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П'ЯТИРІЧКУ-ДОСТРОКОВО!
Перетворюючи-- в життя рішення ХХПЇ 

з’їзду* КПРС, трудящі Української РСР 
широко розгорнули соціалістичне змаган
ня за достроково виконання восьмої п’яти
річки.

Перший рубіж взято. Колективи промис
лових підприємств .республіки достроково— 
у жовтні 1970 року виконали п’ятирічне 
завдання по загальному обсягу виробни
цтва промислової продукції. Як це перед
бачалося планом, дві третини приросту 
виробництва досягнуто за рахунок підви
щення продуктивності праці. Виконуються 
завдання по ряду найважливіших видів 
продукції.

Випереджаючими темпами розвиваються 
галузі, які визначають технічний прогрес у 
народному господарстві. Обсяг виробництва 
машинобудування І металообробки збіль
шився в 1,8 раза, хімічної і нафтохімічної 
промисловості — в 1,9 раза. Дальшого роз
витку набрали металургійна, вугільна, наф
топереробна та інші галузі промисловості.

(ТАРС).

Святкування 53-ї . річниці Великого Жовтня в Кіровограді, 
На фото ідуть прапороносці, ‘

^

СВЯТО НАШОЇ

ЄДНІСТЬ І ЗГУРТОВАНІСТЬ
МОСКВА. Ранок 7 листопада. На головній площі 

Радянської країни займається зоря великого свята. 
«1917—1970» — сяє на фасаді ГУМу . На високих 
щоглах — Державний прапор СРСР, прапори всіх 
союзних республік. Державний герб країни і п'ятнад
цять гербів союзних республік, які уособлюють непо
рушну дружбу радянських народів, — на сивій Крем
лівській стіні.

З портрета дивиться Володимир Ілліч.
Яскрава прикмета 53-го Жовтня: «Наша ударна пра

ця — з’їздові!» — написано на панно історичного му
зею. Продовженням трудової вахти на честь 100-річ- 
чя з дня народження В. І. Леніна є всенародне зма
гання за гідну зустріч XXIV з’їзду КПРС, за успішне 
завершення п’ятирічки.

...Десята година ранку. На Центральну трибуну 
Мавзолею піднімаються керівники парті? і уряду. їх 
тепло, бурхливими, тривалими оплесками зустріча
ють присутні на площі.

З воріт Спаської башти виїжджає міністр оборони 
СРСР, Маршал Радянського Союзу А. А. Гречко. Він 
приймає рапорт командуючого парадом генерал- 
полковника Є. П. Івановського і разом з ним об’їжд
жає війська. Маршал поздоровляє воїнів з 53-ю річни
цею Великої Жовтневої соціалістичної революції. У 
відповідь несеться могутиє «ура!». Маршал Радян
ського Союзу А. А. Гречко піднімається на Централь
ну трибуну Мавзолею і виголошує промову.

Нинішнє свято Жовтня, каже промовець, знаменне 
тим, що воно відзначається в рік Ленінського ювілею, 
у переддвер’ї XXIV з’їзду Комуністичної партії Радян
ського Союзу. Радянські люди працюють нині з особ
ливим піднесенням і натхненням. По всій країні роз
горнулось могутнє соціалістичне змагання за достро
кове виконання річного і п’ятирічного планів, за 
гідну зустріч з’їзду партії.

В єдиному строю з радянським народом, продовжує 
А. А. Гречко впевнено йдугь по шляху творення ново-

го життя трудящі братніх соціалістичних країн. Не
ухильно міцніє їх бойовий союз, поглиблюється все
бічне співробітництво в боротьбі за зміцнення пози
цій соціалізму/за мир і безпеку народів. Ще тіснішою 
стала інтернаціональна дружба радянського народу 
з усіма революційними, визвольними і антиімперіаліс
тичними силами.

Враховуючи складність сучасної обстановки, відзна
чив міністр, Комуністична партія і Радянський уряд 
приділяють постійну увагу зміцненню оборонної мо
гутності нашої Батьківщини. Радянський Союз має мо
гутні Збройні Сили, оснащені першокласною техні
кою. Безмежно віддані Батьківщині, великій справі ко
мунізму, радянські воїни гідно виконують свій патріо
тичний та інтернаціональний обов’язок, пильно стоять 
на сторожі завоювань Великого Жовтня.

І знов над площею прокочується «ура!» Гримить 
артилерійський салют. Військовий оркестр виконує 
Гімн Радянського Союзу.

Починається парад військ. Перед трибунами про
йшли слухачі військових академій, курсанти військо
вих училищ, підрозділи різних родів військ.

Парад військ ще раз показав, що Радянські Зброй
ні Сили є надійним стражем завоювань Великого 
Жовтня, гарантією миру на планеті.

Потім відбулася демонстрація трудящих. Вона ви
лилася у хвилюючу маніфестацію непорушної єдності 
партії і народу. Трудівники Москви, як і всі радянські 
люди, знову переконливо продемонстрували свою 
вірність справі Жовтня, заповітам Леніна, справі бу
дівництва комунізму.

# * *
Широко і урочисто відзначили 53-ю річницю Вели

кого Жовтня трудящі Ленінграда, столиць союзних 
республік, усіх міст і сіл нашої неосяжної Батьків
щини.

(ТАРС).

ПІД ПРАПОРОМ ЖОВТНЯ
КИЇВ, 7 листопада. (РАТАУ), В 

яскраве вбрання одяглася столи
ця України. В позолоту київських 
каштанів вплелися вогняні барви 
прапорів, панно, транспарантів. На 
вулицях — багатоголосий святко
вий шум, звуки оркестрів, пісні. 
Центром народних торжеств стала 
головна магістраль міста-героя— 
Хрещатик.

10 година ранку. На трибуну пі
діймаються керівники партії і 
уряду України, передовики про- 
іаисловості і сільського господар
ства, діячі науки й культури, воїни 
Радянської Армії.
Починається парад військ Київ
ського гарнізону. Відмінну виправ
ку і майстерність демонструють 
молоді солдати, йкі прийняли еста
фету з рук старших братів і бать
ків. Вони бережуть і множать ге
роїчні традиції ветеранів. Гордість 
і захоплення викликає бойова тех-

володіютьніка, якою досконало 
захиснини Батьківщини.

Колона за колоною 
по Хрещатику учасники 
рації, рапортуючи про 
ударній праці. Змагаючись за гід
ну зустріч XXIV з їзду КПРС і XXIV 
з’їзду КП України, промисловість 
міста достроково, напередодні 53-ї 
річниці Великого Жовтня, виконала 
завдання п’ятирічки.

Над колонами пропливає модель 
літака АН-24. Ті несуть робітники 
Київського авіаційного заводу 
імені 50-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. За успі
хи в створенні авіаційної техніки 
це підприємство комуністичної 
праці було недавно нагороджене 
орденом Трудового Червоного 
Прапора. Почесне місце в святко
вих шеренгах займають будівель
ники — люди найбільш мирної на 
землі професії.

проходять 
демонст- 

успіхи в

Виконуючи рішення липневих 
Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП Украї
ни, сільські трудівники республіки 
напередодні свята завершили річ
ний план продажу хліба державі. В 
засіки Батьківщини засипано 703 
мільйони пудів зерна.

У колонах демонстрантів — 
представники численного загону 
вчених України. Слава про досяг
нення наших кібернетиків, матема
тиків, хіміків, фізиків, астрономів, 
біологів поширилась далеко за ме
жами республіки.

В радісний день 53-ї річниці Ве
ликої Жовтневої соціалістичної ре
волюції трудящі столиці України 
ще раз переконливо продемонст
рували монолітну згуртованість 
навколо Комуністичної партії і Ра
дянського уряду, непохитну рішу
чість віддати усі сили, знання і до
свід всенародній боротьбі за тор
жество комунізму.

* ’. «■ : і і
Пізнім вечором 7 листопада 1917 

року носова гармата революційного 
крейсера «Аврора» зробила постріл 
о бік Зимового палацу. З тієї миті ве
деться лік хвилинам і дням, рокам і 
десятиліттям нової ери в історії люд
ства — ери соціалізму і комунізму. 
П'ятдесят три роки відділяють’ нас від 
того дня, коли керований Леніним і 
партією комуністів пролетаріат здійс
нив Велику Жовтневу соціалістичну 
революцію. Це порівняно короткий 
строк, але скільки увібрали в себе ці 
п'ятдесят три роки! Радянський народ, 
здійснюючи мудрі ленінські заповіти, 
перетворив свою колись відсталу 
країну в наймогутнішу державу світу. 
Такого бурхливого розквіту в сфері 
матеріального виробництва і духовно
го життя не знала жодна країна.

Цс ще раз яскраво підтвердили трудові 
рапорти радянських людей, які вийшли 7 
листопада на вулиці міст I сіл, щоб про» 
демонструвати вірність справі Леніна, сира» 
пі партії, прагнення достроково завершити 
й’птнрічку І новими досягненнями ознаме
нувати XXIV з’їзд КПРС.

„.Осінній ранок видався в Кірово
граді чудовим. В червоне мереживо 
святкових прапорів і транспарантів центру, 
сонце вплело своє золоте проміння. (Закінчення на 2-й стор.)

очі людей, радістьРадістю світились 
дзвеніла в мелодіях пісень і маршів.

Десята година ранку. Площа імені 
Кірова урочисто чекає початку демон
страції. Ілліч на великому портреті 
привітно підняв руку, посміхаючись 
святковому ранку. Панно, встановлені 
біля трибуни, відтворюють героїчні 
сторінки історії нашої держави. На 
фасаді Будинку Рад — портрети чле
нів і кандидатів у члени Політбюро 
ЦК КПРС.

Тишу порушують ----- ■*::
Свято почалосьі Звучать Гімни 
дянського Союзу і Української РСР, 
Останні акорди урочистої мелодії ще 
не встигли розтанути в піднебессі, а 
духовий оркестр вже заграв револю
ційний марш. На площу в’їжджає ма
шина з великою цифрою «53».

Починається рух колон. Попереду — ве
ликий портрет Карла Маркса 1 Володимира 
Ілліча Леніна. Слідом крокує заіін прапо
роносців — це Герої Радянського Союзу і 
Герої Соціалістичної Праці, кавалери ор
дена Леніна. Повз трибуни рухається коло
на автомашин, оформлених під девізом 
«Кіровоградщнна — Батьківщині». На ма
шинах — зразки продукції, яку випуска
ють промислові підприємства обласного

звуки фанфар.
< Ра-

По площі імені Кірова проходять колони демонстрантів. Фото в. КОВПАКА.
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Свято нашої молодості
(Закінчення. Початок на 1-А сюр ).

Радують своїми успіхами і хлібодари. 
Нони значно перевиконали соціалістичні 
зобов’язання, взяті на Ленінський ювілей
ний рік, продали державі 1 мільйон 82 ти
сячі тонн зерна.

На площу вступає юність міста — 
піонери і школярі, учні технікумів І 
професійно-технічних училищ, студен
ти інституту сільськогосподарського 
машинобудування і педагогічного Інс
титуту Імені О. С, Пушкіна. Вони ра
портують про успіхи в навчанні і гро
мадсько-корисній праці, словами 
транспарантів дякують партії і Вітчиз
ні за материнську турботу про підрос
таюче покоління.

Площа розцвітає різнобарвним 
вбранням фізкультурників міста. Во
ни виконують гімнастичні вправи, Ім
провізують спортивні поєдинки, Сила, 
здоров'я, краса — ось що таке спорт, 
розвиткові якого наше партія надає 
великого значення.

Ні на хвилину не стихають мврші. 
Йдуть робітники Кіровограда — слав
ний загін героїчного робітничого кла
су нашої держави. Гордо полощеться 
у повітрі знамено ордена Трудового 
Червоного Прапора заводу «Червона 
зірка». Багатотисячний колектив цього 
підприємства успішно виконав вироб
ничий план десяти місяців, виготовив 
понад завдання 392 сівалки. Всього ж 
а цій п’ятирічці завод виготовив 
461015 сівалок і тукорозкидачів. В на
ступному році буде запущена у се
рійне виробництво нова універсальна 
сівалка «С3-3,6», яка одночасно вноси
тиме і насіння і добрива в грунт.

На площі — колективи заподів радіови- 
робіи, тракторних гідроагрегатів, сБільшо
вик», ремзаводу Укрцукроремтрссту. ЦІ, а 
також цілий ряд інших передових підпри
ємств занесені на міську Дошку пошани 
напередодні свята. їх успіхи відображають 
прагнення трудящих якнайкраще впоратись 
з п’ятирічним планом. Завод радіовиробів, 
наприклад, викопав план реалізації про
дукції у III кварталі па 110,9 процента, за
вод тракторних гідроагрегатів план по про
дуктивності праці виконав на 106,4 про
цента. —

В колонах демонстрантів йдуть буді
вельники трестів «Кіровоградпром- 
буд» і «Кіровоградсільбуд», робітники

швейної, взуттєвої, панчішної фабрик, 
меблевого комбінату, олійжиркомбі- 
нату та інших підприємств, йдуть пра
цівники організацій і установ обласно, 
го центру. Людський потік, здається, 
не має кінця.

Але ось долинав гуркіт моторів. Це 
рухається моторизована колона спорт, 
сменіо ДТСААФ. Юнаки І дівчата, 
оволодіваючи в первинних організа
ціях ДТСААФ початковими знаннями 
військової справи, готують себе до за
хисту непорушних кордонів своєї Бать
ківщини. В день свята вони чудово 
продемонстрували свою вірність бо
йовим традиціям дідів І батьків.

Демонстрація представників трудя
щих Кіровограда, яка транслювалася 
по обласному телебаченню, закінчи
лась, Разом з кіровоградцями свято 
розтеклось по будинках культури І 
клубах, по щасливих оселях жителів 
міста. ♦ » »

У радісному настрої вийшли на свят, 
нову демонстрацію трудящі Олек
сандрії. В центрі міста, на площі Імені 
Леніна, де височить бронзова постать 
вождя революції, вони рапортували 
про трудові успіхи, досягнуті у зма
ганні на честь наступних партійних 
з'їздів. Промислові підприємства 
Олександрії ще 19 жовтня виконали 
п’ятирічку по реалізації продукції.

25 жовтня завершили п’ятирічку І 
промислові підприємства міста СзІТ- 
ловодська. Про це розповідали транс- 
ларанти, які несли учасники святкової 
демонстрації. Її, за традицією, розпо
чали почесні прапороносці — Герої 
Радянського Союзу А. К. Цимбал і 
П. А. Гнучий. В демонстрації взяли 
участь школярі міста, колективи гід
роелектростанції імені 50-річчя Вели
кого Жовтня, виробничого об’єднання 
«Дніпроенергобудіндустрія», Інших 
підприємств.

53-ю річницю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції урочисто 
відсяткусали трудящі всіх райцентрів 
і сіл нашої області.

ПАМ’ЯТНИК 
ДОРОГОМУ 
вождю

6 ЛИСТОПАДА в Добровеличхів- 
ці відбувся багатолюдний мі

тинг трудящих району з нагоди від. 
криття пам’ятника творцеві Кому
ністичної партії, вождю світового 
пролетаріату В. І. Леніну.

Ця подія особливо знаменна 
тим, що вона відбулася в дні свят
кування 53-ї річниці Великої Жовт
невої соціалістичної революції, 
співпала з успішним завершенням 
трудівниками району завдань п’я
тирічки по виробництву сільсько
господарської продукції та роз
гортанням всенародного соціаліс
тичного змагання за гідну зустріч 
XXIV з’їзду КПРС,

...Біле полотнище спадає вниз. 
Перед присутніми постає в бронзі 
велична фігура В. 1. Леніна. Ав
тору пам’ятника народному ху
дожнику УРСР, лауреату державної 
премії СРСР скульптору О. Кова
льову вдалось створити образ 
вождя — політичного діяча, рево
люціонера і разом з тим простої 
людини.

На мітингу виступили перший 
секретар райкому партії А. М. 
Мовчан, заступник голови облви
конкому Є. М. Чабаненко, робітник 
районного об’єднання «Сільгосп
техніки» Є. М. Селюнін, перший 
секретар райкому комсомолу 
М. Красковський та Ін.

— Тут, на центральній площі біля і 
пам'ятника В. І. Леніну, ми. молоде і 
Покоління, завжди будемо рапортувати ■ 
про свої діла, про свої перемоги. Тут ми 
даємо Іллічу клятву гідно тримати про- | 
пор, який підняли наші батьки і діди, і 
Тут ми даємо клятву під керівництвом • 
Комуністичної партії втілювати деніл. і 
ські заповіти в життя. — Цими словам« ' 
закінчила свій виступ секретар камсо- і 
мольської органі >анії колгоспу імені 1 
Ульянова Г. Фурман.

А наступного дня до пам’ятника \ 
вождю прийшли святкові колони. *

Ю. ЛІВАШНИКОВ.
На фото: мітинг у Добровелнч- 

ківці.
Фото автора.

ПРИСУДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ
СРСР 1970 РОКУ

В галузі літератури, мистецтва і архітектури Держав
них премій СРСР удостоєні письменник С. В. Сарта* 
ков — за трилогію «Барбінські повісті»; композитор 
Н. Г. Жиганов — за симфонію «Сабантуй»; співачка 
Б. А. 'Гулегенова — за концертні програми; скульптор 
С, Д. Тавасієв — за пам'ятник Салавату ІОлаєву в Уфі; 
художник 3. К. Церетелі — за мозаїчні композиції в 
Тбілісі і Ульяновську; В.-А. Ю. Бартусявічюс і Ю. І. 
Лінгіс — за концертні програми в Державному заслу
женому народному ансамблі пісні і танцю Литовської 
РСР «Летува»; П. П. Вірськиії — за концертні програ
ми в Державному заслуженому ансамблі танцю Україн
ської РСР; А. О. Колонии, І. М. Медведев, О. К. Ар- 
цеулов — за документальний фільм «Чехословаччина, 
рік випробувань»; Б. М. Ліванов — за акторські і режи
серські роботи останніх років у театрі 1 кіно; С. И. Ра- 
стоцькин, Г. С. Полоиський, В. М. [Думський, Б. Д. Ду- 
ленков, Н. Є. Меньшикова, В. В. Тихонов — за худож
ній фільм «Доживемо до понеділка»; письменник М. ї. 
Дубов — за роман для дітей «Горе одному».

РОЗУМІЛИ розумом і від- 
** чули серцем спою відпові
дальність за долю кожного 
колоска сотні тих десятиклас
ників Кіровоградщини, котрі 
забажали після закінчення 
школи набути механізаторських 
спеціальностей і працювати у 
рідних колгоспах. Цілими кла
сами залишаються в селах ви
пускники Чечеліївської, Луган
ської, ГІершотравенської та 
багатьох інших шкіл нашої об
ласті, а 700 юнаків і дівчат мо
жуть зараз управляти тракто
рами, комбайнами, автомобіля
ми, працювати токарями, слю
сарями, електриками тощо, 
Це право вони одержали ра
зом з атестатами про середню 
освіту.

Проте загальні цифри мало 
говорять про форми зв'язків 
школи з сільськогосподар
ським виробництвом, підготов
ки кваліфікованих кадрів ме
ханізаторів, про роль комсо
мольських організацій у фор
муванні хліборобського харак
теру. Адже на посиленні зв'яз
ків комсомолу з педагогічни
ми колективами наголошував 
недавній пленум ЦК ЛКСМУ, 

всім відома бригада механі
заторів двічі Героя Соціаліс
тичної Праці, депутата Верхов
ної Ради СРСР О. В. Гіталова. 
Та, мабуть, ще не став досить

Ім6я твоє — хлібодар
відомим той факт, що Олек
сандр Васильович —• постійний 
консультант учнівської на
вчально-виробничої бригади 
Комишуватської середньої 
школи Новоукраїнського райо
ну. З його допомогою учні 
досліджують способи застосу
вання комплексної механізації 
на вирощуванні зернових куль
тур і цукрових буряків, без за
трат ручної праці одержують 
високі врожаї. Цього року во
ни зібрали з гектара по 51 
центнеру озимої пшениці, 320 
центнерів цукрових буряків, 
25,1 центнера соняшника.

Понад 10 років у бригаді 
функціонує постійно діюча 
школа передового досвіду, 
котру не без підстав і з пова
гою звуть академією хлібо
робської майстерності.

Заняття в школі відбувають
ся у 2—3 потоки, щороку тут 
підвищують кваліфікацію трак
тористи, комбайнери, ланкові, 
бригадири тракторних бригад, 
агрономи, проходять практику 
учні Комишуватської середньої 
школи, котрі готуються стати 
механізаторами.

А. ВАСИЛЕНКО,
секретар обкому ЛКСМУ.

В міру впровадження нової 
технології у сільськогосподар
сько виробництво в області 
створювались гіталовські шко
ли, які зараз діють в усіх ра
йонах, у середніх школах ор
ганізовані школи юних гіта- 
ловців.

В таких умовах зросли мо
лоді кадри механізаторів, кот
рі подекуди випереджають 
свого учителя. Один з них — 
бригадир комсомольсько-мо. 
лодіжної тракторної бригади 
колгоспу «Зоря комунізму» 
Новоархангельського району, 
лауреат премії Ленінського 
комсомолу Василь Моторний.

Молодь успадкувала від 
старшого покоління не лише 
нові методи праці, а й праг
нення постійного творчого по
шуку ефективних шляхів роз
в’язання важливих господар
ських проблем.

Цього року ми зобов’язали
ся продати державі лише зер
на один мільйон тонн. Зобо- 

в’язання перевиконане. Та 
липневий Пленум ЦК КПРС 
зобов’язує нас підвищити вро
жайність зернових мінімум на 
5 центнерів з гектара і збіль
шити його продаж державі.

Для здійснення цих накрес
лень потрібні висококваліфі
ковані кадри механізаторів, бо 
тільки завдяки комплексній 
механізації сільського госпо
дарства ми зможемо господа
рювати ефективно. Резерв, 
звідки ми можемо поповню
вати кадри, мабуть, єдиний — 
випускники загальноосвітніх 
шкіл.

Школи й дають поповнення 
хліборобам. Із 4375 випускни
ків десятих класів, які після 
школи пішли на виробництво 
цього року, 1571 трудяться в 
колгоспах, радгоспах та в ін
ших сільськогосподарських ус
тановах і організаціях, Однак 
нам слід позбутися стихійності 
я розподілі цих молодих кад
рів, яка в деякій мірі панує 
ще м досі.

Ми враховуємо існування уч
нівських навчально-виробничих 
бригад. Знаємо, що в області їх 
налічується 188, що завдяки їм 

здобувають перші навички 
культури землеробства понад 
8 тисяч юнаків І дівчат. Вони 
доглядають різні культури на 
площі в 6064 гектари, вони ви
ростили цього року 15285 
штук птиці, 18962 кролі, 3746 
голів молодняка великої ро
гатої худоби на колгоспних 
фермах. В розпорядженні уч
нів області — 80 тракторів, 16 
комбайнів, інші сільськогоспо
дарські машини та інвентар.

Проте в першу чергу нас 
цікавить не матеріальний ре
зультат, який би він вагомий 
не був. Адже мета діяльності 
виробничої бригади — підго
тувати молодь до постійної 
праці в сільському господарст
ві, підготувати психологічно, 
викликати і розвинути любов 
до землі, до рідного села. І 
коли велика частина членів уч
нівських навчально-виробничих 
бригад, закінчивши школу, без 
жалю і каяття пориває з по
лем і фермою, то матеріальні 
здобутки дуже малою мірокі 
компенсують цю втрату.

Але чому так інколи трал* 
ляється? Які завдання мусять 
вирішити педагогічні колекти
ви, керівники колгоспів і рад* 
госпів, сільські ї шкільні ком
сомольські організації, щоб з 
нашого учня виріс справжній 
землероб, господар поля, тех
нічно грамотний механізатор?



8 стор
яМолодий комунар*

І.
Мамина пісня. Де її по

чаток? Де її перший стру
мінь? Вперше лине- вона, 
немов незвідана сонцедай- 
на теплинь, з неньчиних уст 
над Колискою. Та пісня схо
жа на чарівну купіль ніж
ності і любові.

У грізний час співала над 
колискою своєї доні Ганна 
Олексіївна. За вікнами гри
міла війна. '

Ворог підступав. Погпали йо
го червові соколи аж за Дунай. 
Одягнув шинелю Василь. По- 
гладив голівку доньки. Постояв 
хвилинку, немов хотів на все 
життя запам’ятати карі оченя
та. 1 пішов. До воріт провод
жала дружина. А серце тяж
ко нило. Ой, І*:ь не добро 
воно віщувало...

Війиа просувається ближче 
до фашистського лігва. Швид
ше 6... Швидше б... Такі дум- 
Кн схвильовано стукали не в 
одне серце завчасно посивілих 
матерів, дружин, сестер.

Приходять в село замість 
Солдатських трикутників жах
ливі повідомлення.

Не обійшло стороною тяжке 
лихо і хати Колеснякін. Заги
нув Василь у тяжкому бою.

Скільки сліз виплакала дру
жина, скільки тужних маминим 
пісень вислухала маленька ” ; 
ся. ду-

-II.—

чоловіка. Тепер свою вдовину 
долю хоч крилом пісні прагну
ла прикрити. 1

Виросла Дуся. Десятирічку 
закінчила. Гарна. Личко, мов 
маків цвіт. КаштаннІ коси аж 
по колін сягають. Карі усміх
нені очі, мов два джерельця ці
лющої води. Погляне ненька на 
Дусю, а в самої серце так І 
тьохне. Ким буде її дочка? Яку 
стежину обере? Чн зуміє витри, 
мати всі круті сходинки та пе
реходи?
” Куди ж тепер, донечко, п(-

НАРИС

А донечка росла на 
ву. То нічого, що в 
одне-єдине платтячко, 
решите з маминої 
Бігає дівча босоніж стежи
ною попід тинами в ясла. 

Одного разу Дуся помітила, 
як сусідський хлопчик уплітав 
пиріжок з вишнями. Дуже їй 
захотілося поласувати пирогом. 
Сказала про це старшому бра
тику. Мами дома не було. 
роботі. "

— А де ж я візьму тобі 
рога? — сердито промовив 
ля.

— Хай мама спече, — наполя
гала дівчинка.

— Ти нічого не тямиш. Не
має у нас борошна. Нема з 
4ого пекти пиріжки.

Розмова ця тривала довгень
ко. А потім діти почали ходити 
«а село в степ. Стали на стер
ні збирати колосочки. Опісля 
вимолотять. Мама на жорнах 
Змеле пшеничку і напече оя- 
ріжків...

Увечері Ганна Олексіївна по
вернулася з роботи. Принесла 
•пшона. Видали в колгоспі. На
варила каші. Вона була смач
ніша від будь-яких пирогів.

сла
не« 
пе- 

сукні.

На
пи-
Ко-

III

деш? — якось ніби ненароком 
запитала пенька.

Дуся повела брівками, ніяко
во посміхнулась.

— Не знаю. мамо. Можливо, 
піду працювати. Тобі ж поміч 
потрібна.

— І не думай. І не гадай. 
Училася як гарно. Поступай до 
інституту.

Дуся змовчала. Вона ні
кому не сказала, навіть ма
тусі, що бажає поступити в 
театральний інститут. Та ко
му про таке скажеш.

Наступного дня Дуся поїхала 
до Києва. Вчитись. А де її по
кликання? Де найкраще роз
квітне її творче натхнення? Де 
вона принесе найбільшу ко
ристь Вітчизні?

Кілька разів підходи.-.а до те
атрального. А потім тікала 
звідти, немов зз нею хтось 
гнався. Зупинилася біля Дніп
ра. Окинула оком навколо. Ча
рівна краса! Не можна зразу 
всього збагнути. Та їй треба 
Інше _ завдання розв’язати, 
складніше, ваюміше. І Дуся ви
рішує. Подає документи в тех
нікум легкої промисловості. Чо
му сюди? По-перше, подоба
ється. По-друге, через два ро
ки піде на самостійну роботу. 
Буде мам) допомагати. Все. 
Крапка. Театральний? Ніколи- 
туди пе піду. Ніколи...

знедоленої дівчини Натал
ки.

Вітри. Вони бувають різні. 
Одному нанесуть лиха, а Іншо
му, дивись, розгонять грізні чор« 
ні хмари. І до твоїх ніг золо
тисту доріжку простелить сон
це. Іди, мовляв, цією доріжкою 
до щастя. Неси людям радість. 
Отаке було й з Дусею,

Стала 
Звичайні 
мадська 
заходить 
староста ...____ .

— Співаєте, дівчата? — за
питує. х

— Хіба що для себе ї то при 
закритих дверях, — відказала 
сміючись Дуся.

— Записую вас до хору. А там 
У гурті все буде гаразд, — 
відповів також жартома ста
роста.

Співала Дуся в хорі. Та од
ного разу на студентському ве
чорі відпочинку керівник гурт
ка запропонував дівчині вико
пати «Віють вітри...» Дуся 
розгубилася, Зашарілась. Адже 
вона ніколи не виступала одна, 
Та відмовлятись будр пізно.

«Я дуже злякалась. Адже 
вперше сама на сцені. Проспі
вала кілька куплетів. І забула 
слова. Вибігла за куліси. За
билася в куток. Стою І гірко 
плачу. Коли підходить керівник 
хору. Тисне мені руку 1 каже 
лагідно:

— Не варто так хвилюва
тись. Голос у тебе чудовий. Він 
нагадує нам чарівну пісню 
Оксани Пструсенко, Будеш спі
вати, дівчино!».

Наступного дня Євдокію про
слухали визначні митці столи
ці 1 зарахували на підготовчі 
курси до консерваторії.

вчитися 
будні.

робота. ______ г„
до дівчат у кімиагу 

хорового гуртка.

в технікумі. 
Лекції. Гро- 

Одного разу

■V.—
на-

дні. Адже вона 
навчатися в

ко, —- розповідає Євдокія 
Василівн«, — це моя друга 
рідна ненька. Вона не тіль
ки вчила мене співати. Во
на відкрила мені дорогу до 
скарбниці великого мис
тецтва. Вона виховувала ме
не, моє рідну дочку».

VI,-

10 листопада 1970 рову«-——

СЬОГОДНІ-ДЕНЬ
РАДЯНСЬКОЇ

МІЛІЦІЇ

4 ..... Минали роки. Міцніли кол- 
» /-осяй. Набиралася соків земля 

і стала щедро дарувати свої 
плоди людям. Росла дівчинка. 
Вчилася гарно. 1 була дома 
доброю помічницею у мами. 
Знаходила час весною допомог
ти матусі проривати буряки 
ділянці.

У вільні години дівчина 
халася в літературі, 
ступала на шкільній 
кону вал а різні ролі 
точному гуртку.

Мама не нахвалиться своєю 
донечкою. А вечорами співала 
їй пісень. Та піхто не відав, 
що па серці у Галин Олексіїв
ни. НІ. не забула вона свого

IV

па

ко
пи- 
Ви-

Часто 
сцені.

в драма-

Думаю, вірний шлях підказу
ють перші зерна доброго до
свіду Богданівської середньої 
школи Знам’янського району. 
Богданіаські педагоги вважа
ють, що людину до праці з 
Нільському господарстві, так 
Само, як до серйозних захоп
лень мистецтвом, музикою 

готувати якомога рані
ше. І ось учителі з Богданів- 
Иької школи разом з правлін
ням місцевого колгоспу «Ро
дина» склали п’ятирічний пер
спективний план підготовки ме
ханізаторів з випускників шко
ли, Цьому передувала велика 
робота. Класні керівники, вчи
телі біології, починаючи з п’я
того класу, спробували вияви
ли нахили хлопчиків і дівчаток. 
Погодивши потреби колгоспу 
І кадрах і можливості школи, 
9 плані передбачили, скільки 
Іипускників щороку прийде • 
Колгосп із посвідченням трак
ториста.

Цих майбутніх механізаторів 
Уже а п’ятому класі знайом
лять з трактором, дають їм ок
ремі завдання, зв'язані з най
простішою дослідницькою ро- 

в сільському господар- 
залучають до участі • 

природничих гуртках. Таким 
Чиж>м. створюються умови для 
Розвитку і закріплення ще не- 
тРи«их нахилів.

Спеціалізація І концентрація

вітри, віють буй
не знає цієї пісні? 
нас на Україні не 
такої людини Ця 

еисо- 
Трепетно стає

«Віють 
ні...» Хто 
Певно, у 
знайдете 
пісня викликає якесь 
ке почуття, 
на душі. Слухав я цю пісню 
ще о далекі мої 
роки зі сцени, 
пізніше, коли вже 
зайшов стежкою 
буття. І завжди 
якусь потайну

юнацькі 
Слухав і 

глибше 
в життя- 
відчуваа 

приязнь до

Настали для дівчини 
пружені 
продовжувала 
технікумі. I треба було хо
дити на навчання в консер
ваторію. А доба має лише 
двадцять чотири години. 
Дуже важко було дівчин''. 
Іноді підкрадалася зрадли
ва думка: чи не залишити 
все і піти десь світ за очі. 
Та Дуся гнала від себе ці 
поган' думки І ще з біль
шим завзяттям бралася до 
роботи.

Але ось пройдено перший 
етап. Неймовірні труднощі ні
би трішки відступили. Дуся 
опанувала першими премуд
ростями 'музичної грамоти. її 
пісня стала звучати рівніше і 
краще. У технікумі також доб
ре склала екзамени.

Та в цю мить хвилі життя на
носять ще ой«н удар. ІЦе одне 
випробування випало на ____ ,
дівчини Тяжко захворіла нень
ка. її * ‘ ‘
карто, 
ведуть 
Ганни

Дуся 
Де шукати 
становища? Дівчині подала ма
теринську руку підтримки І до
помога Наталія Йосипівна За
харченко — заслужена артистка 
УРСР. Вона зуміла добрим 
словом і порадою підтримати 
дівчину. І Дуся одержала 
блискучу перемогу на конверті- 
конкурсі. їй було присуджено 
стипендію імені Чайковського.

«Професор по вокалу На
талія Йосипівна Захарчен-

Перлини щастя і слави, 
Дехто чомусь вважає, що 
щастя приходить до людей 
випадково. Отак сиди собі, 
склавши руки, і чекай. Мож
ливо колись прибреде до 
тебе щастя. Ні, це хибне < 
помилкове твердження. За 
справжнє щастя треба бо
ротись. Боротись настирли
во, уперто і безустанно. 
Тільки в праці великій і на
пруженій можна здобути 
щастя.

Не випадково прибуло щастя 
творчих успіхів до Євдокії Ко
лесник. Вона завоювала його 
великим напруженням сил ( во» 
лі. Вона викувала його в пра
ці І борні.

Працює. Працює, І завоюва
ла право брати участь на IV 
Всесоюзному конкурсі вокаліс
тів Імені Глінки. Напружені то 
були, хвилюючі і незабутні дні. 
І знову перемога. Євдокія Ко
лесник стала лауреатом кон
курсу.

I праця увінчалась успі
хом. Наша степівчанка і на 
цей раз отримала блиску
чу перемогу. Її чарівну піс
ню, великий талант поміти
ли мистецтвознавці Москви. 
Гостинно відкривали перед 
нашою співачкою двері все
союзних театрів. Дуся пере
борола цю спокусу. Вона 
назавжди віддала своє сер
це і свою пісню Київському 
оперному театру.

-VII.-

долю

підправили р міську лі- 
Ліедн п білих халатах 
боротьбу за здоров'я 

Олексіївни.
розгубилася. Як бути? 

вихід із скрутного

Чарівна, хвилююча пісня сте- 
півчанки з села Пустельннково- 
го сьогодні лине швидкокри
лим птахом далеко за межами 
нашої Вітчизни. їй палко ап
лодували в Канаді, Мсксіці, 
Швеції, Франції.

Мов рідну сестру, зустрічали 
нашу Дусю друзі в Болгарії, 
Чсхословаччині. Ось і нещо
давно попа повернулася з га
строльної поїздки Полонила 
серця вдячних слухачів у Со
фії. ВарнІ та інших містах брат
ньої Болгарії.

Євдокія Колесник —- ак
тивна комсомолка. Вона 
сумлінно виконує всі дору
чення Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді. На 
XVI з'їзді ВЛКСМ обрана 
членом Центральної реві
зійної комісії.

Живе Дуся з матусею п Києві 
в затишній квартирі. Кохається 
в музиці. Гарно грає на роялі. 
А ще краще співає. її голос не 
тільки чарує, полонить серця 
слухачів.

х. соколовськии.
м. Олександрія.

НЕ ЛИШЕ
РОМАНТИКА
|2*ОЙОВИЙ шлях радянської міліції — частина 

героїчної історії нашого народу. Створена во
лею і енергією робітничого класу під керівництвом 
Комуністично’йцартії, радянська міліція зростала і 
розвивалась, як один із засобів здійснення проле
тарської диктатури в нашій країні, Народна мілі
ція, по задуму В. І. Леніна, повинна поєднувати з 
собі функції народної армії, озброєної охорони 
безпеки громадськості і органу підтримки громад
ського порядку в країні. І радянська міліція стала 
дійсно міліцією нового типу — народною міліцією, 
на службі якої знаходяться робітники і селяни.

На меморіальній дошці, що встановлена в обласному 
Управлінні внутрішніх справ, золотими літерами викар- 
бувано імена тих, що віддали своє жнгтп при виконанні 
службових обов'язкіп/Це молоді люди, яким було тіль
ки по двадцять.,.

Останнім часом підвищився рівень організаторської ро
боти в органах внутрішніх справ, укомплектовані штатні 
підрозділи, внесено зміни п стиль і методи керівництва, 
систему Інформації і аналізу, практик}’ узагальнення І 
впровадження передового досвіду.

Зараз в міліції багато кваліфікованих юристів, 
інженерів, педагогів, фізиків, хіміків.

Робота працівників міліції зв’язана з великим 
риском. Так, у квітні цього року е Долинському 
районі працівниками міліції В. Ліповецьким, В. Га
лоном і громадянином В. Начосом був затрима
ний озброєний злочинець, який вів прицільну 
стрільбу. Ризикуючи життям, вони затримали його. 

Та діяльність міліції — це не лише постріли, змаган
ня з злочинцем у спритності, кмітливості. Це повсякден
на копітка праця, боротьба за нову людину, людину ви
сокої свідомості, майбутнього будівника комуністичного 
суспільства.

А ОСТАННІ два роки ряди міліції поповнилися 
*“* молодими спеціалістами, які направлені пар

тійними і комсомольськими організаціями за реко
мендаціями колективів робітників і колгоспників. 
Сьогодні ми називаємо імена кращих працівників 
міліції. Це молоді спеціалісти Микола Тишкевич, 
Олександр Волошаненко, Володимир Кузьменко, 
Василь Січенко, Анатолій Колосник, комсомольці 
Валерій Гуржій, Віталій Павлишин, Олександр Га- 
ма, Юрій Мараховський і багато інших.

Значних успіхів досяг у цьому ювілейному році колек
тив Гайворонського районного відділу внутрішніх справ, 
який занесено в ювілейну Почесну Книгу Міністерства 
внутрішніх справ СРСР.

Активну участь в охороні громадського порядку беруть 
добровільні народні дружини вагонного депо станції 
Знам’янка, заводів радіовнробів, тракторних гідроагре
гатів, технікуму підготовки кадрів для сільського госпо
дарства м. Кіровограда та Інш|.

Крім міліції і добровільних дружин, в боротьбі за кра
щий громадський порядок активну участь беруть комсо
мольсько-молодіжні загони, товариські суди, громадські 
Ради, позаштатні працівники міліції. Рада ветеранів мі
ліції, комісії міських Рад соціалістичної законності. Ши
рокого розмаху набуває профілактична робота серед не
повнолітніх в Знам’янському районі.

Відчутна роботе юних дзержинців. Вони слідку
ють за порядком в автобусах, скверах і клубах, на 
вулиці. Всі ці заходи допомагають залучити нашу 
молодь до суспільно корисної праці, підго
тувати гідних будівників комунізму.

Працівники міліції Кіровоградщини разом з тру
дящими області гідно готуються зустріти XXIV 
з’їзд КПРС і XXIV з’їзд КП України.

О. ЯЦЕНКО, 
начальник відділу політико-виховної роботи 
УВС Кіровоградського облвиконкому майор 
міліції.

сільськогосподар с ь к о г о ви
робництва народили нові про
фесії, зокрема в тваринництві, 
якому зараз потрібні майстри 
машинного доїння, слюсарі-на- 
ладчики, електромеханіки, апа
ратники. Подих часу чутливо 
вловили у Знам’янському ра
йоні. На базі колгоспу «Прав
да» створена школа майстрів 
машинного доїння. її прохо
дять ті юнаки і дівчата, котрі 
виявили бажання працювати 
на колгоспних і радгоспних 
фермах, а тваринники з до
свідом підвищують у школі 
свою кваліфікацію.

Коли виходити Із ступеня за
цікавленості в тому, 
лодь після 
залишилась 
на першому місці слід поста
вити колгосп. У справі вихо
вання сільських школярів — 
дітей хліборобів, колгоспові 
належить не другорядна роль. 
І, маючи кошти, він не тільки 
може, а й повинен по-новому 
поставити літню виробничу 
практику учнів.

Я маю на увазі літні табори 
праці І відпочинку. Уявляю 
містечко в степу з нультста- 
ном, виробничими майданчика
ми, зі своїми сільськогосподар
ськими машинами і автотран
спортом.

Комсомол готовий взяти на 
себе організаційні турботи по

щоб мо- 
закінчення школи 
в селі, то, ясно,

будівництву таких таборів, 
культурно-масову та ідейно- 
виховну роботу, молоді спе
ціалісти сільського господарст
ва зможуть подати професій
ну допомогу. Звичайно, від 
участі в такій добрій справі не 
відмовляться й учителі.

Потреба мати літні табори 
праці і відпочинку настала, І 
задовольняти її спід починати 
уже сьогодні. Про це свідчить 
анкетування, котре ми прове
ли а кінці вересня цього року.

Ось що говорять батьки, ді
ти яких навчаються в 9-х кла
сах Аджамської СШ Кірово
градського району. На запи
тання: «Чи восьмирічна і се
редня школи достатньо готу
ють учнів до праці □ сільсько
му господарстві?» відповідь 
була такого змісту: «Недо
статньо. Випускникам серед
ньої школи необхідні ще курси 
для праці в колгоспі».

Але на запитання, <<Що, на 
вашу думку, слід було б зро
бити в школі, щоб успішно 
підготувати учнів до праці 9 
сільському господарстві?», бать, 
ки відповідали: «Необхідно 
створити базу о школі по під
готовці механізаторів, шофе
рів, спеціалістів по електрифі
кації і механізації сільського 
господарства».

А при анкетуванні серед уч
нів б—9 класів трьох шкіл Кі

ровоградського району на за
питання; «В якому гуртку ко
тів би ти навчатись?» відпові
ді учнів були такі:

Вивчення трактора — 33 учні, 
комбайна — 9 учнів, автомо
біля — ЗО учнів, рільництва —• 
5 учнів, городництва і садів
ництва — 4 учні, тваринництва 
•— 11 учнів, бджільництва —.2 
учні. Всього опитувалось — 
97 учнів.

Переважна більшість, як ба
чимо, о цьому віці віддає пе
ревагу сільськогосподарським 
заняттям.

Аналізуючи відповіді батьків, 
можна сказати, що е сім'ях 
склалось шанобливе, комуніс
тичне ставлення до праці а 
сільському господарстві. Але, 
незважаючи на всі ці позитив
ні відповіді, на нашу думку, 
необхідно поліпшити виховну 
роботу по прищепленню учням 
любові до сільськогосподар
ських професій, щоб перші 
дитячі захоплення розвивались 
І ставали змістом трудового 
життя.

Комсомольцям області а роз
різі кожної організації нале
жить здійснити цілий комплекс 
заходів, які б зацікавлювали 
молодь на селі, розвивали • 
неї смак до хліборобського 
життя, формували свідоме 
ставлення до сільсьногосподар. 
ських професій. І

ПРОВООУЯ
БІЛЯ 
РАДЯНСЬКОГО 
ПАМ'ЯТНИКА 
В ЗАХІДНОМУ 
БЕРЛІНІ

ЗАХІДНИЙ БЕРЛІН, 0 листопада. 
(ТАРС). В ніч на 7 листопада неві
домі злочинці вчинили замах на ра
дянський караул, який несе охорону 
біля радянського пам'ятника в анг
лійському секторі Західного Берліна 
в районі Тіргартену. Один з радян
ських солдатів був тяжко поранений 
двома пострілами.

Посольство СРСР в НДР заявило з 
приводу цієї провокаційної дії рі
шучий протест англійській військо
вій адміністрації в Західному Берлі
ні і поставило вимогу вжити необ
хідних заходів до негайного розшуку 
І супорого покарання злочинців.

БЕРЛІН, 0 листопада. (ТАРС). 
Виступаючи з промовою па мітин
гу в Шварценбергу, член політбюро 
ЦК СЄПН Пауль Фсрнер сказав: 
«Лін висловлюємо рішучий протест 
рроти фашистських підступів І ка
тегорично вимагаємо заборони IIДії 
та всіх інших фашистських груп, їх 
роззброєння | ліквідації, а також 
найсуворішого покарання цих зло- 
чів»,ИХ елемс,п|в та їх підбурюва-

БОНН, д листопада. (ТАРС)« 
,іиЄ3?Х^НЯКн західнонімецьких пар, 
тій СДПН ( ВДП. які входять до 
урядопої коаліції, засуджуючи зло
чин у Західному Берліні, відзначили, 

ЯОСТРІЛІГ ° солдата Радянської 
Армії пролунали незабаром після 
зоорища неонацнетіп та інших пра
воекстремістських сил у баварсько
му місті Вюпибургу.



4 ©торг

Микола СТОЯН

ПОВІСТЬ

(Продовження. Початок в газетах 
жовтня та 3, 5 і 7 листопада).

„Молодий комунар** 10 листопада 1070 року*

їх виводили з натовпу, штовхали приклада
ми 1 гнали до постаменту. Хвора Ярчучка впа
ла, але підвелася, I, зібравши останні сили, 
пішла до подруг, її тримала за руку посивіла 

. Деркаченчнха — маленька, зсушена роками.
Стояли й дивились на Тарасівну, на спалені 

вулиці, на вухатого фашиста в лакованих чобо. 
тях, що закипав у люті:

— 1 в» нічого не знаєте?
— Ні, паве.
— А те. що ваші енви повели трактори до 

Двіпра, знаете? А тс, що ви не діждетесь їх, 
знаєте? А те, що ми вас розстріляємо, знаєте? 
Розстріляємо отут, біля постаменту!

Мовчали.
Веплер затупав ногами, рукою на Кирила: 
— Цього!
Підскочив до сорока — на Ярину й Одарку.
— Цих!
Тарасівна не зводила очей з Марини Воро

ток, що стояла блідніша від снігу, з Кирила, 
село обіймаю очима Одарку Чорнуху, молоди
цю із ще незмарнілою красою.

1 Веплер дививсь і торжествував, аж тепер 
заговорять — і ті троє, і вся Тарасівна!

(У 1942 році від влучної кулі партизанів 
генерала Наумова паде замертво Веплер, а у 
1944 році в березні тарасівці поставлять на 
постамент пам’ятник Леніну).

Він ще торжествував і, не дочекавшись 
ні слова, ні звуку, скомандував:

— Вогонь!
На постамент впала Марина, і Кирило, 

й Одарка.
—- Мамо! — крикнула чи не крикнула 

маленька дочка Марини?
Не встигла, її схопили за коси, їй закри
ли рот, її відтягни в натовп.

А вранці в Тарасівці не стало малень
кої Оленки Воронюк.

Де вона набралася сили? Як їй по
щастило прорватися через фронт, через 
передову, оминути міни? Як їй вдалося 
знайти колону і хлопців? Її зупиняли 

їм 
страшне 

історію. Данило 
а Павло, взявши

вартові,. її зупиняли брати Ярчуки, 
першим вона розповіла своє 
оповідання, страшну 
залишивсь на посту, 
на руки Оленку, поніс її до колони, а 
вона і сліз не мала, все схлипувала, все 
питала, де Толька, де її брат, бо матері 
в них немає, бо мама лежить вбита на 
майдані у Тарасівці...

Тольки Воронюка і Хоми Бабенка 
нема!

Відійшли? Вернулись? Злякались? Десь 
побігли? Чи.,, чи до німців?!!

— Та що ти скиглиш? —> стіною хлоп- 
. — Кажи, сім раз не міряй, де вони? 
— Вбиті... Толька і Хома вбиті.
Що він говорить? Що він говорить? 

Він божевільний! Нема Воронюка? Ду
жого Воронюка! 1 Хоми нема?! І Хома 
вбитий?!

— Як тільки вийшли ми до Розуміївки, а 
там у полі ярок, і не річечка, а Течія, і через 
неї й не місток, а кладка. Не встигли дійти 
до середини, як з другого берега із засідки 
на нас чергами в упор. Толика і Хому, мов 
скосили. Впав і я. Мене не поранило. Думав 
і вони так упали. До них — Тольці три кулі 
в голову, а Хому прямо в серце. Бачу з течії, 
з осоки — кроків за двісті із схилу підніма
ються один за другим двадцять фашистів, 
точнісінько таких, як в газетах малюють — 
ротаті каски, попелястий одяг, засучсні рука
ва, автомати. Йдуть, гелгочуть, сміються...

Страшно. Вбили 1 сміються. Вбили моло
дих, беззбройних хлопців — і сміються...

— Не довго сміялися, не знаю звідкіля взя
лися і наші. Оточили і до одного... За все... 1 
за наших хлопців. Ті двадцять фашистів були 
вістрям їхнього клину. Там бій був страшний. 
І наших полягло багато, а фашистів погна
ли... Разом з убитими червоноармійцямн похо
вали Толика й Хому. Я добре роздививсь — 
Тольці три кулі в голову, а Хому три в гру
ди, а четверта прямо в серце..,

Не вірилось!
А Гнат потягся до кишені, витяг щось 

загорнуте у сторінку учнівського зо
шита:

— Ось їхні комсомольські квитки..,
Воронюк. Що бажав — якщо впасти, 

то як товариш Смирнов в атаці, в бою... 
Бабенко, що так і не доспівав своєї 
пісні... Незабутні Толька й Хома...

А треба ж буде ще посилати в розвід
ку хлопців... І може, ще не вертатимуть
ся... Чи не посилати?! Ні... Зневажив би 
сам себе, зневажили б його й хлопці, 
якби все робив, щоб лише оберігати 
їх...

Посилатиме — і вони підуть.
Підуть усі, піде й Володя Жолудь, 

щоб у березні 1944 року старшим сер- 
жантом-піхотинцем, комуністом у бою 
першим ступити на визволені вулиці 
рідної Тарасівни.

Володя дописував у блокноті скупі 
слова: «Течія, яр, місток. Розумівка. 
Хома Бабенко і Анатолій Воронюк», за
горнув у папір їхні комсомольські квит
ки, поклав їх у нагрудній 
свого і... і опустив руки:

— Гляньте..; Гляньте, де
— Хто?
— Оленка Воронюк!
Оленка бігла до них, Оленка гукала:
— Толька! Толька-а-а! Степане Яко

вичу! Де Толька? Маму фашисти убили! 
І дядька Кирила, і тітку Одарку Чорну
ху...

— Мою матір?
Максим.

— Атож... А де
і відповіді

кишені біля

вона взялася?

\

ковтнув повітря

9.
Всьому є межа, втома зламала й Сте

пана Яковича, і він заснув, і в снах не 
міг розстатися із своїми хлопцями. Він 
і вві сні ходив понад машинами, завер
тав під дубки, вдивлявся в обличчя 
юнаків. Вони спали. Одні розметались, 
інші згорнулись калачиками, треті і те
пер, влітку, понатягали на себе рядна, 
ковдри. Ступив якнайтихіш. Хай сплять, 
хай спочивають, вони дужі й молоді, 
але й їм не під силу таке випробування.

Спалн... Його хлопці, його комсомолята... 
Так здавалось йому у пі сні, у сні він скам’янів 
— з поля, з зеленого шумовиння ішов Гнат 
Дсркаченко, малий і миршавий, а це ще мен
ший, ішов неначе п'яний, плутав ногами, і 
вві сні Степан Якович гнівавсь — ще цього 
не вистачало: напитись, а Гнат наближався І 
він побачив, що хлопець плаче дужче іі дужче.

Він проснувсь, він піднявсь, він очі 
розкрив — він’побачив — і справді до 
нього йде Гнат, Гнат плаче:

— Степане Яковичу, нема!
— Кого нема!

Ж
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, И ЛИСТОПАДА. 
J1.00 — Телевісті. (К). 11.10 — 
Телефільм «Червоне Сормово»,

Наша адреса і телефони

Оленка 
тись...

ж Толька?! — питала 
не могла дочека-

10.
видався, як навісний, як про.

давно мобілізовані бійці, 
але не пропускав ворога.

Палало вісім ворожих 
вціліла гармата підбила 
твору.

Степан Якович з хлопцями оглядав 
машини, вчив своїх курсантів бути ви
могливими, суворими.

Крізь хащі до них пробрався поранений у 
ліву руку іі чоло літній солдат:

— Синки! Командир просив: відходьте.
— Ще ж сонце на небі — нас розбомблять!
— Відходьте! Якщо німці наважаться що 

на одну атаку — прорвуться. Нас залиши
лась жменька!

Солдат напився води, налив . повну бак
лажку і повернувся, щоб вернутись назад лі
совою стежкою.

— Ви ж куди? — спитав крайній, трохи 
глухуватий Олекса.

— Як куди? До своїх!
— Ви ж поранений...

Хіба ж я поранений? Кулеметник у нас
— у обидві ноги... І не кидає кулемета... А я
— злегка. Я ще з ними повоюю, — і............
гущавині.

Олекса, трохи глухуватий Олекса, 
найбільш Степану Яковичу;

— 1 нам би тудиі
— Куди?
— До них, до батьків, у окопи!
Олекса першим у Тарасівці провів 

на фронт, 
розповідав 
нові:

— Скоро 
Як йому

батьками? __ „____________  —..
пана Яковича теж потягнулися б до рушниці, 
до кулемета! ;

Нічого не сказав, а хлопець знітивсь, 
похнюпивсь і важкою ходою подавсь до 
трактора.

Сонце прощалось із землею, Степан 
Якович кинув коротке:

— По машинах! — І додав: — Поки 
світло — тримайте більші інтервали.

На дорогу, на степовий путівець, як і 
в перший день першим вивів машину 
Микола, а Володя їхав на останній, 
тридцятій. Степан Якович вискочив на 
низькорослого осідланого коника, їхав 
обабіч стерні, по нескошеній гречці, по 
баштану, на якому лежали кавуни, чор
ні тумани, і жовті порепані дині. Над 
ними і в них — роями оси... Дозріли ка
вуни й дині для ос, не для людей, не 
було й куреня, й дідів. Що_там баштан, 
коли повінню заливає землю горе?

З тієї днини на колону мов чигали 
нещастя.-Не встигли від’їхати й за шість 
кілометрів, як три — не одна, не дві,’а 
три машини зупинились ї відмовились 
йти у ніч. ‘ • • ь. •

Степан Якопнч зіскочив з коня, разом з 
хлопцями Із резерву вовтузився біля неслух
няних машин, та хіба так легко вночі у до
розі знайти причину? Минула година І друга, 
дорогий час летів, може, за ними йшли нім
ці, жменька бійців напевне залиши
ла окопи, відступаючи до нових рубежів, 
трактори натужно ревли, з ними ■ нічого не 
можна було вдіяти, хоч бери запали, облив
ши бензином. Степан Якович кинув востаннє:

— Злийте геть пальне і заправте новим!.,• , • г • І
Два трактори ^вагриміли веселіш, а 

третій фурчав, сердивсь, змовкав. Сте
пан Якович наказав:

— Мазур! Чіпляй на трос до свого!
— Щоб мучитись з ним? Хай'стоїть, 

собі каменем! '
—• Що ти сказав? Мучитись? Злазь! 

Злазь! Я сам поведу!
(ДаліДень 

клятий.
Ледве < _ _ ______ ______ .

вперед, що вік чекатиме їх за Дніпром, і дів
чинка повірила тій неправді, а Максим — чи 
не збожеволів? Рвався назад у Тарасівну на 
свою вулицю — не до палацу, до хатини із 
солом’яною стріхою, де пін не чув ні лайки, 
ні злого слова, де мати квітчала на стіні в 
рушниках два портрети — Леніна і Шевченка. 
Сіяла чорнобривці й айстри. Хай сумний Та
рас і добрий Ілліч будуть завжди у квітах... 
До хати, де у город веде стежка — до річ
ки, до Ткаченкового берега, де зараз живе 
Жора — тракторист... До очерету, до хвиль, 
до човна — від цього тупого болю, що не 
дає й дихнути. 1

Довго сидів обхопивши голову руками й не 
плакав, з сухими, глибоко залалими очима, 
підійшов до Степана Яковича:

— Не бійтесь... З вами буду,., А у Тарасів
ну до мами я ще вернуся...

... Не доведеться. Впаде і він, бороня
чи шматочок сталінградської землі над 
Волгою...

День видався, як навісний, як прокля
тий.

Знову був наліт. Почався бій і за лі
сом. Недаремно там жінки копали про
титанковий рів, а бійці — траншеї і 
встановлювали гармати.

Батальйон, що ним командував учи
тель чи агроном, що у ньому були не-

вговорили Олеину, що Толю послали

(К). 11.35 — Шкільний екран. 
Історія для учнів 5 класу. 
«Культура Межиріччя». (К). 
16.55 — «Київському метро — 
10 років». (К). 17.10 — «Від
з’їзду до з’їзду». «Слово літе
раторам Закарпаття». (Ужго
род). 17.40 — Телевісті. (К). 
18.00 — Для школярів. «Фіз- 
культ-прнвіт». (К). 19.00 —
Кольорове теле бачення. 
Е. Марків «Спецрейс Москва — 
Феодосія». Телеспектакль. І 
частина. (М), 20.05 — Перша

сходинка до вузу. (Кірово- 
град). 20.15 
(Кіровоград), 
фільм. (Кіровоград). 
Програма «Час». (ЛІ). 
КІнопанорама. (М). . 
Камерні вечори. (М). 
Телевісті. (К).

І
м. Кіровоград, пул. Луначарського, 36,

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

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

БК 02589. Індекс 61197,

НАША АНКЕТА

зник у

всім, а

1

буде)

запитань на.

танув, вмирав,

-'-S-

р

танків, єдина 
ще одну

- Оголошення, 
20.20 — Телс-

20.35 — 
21.05 —
22.35 — 
23.15 -

і
ЧЕТВЕР. 12 ЛИСТОПАДА, 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини. (М). 10.15 — Для шко

лярів. «Подорож сонячного зай
чика», (Калріінград). Л.35 —

И _ _____ . батька
Ніхто того не чув, проте нікому но 
Олекса, як він гаряче сказав бать- 

й п з тобою буду, тату!
довести і сказать, що він і тут з 
Як йому довести, коли руки Сте-

, ■і'*
І

Кольо0ове телебачення. Ху
дожній телефільм «Мій добрий 
татко». (Лі). 12.40 — Телена
рис. «Дорогою дружби». (К). 
13.10 — Телевісті, (К). 10.00- 
Го.тубий екран — школярам. 
(Кіровоград). Українська літе
ратура «І. Нечуи-Левицький», 
(Кіровоград), 16.20 — Для ді
тей. «Цілюще яблуко». Теле. 
спектакль. (Чернівці). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — Піонер
ська естрада. (К). 18.50 —
Ленінський університет мільйо-

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

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

І'

Зам. № 5550, Тирам 49 200,

Як зустрінеш 
випробування?

Тобі, наш юний друже, треба 
невдовзі збиратись в дорогу. По
переду — незвідані випробуван
ня. Ти- маєш замінити своїх бать
ків на мирному полі, піти в ше
ренгу молодих воїнів, щоб стоя
ти на сторожі .спокою на землі зі 
зброєю в руках. Ти сьогодні готу
єшся в дорогу і думаєш про муж
ніх людей, які захоплюють тебе 
своєю величчю. Ти намагаєшся 
підготувати себе до труднощів 
фізично і духовно. Як^р в тебе 
виходить?" '

І ми, наш юний друже, пропо
нуємо тобі кілька
шої редакційної анкети:

1. Чи є ти. членом ДТСААФ?
2. Чи відвідуєш ти спортивні та вій

ськово-технічні гуртки?
3. Яких успіхів ти досяг в огляді 

спортивної та військово-технічної під
готовки? Чи’ маєш ти розряд?

4. Що заважає тобі підвищувати 
свій фізичний гарт (спортивна база, 
постановка спортивної та оборонно- 
масової роботи)?

5. Назви людину, яка для тебе є 
взірцем мужності і високого радянсько
го патріотизму?

6. Трохи про себе (Ім'я 1 прізвище, 
де тн працюєш, вчишся, вік, адреса).

Свої відповіді на анкету надси
лай на адресу: Кіровоград, вул. 
Луначарського, 36. Редакція газе
ти «Молодий комунар».

о СПОРТ

ТРАДИЦІЮ ВІДНОВЛЕНО)
Колись кіровоградські спортсмени проводили 

святкові естафети по вулицях міста. Цю чудо
ву традицію .підновлено напередодні свята 
Великого Жовтня,

Першими‘на старт вийшли школярі. Одразу, 
біг повела учениця 14 середньої , школи Віта 
Драган. Та.ось на четвертому етапі представ
ника цієї школи Володимира Фетисова обхо

дить учень п’ятої школи Григорій Ущеновський^ 
І вже до самого фінішу лідерство утримують 
спортсмени'п’ятої школи. Першим естафетну, 
паличку приносить. Юрій Гордує. 7 хвилин 25,6 
секунди знадобилось переможцям, щоб пронестіі 
естафету" на трасі довжиною 2800 метрів» 
Друге місце у команд СШ № 24, третє — • 
СШАЇ34. . , 1
] Цікаво проходить забіг з участю команд се

редніх спеціальних закладів та технічних учи
лищ. Тут відзначилася команда учнів будівель-» 
НОГО Технікуму, ЯКІ біЛЬШ ЯК На 10 секунд ІІОо 
діпшйлй час переможців попереднього забігу.

НайсильнішІ учасники зібралися в третьому, 
забігу. Тут стартували команди . спортивний 
клубів та вищих навчальних закладів. Перс-» 
можці — студенти першої команди факультету^, 
фізичного виховання Кіровоградського пед
інституту показали найкращий час — 6 хвилин 
51,9 секунди. Друге місце за другою командою 
факультету, фізвихованнп, третє — у спорт
сменів СК «Машинобудівник».

; ’ ■ - • Ю. СТОРЧАК-
Па фото: фінішує ІО. Гордує.

Фото автора.

вів. (М). 19.00 — Кольорове
телебачення. Е. Л1арк|н. «Спец
рейс Ліосква — Феодосія», 
Телеспектакль, і і частина. (М), 
20.00 — Тележурнал «Робітни
че життя». (Кіровоград). 20.30
— Програма «Час». (М). 21.00
— Художній фільм «Кінець 
Санкт-Петербурга». (М). 22.10
— Міжнародне життя. (К). 
22,40 - Старт-70. (К). 23.10 - 
Телевісті. (К).

о

із ли СТО ГІЛ< 
ПРОГРАМА.

П’ЯТНИЦЯ.
ДА. ПЕРША ______ .......
11.00 — Телевісті. (К). 11.10 —і 
Телефільм «Історія тисячі па« 
ровозів». (К). 11.35 - Шкіль. 
ний екран. Українська літера
тура для учнів 9 класу. «Розви
ток театру та музичної культу
ри на Україні у другій половині 
XIX століття», (К). 12.15 —

Художній фільм «Справа Лася 
ло Амбруша», (Кіровоград), 
16.50 — На допомогу школг, 
«Постава школяра». (К). 17.0(1 
— Назустріч XXIV з’їздові 
КПРС і XXIV з’їздові КП Ук

раїни. «Народний телеувіверсні 
тет». «Нова техніка на будін. 
ннцтві». (К). 17.40 — Телевісті* 
(К). 18.00 — Програма пере» 
дач. (К). 18.05 — Атлас нарси 
дів СРСР. Кара-Калпакська 
автономна область. (М). 18.30--) 
Інформаційна програма «ДенК 
за днем». (Кіровоград). 18.50-«» 
Наші оголошення, (Кіровц* 
град). 18.55 — Фотохвнлинкйк 
(Кіровоград). 19.00 — Прогро« 
ма «Час». (М). 19.30 — Україну 
ськс кольорово тслсбачеш^Як 
«Краса людська». (К). 20.004К' 
Екран дружби. Програма Вір
менської студії телебачення? 
23.00 - Телевісті. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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