
Хліб Ювілейного ле
нінського року йде в за
сіки БатьківщиниІ Вклю
чившись у змагання за 
гідну зустріч XXIV з'їзду 
КПРС, хлібороби ордено
носної Кіровоградщини 
нарощують темпи у зби
ранні зернових. СТАНОМ 
НА ВЧОРАШНІЙ ДЕНЬ 
КОЛГОСПИ І РАДГОСПИ 
ОБЛАСТІ ПРОДАЛИ ДЕР
ЖАВІ 258 ТИСЯЧ 792 
ТОННИ ДОБІРНОГО ЗЕР
НА. ЗЕРНОВІ СКОШЕНО 
НА ПЛОЩІ 500 ТИСЯЧ 
ГЕКТАРІВ, А ОБМОЛО
ЧЕНО НА ПЛОЩІ 260 
ТИСЯЧ ГЕКТАРІВ.

Н а Фот о: комбайни па 
хлібному лані колгоспу «Ук
раїна» Бобринецького ра
йону.

Фото В. КОВПАКА.

КРАЩІ МОЛОДІ ЖЕНЦІ
Шириться змагання на приз газети «Молодий ко

мунар» «Кращому молодому женцю Кіровоград* 
щини».

Першими сьогодні йдуть:
комсомолець Віктор ОЛЬХОВСЬКИЙ — комбайнер 

з колгоспу «Дружба» Долинського району. Він намо
лотив 3801 центнер пшениці на площі 123 гектари. 
В перерахунку на гектар — це 30,9 центнера, най- 
»ищий результат по колгоспу;

комсомолець Володимир ЛИТВИНОВ — комбайнер 
колгоспу імені Жданова Долинського району. На йо
го рахунку — 108 гектарів скошених хлібів і 2873 
центнери намолоченого зерна;

комсомольсько-молодіжний екіпаж комбайна Ми
коли МАСУЗЕНКА з колгоспу імені Калініна Бобри
нецького району. За шість робочих днів цей колек
тив скосив пшеницю на площі 81 гектар і намо
лотив 2020 центнерів зерна;

комсомолець Дмитро ШУЛЬГА — комбайнер кол
госпу «Росія» Кіровоградського району. Від його аг
регату на тік вже відвезено 1439 центнерів пшениці 
І ячменю. Щодня він збирає врожай на площі 12,2 
гектара;

комсомолець Олександр КРАСИЛІЧ — комбайнер 
колгоспу імені Потровського Кіровоградського ра
йону. 915 центнерів пшениці з площі 42,5 гектара — 
такі його показники за перші чотири дні жнив;
• комсомолець Георгій МЕРЕЩЕНКО — комбайнер 
колгоспу «Заповіт Леніна» Кіровоградського району. 
Він скосив за чотири дні 33 гектари і намолотив 900 
центнерів пшениці.

ВІВТОРОК, 21 ЛИПНЯ 1970 р.
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ПРО II ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ВЛКСМ
17 липня у Москві відбувся II ллеиу/л ЦК ВЛКСМ. 

Він обговорив підсумки липневого Пленуму ЦК 
КПРС і завдання комсомольських організацій по вико
нанню його рішень.

У роботі пленуму Центрального Комітету комсомо
лу взяли участь М. П. Новиков — заступник завідую
чого сільськогосподарським відділом ЦК КПРС, Є. Є. 
Алексссвський — міністр меліорації І водного госпо
дарства СРСР, В. В. Мацкевич — міністр сільського 
господарства СРСР, О, О. Булгаков — голоса Дер
жавного комітету Ради Міністрів СРСР по професій
но-технічній освіті, О. О. Єжевський — голова всесо
юзного об’єднання «Союзсільгосптехніка» Ради 
Міністрів СРСР, Г. І. Федотов — завідуючий сектором 
ЦК КПРС, А. Л. Гетьман — голова ЦК ДТСААФ, гене
рал армії, Герой Радянського Союзу, П. І. Кирпични
ков — голова Комітету по професійно-технічній освіті 
РРФСР, В. Д. Панников — віце-президент Всесоюзної 
академії сільськогосподарських наук імені В. І. Ле
ніна.

У роботі пленуму взяли участь також керівні пра
цівники ЦК КПРС, міністерств, відомств, громадських 
ерганізацій, преси, радіо і телебачення, комсомоль
ські працівники І активісти, помічники начальників 
політупраслінь військових округів, військово-морських 
флотів по комсомольській роботі.

З доповіддю «Про підсумки липневого Пленуму 
ЦК КПРС і завдання комсомольських організацій по 
виконанню його рішень» виступив перший секретар 
ЦК ВЛКСМ Є. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВ.

У дебатах на доповідь на пленумі виступили пер
ший секретар ЦК ЛКСМ України О. С. КАПТО, міністр 
сільського господарства СРСР В. В. МАЦКЕВИЧ, заві
дуюча фермою колгоспу «Прогресе» Пензенської об
ласті Р. А, ЛУК’ЯНОВА, перший секретар Алтайського 
крайкому ВЛКСМ В. В. КІРЮШОВ, перший секретар 
ЦК ЛКСМ Грузії Д. І. ПАТІАШВІЛІ, голова колгоспу
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ПЛЕНУМ ЦК
27-мільйонному Ленінському 

комсомолові, нашій славній молоді 
під силу справа такої величезної 
державної ваги, як дальший розви
ток сільського господарства. Для 
цього у них є все — і знання, і 
енергія, і запал молодості. Юнаки 
і дівчата сповнені рішимості ви
правдати високу оцінку, дану ком
сомолові у промові Генерального 
секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва 
на XVI з’їзді комсомолу, де була 
висловлена впевненість у тому, що 

Ч___ ___ ___ ___ - - --__________

ВАКСМ
комсомольці завжди і в усьому 
будуть на висоті завдань, постав
лених партією. Натхнені таким ви
соким довір’ям, зібрались 17 лип
ня у Москві учасники II пленуму 
ЦК ВЛКСМ.

У роботі пленуму брали участь 
керівні працівники ЦК КПРС, мі
ністерств, відомств, громадських 
організацій, преси, телебачення і 
радіо. На пленум були запрошені 
секретарі ЦК ЛКСМ союзних рес
публік, крайкомів і обкомів ком-

МОТОКРОС

ПОЧЕСНИЙ
ВАНТАЖ 
НІРОВОГРАДЦІВ

Євген РИБАЛЬЧЕНКО — 
чемпіон республіки з мото
кросу серед юнаків. Це зван
ий він здобув в змаганнях, 
що відбулися а неділю па 
завадівській трасі. Репор
таж про змагання читайте 
на 3-Й стор.

♦ото Ю. ЛІ ВАШ ЛИКОВА.

У ЦК КПРС
1 РАДІ МІНІСТРІВ 
СРСР

ЦК КПРС і Рада Мі
ністрів СРСР прийняли 
Постанову «Про підви
щення матеріальної заін
тересованості колгоспів і 
радгоспів у збільшенні 
виробництва продуктів 
тваринництва».

Виклад Постанови 
опубліковано в централь
них, республіканських, 
крайових і обласних га
зетах.

(ТАРС).

«Большевик» Владимирської області, Герой Соціаліс
тичної Праці А. В. ГОРШКОВ, старший апаратник Ке
меровського азотнотукового заводу В. П. КОЛЕСНИ
КОВ, перший секретар Ташкентського обкому ЛКСМ 
Узбекистану А. У. 1СХАКОВ, голова всесоюзного 
об'єднання «Союзсільгосптехніка» О. О. ЄЖЕВСЬКИЙ, 
директор радгоспу «Кийминский» Цілиноградської 
області Казахської РСР В. Д. КОЗИР, тракторист, сек
ретар комсомольської організації колгоспу «Ясная 
поляна» Гродненської області Білоруської РСР В. І, 
ГРІЦ, перший секретар Татарського обкому ВЛКСМ 
А. П. ВАСИЛЕЦЬ, перший секретар Курганенського 
райкому ВЛКСМ Краснодарського краю В. І. ФЕДЯ- 
НІН, секретар комсомольської організації колгоспу 
«Урал» Пермської області С. А. НОВИКОВ, директор 
Бєлгородського культосвітучилища М. А. ІВАШЕЧКІН.

Пленум ЦК ВЛКСМ одностайно схвалив рішення 
липневого Пленуму ЦК КПРС, висновки і пропозиції, 
викладені в доповіді Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнева «Чергові завдання 
партії в галузі сільського господарства», прийняв по
станову, спрямовану на посилення роботи комсо
мольських організацій по здійсненню намічених пар
тією заходів по дальшому піднесенню усіх галузей 
сільського господарства на основі інтенсифікації 
виробництва, всебічного зміцнення і вдосконалення 
його матеріально-технічної бази, закликав комсо
мольців і молодь гідно зустріти XXIV з'їзд КПРС.

Пленум утворив постійні комісії Центрального Ко
мітету ВЛКСМ; ідейно-політичну, організаційну, еко
номічну, учнівської та студентської молоді, фізичного 
і військово-патріотичного виховання молоді.

З інформацією про роботу бюро і секретаріату 
ЦК ВЛКСМ за період після XVI з’їзду ВЛКСМ висту
пив секретар ЦК ВЛКСМ Б. М. ПАСТУХОВ.

II Пленум закінчив свою роботу.

сомолу, які не входять до складу 
керівних органів ВЛКСМ, помічни
ки начальників політуправлінь вій
ськових округів і військово-мор
ських флотів по комсомольській 
роботі, група комсомольських 
працівників та активістів.

Перше питання порядку денно
го — про підсумки липневого Пле
нуму ЦК КПРС і завдання комсо
мольських організацій по виконан
ню його рішень. З доповіддю ви
ступив перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельников.

(Закінчення на 2-й стор.).
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(Закінчення. Поч. на 1-й crop.)-

Комсомольці, радянська молодь, ска
зав пін, з великим піднесенням зустріли 
постанову про скликання в березні 1971 
року XXIV з’їзду КПРС. У комсомоль
ських організаціях країни розгортається 
активна підготовка до партійного з їз
ду. Гідно зустріти його — це значить 
зосередити увагу всього комсомолу на 
розв'язанні першочергових завдань ко
муністичного будівництва, ленінською 
виховання молоді. Однією з найважли
віших справ комсомолу, всієї радян
ської молоді е участь у виконанні гран
діозної програми партії по дальшому 
прискореному піднесенню сільського 
господарства.

Як бойову програму дій сприйняв 
комсомол рішення липневого Пленуму 
цк КПРС. Самовіддана праця моло
дих робітників і колгоспників — меха
нізаторів, тваринннкіи, меліораторів — 
комсомольська відповідь на рішення 
Пленуму.

Говорячи про участь комсомольських 
організацій у дальшому збільшенні ви
робництва і закупок сільськогосподар
ських продуктів, Є. ЛІ. Тяжельников 
підкреслив, що в землеробстві працює 
основна маса сільської молоді.

Доповідач високо оцінив роль комсо
мольсько - молодіжних механізованих 
бригад, загонів і ланок. На полях краї
ни їх працює близько 40 тисяч. Такі ко
лективи повинні стати провідниками 
наукових досягнень у землеробстві і 
особливо в зерновому господарстві.

Ударною справою кожної ра
йонної, обласної, крайової та рес
публіканської організації повинна 
стати участь у будівництві великих 
тваринницьких комплексів. Необ
хідно зміцнити майбутні фабрики 
м’яса І молока молодими енергій
ними кадрами, а такі галузі, як 
птахівництво і кролівництво, зро
бити по-справжньому молодіж- * 
ними.

Є. М. Тяжельников нагадав, що 
липневий Пленум ЦК КПРС виді
лив як корінне і головне пиіання 
про матеріально-технічну базу 
сільського господарства. У на
ступному п'ятиріччі намічається 
ввести в дію 16 нових і рекон
струювати близько ста заводів 
тракторного і сільськогосподар
ського машинобудування. Ці об'єк
ти, що мають винятково важливе 
народногосподарське значення, 
сказав доповідач, слід оголосити 
ударними комсомольськими.

Багато уваги в доповіді було 
приділено завданням, які стоять 
перед комсомолом у захисті зе
мель від несприятливих сил при
роди, у боротьбі з безгосподар
ним, споживацьким ставленням до 
землі, в поліпшенні колись занед
баних земель і ділянок з виснаже
ними грунтами, у підвищенні якос
ті землеробської продукції. 

Науково-технічний прогрес у сільсько
му господарстві, продовжував промо
вець, означає не тільки збільшення по
ставок пової техніки та інших засобів 
виробництва, але іі більш ефективне їх 
використання. Комсомольським органі
заціям, розвиваючи форми змагання ме
ханізаторів, які іже виправдали себе, 
необхідно шукати нові шляхи більш 
інтенсивного використання техніки про
тягом усього року, зменшення простоїв 
машин, розширення сфери їх застосу
вання.

Велика програма хімізації сільського 
господарства, визначена липневим Пле
нумом ЦК КПРС, ставить перед комсо
молом завдання взяти під свій контроль 
і виробництво, і транспортування, і за
стосування мінеральних добрнп у гос
подарствах. Не можна забувати і про 
повніше використання місцевих добрив. 
Треба відродити традицію, коли кол
госпна і радгоспна молодь цілий рік 
заготовляла місцеві добрива, проводила 
расові недільники по вивезенню їх на 
поля.

Перший секретар ЦК ВЛКСМ 
критично оцінив результати участі 
комсомольців у меліорації земель, 
Турбота про меліорацію ще не 
стала справою кожної сільської 
комсомольської організації.

У новій п’ятирічці буде розши
рено не тільки виробниче, а й жит
лове, культурно-побутове будівни
цтво на селі. Участь у сільському 
будівництві, підкреслив Є, М. Тя
жельников, повинна стати справою 
честі всіх комсомольських органі
зацій — як села, так і міста.

Торкаючись дальшого розвитку 
технічного всеобучу сільської мо
лоді, промовець відзначив, що він 
повинен відповідати потребам всіх 
ділянок сільськогосподарського 
виробництва. Сьогодні вже недо- 
сить готувати тільки трактористів і 
шоферів. Виробництво відчуває 
потребу в кваліфікованих операто
рах тваринницьких ферм, іригато
рах, меліораторах, майстрах

зрошуваного землеробства, спе
ціалістах по первинній пере
робці продукції. Широка під
готовка технічних кадрів повинна 
поєднуватись з піклуванням про їх 
закріплення у господарствах. Успі
хи нашої роботи, підкреслив Є. М. 
Тяжельников, повинні оцінюватись 
не числом юнаків і дівчат, які здо
були спеціальність механізатора, а 
тим, скільки з них справді працює 
в колгоспах і радгоспах.

У підготовці гідної зміни стар
шим поколінням землеробів особ
ливу роль відіграє сільська школа. 
Одним з першочергових її зав
дань є розвиток у дітей любові до 
селянської праці. Ефективною 
формою такої роботи є учнівські 
виробничі бригади. Сьогодні їх у 
сільських школах понад 35 тисяч.

Перший секретар ЦК ВЛКСМ пові
домив, що Рада Міністрів СРСР прий
няла спеціальну постанову, яка перед
бачає. починаючи з наступного навчаль
ного року, навчання старшокласників 
сільських загальноосвітніх шкіл роботи 
на тракторах, комбайнах та інших сіль
ськогосподарських машинах. Для цієї 
мсти школам виділяється техніка. Вони 
прикріплюються до колгоспів, радгос
пів, відділень «Сільгосптехніки» і сіль
ських профтехучилищ як до базових 
підприємств.

Велике місце в доповіді було 
приділено вдосконаленню керів
ництва сільськими комсомольськи
ми організаціями. Понад вісім 
мільйонів комсомольців живе і 
працює в сільській місцевості. їх 
діяльність спрямовують 2776 сіль
ських райкомів ВЛКСМ.

Завдяки піклуванню партійних 
організацій незмірно зростає роль 
сільських комсомольців, молоді 
колгоспів і радгоспів в управлінні 
громадськими справами. Проте, як 
відзначив XVI з’їзд ВЛКСМ, у ді
яльності комсомолу на селі с 
серйозні хиби. Рівень роботи бага
тьох комітетів ще низький, слаб
кий їх оплив на організацію праці 
і побуту сільської молоді.

В дальшому організаційно-політично
му зміцненні комсомольських організа
цій колгоспів і радгоспів, підкрссліш 
Є. М. Тяжельников, головну роль по
вніші відігравати сільські райкоми ком
сомолу. Це положення з новою силою 
прозвучало в доповіді товариша Л. І. 
Брежнєва, в рішеннях липневого Пле
нуму ЦК партії. Наше завдання і далі 
удоскопадюо іти цю ланку, поліпшувати 
її діяльність.

Зараз усі засоби Ідейно-гихі вної ро
боти треба підпорядкувати виконанню 
тих завдань, які стоять перед комсо
молом у світлі рішень лині свого Пле
нуму ЦК КПРС.

Комітети комсомолу повинні постійно 
добиватись удосконалення форм І ме
тодів організації змагання, узагальню
вати позитивний досвід, підтримувати 
новаторів виробництва.

Рішення липневого Пленуму 
ЦК КПРС, сказав Є. М. Тяжельни
ков наприкінці, викликали вели
чезний ентузіазм у комсомольців 
і молоді. їх здійснення відбуває
ться напередодні XXIV з’їзду пар
тії.

Комсомольські організації Моск
ви, України, Білорусії, Узбекиста
ну, Горьковської, Челябінської, 
Свердловської областей і багато 
інших виступили з цінними почи
наннями для гідної зустрічі цієї 
видатної події в житті Комуністич
ної партії і всього радянського на
роду. Немає сумніву, що комсо
мол, всі молоді трудівники зустрі
нуть з’їзд партії новими успіхами 
в боротьбі за дальше піднесення 
сільського господарства.

Від імені комсомолу, всієї моло
ді перший секретар ЦК ВЛКСМ, 
запевнив ленінський ЦК КПРС, 
його Політбюро, що всі радянські 
юнаки і дівчата візьмуть найактив
нішу участь у здійсненні рішень 
липневого Пленуму Центрального 
Комітету партії,

На доповідь розгорнулися дебати. 
Промовці підкреслювали, ще виконання 
завдань, поставлених партією, вимага
тиме від комсомолу значного підви
щення рівня політичної та оріанізатор- 
ської діяльності, широкого розгортан
ня соціалістичного змагання молодих 
трудівників міста і села, плідної роботи 
кожної комсомольської організації.

ЇІк повідомив перший секретар ЦК 
ЛКС.М України О. С. Капго, комсо
мольські організації республіки нагро
мадили певний досвід у боротібі за під
вищення врожайності сільськогосподар
ських культур і продуктивності громад
ського тваринництва.

Зараз близько восьми тисяч комсо
мольсько - молодіжних механізованих 
загонів, ланок, бригад І ферм займають 
провідне місце о боротьбі за технічний 
прогрес у сільському господарстві.

Спинившись иа дальшому роз

виткові громадського тваринни
цтва, промовець підкреслив, що 
сьогодні особливо гостро стоїть 
питання забезпечення ферм типо
вими комплексами машин і меха
нізмів. Міністерству сільського гос
подарства, на його думку, було б 
доцільно організувати конкурс на 
кращу розробку типових комплек
сів машин і устаткування для тва
ринницьких ферм, а комсомолові 
залучити до участі в ньому мо
лодих учених, конструкторів, інже
нерів, техніків.

Зараз комсомольці і молодь ук
раїнських сіл борються за успішне 
проведення жнив 1970 року. Йде 
республіканський конкурс молодих 
комбайнерів. Оголошено тради
ційний республіканський двомісяч
ник по заготівлі кормів.

Завідуюча фермою колгоспу «Про
гресе» Пензенської області Р. А. Лук’я- 
нопа розповіла про великі зміни, ідо 
сталися на селі за останні роки. Багато 
робіт виконують машини. Сама профе
сія тваринника стала цікавою І лочес- 
цою.

— Завдання партії по дальшому роз
витку сільського господарства ми вва
жаємо своєю кровною справою і зроби
мо все потрібне для їх успішного вико
нання, — заявив перший секретар Ал
тайського крайкому ВЛКСМ В. В. Кі- 
рюшов.

Перший секретар ЦК ЛКСМ Грузії 
Д. І. ПатіашвІлІ у своєму виступі під
креслив, що при складанні комплексних 
планів необхідно враховувати кліматич
ні умови тих чи інших республік, країв 
1 областей, специфічні фактори розвит
ку галузей сільського господарства. 
Відповідно до цього треба визначати 
можливості та поле діяльності кожної 
комсомольської організації.

— Урожай багато в чому залежить 
від роботи у вибоях шахт, у цехах під
приємств, біля верстатів. Цс добре 
розуміють молоді шахтарі і металурги, 
хіміки і будівельники, — сказав у своє
му виступі старший апаратник Кеме
ровського азотиотукового заводу В. П. 
Колесннков.

Від імені комсомольців двадцятих 
років, тих. хто створював перші кол
госпи, від імені ветеранів, які і тепер 
перебувають иа передньому краї бо
ротьби за комунізм, учасників пленуму 
вітап голова колгоспу «Большевик» 
Владимирської області Герой Соціаліс
тичної Праці А. В. Горшков.

У дебатах виступили також міністр
сільського господарства СРСР В. В. 
Мацкевич, директор радгоспу «Киймин- 
скнй» Цілиноградської області В. Д. 
Козир, перший секретар Ташкентського 
обкому комсомолу А. У. ісхаков, голо
ва всесоюзного об’єднання «Соїозсіль- 
госптехніка» О. О. Єжевськнй та інші.

Пленум одностайно схвалив рі
шення липневого Пленуму ЦК 
КПРС, висновки і пропозиції, що 
їх містить доповідь Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Бержнєва «Чергові завдання 
партії в галузі сільського госпо-
дарства».

У прийнятій постанові говори
ться про те, що найважливішим 
завданням усіх комсомольських 
організацій міста і села є активна 
участь у здійсненні заходів, намі
чених партією по дальшому під
несенню всіх галузей сільського 
господарства на основі інтенсифі
кації виробництва, всілякого зміц
нення та удосконалення його ма
теріально-технічної бази.

Пленум закликав комсомольців і 
молодь гідно зустріти XXIV з’їзд 
партії.

Потім було прийнято постанову про 
утворення постійних комісій Централь
ного Комітету ВЛКСМ. Створені ідей
но-політична комісія (голова — секое- 
Т?Р ^.5 ВЛКСМ Л. І. Матвеев), оріа- 
ЙП1<Гмаг. (мЛОгП.а “ СЛК,,ЄТар 
Виїксм Б. М. Пастухов), економічна 
(голова — секретар ЦК ВЛКСМ Г. Л. 
Єлисєєв), комісія учнівської та сту- 
ПЄкТвЬпіггмОпОА1 (™ло“а ~ секретар 
ЦК ВЛКСМ В. А. Житенєв) І комісія 
фізичного І військово-патріотичного 
ііТйпНї!гЛЛ0ДІ (голова - секретар 
ЦК ВЛКСМ С. Г. Арутюнян).

Як відзначається в постанові 
Пленуму ЦК ВЛКСМ, прийнятій в 
цьому питанні, постійні комісії 
Центрального Комітету комсомолу 
утворені з метою підвищити роль 
членів і кандидатів у члени ЦК 
ВЛКСМ у розробці пропозицій і 
рекомендацій в питаннях 
ністичного виховання 
також для активного 
проведенню в життя рішень ЦК 
ВЛКСМ.

кому- 
молоді, а 

сприяння

З інформацією про роботу бю
ро і секретаріату ЦК ВЛКСМ за 
період після XVI з’їзду ВЛКСМ ви
ступив секретар ЦК ВЛКСМ Б. М, 
Пастухов.

Пленум ЦК ВЛКСМ закінчив ро
боту.

(ТАРС),

• НА ВАРТУ ЩЕДРОЇ НИВИ!

ВІЛЬХІВСЬКА 
ПРОЯСІНЬ

Широка, напрочуд гори
зонтальна, дорога стріч
кою стелилась під коле
са автобуса. І хоч стоя
ла переджнивна спека, та 
шовковиці і тополі, що 
росли обабіч, навіювали 
бажану прохолоду і при
ємну мрію: «Побільше б 
таких доріг». Миготять 
придорожні стрілки- 
укажчики. Зліва — «До 
Одеси... кілометрів», спра
ва — «До Києва... кіло
метрів».

Нараз асфальт несподіва
но посвітлішав, ясніше стало 
в автобусі. Переводжу по
гляд па своїх супутників — 
а вони ніби в озеро загляну
ли сонячного дня. Шукаю 
пояснення у сусіда.

— Це від дерев, — чую не
багатослівну відповідь.

Ну, звичайно ж, від них! 
Стоять стрункі тополі і куче
ряві шовковиці, ніби виши
кувались на параді. І вбран
ня особливе — святкове. Цс 
вже людська рука тут при
клалась. Аж до самого гори
зонту стовбури густим вап
ном вибілеиі. Від них — та 
несподівана проясінь.

— Чудовий орієнтир для 
водіїв "вночі І в дощ, — го
ворить небалакучий сусід І 
замовка.

Вже потім, побувавши 
в колгоспі імені Ульяно
ва, почула цілу «істо
рію» про придорожну лі
сосмугу вздовж шляху.

Посадили люди колись 
дерева. Тендітні саджан
ці, политі щедрими доща
ми, зігріті ласкавим сон
цем, через кілька років 
вже давали густу тінь. Та 
без догляду росли топо
лі й шовковиці. То маши
на заїде поміж них, ла
маючи гілки, здираючи 
ніжну кору- То шкідники 
пооб’їдають листячко і 
всохне майбутня красуня- 
тополя, шовковиця. Ді
ставалось деревам і від 
пустунів. 1 ось друзі при
роди — комсомольці, піо
нери та школярі Вільхів- 
ської середньої школи 
вирішили доглядати при
дорожну лісосмугу. Ад
же вона пе лише прнкра- 
ша автомобільну трасу, а 
й надійний захисник ла
нів рідного колгоспу. Оз
броївшись, вирушили на 
першу розчистку смуги. 
Це було весною минуло
го року. А юні голоси 
двеиіли тут ще зовсім 
недавно.

__В суботу і неділю иа 
початку травня, — розпо- 
відає секретар комсо
мольської організації 
колгоспу Анатолій Ба- 
жатарник, — учні молод
ших і старших класів 
впорядкували посадку на 
трасі Одеса — Київ.

Корисну й велику роботу 
взяли на себе вільхівські 
школярі. За два дні вони об
копали дерева на відрізку до 
семи кілометрів. Акуратно 
побілили стовбури вапном 
на метр заввишки. Це щоб 
шкідники їх не псували. Та й 
в таку охайну чепурну лісо
смугу посоромиться будь-хто 
вкотити машину чи ще зав
дати якої шкоди.

На допомогу своїм мо
лодшим друзям прийшли 
комсомольці села.

Під час суботинка, не
дільника можна було спосте
рігати таку картину: по до
розі то тут, то там зупиняє
ться трактор. А при ньому 
два причепи — цистерна 5 
водою І кузов з вапном. Це 
комсомолець Василь Семко з 
комсомольсько - молодіжної 
тракторної бригади Анатолія 
Харкавого безперебійно пос
тачає хлопчикам і дівчаткам 
білильні матеріали. Вимаза
ли одно відро розчину, будь 
ласка, замішуйте друге. До 
кіпця роботи вистачить всьо
го.

Сам же Василь не вперше 
на суботнику по впорядку
ванню лісомугн. Всі комсо
мольці І молодь колгоспу 
вже два роки доглядають 
полезахисні насадження. 
Площа їх немала — 58 гек
тарів. Лише минулої зими 
на розчнетці лісосмуг про
вели три суботннкн. Жодно
го з них не пропустили груп- 
комсорг комсомольсько • мо
лодіжної тракторної бригади 
Віктор Продаячук, керівник / 
танцювального гуртка Бу- І 
ДИНКу КУЛЬТУРИ Хмс- І
люк, колгоспний художник 
Віктор Жилка та вантажник 
Леонід Куцюруба. З 67 чле
нів комсомольської організа- І 
ції на кожному суботнику 
завжди було більше поло
вини.

Високі врожаї щороку 
збирають хлібороби кцл- 
госпу імені Ульянова. 
Непогані види і на ни
нішній ужинок. Як і рані
ше, віддячує нива за тур
боту про її зелений кор
дон. Щедрим колосом 
вклоняється своїм юним 
друзям-охоронцям.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Коглосп імені Ульянова 
Ульяновського району.

У поході за економію—комсомольці
ХАРКІВ, 17 липня. (Кор. РАТАУ). Сьогодні тут за

кінчився Всесоюзний зональний семінар голів штабів 
«Комсомольського прожектора». Чотири дні пред
ставники більш як 600-тисячної армії «Прожекторис
тів» України, Білорусії, Молдавії, Литви, Латвії та 
Естонії ділилися досвідом організації всесоюзного 
походу по боротьбі з втратами, за економію і ощад
ливість, розповідали якими практичними ділами 
відповідає молодь на Лист ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про поліпшен
ня використання резервів виробництва і посилення 
режиму економії в народному господарстві».

Учасники семінару намітили шляхи дальшого по
силення роботи прожектористів.

Старійшина комсомольських газет України
ДОНЕЦЬК, 18 липня. 

(РАТАУ). Сьогодні ми
нуло півстоліття з дня 
заснування бойового ор
гану півмільйснної до
нецької комсомолі! «Ком
сомолец Донбасса».

В нелегкі двадцяті ро
ки це перше на Україні 
комсомольське періодич
не видання кликало мо
лодь на боротьбу з роз
рухою. Пізніше" з його 
сторінок молодь дізнала
ся про рекорди Олексія 
Стаханова і Микити їзо- 
това, про почини Паші 
Ангеліпої і Петра Криво- 
носа. Нині «Комсомолец

Донбасса» розповідає 
про звершення молоді 
другого покоління — про 
тих, хто став для мільйо
нів юнаків і дівчат при
кладом беззавітного слу
жіння Батьківщині.

На урочистих ювілей
них зборах, які відбулися 
сьогодні в Донецьку, ко
лектив редакції тепло 
поздоровили представни
ки партійних і радян
ських організацій облас
ті, знатні люди Донбасу. 
^^еРжано привітання вія 
$СМВуЛКСМ ‘



Н стор. „Молодий комупар“ 21 липня 1970 року.

СПОРТ

ГАНДБОЛ

СХОДИНКА 
0ЛЕКСАНДР1ИЦІВ 
ЧЕТВЕРТА

ВСЕ ніби у справжній військовій частині. 
Взводи І командири, спеціальні заняття І 

солдатська кухня. Тільки юнакам у військовій 
формі на півроку, а то й на рік менше, ніж 
тим, хто береже сьогодні кордони Вітчизни.

Полощуться вітрами полотна наметів, пахне 
глицею, стоять охайно застелені ліжка. Ох, ці 
ліжьа. Клопоту з «ими мали хлопці в перші 
дні. Що не кажіть, а дома — це таки материна 
робота. А тут сам порайся. Та, щоб рівненько, 
та за відведений час. Кажуть, солдатська 
служба починається з уміння намотати онучі 
та застелили ліжко. Наука з першого погляду 
проста...

На мальовничому березі Тясмину в непели-

• вчимося МУЖНОСТІ

В Донецьку закінчилась першість України з 
гандбола серед школярів. Шість юнацьких та 
шісгь команд дівчат (в тому числі і команда 
нашої області) з’Тхалнсь сюди на фінальний 
турнір. У десяти іграх з п'ятнадцяти команди 
перемагали з різницею 1—3 м’ячі. Наприклад, 
гандболістки Києва, які стали чемпіонками, 
завдали відчутної иоразкн тільки своїм ровес-

оглядає хлопців, потім, різко піднявшись, ви
гукує:

— Вперед’.
Не бійшлось 1 без непорозумінь. Ті, що за 

правилами гри вважались «вбитими», так за
хопились, що знову вступили в «бій». Хіба н 
подібній ситуації всидиш спокійно?

А через кілька годин «противники» ралом з 
своїми командирами В. Сузаком та М. Верком 
енергійно порались коло борщу. Смачний сол
датський борщ! Розмоп мало. Чути тільки, як 
видзвонюють ложки, та дехто гукає до кухаря: 

— Добавки!
Найперші з обідом впорались Толя Дзема. 

Коля Волков. Василь Котенко. 1 з надією по-

ницям із Запоріжжя (19:8). В інших зустрічах 
киянкам перемоги давалися ще важче.

Цікавою була зустріч між спортсменками 
Берегівської Д1ОСША з командою Запоріжжя. 
Звівши цей матч внічию, закарпатські спорт
смени стали срібними призерами змагань. 
Бронзові нагороди виграли дівчата з Запоріж
жя. А спортсмени Олександрії були лише на 
четвертому місці.

ФУТБОЛ«ДЕСНА»«ЗІРКА»—0:1
АТАКА НАД ТЯСМИНОМ
кому сосновому бору розмістився військово- 
спортивний табір району. Потрапити до нього 
неважко. Спочатку селом, біля греблі звернути 
вліво, проїхати метрів з двісті, а далі... стоп. 
Далі їхати не можна. З автоматом через плече 
«рядовий» Стельмах вам пояснить, що тут 
контрольно-пропускний пункт. Цивільні особи 
не пропускаються. А, якщо вам конче потрібно 
побувати в таборі, то він викличе чергового.

Хоч у таборі зараз перебувають близько сім* 
десяти юнаків, за КПП ин не зустрінете пі-

кого. окрім черювнх та варти. стане
зрозумілим, коли з бору докотиться гучне і 
дружне «ура». Ідуть тактичні заняття.

— Товаришу молодший лейтенанте! «Против
ник» відступив і окопався. ЗІ строю вибув 
сержант Мудрнк. Командування прийняв мо
лодший сержант Єрмаченко.

— Підготуватись до атаки!
Командир першого взводу Василь Сузак

глядають на чергового но кухні. Можна кон
статувати, ідо в результаті «запеклих боТо» 
блискавично, «знищено» казан борщу і казан 
каші.

...Запитання до начальника табору І. К. Стрі
лецького:

— Які завдання стоять перед працівниками 
табору, настільки успішно вони виконуються?

— Основне — це знайомити майбутніх воїнів 
З «агами» військової науки, підготувати їх до 
проходження служби в Радянській Армії. З 
цією метою юнаки перебувають в умовах, на
ближених до умов військової частини, живуть 
за чітким денним розкладом. На заняттях вони 
вивчають основні положення з дисциплінарно
го та стройового статуту, матеріалі ну частину 
зброї, основи військової топографії тощо. За 
період перебування в таборі юнаки мають 
виконати нормативи на значок ГЗБ, спеціальні 
вправи з стрільби, вивчити будову мотоцикла. 
Велика увага надасться політзаняттгм та по- 
літико-внховиїй роботі, з цією мстою запла
новано І читається ряд лекцій, як, наприклад, 
«Комуністична партія про завдання Армії і 
Флоту», «Героїчні подвиги наших земляків». 
А ще зустрічі з учасниками Великої Вітчизня
ної війни. Вже відчутні перші успіхи. Незна
йомі між собою до цього юнаки з різних сіл 
району здружились, звикли до розпорядку, 
чітко відповідають на заняттях. До речі, хо
діння в строю, що так важко давалось спочат
ку, можна вважати освоєним допризевниками.

...Під вечір у кожного своє заняття. Сашко 
Мудрнк та Петро Бондаренко готуються до 
футбольної зустрічі з місцевими футболістами. 
На волейбольному майданчику виборюють 
першість хлопці з першого і третього взводів. 
Біля перекладини кілька юнаків допомагають 
товаришам освоїти вправу. (

А в Ленінському кугочку навколо заступника 
начальника табору по політичній частині М. О. 
Галицького, як завжди, група допитливих. 
Питань не бракує. Що робиться в світі, як йде 
збирання прожаю, про що розповідають герої 
космосу і т. Ін.

Пізніш», коли тихий печір почне заколисува
ти сосни, навколо баяна сядуть кільцем, заспі
ваюсь жартівливу солдатську пісню, одну, 
другу І закінчить обов’язково «Катюшею». 
Засурмить сурмач, І в таборі все затихне до 
наступного ранку. Ляше в одному наметі буде 
горіти світло. То в штабі начальник табору з 
замполітом, командирами взводів та старши
ною М. Трегубом спланують роботу на завтра, 
проаналізують, що вдалося І що не вдалося 
зробити сьогодні.

Б. КУБАНСЬКИЙ,
спецкор «Молодого комунара». 

Олександрівський район.
Фото В. БАЛАНЮКА.

Закінчилося перше ко
ло чемпіонату з футбола 
серед команд другої 
групи класу «А». Прав
да, багатьом колективам, 
у тому числі кіровоград
ській «Зірці», лишилося 
провести ще по одній- 
дві, а тернопільському 
«Авангарду» — навіть чо
тири зустрічі.

Наші земляки в остан
ньому матчі зустрілися в 
Чернігові з «Десною». 
Ця команда виступає ни
ні дуже вдало. Вона зай
має одне з провідних 
місць у зоні.

Кіровоградські ж фут
болісти навпаки — про
ти минулого року значно 
здали свої позиції. Особ
ливо погано вони грають 
в гостях. Зокрема, в по
передньому тритуровому 
турне на чужих полях 
зазнали три поразки під
ряд, а перед виїздом до 
Чернігова програли сум
ським спартаківцям і вні
чию звели матч з білору
ськими спортсменами з 
Гомеля (обидві ці коман
ди замикають турнірну 
таблицю зони).

Прагнучи хоч трохи 
реабілітуватися перед 
своїми прихильниками, 
кіровоградці доклали 
всіх зусиль, щоб добити
ся успіху в Чернігові. 
І це вдалося їм зробити. 
Під час однієї контрата
ки, скоро після початку 
гри Юхим Сприкут від
крив рахунок.

Намагання господарів 
поля уникнути поразки 
ні до чого не привели.

І в матчі між дублюю
чими складами, який 
відбувся напередодні, 
перемогли гості. Рахунок 
4:7 на їх користь.

Система проведення V літ- 
~^бї обласної спартакіади іс
тотно відрізняється від попе
редніх. Поетапність, територі
альна система організації зма
гань, можливість складати ка
лендар в залежності від місце
вих умов — всі ці заходи спри
яють розвиткові спорту на міс
цях, підвищують роль спарта
кіадних поєдинків в колекти
вах фізкультури.

Велику допомогу в прове
денні спартакіад в низових ко
лективах надають працівники 
обласної ради добровільного 
спортивного товариства «Спар- 
так».

Ще В кінці минулого року 
обласною радою ДСТ «Спар* 
так» було видано масовим ти
ражем плакат з положенням 
про V літню спартакіаду. 
Спільно з обкомами профспі- 

було прийнято рішення 
</ро підготовку та участь проф
спілкових спортсменів V п’ятій 
літній Спартакіаді УРСР та 
V літній Спартакіаді народів 
СРСР, вирішено ряд господар
ських питань про будівництво

спортивних споруд, фізкуль
турно-оздоровчих баз.

Силами фізкультурників бу
ло розпочато будівництво ста
діону в колективі фізкультури 
Кіровоградського гарнізону, 
спортивного залу Кіровоград
ського медучилища, збудовано 
спортивний комплекс при тех
нікумі радянської торгівлі. 
Всього за цей час стали до ла
ду чотири футбольних поля, 
чотири тенісні корти, сім 
спортзалів та десятки баскет
больних І волейбольних май
данчиків. Закінчується будів
ництво спортивного залу об
ласної ради «Спартак», турист
ської бази та ряду інших об’єк
тів.

У всіх 123-х спартаківськнх 
низових колективах фізкульту
ри ще в грудні минулого року 
були створені оргкомітети по 
проведенню спартакіади, а за
раз в них йдуть спартакіадні 
змагання.

Добре організовані змаган
ня, що входять до заліку Спар
такіади в спортивних клубах 
Кіровоградської школи вищої

СТАРТИ П’ЯТОЇ ОБЛАСНОЇ

ВАНТАЖ
НІРОВОГРАДЦІВ

Фото В. КОВПАКА.

ЩО ,Іе кажіть, а приємно, коли перемагав «твоя» 
п „ .Koy.*!!!".'.*!.'' перемогу здобуто п поєдинках з

— радість подвійна!

ПОЧЕСНИМ

., . ' ’ J «V II IIUC ДПІІ ItilA J
і* л и с/і л ьіі І ш и м ■ t спортсменами республіки, і земляки увін
чані чемпіонськими лаврами — "»»і— __ їх..-, J

Цієї перемоги чекали. Ад
же, виступаючи на трасах 
Києва і Дніпропетровська, 
Одеси і Краснодона. Закар
паття, кіровоградські мото
гонщики протягом усього 
сезону демонстрували високу 
майстерність та вольову під
готовку.

І осі, завадівська траса. 
Одноразово стартують V рес
публіканська Спартакіада з 
військово-технічних видів 
спорту та особисто-команд
ний чемпіонаг України з мо
тоспорту.

В першому ж заїзді бо
ротьба йде на високих швид
костях. Лідирує кіровоград- 
ка Людмила Кузнецова. До 
фінішної лінії ніхто з спортсменок не лміг її наздогнати.

В другому заїзді Людмила була лише десятою — по- 
ламка машини. Щоб стати чемпіонкою, в третьому заїзді 
їй потрібна перемога. 1 Людмила змогла зробити майже 
неможливе. На фініші вона обійшла Аллу Старовойтову 
(Тернопіль) та Любов Абрашкіну (Чернівці).

/\ ось нашому земляку Володимиру Бородаю (клас ма
шин 175 куб. см) удалося зайняти лише десяте місце. Він 
виграв перший заїзд, через технічні неполадки в машині 
не зміг закінчити другого, був близький до перемоги в 
третьому заїзді. Але,., фінішував лише в другій десятці. 
В котрий це вже раз талановитого спортсмена підводить 
машина. Адже золота медаль чемпіона України, можна 
сказати, була вже в його руках, в ньому класі машин 
чемпіоном республіки став майстер спорту міжнародного 
класу Леонід Шинкаренко (Київ). Харків'янин П. Про
йдисвіт та диіпропетровець Є. Корольов відповідно на 
другому та третьому місцях.

Знозу порадував Євген Рибальчсико. В цьому сезоні пін 
пе програв ще жодного змагання. Цього разу до числен
них чемпіонських титулів додав ще два: титул чемпіона 
республіки з мотокросу та титул абсолютного чемпіона 
республіки з мотоспорту серед юнаків.

Дуже добре для команди п класі машин 350 куб. см ви
ступив Станіслав Комлик (5 місце).

Кіровоградці зібрали вагомий урожай чемпіонських ти
тулів. Чемпіонами республіки стали Людмила Кузнецова, 
Євген Рибальчсико. Вихованці Леоніда Чорного пере
могли і в командному заліку (27 очок). На Другому місці 
харків'яни (4! очко), на третьому — дніпропетровці (52).

Наші земляки Л. Кузнецова, Є. Рибальчсико, В. Боро
дай, С. Комлик, В. Коржов включені до збірної команди 
республіки.

ІО. Л1ВАШНИКОВ.
На фото: переможці змагань кіровоградці.
На фото: на трасі.

НА ПЕРШОМУ 
МІСЦІ — 
НАШІ 
СПОРТСМЕНИ

па рта кіпці „розкачуються
льотної підготовки «Авіатор», 
м’ясокомбінату, олійжиркомбі- 
пату. Наприклад, на Кірово
градському м’ясокомбінаті ли
ше в легкоатлетичному кросі 
взяли участь 214 спортсменів, 
в змаганнях з шашок та шахів 
— 380, з стрільби — 210, з на
стільного тепіса — 116.

В спортклубі «Авіатор» стар
тувало 600 спортсменів. З них 
норми першого розряду вико
нали 20 чоловік, а 220 спорт
сменів стали розрядниками.

Всього в стартах першого 
етапу Спартакіади взяло 
участь 12 624 спартаківця. Під
готовлено 2 майстри спорту 
СРСР (А. Гавриленко, А. Ко- 
ияхіп), 33 кандидати в майст
ри спорту та першорозрядни
ків, 1882 спортсмени другого 
та третього розрядів. Спорт*

2 майстри спорту

сменам допомагали поліпшува
ти майстерність 1227 інструк
торів по спорту та громадсь
ких суддів.

Але ж п роботі обласної ра
ди ДСТ «Спартак» е й серйоз
ні недоліки. В цілому ряді ко
лективів змагання спартакіади 
проводяться від випадку до 
випадку, число учасників 
тут вкрай обмежене. В одній 
третині колективів фізкультури 
немає найелементарніших умов 
для проведення змагань, спар
такіада, як правило, проводи
ться тут лише з чотирьох- 
п’яти видів спорту.

Наприклад, в автопідприем- 
стві Кг 10037 міста Свігловод- 
ська спартакіада проводиться 
лише з трьох видів спорту. Тут 
всього 20 шахістів, 1-1 шашкіс
тів, 19 стрільців.

В Кіровоградському міськ- 
харчоторзі спортбаза до спар
такіадних змагань не підго
товлена. Тут не проведено ще 
жодного змагання.

В стартах V спартакіади в 
обласному масштабі спартаків- 
ці виступали ще тільки з лег
кої атлетики. Тут результати 
невтішні — жодного заліково
го очка. Та це можна пояснити 
тим, що «королева спорту» 
культивується в товаристві 
всього півроку. Попереду стар
ти з фехтування, греблі, ганд
бола. полейбола, кульової 
стрільби.

В. НЕЧИПОРЕНКО, 
інструктор по фізкуль
турі і спорту при обл- 
профраді.
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ПІДНЯТО ПРАПОР ПІОНЕРСЬКОГО ЗЛЬОТУ
ОДЕСА, ІЗ липня. (РАТАУ). Урочистим підняттям прапора 

в піонерському таборі ЦК ЛКСМУ «Молода гвардія» сьо- 
годні відкрився п’ятий республіканський зліт піонерів Украї
ни. Він присвячений 100-річчю з дня народження В. і. Леніна. 
На зльоті буде підбито підсумки участі піонерів у всесоюзній 
експедиції «Заповітам Леніна вірні», ленінського огляду 
піонерських лав.

• На центральній площі імені Жовтневої революції, біля 
пам’ятника Іллічу відбувся парад юних ленінців. З трибуни 
їх сердечно вітали секретар ЦК ВЛКСМ, голова Центральної 
Ради Всесоюзної піонерської організації Імені В. 1. Леніна 
Т. О, Куценко, перший секретар ЦК ЛКСМУ О. С. Капто,

О. МОТОРНИЙ

іЖІОРЛИІІЯ З ЯКЛиНЕВОГО ся ди
(Продовження. Початок в газеті 

за 16 1 18 липня).

Недарма ж була вона і ланковою, і 
заспівувачкою. Коли сапальниць дола
ла втома, а рядкам на ділянці ще не 
видно було кінця-краю, молодиці гу
кали: «То може заведеш, Клаво?» 1 
вона заводила якоїсь хвацької веселої 
пісні, ланка підхоплювало, І робота 
йшла швидше. Чи по дорозі в поле, чи 
в неділю на посиденьках Клаву Доли- 
люкову чули всі. До кожного вона вмі
ла підійти, заговорити, сказати пот
рібне слово. Коли обирали на зборах 
правління, то жінки вигукували: «Доли- 
щокову! Долннюкову! Вона за всіх 
постоїть...»

Валя пишалася цим. Правда, якщо в 
школі випадало одержати трійку, то 
признавалася тільки батькові. Він спо
кійно пожурить, скрушно похитає го
ловою і скаже: «Як же це ти?..» Ма
ти ж, забачивши трійку в щоденнику, 
здіймала гвалт, що чули й на вулиці: 
«Бо гасала иа вигоні!.. Бо вроків не 
вчила!.. Тепер ти у мене сидітимеш, 
тепер нікуди не лущу!..» Краще б во
на вдарила рогачем, або кописткою, 
макогоном чи ганчіркою, яку тримала 
в руках, аби тільки не галасувала...

На столі парували млинці, вареники 
чи щось інше із тих страв, в приготу
ванні яких Клава була неперевершеною 
майстринею.

— А ти чого ждеш? — казала дочці. 
Як відголосок 1 завершення далекої 

І вже забутої сварки, лунали батькові 
слова:

— Завтра п’ятірка буде...
— А хіба я що кажу? — обзивалася 

лагідно мати. — В такої тямущої дів
чини та щоб не було п’ятірки? Ти що 
щось вигадай!..

В наступні дні, повертаючись із шко
ли, Валя ще біля воріт діставала з 
портфеля щоденника І несла його уро
чисто. Мати гортала повагом, любува
лася п’ятірками, Потім гладила дівчин
ку по голові і притискала до грудей. 
І неодмінно посилала до батька;

— Хай підпише.
Ранніми, дуже ранніми яблуками 

пахло в дворі, коли Валя принесла з 
школи свій атестат зрілості. Перед тим 
була перша в житті иіч, що вона не 
ночувала дома. Блукала з друзями 
в стелу. Виходили на високу козацьку 
могилу і там зустрічали схід сонця. 
Прийшла зарошена, обзеленена поли
нем та лободою. В Інший раз мати б 
тільки ахнула і схопилася б рунами за 
голову, але тепер інша справа: лякати
ся обдрипаного нопого капронового 
плаття не доводилось, адже в руках у 
дочки «тестах, і тому мати, мов і не 
помітивши нічого, кинулася з обіймами.

— Ну, бач, ну. я ж казала! — гомо
ніла вона, повергаючи розкішний лист 
на всі боки. — Тепер, дочко, роби, шо 
хочеш. Будеш кудись поступати — ми 
з батьком нічого не пожаліємо, корову, 
якщо треба, продамо, а на роботу пі
деш — то, будь ласка, я сама для те
бе таке місце виберу, що інші тільки 
ахнуть...

Це вона першою довідалася про 
звільнене місце обліковця, поговорила 
з братом, домовилася в правлінні. Ви
ряджала в бригаду, як на свято, на
віть за ворота провела. А ввечері 
зустрічала на ганку, немов школярку 
з оцінками. Задоволено питала:

— Все в порядку?
— Звичайно.
— Я ось води підігріла, вмивайся, 

^іеханізаторко моя.
Валя тільки усміхнулася потай. Мати 

рада, що вона працює, а якби ж то во
на знала — де? Та нехай до часу... 
Відколи Валя пам’ятала себе, в їхньо
му дворі разом з яблуневим духом 
вперше терпко запахло бензином і гу
стими машинними мастилами.

ПОВІСТЬ

III.

Наніжпвшнсь вволю під теплою 
ковдрою, дівчина закинула руки за го
лову на подушці і прислухалась до 
лагідних кроків нового дня. Вікно було 
відкрите у вранішню прохолоду саду; 
і біла, серпанкова фіранка легко гой
далася від слабеньких поривів вітерця.

Із-за сараю, де під толевим даш
ком розмістилась літнії батькова май
стерня, чулося стукотіння молотка, 
гарчання пилки, а то й шерхіт рубан
ка. Певно, батько давно встав і, зара
ди неділі, поки ніхто не заважає, май
стрував рамки до вуликів. А з другого 
боку, з саду, долинали Інші звуки. Там, 
біля літньої кухні, під таким же толе
вим дашком, як І батькова майстерня,

чародіяла мати. В неї щось шипіло, 
булькало, обдаючи вранішню прохоло
ду ароматами дуже смачного. «Задо
волена мама, — подумала Валя. — 
Годить мені, як маленькій...»

Зачула 1 розмову.
— Ти б там тихіше, — обзивалася 

мати, — хай поспить дитина. Там, у 
таборі, за тиждень їй так затуркотіли 
голову.,,

І батько перестав стукати, на вер
статку в нього зашерхотів рубанок, зов
сім обережно, тихо.

«Все, — твердо сказала сама собі. — 
Сьогодні повідаю таємницю, — приз
наюся чесно і нехай вибачають мої 
старі, що так вийшло. Адже, як ка
жуть, шила в мішку не утаїш. День, 
два, ось минув тиждень, і це просто 
випадковість, що перед матір’ю ніхто 
не проговорився, а завтра вона взнає... 
І краще, якщо сьогодні від мене са
мої...»

«Отже, скажу» — з цією думкою дів
чина схопилася, закрутила косу І, тихо 
прочинивши двері, шмигнула з ганку 
на стежку в сад. Поросивши ноги, Ва
ля швиденько зійшла на кладку, погрі
лася на сонечку, роздяглася і шуг
нула в воду. Вона була, як літепло, ще 
й пахла терпким любистком.

Попливла через став, а там понад 
берегом завернула до іреблі. Під ку
щиками. верболозу, повислими низько 
над водою, вона раптом почула три
вожне:

— Ей! Ей! Гачки!..
Оклик пролунав поряд, І тільки те

пер Валя побачила вистромлені з бе
рега наче піки, вудлища, а поряд 
яскраві поплавки, що гойдалися на во
ді. І вихрястий грнцько із засуканими 
до колін мокрими халошами стояв на 
корчуватому пні, вимахуючи кулаками.

— Носить тут!..
— Вибачаюсь, — сказала Валя, тихо 

відпливаючи подалі від рибальських 
знарядь. Тут Грнцько, заклопотано 
поправляючн свої снасті, впізнав на
парницю.

• — Л-а! Міледі! — вигукнув він,
артистично розводячи руками. — Це 
он?..

— Як бачите, я, — з таким же наг
раним здивуванням відповіла йому Ва
ля, хлюпаючись у воді.

В цю мить вудлище в рибалчиних 
руках зметнулося вгору, враз хрусну
ло, і Грнцько, як ошелешений рвонув
ся за поплавком, який, раптово зану
рившись, пішов на глибину з лескою і 
уламком лозини. Пень гойднувся і ри
балка, в чому стояв, плюхнувся у во
ду. Сорочка в нього напузирилась, на
мочена гривиста чуприна прилипла до 
лоба, мало не прикриваючи очей. Наче 
в поєдинку з якимось водяним дияво
лом Грнцько кілька секунд борюкався 
у скаламученій пучині, а потім пере
можно випростався, лівою рукою від
кинув чуба, а в правій високо над го
ловою підняв схопленого за зябра зо
лотавого коропа. Короп шалено тріпо
тів, роздуваючи крилаті плавники.

— Оце так! — гоготів зраділо рибал
ка. — Це він, бовдур, па вас, міледі, 
задивився І здуру напоровся на мій 
гачок. Тепер ми зможемо з вами засну
вати акціонерну компанію: я гачки 
ставитиму, а ви коропів заманювати
мете...

Сміялася і Валя, плаваючи попід 
верболозами і дивлячись, як Грнцько 
згортає вудочки. У відрі на березі би
лася риба.

— Це твій! — показав Гринько щой
но спійманого здороваиия. В розмові 
і звертанні зникла штучна манірність. 
Але тривало це тільки одну якусь 
мить. Уже в наступну хвилину, немов 
спохватившись, Грнцько повернув до 
своєї ролі: — і я його, оцього дзеркаль
ного велетня дарую вам, міледі, як 
неріпий пай у нашому спільному ділі...

Та дівчина не слухала його, тінко ви
кидаючи руки вперед, пливла до свого 
берега...

Сонце 'піднялося над вербами, заг
лянуло на леваду і росяна стежина 
зникла.- «Ого,- мене вже, певно, вдома 
ждуть», — подумала Валя. Легко про
бігла садом і'стала розвішувати своє 
прання па вірьовці, натягнутій через 
двір.

— То ти вже купатися бігала? — 
обізвався батько. —А я тільки зби
рався тебе будити.

— Могла б І поспати, — сказала ма
ти. — Прання ніде б не ділося. Та й 
де воно в тебе береться? Хіба і в кон-

7») Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, аул, Луначарського. ЗО. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово патріотичного виховання і спор

ту — 2’45-35, решти відділів — 2-45-ЗБ.
I5K 00598. ’ Індекс 61197- 

перший секретар Одеського обкому КП України П. П. Козир, 
міністр освіти УРСР II. П. Удовиченко, заступник завідуючо
го відділом науки та учбових закладів ЦК КП України ЛІ. С. 
Кобзар, льотчик-космонавт СРСР, Герой Радянського Союзу 
Г. С. Шонін, секретар ЦК ЛКСМУ, голова Республіканської 
Ради піонерських організацій 1. С. Хоменко, ветерани ленін
ської партії і комюмолу.

П’ять днів триватиме звіт юних про славні піонерські діла, 
Що їх вони присвятили любимому Іллічу. Вони побувають 
в гостях у своїх одеських ровесників, візьмуть участь у зма
ганнях юних техніків, туристів. Великим святом стане посвя
чення в молодогвардійці.

торку дме тією пилюкою? — скрушно 
бідкалася Клавдія.

— В яку конторку, мамо?
— Та в твою ж, — не обертаючись 

від печі, відповіла мати.
— Мою? — ясе так жо спокійно пе

репитувала Валя. — А я ні в якій 
конторці не сиджу, — вимовила з ус
міхом.

Клавдія все ж не зрозуміла:
— Загінки міряєш?
— НІ, мамо, на тракторі їжджу.
<— Катаєшся?
— НІ, мамо, поле орю, — сказала 

Валя гордо і твердо. Глянула на ма
тір, зустрілася з її поглядом і не відве
ла очей. Мати як підняла руку, то так 
і заеггнла з нею біля своїх каструль, 
в яких шипіло І булькало.

— Василь же обіцяв... Хіба?..
— Обіцяв І зробив усе, як ви домо

вилися, — пояснила до^ка спокійно, — 
та я сама не схотіла. Вибрала трак
тор.

Ложка брязнула иа розжарену ско
вороду.

Здавалося, Клавдія зараз кинеться 
на неслухняну свою одиначку, вчепить
ся руками в густу хвилясту косу і 
скрутить, як люта буря деревце. Але 
вона тільки ахнула стиха І присіла, 
знесилено опустивши руки.

— А я думала...
— Ліамо, пробач мені.
Валя стояла перед нею така ж тиха, 

безвідмовна, як і тоді, коли приносила 
з школи щоденник із випадковою трій
кою. Так само теребила в руках поділ 
кофтини, втуплено дивилася в землю. 
Ллє було в її постаті і щось незалеж
не.

В цей час од воріт почулося:
— Здрасті, тітко Клаво, і ви, дядьку 

Мнтре!..
Рибалка повертався з уловом. Він, 

як і належало бувалому рибалці, ішов 
із засуканими халошами, мокрий, в 
одній руці тримав вудлища, в дру
гій — відро з рибою, а коробочка на 
черв’ячки була підвішана до пояса, 
мов патронташ.

— Лііледі, — картинно вклонився 
Грнцько, — маю честь доставити ваш 
лай...

З цими словами він підняв рибину 
за хвоста І бухнув її в коритце з во
дою для качок.

— Огої —- вихопилося в батька від 
зачудування коропом-здорованем.

— Чого тн огокаєш? — враз підня
лася мати. — Чого ти йому дозволяєш 
кривлятися перед нашою дитиною? Ще 
чого не було! '

За мить короп полетів назад і бухнув
ся біля Грицьковнх ніг, щедрий ри
балка зніяковіло відступив за ворота.

— Та тітко!.. Та ви що?..
— Бач, він тут як тут Із своїми ко

ропами! — репетувала Клавдія. — 
Знайшовся добродій! Цяця велика —■ 
тракторнст-машиніст! Та ми не таку 
механізацію знаємо. Не з такими 
атестатами ідемо в світ! Вимітайсь, і 
в думці не май заглядати до нашого ' 
двору, і рибу свою не носи, тут є 
квас, га не для вас, нийте свій і сюди 
носа не показуйте... Зась!

" IV.

В селі про Грицька Лнхолатенка йшла 
не зовсім добра слава. Старі люди, які 
пам’ятають його дідів і прадідів, нема
ло дивувалися:

— Яке коріння, а такс насіння!..
Лихолатенків у селі поважали. З 

прадідів вони, мабуть, і своє, і чуже 
лихо латали. З дуже давніх часів в 
роду їхньому водилися стельмахи,гну
ли ободи і робили добротні колеса. І 
Пули вони майстри такі, шо плату 
брали високу, але і роботу виконували 
бездоганно. «За нашу роботу платою 
не скупись, будеш їздити сміло», — 
казали вони. Якщо в кого не було чим 
заплатити, а колесо тріснуло, то Лихо- 
латенки давали і в борг: «Розбага
тієш — розплатишся». І хоч в останніх 
поколіннях стельмахи в роду вивели
ся, та все ж залишилися Лихолатен- 
ки майстрами. З них пішли тракторис
ти І комбайнери в колгоспі, теслярі, 
і муляри, а Грнцьків батько Федот оув 
єдиним в роду ковалем. На клямках 
і штабах, на лопатках I сапах, які він 
щедро кував своїм односельчанам, і 
навіть горщиках, люшнях та шворнях, 
які робив для артілі, він завжди ста
вив своє клеймо, вирізане затійлнвим 
вензелем.

(Далі буде).

Редактор В, ПОГРІБНИЙ.
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КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 2

оголошує прийом учнів
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:
мулярів, штукатурів, теслярів, малярів (строп навчання 

один рік};

столярів-теслярів, малярів-штукатурів (строп навчання дію 
роки).

Приймаються юнаки та дівчата 1954—1955 років народжен
ня э освітою 8—10 класів.

Учні забезпечуються безплатним харчуванням, обмундиру
ванням. спецодягом, гуртожитком і одержують 33 процсц-щ 
сум. зароблених в період виробничої практики.

Для вступу треба подати ваяву на Ім’я директора, автобіо
графію, свідоцтво про народження, паспорт, документи про 
освіту (в оригіналі), характеристику з школи, довідку а міс
ця проживання, довідку про сімейне становище І 6 фотокар
ток розміром 3x4 см.

Документи приймаються до 25 серпня.
Початок аанять — 1 вересня 1070 року.

Адреса училища: и. Кіровоград, вул. Декабристів, 8.
Довідки даються по телефону 2-47-54.

ДИРЕКЦІЯ,

ШРОШУКИ
НАВЧАТИСЯ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА
СЕРЕДНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ 
НА 1970-1971 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

ДО 1-10 КЛАСІВ

При вступі необхідно подати такі документи:
заяву на ім’я директора школи-інтерпату;
свідоцтво про народження (оригінал);
довідку з місця проживання — про склад сім’ї з зазначен

ням віку і заняття членів сім’ї;
довідку з місця роботи батьків чн опікунів про розмір за

робітної плати за серпень, (батькн-колгоспннкн пред’являють 
довідку про грошовий помісячний заробіток за весь 1969 рік, 
батьки-ненсіонери довідку з відділу соцзабезпечення про 
розмір одержуваної пенсії);

медичну довідку про стан здоров’я (картка щеплень, аналіз 
па дифтерію, глисти, довідку про епідемоточения, лпвіпку-^ 
нашкірного лікаря, окуліста, вушного, довідку про загальний 
стан дитини;

особову справу учня (документи про освіту).
Навчання ведеться українською мовою, з іноземних мов 

вивчаються англійська та німецька.
Школа розташована в селищі Пантаївка I має зручне за

лізничне та автобусне сполучення з усіма містами і района
ми області. -

Прийом документів щоденно з 8 до 16 годин, крім неділі.
За довідками звертатись в канцелярію школи-інтерпату; 

м. Олександрія, селище Пантаївка.
ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4 

ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКО
ВАНИХ РОБІТНИКІВ З СЕРЕД

НЬОЮ ОСВІТОЮ
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1970 - 1971 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

ФОРМУВАЛЬНИКИ МАШИННО! ФОРМОВКИ - прий
маються юнаки віком 17,5 років з освітою 8—ІО класів ї.-чфс* 
навчання І рік):

СЛЮСАРІ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ - прийма
ються юнаки і дівчата віком 15 років з освітою 8—10 класів 
(строк навчання І рік).

ТОКАРІ — приймаються дівчата віком ІЗ років з освіюю 
8 — 10 класів (строк навчання 2 роки);

СЛЮСАРІ-САНТЕХН1КЛ — приймаються юнаки віком 
15 років з освітою Ь — 10 класів (строк навчання 2 роки);

ТОКАРІ — приймаються дівчата віком 15 років з осоітою 
8 класів (строк навчання 3 роки);

СЛЮСАРЬРЕМОНТНИКИ — приймаються юнаки віком
15 років з освітою 8 класів (строк навчання 3 роки);

СЛЮСАРІ-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИКИ по виготовленню і 
ремонту штампів, пристосувань і пресформ — приймаються 
юнаки віком 15 років з освітою 9 класів (строк навчання З 
роки).

Навчання в училищі безкошювне. Неї учні забезпечуються 
триразовим харчуванням, обмундируванням і спецодягом, а 
формувальникам надається обладнаний гуртожиток. Крім 
цього, всі учні одержують 33 проценти від зарплати під час 
виробничої практики.

Після закінчення училища всім випускникам видасться 
атестат но спеціальності, а учням з трирічним строком 
навчання ще й атестат зрілості. Ті, що закінчили училище я 
відзнакою, мають право поступити о інститут поза конкур
сом.

Початок занять І вересня 1970 року.
Вступники в училище повіті подати слідуючі документи: 

заяву на ім’я директора, свідоцтво про освіту, характерпсгн- 
КУ із школи, свідоцтво про народження, п ті, що досяглії
16 років, — паспорт, медичну довідку про стан здоров’^до* 
відку квартального комітету чи сільради з місця проябишн* 
ня, автобіографію, довідку про склад сім’ї 6 фотокарток 
розміром 3x4 сн.

Прийом документів проводиться піодпа о 15 травня П- ₽•• 
крім неділі, з 10 до 16 години.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул, Жовтневої Революції 
М 20. Телефон» М 2-38-73 та 2-37-50,

________________________ ДИРЕКЦІЯ
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