченко з села Яки- 
мівки Добровеличківсько- 
го району. Дівчина хоче 
стати актрисою, але сумні
вається, чи не зрадить во
на цим професії хлібо
роба. Гадаємо, країні по
трібні всі професії, і ста
вити питання про почесні
шу з них не варто. Зараз 
Валя запитує, чи є в Олек
сандрійському культосвіт
ньому училищі акторський 
відділ. На жаль, немає, але 
ми повідомляємо адресу 
ближчого з училищ: м. Дні
пропетровськ, вулиця Глін- 
ки, 11.

Хвилюючі дні наступа
ють для випускників вось
мирічних і середніх шкіл 
області. Валя Милютенко

ЇЇинам 
яи\ писали

з с. Комінтерн хоче після 
закінчення школи стати 
водієм трамвая, але не 
знає, як здійснити свою 
мрію. На жаль, в Кірово
граді немає трамвайного 
управління, але водіїв тро
лейбусів готує Кіровоград
ське тролейбусне управ
ління, що міститься по Ве- 
ликовисківському шосе.

«Адресат вибув». З та
кою поміткою мені повер
таються листи, адресовані 
в кіровоградський магазин 
«Турист». Адже це не одна 
людина, а цілий колектив. 
Хіба листоноші не можуть 
знайти магазину? Дорога 
редакція, прошу, допомо
жіть, дайте точну адресу 
«Туриста».

Це пише з Долинського 
району Микола Бондар. 
Повідомляємо адресу: 
м. Кіровоград, вул. 
Карла Маркса, 51.

Новий титул 
чемпіонки Європи

ЧЕЛЯБІНСЬК, 8 березня. (ТАРС). Чемпіонка СРСР і Європи з швидкісного 
бігу на ковзанах Ніна Статкевич з Ленінграда додала до своїх титулів сьогодні 
н звання переможниці зимової Спартакіади народів РРФСР, вигравши на катку 
«Локомотива» забіг на 1500 метрів — 2 хвилини 23,8 секунди.

Срібна нагорода дісталась Тетяні Шелеховім з Києва — 2.25,3,

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА. II березня. Перша 
програма. 11.35 — Шкільний 
екран. Історія для учнів 9 кла. 
су. «Боротьба зп встановлен
ня Радянської влади па Украї
ні». (І\). 12.10 — :«Тарас Шев
ченко». Художній фільм. (К). 
10.45 — Кіноленіпіапа. «В май
стерні художника». (Кірово
град). 17.05 — Новини. (М).
17.15 — «Ідея і справи Леніна
— безсмертні». (К). 17.40 —
Тслевісті. (К). 18.00 — Програ
ма передач. (К). 18.05 —- Для 
школярів. »Жайворонок». Му
зична програма. (М). 18.30 — 
«Ленін і паш край». -«З іме
нем Леніна». (Кіровоград). 
18.55 — Оголошення, (Кірово- 
ірад), 19.00 — .«Без боротьби 
немає перемоги». Художній тс- 
лефільм ІІДР. III серія, (М). 
20.30 — Програма :«Час». (М).
21.15 — «По делійських міс?
цях». (М). 21.45 — $Щнт і
меч». «Прнказанр вижити». І і 
серія. (Кіровоград).
■мммптиваммі

Друга програма. 18.30 — «Зо
лоті ключі». (Львів). 21.45 — 
«Поетичні рядки». (К). 22.00— 
.«Таранька». Гумористична ви. 
става. (Одеса). 23.00 — Теле
вістІ. (К).

ЧЕТВЕР, 12 березня. Перша 
програма. 11.30 — ТелевістІ.
(К). 11.40 — Телефільм «Вті
кач». (К). 12.25 — Баснер.
«Полярна зірка». Телеспек
такль. (К). 16.35 — Для дітей. 

.»Пролісок». (Кіровоград). 17.00 
— Наша програма. (Кірово
град). 17.05 — Новини. (М).
17.15 — Голубий скрап —
школярам. «Л. 1-І. Толстой». 
(Кіровоград). 17.40 — Телевіс- 
ті. (К). 18.05 — Для школярів. 
.«Відгукнись, син полку». (ЛІ). 
13.30 — Ленінський універси
тет мільйонів. Політекономія 
соціалізму. «Загальна криза 
капіталізму і його поглиблен
ня на сучасному етапі». (М).

ПОГОДА
Вдень 10 березня на території області і міста передбачає

ться мііілііва хмарність оез опадів. Вітер ііівдеііно-східііий, 
дуже сильний, часом Штормовий. Температура Повітря — Йо 
області — від мінус 2 до 2 градусів тепла, по місту — 0—2 
градуси морозу,

11—12 березня передбачається невелика хмарність без опа» 
дів. вітер східний, дуже більшій, температура гіб'дітпй: п
їТрЗня вночі — 4—9 граДуеій морозу, 12 березня іПІОчІ — 0-5 
градусів морозу.

19.00 — «Без боротьби немає 
перемоги». Художній теле
фільм, IV серія. (М). 20.20 — 
Реклама. (К). 20.30 — Програ
ма «Час». (М). 21.15 — Міжна
родний огляд. (К). 21.45 —
:«ІЦит і меч». іОскарженпю цс 
підлягає». З серія. Кірово
град).

Друга програма. 17.15 — Кі
новарне. «Розмова після філь
му». (К). 21.45 — Українсьцр 
кольорове телебачення. «Мело
дії весни». (К). 22.45 — Під
сумки зимової Спартакіади пй. 
родів РРФСР, (М). 23.30 — Те- 
лсвісті, (К).

Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вул. Луначарсьного, 36 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45*35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор» 

гу — 2-45*35, решти відділів — 2-45=36,

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

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул, Глінки, 2.
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