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ПА БОРТУ АВТОМАТИЧНОЇ СТАНЦІЇ — 
ЗРАЗКИ МІСЯЧНОГО ГРУНТУ

Радянська автоматична станція «Луйа-16» виконала програму роботи 
на місячній поверхні, і 21 вересня 1970 року о 10 годині 43 хвилини за .мос
ковським часом з неї стартувала космічна ракета до Землі.

Електричний бур станції «Луна-16», керований за командами з Землі, 
провів буріння місячного грунту і здійснив забір зразків породи до глиби
ни 350 міліметрів. По закінченні буріння місячна порода за допомогою ма
ніпулятора була вміщена в контейнер космічної ракети і загермегизована* 

Використовуючи посадочний ступінь станції як стартову платформу, 
космічна ракета з апаратом, який повертається і містить зразки місячної 
породи, стартувала з Місяця. Посадочний ступінь залишився на його по
верхні і продовжує проводити температурні і радіаційні вимірювання.

Космічна ракета вийшла на балістичну траєкторію руху до Землі, близь
ку до розрахункової. Посадка на Землю відбудеться 24 вересня 1970 року. 

Засоби розшукового комплексу приведено в потрібну готовність.
(ТАРС).

К

п ОШТА ЩОДЕННО прино- 
сить листи р редакцію. В 

них різне, вони — сам від
гомін життя, яке наповнене 
трудовими звитягами на честь 
наступного XXIV з’їзду партії. 
Знайомлячись з листами чита
чів, журналіст відчуває приємне 
хвилювання: адже кожен ря
док, написаний знайомою чи 
незнайомою людиною, — це 
зустріч з новим, це увіходжен- 
ня в нову тему. І нехай стиль 
листа буде- не витончений, але 
якщо в ньому є думка, якщо 
серйозно, по-державному ста
виться певне питання, цей лист 
лягає на редакційний стіл з 
тим, щоб, пройшовши літе
ратурну обробку, зайняти по
чесне місце на сторінках га
зети, . .

Неперевершений публіцист- 
Володимир Ілліч Ленін однією 
з найважливіших умов опера
тивності і дієвості більшовиць
кої преси вважав постійне зміц
нення її зв’язків з життям, 
з народними масами,-наявність 
у кожної газети великої к ди
кості робітничих і селянсь. ИХ 
кореспондентів. Непорушним 
законом діяльності редакцій 
партійно-радянських газет € 
слова вождя про те, що на 
п’ять кваліфікованих літерато

рів-журналістів повинно бути 
п’ятсот і п’ять тисяч не літера
торів. Володимир Ілліч вказу
вав, що жоден редакційний 
колектив більшовицької газети, 
яким би кваліфікованим він не 
був, не здатен справитися з ро
ботою, якщо він не зуміє ото-

чити себе широким позаштат
ним авторським активом.

Редакція газети «Молодий 
комунар», виконуючи цю вка
зівку В. І, Леніна, прагне по
стійно розширяти коло своїх 
друзів і помічників — допису
вачів, наших юнкорів, молодих 
робітничих і селянських корес
пондентів. Який би номер га
зети ви не взяли до рук — в 
кожному зустрінете матеріал, 
підписаний або молодим ви
робничником, або студентом, а 
то й людиною немолодого аі- 
ку, але такою, яка любить на
шу чудову молодь, любить її 
молодіжну пресу.

Серед найактивніших авторів, по
мічників нашої газети, сьогодні хо. 
тілося б назвати Василя Моторно. 

го — бригадира комсомольсько-мо
лодіжної бригади колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархангельського 
району, Анатолія Кохана — лікаря 
з Олександрії, Володимира Чаба
ненка — працівника обкому комсо. 
молу, краєзнавця Сергія Матусяка 
— робітника Долннського цегельно
го заводу, П. А. Рябого — голову 
секції обласного товариства «Знай.

ня», 1. В. Маличенка — пропаган
диста з колгоспу «Іскра» Гайворон, 
сьхого району, М. Ножнова — ін. 
женера-конструктора з Кіровограда, 
Г. Толока — працівника зв’язку, 
теж з обласного центру 1 багатьох 
Інших.

Активну участь у справах нашої 
газети бере і ряд районних журна
лістів, з яких у першу чергу хоті, 
лося б відзначити Е. Ярушка (Світ- 
ловодськ), С. Бровченка (Новоук- 
раїнка), Б. Вітохіна (Знам'янка). 
Кореспонденції, статті, нариси, фо
торепортажі, інформаційні замітки, 
надіслані нашими позаштатними 
авторами, прикрашають сторінки 
газети, вносять струмінь новизни, 
оптимізму, підвищують авторитет 
газети як колективного пропаган
диста, агітатора й організатора.

Сьогоднішній номер —■ це 
своєрідний звіт перед читача
ми про використання матеріа
лів нашого позаштатного акти

ву, листів, які надходять у ре
дакцію. Цей випуск «Молодого 
комунара» зроблений руками 
наших друзів і помічників. Го
туючи його, ми щиро сподіва
лись, що він сподобається на
шим читачам, що він буде яс
кравим свідченням відомого 

положення, що газета тим 
глибша і цікавіша за змістом, 
чим більше людей її роблять.

Зараз повним ходом йде перед
плата на газети і журнали на 1971 
рік. Ми виявляємо гарячу зацікав
леність в тому, щоб у наступному 
році зросла як кількість читачів на. 
шої газети, так і кількість тих, хто 
співробітників з нами. Ми споді
ваємося, що з місяця з місяць буде 
збільшуватись пошта «Молодого 
комунара», яка е невичерпним, сві. 
жим джерелом інформація, ціка
вих думок і незамінною формою 
зв’язку газети з молоддю.

Про що б нам хотілося про
читати о ваших листах, наші 
шановні дописувачі? Вірніше, 
що прагне дізнатися з газети 
наш читач?

Перш за все — це участь мо

лоді у виконанні завдань, по« 
ставлених липневими Пленума
ми ЦК КПРС і ЦК КП України, 
XVI з’їздом ВЛКСМ і XXI 
з’їздом ЛКСМУ, хід змагання 
за дострокове завершення 
п’ятирічки і гідну зустріч XXIV 
з'їзду партії. Формування ко
муністичного світогляду \ ви
сокі успіхи у праці та навчанні, 
молода людина і колектив, 
стиль роботи комітету комсо
молу, діяльність штабу «КП», 
участь молоді 8 управлінні ви
робництвом — перелік тем 
можна продовжувати і продов. 
жувати. Головне, щоб автор, 
взявши якусь тему, поставився 
до неї з душею, вклав у ко
респонденцію шматочок свого 
серця. Тоді його матеріал за
цікавить читачів і—що найваж
ливіше —- полишить слід у йо
го свідомості, дасть певний 
емоційний і моральний заряд, 
вкаже напрямок ходу пережи
вань і думок.

Молодий Ленін в одному із 
своїх ранніх творів писав, що 
пристрасть до друкування—це 
благородна пристрасть. І, без
перечно, було б найбільшою 
радістю для нашої редакції, 
коли б всіх читачів «Молодого 
комунара» охопила ця благо
родна пристрасть!

1 ГАГАТСТВ/Т підземних комор нашої країни 
" відомі кожному. І все ж щодня у поле ви

ходять люди з рюкзаками за плечима, щоб 
розшукувати все нові і нові родовища корне.

I них копалин. ЦІ люди — геологи.
; Наша Південно-Українська геологічна ек. 

спедиція є однією з ланок, на яку покладено 
завдання відшукувати «ключі» від підземних 
комор, 
бурого 
ііалин,

Ми займаємось пошуками і розвідкою 
вугілля, бокситів, рудних корисних ко- 
будівельннх матеріалів, підземних вод

мір
• Бурильники Південно-Української 

геологічної експедиції закінчили п’яти
річку.

0 Підвищені зобов’язання геологів.

0 Комсомольці експедиції XXIV, 
з’їзду КПРС.
ятя постачання міст районного типу. Слід 
сказати що ЦІ пошуки дають свої позитивні 
наслідки. Завдяки роботі геологів розширились 
добувні площі бурого вугілля в Олександрій
ському басейн] і в межах Ватутіиського ву- 
гтеоо зрізу, знайдено поклади бокситів у Дні
пропетровській області, відкрито багате Бов- 
тиськс родовище горючих сланців тощо.

Однією з відповідальних і трудомістких ді. 
ЛЯПОК; роботи експедиції 6 буріння свердловин 
ВІД виконання плану буріння у 
залежить виконання планових завдань експе- 
тиііією 150 тисяч погонних метрів на рік осьЧе/що повинні зробити наші бурильники. 
І слід сказати, що завдання свої вони вико
нують з честю. 24 липня цього року колектив 
експедиції виконав план механічного буріння 

п'ятирічку В обсязі 724 тисячі погонних мет. 
ПІП СвІ трудовий успіх геологи присвятили вступному XXIV З’ЇЗДУ Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

На фото: передовий тракторист колгоспу «Україна» 
Новоархангельського району Микола Баланов. За зміну 
він збирас до б гектарів цукрових буряків.

Фото А. Будулатьєва.

ОРАЧ —
ЧЕМПІОН

Нещодавно ■ колгосп! 
{мені Чкалова відбулись 
районні змвгання-кон- 
курс на кращого орача. 
Головне його завдання 
— якість оранки на гли
бину 23—25 сантиметрів.

Переможцем змагання 
став тридцятирічний, 
тракторист цього ж кол
госпу Володимир Кире
ев. Він своїм «Т-74» по- 

і казав вищий клас робо
ти. Йому й були вручені 

1 і червоний вимпел «Кра
щому орачеві», модель 
плуга, Грамота райкому 

І партії та райвиконкому щ 
■І { телевізор «Електрон-2».

Тепер Володимира Ь 
інакше не називають, як 
«наш чемпіон».

На обласних змаганнях 
В. Кнреєв увійшов до де
сятки кращих орачів. 
Його нагородили граме- 

>І тами та цінним подарун
ком.

Л. ПОЛІЩУК. Ш 
ш Голованівський район, 7:

бурильників, 
майстрами 

М. Ю.
Перед у змаганні вели бригади 

очолював! старшими буровими 
В. М. Медведєвнм, О. С. Перервою, 
Мельником. У цих бригадах працює багато 
молоді. Молодим бурильникам е з кого брати 
приклад. За взірець служить бригада кому
ністичної праці Аї 1, очолювана кавалером 
ордена Леніна Василем Миколаєвичем Медве. 
девим. Бригада першою закінчила п’ятирічку. 
Вона виступила ініціатором перегляду соціа
лістичних зобов’язань на честь XXIV з’їзду 
КПРС. Ось що вирішили бурильники з брига, 
ди Медведева: до початку роботи з’їзду мі
сячні норми виробітку довести до 140 процен. 
тів; виконати план механічного буріння 1970 
року до 10 жовтня цього року, а до дня від
криття з’їзду виконати півторарічну програму; 
в балансі робочого часу продуктивний час по
винен скласти 95 процентів, а чисте буріння — 
52; в результаті економної витрати матеріалів 
домогтись економії по госпрозрахунку за 1970 
рік в розмірі десяти тисяч карбованців і від
працювати на зекономлених матеріалах 65 
верстатозмін; за перший квартал )971 року 
відповідно — 2 тисячі карбованців і 20 вер. 
статозмін.

Високі зобов’язання взяли на себе бурильнії, 
ки бригад А» 2 і № 3 старшою бурового май
стра О. С. Перерви, бригади Аз 9 старшого 
бурового майстра М. Ю. Мельника та інші.

Не тільки буровики показують приклад ро
боти. Шановними людьми стали молоді пра
цівники — старший технік-геолог Софія Нікі. 
тіна, молодший технік-геолог Софія Дейнеко, 
технік-геолог Тамара Квартюк, шофер Ана
толій Базик, токар Михайло Соколовський, ла
борантка Лариса Даниленко та інші.

Більш як двадцять процентів молоді працює 
п складі експедиції. Молод! геологи керуються 
в своїй роботі рішеннями партійної організа. 
ції, беруть приклад з старших товаришів.ко
муністів. Комітет комсомолу розгорнув зма
гання між молодими виробничниками. Специ, 
фіна нашої роботи поки що не дозволяє ство
рити молодіжні виробничі колективи, тому 
змагання комсомольців ведеться в розрізі ді- 
линок 1 бригад.

Нещодавно колектив Південно.Української 
геологічної експедиції переглянув соціалістич. 
ні зобов'язання на 1970 рік. На честь XXIV 
з’їзду нашої партії геологи взяли на себе під
вищені зобов’язання, а саме — достроково, 
до дня відкриття з'їзду завершити планові ро. 
боти по пошуках джерел водопостачання міс
та Кам’янки, на місрць раніше строку підра
хувати запаси бурого вугілля Миронівсько- 
го родовища, підвищити швидкість буріння па 
її ять процентів, до кінця п’ятирічки пробури
ти понад план 40 тисяч погонних метрів, від
працювати на зекономлених матеріалах 
верстатозмін тощо.

А. КИРПА 
секретар комітету комсомолу Пів 
дснно-Української геологічної ек 
спеднції.

емт, Олександрівна,

Перед у змаганні вели 
очолював! старшими б

СЛОВО ЗАЛІЗНИЧНИКІВ
На останніх зборах 

комсомольців Помічник- 
ського тепловозного де
по мова йшла про під
сумки роботи липневих 
Пленумів ЦК КПРС і 
ЦК КП України.

Секретар комсомоль
ської організації депо 
Закордонець наголосив 
па тому, що залізнични
ки хоч і не мають пря
мого відношення до 
сільського господарства, 
але дружба з підшефни
ми колгоспами, допомо
га у ремонті сільськогос- 

Іподарської техніки — це 
і е їх вклад у загально« 
народну справу-

Потім розмова йшла 
про те, з якими показни
ками прийдуть комсо-

мольці депо до відкрит
тя XXIV з’їзду партії.

Слюсар, ударник комуніс
тичної праці Вадим Рудчен- 
ко, виступаючі! на зборах, 
сказав:

— Я зобов’язуюсь внкона. 
ти свою виробничу програму 
якісно. А до днп відкриття 
форуму комуністів план по 
ремонту тепловозів виконаю 
на 140 процентів.

Помічник машиніста, ком
сомолець Михайло Васильєв 
заявив, що буде тримати 
свій тепловоз тільки у від. 
мінному стані, боротиметься 
за безпеку руху поїздів.

Потім виступив Машиніст- 
Інструктор молодіжної ко
лони імені 50-річчя Ленін
ського комсомолу, комуніст 
Дмитро Васильович Павлен
ко. Він поінформував ком. 
сомольців, що колова соціа. 
лістнчне зобов’язання на 
честь ювілею вождя вико
нала з честю. Проведено на 
105 поїздів більше зобов’я
зання. Це дало змогу пере.

■і-іш.: на ь.'. з її невяаяаиюп

везти додатково понад плав 
116675 тонн народногоспо
дарських вантажів.

— Наша колона, — сказав 
він, — і далі продовжує не
сти трудову Ленінську оахту 
за достроково виконання 
п’ятирічки.

Відкриття XXIV з’їзду пар» 
тії ознаменуємо новим в 
трудовими успіхами. Зобо
в’язуємось провести 300 
великовагових поїздів, в 
яких додатково перевеземо 
80000 тонн народногосподар
ських вантажів.

Комсомольці ВЗЯЛИ 
підвищені соціалістичні 
зобов’язання: знизити со
бівартість перевезення 
вантажів на 0,1 процен
та, вартість ремонту теп
ловозів — па 0,2 процен
та, допомогти змонтува
ти доїльні установки в 
колгоспі «Дружба».

І. ВЕДМІДЬ.
g’lML'.'.ll L -11 ■■ ... ■■ ■•■■■■■»
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П 1ДШУМІЛО піонерське літо.
Знову почалося заняття. 

Школярі сіли за підручники. Ллє 
назавжди запам'ятають вони га
мірливе табірне життя, цікаві по
ходи, червонуваті відблиски про
щального піонерського вогнища.

Мабуть, про це думали і сту
денти Кіровоградського педінсти
туту, коли поверталися з своєї 
першої в житті педагогічної прак
тики. Адже їм знову довелося 
пірнути в глибінь рожевого ди
тинства, ділити радощі і невдачі 
разом із своїми вихованцями.

... Здивовано виглядали з вікон 
автобусів пасажири. Почувши бій 
барабана і піонерських сурм, ози
ралися перехожі.

Того дня триста студентів- 
практикантів звітували комітету 
комсомолу про проходження мі
сячної піонерської практики у 
таборах нашої області.

ЛІІдь духового оркестру сповіщає про 
початок свята. Під його акомпанемент 
виходять на інститутське подвір’я 
збуджені незабутніми враженнями за
смаглі юнаки та дівчата. Червонокри
лими птахами майорять на їхніх гру. 
дях галстуки.

І стільки в їхній поведінці дитячої 
безтурботності, галасливості, що при
сутні на святі не витримують,

— Яу справжнісінькі тобі піонерні 
Важко навіть відрізнити... — вихоплю
ється в одного з пих,

Дивлячись на практикантів, посмі
хаються і викладачі. Можливо, прига
дали свою молодість, а можливо, просто 
приємно дивитися па майбутніх вчите
лів — сіячів доброго, пічного, розум
ного...

Чотири факультетських загони 
шикуються на урочисту лінійку, 
присвячену підбиттю підсумків са
мостійної роботи студентів у 23 
піонерських таборах нашої обла
сті.

— Загону «Степівчанка» філо
логічного факультету здати ра
порт! — лунає голос Анатолія

кореспондентом Вашої 
свою першу інформацію. Напи- 
'.кі теми ще цікавлять.

Токар'Павло Момот».
ласка, які теми

«Дорога редакція!
Я хочу бути позаштатним 

газети. Надсилаю 
иііть, будь

сит. Новгородка.

ДО ЦЬОГО дня ми йшли 
рік. Кожна справа плю

сувалась в актив комсомоль
ської роботи. І значимість їх 
вимірювали єдиним етало
ном — а що хорошого ти 
зробив для свого села, де ти 
ьиріс, для його людей, ЯКІ 
виховали тебе, прийняли в 
свій колектив. І ось настав 
час підсумувати все зробле
не протягом року, дати йому 
оцінку з щаблів сьогодніш
нього для.

РАПОРТ 
РОКУ

Дли того, щоб переглянути 
пройдене, мабуть, замало го. 
дин, відведених регламентом 
для звітно-виборних зборів. 
Це ми відчули нещодавно, 
зібравшись у залі засідань 
колгоспу імені Шевченка. 
Секретар комсомольської ор
ганізації Володимир Цупрій, 
відкриваючи збори, сказав:

— Майбутнє — це справа 
кожної молодої людини. 
Нам, дітям хліборобів, дові
рив народ найсвятішс — 
землю. її господарі, ми не 
шкодуємо сил І енергії, щоб 
примножити багатства рід
ного колгоспу.

Виробництво сільськогоспо
дарської продукції п цьому 
році мав свої перспективи, 
визначені рішеннями липне
вих Пленумів цк КПРС І Ц|< 
КП України. Комсомольці і 
молодь колгоспу' потруди
лись на совість, щоб висо. 
ким врожаєм відповісти на 
заклик партії до хліборобів. 
У цьому році наш колгосп 
зібрав по 31,3 центнера зер
нових з гектара. Серед кра
щих комсомольців доповідач 
назвав Павла Сокола і Ми
колу Чура. На жнивах Пав

ло не відставав від досвід
чених комбайнерів. Він ско
сив 120 гектарів і намолотив 
близько 4 тисяч центнерів 
зерна. Пишаються механіза
тори колгоспу і КОМСОМОЛІ!, 
цем Миколою Чурою. Своїм 
«Т-74» він виробив 342 гек
тари м’якої оранки,

Трудові успіхи наших 
хлопців І дівчат невіддільні 
від комсомольських справ, 
У звітній доповіді секретаря 
комітету йшлося й про 
участь в Ленінському залі
ку, про виконання комсо
мольських доручень, про 
завдання в світлі рішень 
партійних пленумів та під
готовки до XXIV з’їзду 
КПРС. ■

Обговорення доповіді ні. 
кого не залишило байдужим. 
Комсомолець Олександр Ба
бенко справедливо критику, 
вав недоліки культурної ро
боти.

— Зайдеш у кл«б відпочи
ти — нудьги не обберешся: 
гуртки не Працюють, худож
ня самодіяльність занедба
на, — констатував він.

Завідуюча бібліотекою Ва
лентина Литвин зупинилась 
на значенні книги в патріо
тичному вихованні молоді. 
Росте інтерес юнаків і дів. 
чат колгоспу до політичної 
літератури. Книги марксист
сько - ленінської тематики 
стали настільними для ком
сомольців Юрія Горобця, 
Павла Гончара, Павла Со
кола.

З великою увагою при
сутні слухали виступ секре
таря парткому колгоспу 
М. Ф. Бондаря, який розпо. 
вів про співдружність ком
сомольців І комуністів арті
лі у вирішенні важливих 
питань господарства.

Рішення звітно-виборних 
комсомольських зборів ста
нуть конкретним орієнтиром 
у роботі нового комітету і 
всієї комсомольської органі
зації колгоспу.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Із задоволенням вміщуємо надісла
ного листа. Пиши нам, Павле, про те, як твої товариші 
виконують КОМСОМОЛЬСЬКІ доручення, про виробничі 
успіхи твоїх ровесників у переддень XXIV з’їзду 
КПРС, про культурне дозвілля юнаків та дівчат кол
госпу, на псі інші теми, які тебе цікавлять чи хви
люють.

РИТМ ПІОНЕРСЬКОГО життя
І знову задзвеніло шкільне 

подвір'я дитячими голосами. 
Минуло уже два тижні нового 
навчального року. У перших уч. 
пінських відповідях, у тому, з 
яким завзяттям беруться вони 
за підручники, відчувається сві
жий струмінь піонерського літа. 
А відпочили школярі добре: хто 
був у піонерському таборі, хто 
здійснив захоплюючі екскурсії 
до Севастополя, Корсупь-іїіев- 
чснківського. Умані, Кіровогра
да. Світловодського моря.

В перші дні вересня у всіх 
піонерських загонах пройшли 
збори, па яких хлопчики й дів
чатка ділилися враженнями від 
канікул, складали плани робо

ти загоніп на першу чверть 
навчальною року.

Ініціаторами в роботі з жов
тенятами стали загонові вожаті 
Люба Стрижко, Люда Лісова, 
Світлана Скирда, Валя Пирого
ва та інші.

Загони змагаються між. собою 
під девізом «Завжди готовий!». 
Щопонеділка члени ради піо
нерської дружини підводять 
підсумки цього змагання. Зараз 
лідирує загін 6-А класу.

Микола ГРУЗЄВ, 
член ради дружини 
Димитровської серед
ньої школи.

Махині, голови ради піонерської 
дружини.

Студентка III українського Оль
га Григораш доповідає, що загін 
«Степівчаика» готовий до прове
дення урочистої лінійки.

—- За час піонерської практики 
ми ще раз перевірили свої мож
ливості для дальшої роботи з діть
ми, — говорить дівчина. — На
шим постійним супутником була 
весела пісня, бадьорий танок та 
прагнення до своєрідності у ро
боті.

— Нам випала висока честь 
працювати у ювілейному році, — 
продовжив її розповідь третьо
курсник Георгій Штомпель. — І 
ми намагалися виправдати довір’я 
старших товаришів.

Один за одним здають рапорти 
загонові вожаті. Лунають вже 
давно відомі піонерські пісні 
«Гайдар крокує попереду», «Пісня 
про перший піонерський загін» та 
ін.

Вслухається в дзвінкі голоси 
своїх «підопічних» керівник прак
тики О. М. Дерев’ягіна. Вона за
доволена ними — все пройшло 
добре.

В який би табір не завітала Олек
сандра Михайлівна для подання мето
дичної допомоги студентам — всюди 
чула схвальні відгуки на їхню адресу. 
В цьому була і її заслуга: не марно 
прочитані лекції з практикуму піо
нерської роботи. Студенти винесли з 
них корисне і потрібне для себе та ін
ших. Більшість з них була нагород
жена грамотами обкомів профспілок, 
одержала подяки керівництва таборів. 
Серед них: Тамара Литвінова, Алла

Бондаренко, Віктор Дубина, Зіна Буб
нова та інші.

Отже, піонерська практика по
казала, що студенти вибрали вір
ний шлях у житті, і, ставши в 
майбутньому педагогами-вихова- 
телями, зуміють провести своїх 
вихованців через терни і яруги до 
прекрасного світу знань.

Про це і доповідає О. М. Де- 
рев’ягіпа секретарю комітету ком- 
со?>юлу вузу Валерію Мішурі.

Потім починається посвята дру
гокурсників у вожаті. Зачиту
ється наказ, за яким вони повинні 
й надалі продовжувати традиції, 
народжені на дводенному табір
ному піонерському зборі, що про
ходив у Арнаутівському таборі 
«Орлятко».

Затамувавши подих, слухають 
цей наказ студенти. Адже наступ
ного літа вони теж будуть само
стійно працювати з дітьми. А де 
ще можна краще повчитися, як не 
на досвіді старших товаришів!..

Із словом-відповіддю виступила 
студентка II російського Римма 
Фокіиа.

А після урочистої частини поча
лося справжнє свято. Під звуки 
мрійливого вальсу закружляли 
перші пари, полилися у прозорість 
кеба пісні...

І ще довго не вщухали в той 
день сміх, жарти, музика.

А. САРЖЕВСЬКИЙ, 
студент 111 курсу філологіч
ного факультету.

Фото А. Будулатьєва.
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Сашко ніжно кладе колосок па долоню І пестить, радіє, що 
це він його виростив своїми руками...

Пройшли роки, а він ще й сьогодні пам’ятає: проходить 
між рядами парт вчителька і запитує: «А ким ти хочеш бу
ти?» Слова її ніжні, лагідні, чарували своєю щирістю. Ба
гатьох вабила професія лікаря, пілота, вчителя, інженера, а 
Сашко просто сказав: «Хочу ростити хліб»,

Жодного разу не зрадив своїй мрії, його любов до землі з 
роками міцнішала.

На курсах трактористів навчився багато чому. Колись не
слухняний трактор тепер був у його руках. Але багато чого 
1 не виходило. Тоді на допомогу приходив бригадир другої 
тракторної бригади Станіслав Колосов.

Сашко відслужив військову службу і знову до трактора 
вернувся в свою Вершино-Кам’яяку. Прийшли друзі привіта
ти з поверненням.

— Та де там! Немає, — бідкалася мати, 
тракторний стан.

А там, у полі, де пін не раз зустрічав холодні ранкові ро
си, чекала на нього друга сім’я — механізаторів. З завзят
тям взявся за працю вчорашній солдат. З творчим вогником 
підходив до кожної справи, завжди перевиконував змінні 
завдання. А земля віддячувала добрим врожаєм,

Зараз Олександр Павлоз у полі. Підготовляє площу для 
майбутнього врожаю. Коли не коли та й усміхнеться, зга
давши перші слова, сказані в тому тихому далекому класі: 
«Хочу ростити хліб».

В. КРОЛЬ, 
працівник районної газети, 

смт. ІІовгородка.

і ЗРОБИТИ
ЩЕ БАГАТО 
ТРЕБА

Батько дарував своїм синам сон. 
цесходи. Хлопці схоплювались з лі
жок, бігли йому назустріч, обвива
ли його засмаглі плечі теплотою 
своїх рук. У хату батько приносив 
«цілушку під зайця», пахощі ро
сянистої стерні і масного чорно, 
рілля.

Усміхнений, мовчки довго обхлю
пувався прохолодою криниці, яку 
Толнк і Борис по черзі приносили 
йому на заспорншенс подвір’я. 
Уважно, замріяно вдивлявся в об
личчя синів, ніби очікував на їх за
питання. I синії питали:

— Тату, цс ти сьогодні виорав 
сонце?

— Еге ж... Цілий день вас зігрі. 
ватиме, пташенята мої. Поки вто
миться. А завтра знову впорю, Хай 
щодня вас і ниву вигріває... Сонце 
дає життя.

Мати гукала батька до столу. Ра
зом з ним ласували запашним бор

ем І теплим молоком чотири си- 
і. А потім, поцілувавши батька, 

лягали спати п садку і за. 
під пісенність птаства.

бігали темного вечора

щем І
ни.
хлопці 
сипали

А часом ----------- ----------
па край городу, щоб мовчки номрі. 
я ти про виоране батьком сонце. 1 
уявляли, як піп з краю в край во. 
дить по полю потужний трактор, 
прорізуючи темінь ночі промінням 
ліхтарів. Чим ближче до обрію ля
гають борозни чорнорілля, тим чер
вонішим стає край неба. Та ось і

остання борозна. Черкнули леза 
плугів. 1 з землі в небо почало 
здійматись червоне заспане сонце, 
освітлюючи батькове усміхнене об
личчя. Потім сонце розплескує 
своє проміння по полях, золотить 

зігріває, налипає життєдайніс- 
кожен колосок, кожну стеблн. 
плід.
так кожного 

полі, де батько 
сталевим конем.

А серед літа,

їх, 
тю 
«У.

І дня. На кожному 
володарює своїм

А серед літа, розколихуючи спе
ку, мчать до комбайнів автомаши
ни, забираючи ваговиті сонячні зер
на, засипають на токах цілі гори. 
Возять ті горн сонячних зерен пра. 
целюбн Березопобалківського кол
госпу до державних засіків, і тоді 
радісна мати несе до столу пухку 
велику хлібину, що увібрала в се
бе пахощі літнього поля. 1 здаєть
ся хлопцям, що немає- в світі біль
шого щастя, ніж виорювати сонце.

Так минали роки. Тисячі разів 
механізатор колгоспу «Пам’ять Ле. 
піна», комуніст Іван Тнмофійовнч 
Фомиченко дарував своїм чотирьом 
синам сонячні дні. Коли ходили до 
школи, коли складали іспити, коли 
мріяли про свої дороги у майбуття. 
ІІс агітував, не спрямовував на 
шляхи життя. Хай придивляються, 
самі обирають. 1 ось в селі розго
лос:

— Чули? Фо.мичепкові старші — 
Борис і Анатолій — на механізато.

^иеЬане ввни£
рій пішли вчитись. І треба ж. Доб
ро вчились, до вузу могли б всту
пити, а вони...

Через рік-другиіі механіком став 
третій — Микола. А в минулому 
році після закінчення середньої 
школи пішов у колгосп, в трактор
ну бригаду, найменший з сім’ї Фо. 
миченків — Василь. Його й обрала 
колгоспна комсомолія своїм секре
тарем.

Колгоспна Дошка пошани. На ній 
красується три портрети Фомичен
ків: Івана Тимофійовнча — ветера
на сільської механізації, який за 
тридцять п’ять літ зібрав тисячі 
гектарів хлібів (в жнива сідав на 
комбайна), зорав і обсіяв десятки 
тисяч гектарів колгоспного поля, 
Анатолія — кращого комбайнера 
району, який ось другий рік під
ряд займає перше місце серед ком
байнерів Вільшанщинн, Бориса — 
кращого тракториста, депутата 
сільської Ради.

В селі жартують: у Фомиченків 
своя партгрупа. Це, звісно, жарт. 
Та в ньому свій сенс: батько 1 си
ни — Анатолій, Борис, Микола — 
члени партії, Василь — кандидат.

Часто перед молоддю виступають 
механізаторн.ветерани. і доводить, 
ся синам слухати розповіді бать, 
ка. Слухають хлопці, а перед очи
ма стає неозоре поле, помереженс 
борознами. Десь за ними на спо
чинку червоніє сонце. Його потріб
но виорати. На радість людям, на 
щастя, і вони його розбудять. Здій
муть високо над полями гуркотом 
тракторів, веселою піснею, невтом. 
ною працею.

1. котовськии, 
кореспондент . організа
тор районного радіомов
лення.

Вільшанський район.

Добре попрацювали акти
вісти Кіровоградської місь
кої організації Українського 
Товариства охорони пам’ят
ників історії та культури. 
Виявлено, вивчено і взято на 
облік ЗО історико-архітектур- 
них пам’ятників, сфотогра
фовано їх, заведено паспор
ти. Успішно втілюється в 
життя перспективний план 
реставрації пам'ятників на 
1970—1975 роки.

Значну роботу проводять 
шефи. Колектив заводу «У кр- 
сільгосптехніка» готує мемо
ріальну дошку заво’дчаннну- 
двадцятип’ятнтисячпику Б. А, 
Будзннському, який загинув 
у 1930 році при організації 
колгоспу в селі Краси осіла я 
Олександрійського райо н у 
від руки бандита.

Відповідальний секрет а р 
міської організації Товарист
ва С. 1. Чорноморченко при
діляв значну увагу пропаган
ді пам’ятників Історії та 
культури. В місті відкрито 
фотовітрини «Пам’ятн икн 
Кіровограда», пам'ятна алей 
Героїв Радянського Союзу.

Чимало зроблено, чимало 
І зробити ще треба. В пер
шу чергу необхідно відкрити 
народний університет «Па. 

І м'ятникн рідного краю», 
який був бп центром пропа. 
гандн і виховання.

Серйозну увагу треба звер- 
I ЯУ111 на залучення до членів 

Товариства комсомольців та 
І молоді технікумів, ПТУ, міс- 
І нового гарнізону, широких 

кіл громадськості.
Л. ПАПЧЕНКО, 

працівник обласної 
організації Україн
ського Товарист в а 
охорони пам'ятників 

■ історії та культури.

рідного краю»,
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«Люди вмирають, ідеї вічні. 
Серце твоє налите правдою і лю> 
бов ю до рідного й темного лю
ду лягло поміж ним, а дух велич
ний твій витатиме над ним вові
ки...

Коли ж незрячії тебе прозріють, 
— в сім ї вольній, новій спом’я
нуть».

Такий напис зроблено на ча
вунній плиті над могилою покій
ного корифея українського теат
ру Івана Карповича Тобілевича — 
Карпенка-Карого.

В словах отих палка любов на
роду до драматурга і митця, який 
поставив визначну віху в літера
турно-драматичній спадщині.

Животворними струмками, з 
замулених джерел правди люд
ської Карпенком-Карим виве
дені нестаріючі образи в п’єсах 
«Мартин Боруля», «Сто тисяч», 
«Безталанна», «Наймичка», «Ха
зяїн» та ряді інших творів.

У далекі краї Тобілевичу не до
водилося ходити. Майже всі сю
жети цих п'єс взято ним з життя 
селян навколишніх сіл Кардашево 
(тепер Миколаївка), Воронівки, 
Великої Виски, Осикуватої, Олено- 
Косогорівки.

Ось що розповідають народні 
перекази про створення п’єси 
«Сто тисяч». В селі Олено-Косо- 
горівці жив багатий куркуль. Не- 
задоволенйй сотнею десятин зем
лі, він мріяв про ще більше зба
гачення. Саме ота жадоба і спо
нукала його зв’язатися з лихваря
ми, які продали йому фальшиві 
гроші.

Більшої цифри, як сто тисяч, 
куркуль не знав, і тому «сто ти
сяч» були для нього метою жит
тя. Коли ж багатій довідався про 
обман, то не знайшов нічого ін
шого, як покінчити з собою.

Сюжет «Безталанної» взятий з 
життя селян Миколаївки. Імена 
Дем'яна і Гната автор навіть не 

замінив іншими. Не замінив він І 
вуличних прізвиськ селян — 
«Маржан» та назви яру «Варчина 
балка». В цій же п’єсі розповіда
ється про велику пожежу в селі 
Воронівці. Не відмовився Іван 
Карпович використати в своїх 
творах і образ свого батька Карпа 
Адамовича, назвавши його Марти
ном Борулею.

В той час всі письмові записи 
велись на російській мові. Пріз
вище Тобілевич по-російськи ви
мовлялося через «а». Карпо Ада
мович і сам не знав, як пра
вильно писати чи то Табулевич, чи 
Тобілевич, саме тому йому було 
відмовлено в дворянському чині. 
Колишній управитель поміщицьких 
економій був малописьменним і 
не зміг боротись з порочним, 
шаблонним стилем роботи росій
ських «Законных письмоводи- 
тельств».

У цій же п'єсі часто згадується 
і сват Карпа Адамовича — Гер- 
васій. І нині в селі живе його ону
ка.

Ще до дійсних подій наближаю
ться п’єси Карпенка-Карого «Най
мичка» та «Хазяїн». В аптекаря у 
Великій Висці чесно служила кра
сива дівчина. Там її і помітив хти
вий багатій. «А чи не взяти її собі 
в наймички, а потім якось «зій
тися»? — така думка зародилася 
у куркуля села Іванівни (Булаци- 
шино).

Такі, як цей хазяїн, або як його 
називає драматург о іншій п’єсі— 
Пузир (справжнє прізвище Шу
ляк), роздулися за рахунок визис
кування наймитів і наймичок. Піз
ніше, коли багатій збезчестив най
мичку, довідується про це його ж 
рідна дитина — сиротина, від та
кої ж наймички, як і ця Харитина, 
землячка з Осикуватої. (Село в 
п’єсі так і йменується).

Сам хазяїн — Пузир (Шуляк), 
маючи одинадцять економій, бу

дує в Слисаветграді (тепер по 
вулиці Леніна) кілька будинків.

Карпенко-Карий, як і Марко 
Кропивницький, з яким працював 
драматург, витягував на народний 
осуд знахабнілих багатіїв, осліп
лених горілкою чиновників і стар
шин.

У народі збереглася про Пузи
ря цікава розповідь, яка свідчить 
про його багатство і неуцтво. Ві
домий у той час лікар Пашутин 
був названий Пузирем в одному 
товарнові «тьольонком». Лікар по
дав на нього в земський суд, 
який оштрафував Пузиря на 5 
карбованців. Та що значили ба
гатію 5 карбованців! Він — неа- 
бихто, він — сама влада. Кинув 
на стіл 10 карбованців і насміш- 
ливо додав: «А ти таки тьольо- 
нок». Судді зареготали.,.

На хуторі Надія е могила сестри 
Івана Карповича — Марії Баріотті — 
видатної актриси того часу.

Не раз відвідував хутір Надія 
класик української літератури Па
нас Мирний. I досі живий посад
жений ним дуб — дуб Панаса.

Тепер на хуторі Надія свято обе
рігає садибу онук Івана Карпови
ча — Андрій Тобілевич. Він також 
зберіг деякі цінні речі письмен
ника: ряд ілюстрацій і фотогра
фій, які свідчать про дружбу Іва
на Карповича з Марком Кропив- 
ницьким, Максимом Горьким та 
іншими визначними діячами куль
тури.

Кожного року хутір Надія від
відують юні туристи, любителі 
українських пам’яток. Побували 
тут і письменники Петро Панч, по
кійний Юрій Яновський та багато 
інших сучасних українських, ро
сійських та інших письменників І 
визначних діячів культури.

Георгій ШЕВЧЕНКО, 
член Кіровоградського об
ласного літературного об’єд
нання.

ЩОБ
ЗРОЗУМІТИ 
СУЧАСНЕ
У селі Арсенізці, де наро

дився видатний український 
письменник, актор 1 режисер 
Іван Карлович Тобілевич (Кар
пенко-Карий), є старожили 
Ф. Г, Губа, Г. Г. Юрченко, 
К.’ Г. Лисенко та інші, які ще 
пам’ятають родину Тобілеви. 
чів. І як це цікаво слухати 
розповіді живих свідків! Адже 
невблаганний час з кожним 
роком залишав все менше 
слідів історії. Це добре розу
мів директор місцевої вось
мирічної школи Губа Марія 
Антонівна, завзятий ентузіаст, 
краєзнавець. Ось уже 25 років 
працює у сільській школі ця 
невтомна жінка.

Дбайливо, по краплині, но 
ниточці Марія Антонівна з 
юними вихованцями створюва. 
ла шкільну музейну кімнату. 
Прн вході — слова М, Горь. 
кого: «Для того, щоб оцінити 
належно те, що е тепер, вам 
потрібно знати минуле, воно 
покаже вам, як далеко ви пі
шли від того життя, яке було 
•10—50 років тому. Цс допо
може вам краще зрозуміти 
сучасне».

— Правління колгоспу вирі
шило побудувати літературно, 
меморіальний музей Тобілеви- 
ча, — розповідає секретар 
парторганізації колгоспу ім. 
40-річчя Жовтня Романовський 
Анатолій Сергійович.

Кошти на придбання експо. 
патів та обладнання музею, 
на спорудження бюста І. К. 
Тобілевича виділила районна 
організація Товариства охоро
ни пам’ятників історії і куль, 
тури.

Готується до ювілею помо
лоділа Арсенівка. Але виникає 
питання: чому Арсенівку, яка 
ввійшла в історію як батьків
щина корифея, перейменовано 
у Веселівку?

В. МАРИЧЕВА, 
консультант обласної 
організації Товариства 
охорони пам’ятників іс
торії і культури.

ІІовомиргородський район.

/Ґ

Дорога редакція газети «Молодий комунар»! Про
шу надрукувати цей лист у Вашій газеті. Хай читачі 
знають про хорошу людину — вчительку Гаміну 
іїкимівну Мірошниченко, яка працює в Омельницькій 
восьмирічній школі. Я сподіваюсь, що цей лист по
трапить до рук моїх однокласників, і вони теж зга
дають нашу першу вчительку.

ПАМ‘ЯТАЮ ЗАВЖДИ
У той день, коли веселі малюки в святковому 

вбранні поспішали до школи, мені пригадалися 
шкільні роки і теж хотілося разом з ними, радісними 
і щасливими, вперше переступити поріг рідної шко
ли, як було колись, сісти за парту і послухати розпо
відь дорогої вчительки Галини Якимівни. Але шкіль
них років не повернеш.

Ось уже третій рік, як я навчаюсь у технікумі, але 
кожного разу пригадую свою першу вчительку, яка 
навчила мене любити есе найкраще і берегти його. 
Вона була для мене другою матір’ю. Мені вже 17 
років, але я ніколи не забуду Галину Якимівну, яка 
й зараз тепло і щирість свого серця віддає тим 
хлопчикам І дівчаткам, які вперше в своєму житті 
сіли за парти у світлі класи нашої школи.

Перші букви, а потім і слова, які будуть написані ма
ленькими учнями, вони запам'ятають назавжди. І куди б 
не пішов ти, учитись чи на виробництво, скрізь пригадуєш 
першу вчительку, бо це вона навчила тебе читати і лисіти, 
чесно і добросовісно ставитись до своїх обов'язків.

Від усього серця велике, щире спасибі Вам, Гали
но Якимівно, за добре слово і теплу ласку. Бажаю 
Вам хорошого здоров'я і нових успіхів у роботії 

Марія САІАЛЬЧЕНКО, 
учениця Знам’янського сільсько
господарського технікуму.

ВЕДУТЬ 
МАЙСТРИ

Щороку в Кіровоград
ський стрілецький клуб 
ДТСААФ приходять юні 
спортсмени, поповню
ють спортивні секції. По
чинають вивчати зброю. 
А невдовзі вже, дивись, 
і перші успіхи на вогне
вому рубежі мають. На
чальник клубу Микола 
Андрійович Денисенко 
сам знайомить юніорів з 
секретами гвинтівки, 
пістолета (фото вгорі).

А нещодавно загін 
майстрів спорту з кульо
вої стрільби поповнив 
ще один вихованець Кі
ровоградського стрі
лецького клубу: норма
тив майстра виконав ін
женер відділу головного 
технолога заводу радіо- 
виробів Вячеслав Васи
ленко (фото внизу).

г. толок, 
нормувальник спе
ціалізованого буді
вельно - монтажно
го управління 
зв'язку, кандидат 
у майстри спорту.

/у——................. ..........

НАЧАЛЬНИК 
ВІДДІЛЕННЯ

Вперше почув я це ім’я в кабінеті на
чальника районного вузла зв’язку В. І. 
Збаражського. На мою просьбу назвати 
начальника відділення зв’язку — ком
сомольця він мовив:

— Зінаїда Череп’яна. Правда, не ба
гато років обіймає що посаду, але бе
ручка до роботи, справи йдуть у неї доб
ре.

І ось я в селі Федоро-Шулічино.
В центрі села, на пологому пагорбі 

стоїть добротна цегляна будівля. В ній 
розмістилася контора правління колгос
пу імені Фрунзе. Тут же, в окремій кім
наті, і відділення зв'язку. Чисто- Всюди 
порядок. На столах, на стінах висять 
зразки поштових бланків.

З-за столу піднімається невелика на 
зріст смуглява дівчина. І по тому, як 
відповідає па моє запитання, перекону
юсь, що вона добре знає свою справу, 
людей, з якими постійно зустрічається, 
яким служить.

Зінаїда виросла п цьому ж селі. Тут же 
закінчила десять класів. А потім рік вчилася 
и Кіровограді, у професійно-технічному учили
щі зп’язку. Успішно закінчила його. І от вже 
третій рік працює начальником відділення 
зв'язку. Чуйна до людей, і вони поважають 
її. Мабуть, це й сприяє тому, що відділення 
йде в числі кращих, добре спрапляється із 
своїми виробничими завданнями.

Зараз у начальника відділення приба
вилося роботи: йде масова передплата 
газет і журналів па 1971 рік. У цін ро
боті їй допомагають листоноші Олекса 
Тихонович Гладкий та Семен Петрович 
ІІІепрут, партійна організація колгоспу.

— У вересні трудівники нашого села, 
— розповідає Зінаїда Череп’яна, — 
одержують по передплаті багато газет і 
журналів, що становить 1600 прпмірнн-

ків на тисячу чоловік населення.
Додамо, що це не тільки кращий по

казник в Долниському районі, а й в 
області.

Газети «Правда», «Известия», «Сільські 
вісті», «Радянська Україна», обласні газети 
«Кіровоградська правда» та «Молодий кому
нар», районна газета «Шляхом Ілліча», пар
тійні та сільськогосподарські журнали надхо. 
дать у кожну сім’ю. Друковане слово стало 
надійним помічником хліборобів у їх повсяк
денному житті й роботі, допомагає вирощува. 
ти високі врожаї, зміцнювати економіку кол. 
госпу.

— Л як справи з розповсюдженням 
преси на наступний рік?

— Не підкачаємо, — каже.
Потім продовжує:
— Уже зараз маємо 800 примірників. 

Це майже половина того, шо одержуєм« 
в поточному році. Люди бажають одер
жувати у наступному році по кілька 
видань.

Зінаїда називає деяких із них.
Ось, приміром, комсомолець Григорій Су- 

боцький, який працює в колгоспі тракторис
том, на 1971 рік передплатив шість видань V 
їх числі газети «Молодь України». «Молодий 
комунар», «Шляхом Ілліча», журнали «Сель 
ский мехаиизатор», «Дніпро» га ін П’яті, пи* 
дань виявила бажання одержувати у наступ
ному році доярка член ВЛКСМ Катерин Кап 

мунар» У Газету ‘Молодий ко-
Майжс таку ж кількість газет і жур

налів передплатили молоді виробнични
ки Леонід Пюра, Варвара Гудик та інші

Із тридцяти комсомольців, наприклад' 
кожен одержуватиме, крім журна чів 
молодіжні газети.

Є у Зіяаіди Череп’яної ще одне важ
ливе комсомольське доручення — вона 
член райкому ЛКСМУ. І тут все, що їй 
доручається виконує старанно, так са
мо як і свої службові справи.

За старання, прагнення постійно ро
бити людям добро і поважають одно- 
ссльїц комсомолку Зіпаїду Череп’яну.

В. САРЖЕВСЬКИИ, 
інструктор обласного відділення 
«СОЮЗДрук»,
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Шановна редакціє!
Я прочитала повість О, Моторного «Горлиця з яб

луневого саду», яка мені дуже сподобалась, І я ви- 
рішила написати у Вашу газету свої враження про 
неї. Більше б писали письменники про нас, старшо- 

7 — поба-

Так хочеться сказати, коли читаєш перші 
поетичні рядки десятикласника Кірово
градської середньої школи № 4 Віктора Ку„ 
цепка. Справді, у початкуючого автора є 
хист до віршування, е своє світосприйман
ня, без котрого немислимий поет. Віктор не 
прагне йти до літератури протореішми 
шляхами, од його строф віє вітрами сте
пових небосхилів, запахами саду 1 колосу. 
Схвальним є І те, що юного автора турбує 
доля планети, доля людства, котре має 
розчеплений атом і вічний запах маг
нолії... Правда, подекуди зустрічаються 
огріхи: і рима неточна, 1 жонглювання 
словами, а Інколи — красивість заради 
красивості. Звичайно, це швндкомннуче. 
При наполегливій праці, без котрої не ліз. 
пав би світ творчості ні Олександр Дов
женко, ні Павло Тичина...

класників, про вибір професії 
жання,

с. Свірнево 
Голованівського районі'.

З пошаною 
В. Кирилюк,

О
<
ж
О о. Е

Повість О. Моторного «Горли
ця з яблуневого саду» мені ду
же сподобалась. В ній письмен
ник порушує трепетну тему на
шої сучасності, тему, яку з та
кою ясністю він розкриває на 
протязі всієї повісті. Закінчив
ши 10 класів, 
дальше продовжити самостійне 
життя. Багато юнаків і дівчат 
залишають своє рідне село і 
тікають в міста, а деякі зали
шаються, щоб разом з батька
ми працювати, зустрічати в полі 
весняні раніш. Саме такою і о 
героїня повісті. Валя могла б 
жити по-іншому. В колгоспі 
дядько влаштував би її в кон
тору, а потім, заробивши собі 
стипендію, вона поїхала б на
вчатися в інститут. Але ще з 

дитинства Вали мріяла стати

внрішуеш, як

вЯК її дядько, бути 
схожою на нього. І те-

такою, 
усьому __ ___ ___ ______  . „
пер, коли прийшов час робити 
перші кроки в самостійне жит
тя, Валя, не задумуючись, стає 
трактористкою. Давно минули 
часи, коли в бригаді працювала 
стара Байраченчнха. І ось ніби 
на зміну їй прийшла Валя. Не
легко було їй серед чоловіків. 
Не раз чула вона нарікання 
Грицька. Але не здавалась, бо 
»нала — обов’язок комсомолки 
завжди бути на передовій лінії, 
як на бойовому полі, так і на 
колгоспному. Саме в цих епізо
дах письменник розкриває муж
ній 1 впертий характер своєї 
любимої героїні. Так, саме лю
бимої героїні. Читаючи повість, 
відчуваєш, з якою безмежною 
щирістю 1 любов’ю О. Моторний

описує зовнішність і внутрішній 
світ героїні. Автор милується 
своєю героїнею, її красивою 1 
пишною вродою. В очах Гриць- 
ка вона постає перед вами став
на, з струнким станом. Пись
менник називає її «польовою 
красунею», а за цією красою 
криється простота, дівоча гор
дість, впевненість, сувора ви
могливість до себе. Мені здас
ться, що образ Валі найбільш 
яскравий, бо в ньому найповні
ше втілена ідея твору. О. Мо
торний показав і розкрив бага
тогранний, овіяний впертістю, 
характер простої української 
дівчини.

Поряд з образом Валі О. Мо
торний малює образ її дядька 
Василя Степановича. ЗІ згадок 
Валентини ми дізнаємося про 
минуле її дядька. Перед нами 
постав образ мужньої 1 робо
тящої людини, груди якої при
крашали як бойові, тах і трудо
ві ордени 
змалював 
вича так, 
Поряд з 
характеру

І медалі. Але автор 
дії Василя Степано* 
як це бував в житті, 
позитивними рисами 

__ _____ Валяного дядька 
О. Моторний відображав прояв 
негативних рис. Дядько замість 
того, щоб запросити свою пле
мінницю на трактор, передати 
їй свої знання, пропонує працю
вати в конторі. Само тому по

дії, що відбуваються, хвилюють 
своєю правдивістю 1 иезабут- 
рістю.

Автор з метою повнішого зма
лювання основних персонажів 
застосовує своєрідний компози
ційний прийом, включаючи в 
розповідь про сучасні події 
спогади про минуле. В таких 
вставних епізодах досить повно 
показано життя Грицька Лихо- 

. латенка.
Мова, яка служить для описів 

степових пейзажів, створює га
му різнобарвних кольорів. О. Мо. 
торинй для опису улюблених 
Валею яблуневих садів та кол
госпних переджннв використовує 
багато порівнянь і епітетів. Ці 
засоби дуже красномовні: «не
вдовзі приглушена одинока піс
ня згасла, як те вогнище на 
зеленій стерні», «вода тут чиста, 
мов кришталь», «спіткнувшись 
падав, ян неопіреинй птах» і 
т. д. За допомогою таких ху
дожніх засобів О. Моторний до
сягає мовної майстерності в 
зображенні тих чн інших кар
тин.

Цей твір сподобається нашим 
читачам. Він виховує у наших 
сучасників впертий характер, 
вміння досягти наміченої мети, 
виховує любов до людей, до 
колгоспної праці, до своєї рід
ної Батьківщини,
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Із яблуні причілкової 
Тітка літо струсила о пелену. 
Рум’яною різнобарвою 
Скотилось воно в покор), 
И заласкавило тітчині очі, 
Очі добрі і мудрі літом... 
Лиш одне.єдине яблуко 
Утекло від тітки на небо 
И дитинною незрозумілістю 
Дивилось, як тітчині руки 
Затисли поділ спідниці 
й з собою понесли літо.., 
І шукало воно у всіх вікнах, 
Щоденно шукало у вікнах 
Те велике і мудре літо.,, 
А коли журливі ключі 
Понесли з собою надію -» 
Під яблуню причілкову 
Скотилось маленьке літо 
Сивого смутку 
вологими слізьми.

і-СТЛШ Р ї/>1

У 1971

„МОЛОДИМ
НОМУНАР“

ТКЧНОЇ

кореспо

то-

Наша адреса і телефони МОЛОДОЙ КОММУНАР» орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ г, Кировоград.

м. Кіровоград, вуя, Луначарського. 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-33, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор 
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

З'ЇЗДОВІ» БУДЕ В ГАЗЕТІ ВСЕ ЧА- . рику.
з найго-

наступ,

Евоіми рунами, ллє. 
легке переконатися, наші допи- 

іатні кореспонденти пред- 
аь-ячому номері «Молодо- 

миСЛиТЬ Тй- 
Наст упного, 

каємось на ще міц- 
ачем. розраховуємо 

І ц
СіВЦЯ. допо- 
длвмім зна- 

матеріали 
«Молодий

парі її Рад янського Союзу. Шо- 
день розгортається соціалістичне зма
гання на його честь. ОТЖЕ. САМЕ ЖИТ
ТЯ ПІДКАЗУЄ НАМ ТЕМУ ІЗ ЇБМ. З 
НАБЛИЖЕННЯМ З'ЇЗДУ РУБРИКА «НА. 
ШЕ НАТХНЕННЯ І ПРАЦЯ — ПАРТІЙНО-

£К 01403,

7 [0.5)1 ПJ Г,. ЇШ В і

скажемо, які 
/блікуввтиме 
юго пои

ПРО ГГ'.Д”
ПОКОЛІННЯ, 

ЗАХИЩАЮЧИ

мого нлочання працюючої молоді, фос 
гар, соціалістичного ЗМКГП!.::>7 т.т ін,

«’МОЛОДИЙ КОМУНАР» СИСТЕМА- 
ї ИЧЬ! о РОЗПО ь і Д. ДТИ МЕ 
СТАВНИКІВ СТАРШОЮ 
КОТРІ ВІДЗНАЧИЛИСЬ,
БАТЬКІВЩИНУ ВІД ВОРОГІВ, ЧИ ЗАЖИ
ЛИ ВИЗНАННЯ І СЛАВИ У МИРНІЙ 
ПРАЦІ. Тим. хто цікавиться міжнародни
ми новинами, прислужиться щотижнева 
сторінка «Плането», прекрасній половині 
читачів стане у здатку «Сіспівчанна». 
Спортивна іемагика збагатиться хроні
кою, а також кваліфікованими оглядами, 
аналізом окремих спортивних иосдинкіг.

ЦінитепІ художнього слова прочитс.- 
ІОТЇ> прозові І поетичні твори відомих на 
Кіровоградщині авторів, зорієнтуватись 
у багатому світі прекрасного їм допо
можуть рецензії 'на твори літератури, 

• кіно і мистецтва. Для тих, хто е поезії 
робить лиш спроби, газЬта ВИДІЛИТЬ «Ку
точок гочцгкіпцп».

У суботніх випусках знайдете веселі 
пригоди, дотепи, карикатури, неодмінно 

фейлетон чи гумореску на теми міс
цевого життя.

Знайде т ьс я що почитати і любителям 
мандрівок неозорими - просторами Віт
чизни. Рубрика «Туристськими стежка
ми» продовжить своє життя і нветупнйго

СТІШЕ і вважатиметься однією 
повніших у першому кварталі 
ного року. А виконанню рішень форуму 
комуністів ми сподіваємось відвести ще 
більше місця. Цій же даті присвячують
ся Ленінські уроки, про які будуть пуб- 
лічуввтись широкі розповіді.

'Комсомольські* працівники, активісти 
у матеріалах під рубрикою «Компас» 
прочитають про передовий досвід ануі>

Отже, друзі, редакційні плани багаті, 
При вашій допомозі л'дсмо надію 
здійснити їх.

читацьких
■я сгріти
Комуніс- ріспіпнової роботи, організацій) політич-

ПІВЕНЬ'
Злетівши на пліт, ПІвепй 

одрпзу ж забув, що до цьо
го він ходив по землі,

ЗОЗУЛЯ
На старості літ Зозуля 

згадала, що у неї були діти,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласною управління 
но пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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Журавлики, журавлики, жура...
Вже сонцем світ схилився до землі,
Вже сонцем грається між листя

дітвора 
Журавлики, журавлики, жура...
Як добрий мев полегкісно скнда 
У руки людям літо добра осінь, 
І тихим плином радість осіда 
У світлі й посивілі коси.
І за селом, у холоди вітріп
Осінній сон дитя несе босоніж, 
Щоб ще у літньому теп.М його зігрів 
Той добрий степ — достатку сторож.
А за селом... Ой лишенько! Куди ти? •-» 
За журавлями літо навздогін.
И вже крил могутніх серцю не спинити, 
Л за селом.,, палає літній дзвін,

0СІШІІЙ
WIOPHT

На чистім буііноцвітті перегонів, 
Де грона меду дозрівають чисті, 
Зустріло літо осінь у медов’ї, 
Зустріло осінь в фокусах чекання.,. 
А кетяги так сяйно-променисті, 
Прошнлені росою медоцвіту, 
Бурштннно грають на ясному лоні.,, 
< щирі подарунки горне літо, 
Розносить людям в переддень ОСІННІЙ 
з сонця пломеніючім полоні.

Ніч з гарбузовим місяцем 
Впала мені в долоні.
В серці заснула трішечки, 
А по краях —• в безсонні. 
Плечі спустила повагом, 
Плечі в плащі позорянім...

Т,тко Меданкої Хто вам дав 
Повну світлицю золоти?..

І забажала «прихилити» ко.
бло них голову або хоча 

одержувати аліменти,

ЯЛИНКА

Синтетична Ялинка пахва- 
•™лася виколоти очі кожно- 

побачити 
лісової

мУі хто но захоче 
У вій справжньої 
красуні.

БУДЯК
Будяк гордовито 

ЩО перед ним теж заявляв, 
схиляю-

1(!-}пСтупний номеР пезети вийде 
Jj/u року.

Зься, але... забував додава
ні, шо, схиляючись, клянуть, 

ЖУК-КОРОЇД
Напишу негайно скаргу, 

Що на дубі тверда кора, 
лай 'лишень не зреагують!.,

ЧЕРЕВИК
Старий Черсшік вихваляв

ся перед Калошею, що він- 
таки ближче був до благо
родної ноги. їх розділяла 
лише тоненька шкарпетка.

Євген 
РЕГУШЕВСЬКИЙ.

м. Кіровоград,

у п'ятницю, 25 вересня

Т* в> °» Редактора А. КРЯТЕНКО.
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