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17 КВІТНЯ — КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК

ПІСЛЯЗАВТРА країна вийде на
Всесоюзний колАуністичний 

суботник. До нього всі ми готу
валися заздалегідь: підрахову
вали свої резерви і можливості 
для перевиконання норм на 
робочих місцях, будь-то на за
воді чи на колгоспному полі, 
прикидали, де посадимо нові 
сади і сквери, скільки тонн ме
талолому відправимо у цей 
день мартенам.

Всесоюзні комуністичні су-» 
ботники вже стали традицією. 
Чудовою традицією, початок 
якій було покладено москов
ськими залізничниками в квітні 
1919 року. Звістка про перший 
комуністичний суботник глибо
ко схвилювала Володимира Іл
ліча Леніна. Великим почином 
назвав його вождь. В тому су- 
ботнику він вбачав паростки 
комунізму.

Комуністичне ставлення до 
праці, без якого немислиме за
вершення будівництва комуніз
му, стає нормою мільйонів і 
мільйонів радянських людей. 
Уроком громадянської зрілості, 
вірності славним революційним 
і трудовим традиціям стане но
вий комуністичний суботник 
для кожного молодого трудів
ника, студента, учня, перевір
кою їх готовності до виконання 
грандіозних накреслень XXIV 
з’їзду КПРС;

В ці дні в нашу редакцію над

ЧЕТВЕР, 15 квітня 1971 року о

УРОК ВІРНОСТІ
ходить багато повідомлень про 
трудові плани юнаків і дівчат 
Кіровоградщини на 17 квітня.

В комсомольських організа
ціях і групах кіровоградського 
заводу «Червона зірка» завдан
ня по проведенню суботника 
обговорені на комсомольських 
зборах. Молоді виробничники 
вирішили перевиконати норму 
у Червону суботу на кожному 
робочому місці.

Високого трудового ентузіаз
му сповнена молодь і інших 
підприємств обласного центру. 
Комсомольці заводу тракторних 
гідроагрегатів вироблять 17 
квітня 3210 нормогодин. Моло
ді взуттєвики фабрики № 28 
виготовлять 2000 пар взуття, 
причому перша зміна працюва
тиме на зекономлених матеріа
лах.

У місті Олександрії учасни
ків комуністичного суботника 
буде понад 60 тисяч, в тому 
числі багато молоді. З безпосе
редньою участю юних олек- 
сандрійці дадуть країні 17 квіт
ня понад 5 тисяч тонн вугілля, 
близько 3 тисяч тонн брикету, 
290 одиниць меблів, 680 пальт і 
багато інших виробів.

Дві комсомольсько-молодіж
них зміни світловодського за
воду вапняно-кремнеземистих 
конструкцій випустять під час 
суботника 50 кубометрів вапня
кових конструкцій.

Молоді ремонтники Знам’ян- 
ського локомотивного депо зо
бов'язалися відремонтувати ма
лим і профілактичним ремон
том 3 електровози.

17 квітня для сільських меха
нізаторів і тваринників буде 
звичайним робочим днем. Але 
це тільки за робочим розкла
дом. І для них Всесоюзний су
ботник — це день самовідданої 
праці на благо рідної Вітчизни.

Гроші, зароблені 17 квітня 
учасниками Всесоюзного кому
ністичного суботника, будуть 
перераховані у централізова
ний фонд дострокового вико
нання п’ятирічки. Заради даль
шого розквіту Батьківщини ста
немо ми післязавтра до спіль
ної безкорисливої праці. Так 
нехай же цей день буде днем 
ударної трудової вахти, днем 
демонстрації вірності справі 
Леніна, справі партії.

Всі на комуністичний субот- 
никі

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК £ 
КОМСОМОЛУ Г-' 

КІРОВОГРАДЩИНИ А' '

НА ОСТАННІЙ 
ПРИСТАНІ

Конвейєр магнітних підсилювачів — 
це остання «пристань» трансформатор
ного цеху Олександрійського електро
механічного заводу. Робота тут чи не 
найбільш відповідальна. Бо ж магнітні 
підсилювачі звідси йдуть вже до спожи

Тепло і радісно зустрічали и Кіровограді делегатів XXIV з’їзду КПРС. Багатьом 
посланцям нашого краю в Москві були вручені високі нагороди Батьківщини — орден 
Леніна та золота медаль «Серп і Молот».

На фото: з високими нагородами та званням Героя Соціалістичної Праці кірово- 
градці поздоровляють бригадира третьої свиноферми радгоспу еііі-іі Вирішальний» 
Новгородкіоського району Г. І. ДЕЙНЕКО. Фото ІО. ЛІВАШНИКОВА.

вача. Тому з таким завзяттям працюють 
комсомольці. Хоч їх і небагато — сім 
всього. Але всі вони на «відмінно» склали' 
трудовий Ленінський залік, виробничу 
квартальну програму виконали задовго 
до початку з’їзду.

А з яким запалом працювала ця ком
сомольська група на суботнику, який 
проводився 20 березня на робочих міс
цях. Зароблені 86 карбованців перераху
вали у комсомольський фонд економії. 
Слідуючий суботник — 27 березня — 
озеленив Олександрію. А післязавтра 
вони, як і весь колектив підприємства, 
візьмуть активну участь у Всесоюзному 
суботнику.

На фото: молоді робітники за складан
ням магнітних підсилювачів на конвейєрі. 

Фото А. Дібровного.

ПЕРЕД нами — об’ємний том у пурпу- 
рових обкладинках. Чималий своєю 

фізичною вагою. Та для нас він доро
гий вагою життів, про які розповідає 
рукописна книга. Життів людей, що на 
зорі Великого Жовтня, з першими кро
ками народженої ним нової пролетар
ської держави, чесно йшли на перед
ній край перебудови — на землі і в

ДО ГЕРОЇЧНОГО ЛІТОПИСУ

доку-ДОЛЯХ людських.
об'ємний том «Збірник 

ментів і спогадів старих більшовиків». 
и!пМганий про ветеранів парти і ними 
ж "упорядкований тГ виданий. Виданий 
цисїо умовно. Секція старих більшо
виків при Кіровоградській місьюи ор-. 
ганЬащГ товариств3 «Знання» та гарни 

ипму офіцерському клуб! підготува- 
зоннй°го в трьох екземплярах на пра- 
ла «икопису. Це вже четвертин збір- 
вах и тих які склала секція. Перший 
Н”К г V' дні святкування 50-річчя Ра- 
3 явився у Д містив 26 спогадів ста- 
ДЯНСЬКО^ністів'про боротьбу за пере- 
РИХ Твт У на^мУ краї. Другий 
МОГУ і"юстрований збірник секція
широко 1 бліотеці гарнізонного офі- 
передала б б дЛЯ роботи 3 молоди- 
церського “луОу д ій був підготовленим 
мИ воїнами, «н _____

ЗБІРНИК СПОГАДІВ ВЕТЕРАНІВ 
до 50-річчя перемоги Радянської влади 
на Україні і присвячений 12 героям- 
червоногвардійцям з партизанського 
загону Андрія Стратієнка, які трагіч
но загинули під час громадянської вій
ни від рук біляків. Члени секції зібрали 
цінний архівний матеріал про дії парч 
тизанського загону. Вони провели пев
ну роботу по встановленню місця заги
белі кращих його бійців, де згодом бу
ло встановлено пам’ятний обеліск.

Останій, четвертий збірник докумен
тів розповідає про роботу секції ста
рих більшовиків у ювілейний Ленін
ський рік по вихованню підростаючого 
покоління та молоді. А ця робота знач
на. Члени секції закріплені за школами 
обласного центру, вони постійні гості 
на урочистих лінійках піонерських дру
жин, беруть участь в діяльності бать
ківських комітетів. Почесні піонери — 
колишні безстрашні бійці — завжди

ПАРТІЇ
першими зустрічають першокласників 
біля рідної школи. Вони ж часто про
воджають за шкільний поріг тих, хто 
одержав путівку у наші бурхливі ра
дянські трудові будні.

Понад 600 лекцій і спогадів, які ста
рі комуністи несли в молодіжні ауди
торії, десятки зустрічей з молодими 
робітниками і майбутніми воїнами, зу
стрічі в кінотеатрах і на дитячих май
данчиках домоуправлінь, в клубах 
ДТСААФ і на виборчих дільницях — це 
тільки частина тієї великої роботи, яку 
проводять ветерани партії по комуні
стичному вихованню молодої зміни.

Основний зміст збірника становлять 
спогади першопроходців на новій ко
муністичній ниві. Ф. Л. Олексієнко, 
член КПРС з 1919 року, О. О. Башашин, 
кавалер ордена Леніна, Т. Т. Білозер- 
ський, колишній комісар батальйону, 
А. К. Бур’янов, активний учасник ко- 

лективізації на Єлисаветградщині, М. Т. 
Степанов, колишній комендант міста 
Єлисаветграда і комісар, а нині — го
лова секції старих більшовиків, та інші 
розповідають про буремні роки ста
новлення нашої Батьківщини. У збірни
ку — чотирнадцять таких розповідей. 
Вони гарно ілюстровані як архівними, 
так і сучасними фото.

Редактор збірника —■ член КПРС з 
1919 року, секретар секції Авраам Іва
нович Щерба.

Свою рукописну працю старі біль
шовики присвятили XXIV з’їздові КПРС 
та XXIV з’їздові КП України. Три ек
земпляри збірника вони передали 
партархіву обкому партії, обласному 
держархіву та бібліотеці гарнізонного 
офіцерського клубу, зробивши свій 
вклад в героїчний літопис історії рід
ної Комуністичної партії.

В. ОЛЕКСЕНКО.



2 стор. „ МОЛОДИІІ КОМУНАР“ __________________ _____ - квітня 1971 року.

СЛАВА
Свої одні, товариші читачі, 

дозвольте познайомити вас? 
ще із трьома Героями Соці
алістичної Праці — героями 
праці восьмої п’ятирічки.

Олена Іванівна Новак —• 
доярка колгоспу «Комінтерн» 
Боорнпецького району, 3 того 
ж району Лідія Миколаївна

Г Е Р О Ї!ВАМ,
Цимбал, вона працює агроно
мом у колгоспі імені XX з’їзду 
КПРС. А Василь Никифоро
вич Бориско очолює колгосп 
Імені Чкалова Новомиргород- 
ського району.

Різний характер роботи, 
різні масштаби,- та кожному 
з героїв притаманні невтом

І
ність, творчий пошук, уболі
вання за спільну справу. Вони 
й у дев’ятій п’ятирічці взяли 
добрий старт і служать при
кладом для інших трудівників 
сільського господарства.

На фото: О. І. НОВАК. Л. М. ЦИМБАЛ, 
В. Я. БОРИСКО.

Зоряна 
година 
людства

МОСКВА. (ТАРС). День 12 
квітня 196’ року, коли грома
дянин Радянського Союзу, ко
муніст Юрій Олексійович Гага- 
рїн уперше з історії плане-ч 
Земля »ІДЧИНИ8 двер: з космос, 
навічно збережеться в пам яті 
вдячних нащадків.

12 квітня в Кремлівському 
Палаці з’їздів відбулись урочис
ті збори, присвячені 10-річчюз 
дня запуску корабля «Восток» і 
Дню космонавтики.

Присутні бурхливими оплес
ками зустріли появу в президії 
зборів керівників партії і уря
ду, вчених, космонавтів.

Збори зідкрив голова викон
кому Московської Ради В, Ф.х 
Промислов.

Слово було надане президен
тові Академії наук СРСР М. В. 
Келдишу.

На зборах виступили електро- 
монжатник Московського про
жекторного заводу делегат 
XXIV з’їзду КПРС, Герой Со
ціалістичної Праці В. Ф. Карта
шов, перший секретар ММК 
ВЛКСМ С. А, Купрєєв, льотчмк- 
космоназт, генерал-майор авіа
ції, двічі Герой Радянського 
Союзу А. Г. Нгколаєв.

Учасники урочистих зборів з 
величезним піднесенням прий
няли вітальний лист Централь
ному Комітетові КПРС, Прези
дії Верховної Ради СРСР, Рад: 
Міністрів СРСР.

= РОЗПОВІДІ ПРО ГЕРОЇВ

Повтори себе 
в нащадках

— Оце ж, Катю, до тебе 
приїхали, — сказала, ніяково 
посміхаючись, старенька Марія 
Тимофіївна. Непомітна в сутін
ках ветхого свинарника, у 
скромності своїй. Ще не звик
ли до візитерів і розгублено 
поглядають одна на одну. Ста
ло мені незручно, що відри
ваю від роботи жінку, і я ла
ден був повернути назад.

— Мамо...
— Та помий же руки, з людь

ми познайомся, а я попораю 
свиней...

Мабуть, обличчя моє помітно бу
ло здивованим. Де ж таки, гадало
ся, героїня має працювати на ціл
ком сучасній фермі: тут тобі меха* 
нізація, автоматизація, мінімум 

ручної праці, а свинарка уже не 
свинарка, а майстер, оператор чи 
ще там якось — по-новому, гучно 
і трохи урочисто Іменується.

Не треба овацій, сказав би в та
кій ситуації відомий літературний 
герой. І мав би рацію. Візьми в 
супутники вгрію — мрія дасть міцні 
крила... В оте приміщення ще ма
лою приходила Катя Степаненко 
допомагати матері-свипарці. Тепер 
мати-пемсіонерка, прихильна до 
праці тваринника, допомагає дочці- 
свинарці. А приміщення мои би 
існує поза часом і простором.

Не можу сказати, щоб я був 
надто розчарований. Швидша 
навпаки: десь в глибині свідо
мості ворухнулись інші думки, 
але вони спонукали пильніше 
глянути на жінку, — вона са
ме, старанно витерши руки, 
виконуючи материн наказ, зна
йомилася з нами. Ті думки 
уточнювали попередню оцінку 
її заслуг. Кортіло запитати на
прямки: «Як же ви, Катерино 
Яківно, маючи тисячі тварин
ників — суперниць по змаган
ню, котрі працюють в куди 
кращих умовах, випередили їх 
і завоювали звання Героя Со
ціалістичної Праці»,— і одер
жати абсолютно точну одно- 
Фрагову відповідь.

«Краще» ніж я»
Щоб вразити читача, перо 

хоче вивести на птпорі. «Це 
було вісімнадцять років тому*. 
Але вісімнадцять років тому 
нічого особливого, власне, не 
сталося. Катя Степаненко, ви
пускниця семирічки, — а бать
ка війна покликала та тек і не 
повернула додому, — пішла 
до матері на свиноферму. Для 
інших це вже історія. Для неї 
ж _ сьогодення, бо всі вісім
надцять ЛІТ — незмінна спра-

за, продовження єдиного про
цесу праці. І вона не може 
списати в історію тої миті, як 
не може живописець здати в 
архів початок роботи над по

ЧИСТЕ ПЛЕСО
лотном, на котрому перший 
мазок поклав у юності і закін
чує полотно у зрілі роки..

Як же здобувалося високе 
звання?

-— Катерина — майстер. Во
на працює краще, як я, — 
розповідає колгоспний зоотех
нік Віктор Захарович ГІасту- 
шенко. — Задумався, а пере
годом додав: — За рік вигодо
вує чотири сотні поросят. Чоти
ри сотні — 28,6 на свиномат
ку. Основну...

— Колгосп по виробництву 
свинини має перше місце в ра
йоні, — доповнює секретар 
парторганізації Іван Петровим 
Бойко. — Доля праці Степа- 
ненко...

— Колись маточне поголів’я 
доглядало вісім свинарок, зго
дом — п'ять, а тепер нас зали
шилося троє.

— Покинули, нікому працю
вати?

— Ні, немає потреби.
Праця залишається ручною. Ма

рія Сиса. Катерина Гресь. Катери
на Степаненко відрами носять корм 
з кормокухні. Єдина механізація 
— підвісна дорога, по якій тран
спортується з приміщення ГНІЙ. 
Свянарнпк усі в селі інакше по 
звуть, як сараєм, тобто хлівом. До 
назви звикли і майже ніхто не по
мічає в ній різкого осуду. Колгосп 
хоч і з числі передових, але гос
подарство невелике — усього 1800 
гонтарів орних земель. Нелегко зіб
рати кошти, щоб зразу капітально 
все перебудувати

Практик
Степ уже дихав теплом. 

Бруньки на яблуні набубняві
ли — ось-ось «гранатно» ро
зірвуться, як писав один поет 
-початківець.

Пора б виганяти свине? па пасо
вище.

Катерина Яківна влітку щодня ви
пасає свиней — рачо-врачці і <іад- 
вечір. Щоб сонце їх пе припекло 
бо на сонце вони реагують дуже 
болісно.

— Сінного борошна нема. А зе
лень тварині потрібна, —• коротко 
викладає результат власних бага
торічних спостережень Степа.чеико.

Пригадуються слова зоотехніка,
— Степаненко — практик. Прав

да, і и спеціальній літературі доб-

НАРИС

ре орієнтується, однак же основа 
її знань — практика. Раніше, тіль
ки захворіє порося, опівночі бу
дять ветеринара Гарасеика. А тепер 
і діагноз сама поставить, І льти 
дасть. Мабуть, тому й не гине 
молодняк, що ветеринарний нагляд 
постійний. Частково — завдяки са
мим свинаркам. Свинарка ж завж
ди на робочому місці.

А зелень тварині потрібна — 
свинарка з практики знає. 1 
прогулянка у вечірній чи вра
нішній прохолоді. Тільки ж 
керівники ще не дозволяють 
випускати стадо на люцерну. 
І до того ж курйоз трапився 
— ніяк його випустити із сви
нарника. З одного боку — 
загорожа для теляг, в іншого.- 

Пам’ятка
про помилку

— Взимку молодняк обігрі
вати треба? — не відставала 
від голови правління Олександ
ра Вікторовича Максименяа 

депутат сільської Ради, кому
ніст, член райкому парті*, ка
валер ордена Леніна, якого 
удостоєна за трудові успіхи з 
1966 році, а передусім — сви
нарка Катерина Степаненко. — 
Ви знаєте, який сарай?

— Знаю, знаю...
— ... Стелі нема, один дах. 

Сніг — в приміщення, дощ — 
туди ж, протяги в усіх напрям
ках гуляють.

— Про себе спершу поду
майте! — спересердя вигукнуз 
голова. — Обладнаємо черво
ний куток, аби мали де відпо
чити, погрітися. А ви про сви
ней...

— Не про свиней, про кол
госп.

Наполягла. Обладнали, зви
чайно, червоний куток. Та не 
про нього річ.

Закупили ьтаки обігрівальну 
установку, в гарну копієчку 
влетіла. Встановили, а тепла — 
ні-ні, хоч на руки хукай. Мон
тували місцеві майстри, про
рахувалися.

— Стоїть тепер, прохід загород
жує. — кндаа камінчик з город 
керівництва Катерина Яківна. — А 
Що таке випас? Економія 5<) про
центів кояцкормів. масаж, правиль
ний розвиток плода. Одним сло
вом, кругом ВИГІДНО.

— Виправимо пояндьм. — твердо 
промовляє 1. П. Бойко. — Гх, щоб 
нове збудувати, старе треба зруй
нувати. Зробимо капітальний ре
монт.

— Авжеж. - ній однцгвться сен- 
парка.

Питання
і ВІДПОВІДЬ

Ми дивуємось, що Катерина 
Яківна одержує від свиномат
ки мало не тридцять поросят.

— Іноді матка не може про
годувати зесь приплід після 
опоросу, — зауважує, — стіль
ки їх родиться.

З цього Катерина Яківна не 
дивується. Дивується з іншого:

— Не розумію, як можна 
мало одержувати? У нас ніко
ли мізерних приплодів не бу
ло.

— Ніколи? Навіть на почат
ку вашої роботи?

— Навіть тоді. Адже все — 
з руках твоїх. Чого таїтися, 
спершу помилялася. Хоч я на 
той час трохи перейняла до
свіду в матері, та власної 
практики не вистачало. Тяжко, 
не все знаєш, розгублюєшся... 
Ну, хай не 28 поросят на рік, 
зле ж і не 5—6, як то сусіди 
дохазяйнувалися.

Сусіди — колгосп імені Горь

кого. Він закупляв у колгоспі 
«Победа» свиноматок, викоха
них на фермі Степаненко (хай 
назвемо так ферму, Катерина 
Яківна там за старшу).

— І що ж, пішло вгору су
сідське свинарство?

— Щось не чути рекордів.
Ні, очевидно, все ж розуміє 

Степаненко що на фермі «е 
відбутися компанійщиною, 
блискучим скачком під кінець 
місяця і відпочинком на по
чатку. Там кожен день — удар
на вахта. Без порушень розпо
рядку, з однаковою ретель
ністю — праця, праця, праця.

Жінка невисока, звичайна. 
Де сили черпає?
В закоханості у професію. 
Звідки закоханість?
Вірою з її почесність, необ

хідність породжується.
А віра ця міцніла, кріпла все 

життя. Односельчани виявляють 
честь, комуністи приймають у свою 
сім’ю, доручають громадську робо
ту. виборці сподіваються на Ті до
помогу, уряд найвищими нагорода
ми підкреслює особливі успіхи мо
лодої тваринниці. Зсе оточення, ко
жна рисочка дійсності, вголос і 
стиха, на робочому місці, в затиш
ній кімнаті над книгою чи в кабі- 

власної автомашини кажуть: 
вірна твоя лінія, ти по чистому, 
спокійному плес! пливеш, рухаю
чись волею своїх переконань, немов 
би казкова Фреді Грант по хвилях, 
а попереду тебе і позаду стелить
ся срібна доріжка; ги досягла най- 
оільшоїо, що дається людині. — 
г праці знайшла себе, проявила се- 
ое. утверди іа себе на висоті якої 
прагне кожен. * ♦ »

Життя покликало її до праці 
після семирічки. Владно, з су
ворістю необхідності.

А світ широкий! А світ без
межний! 1 доріг у ньому не 
злічити. І всяк шукає своєї. Те 
не кожен зразу віднайде її. 
Кагя ступила на неї безпомил
ково. Чия то заслуга? Матері? 
Селянського середовища, до 
кінця відвертого, щирого, від
даного Батьківщині? її власна?

Усе разом викристалізува
лось у волю і несхибність. У 
труднощах гартована, вона 7х 
не лякається. Знає, ще будуть 
незгоди. Отак над степом. Чи 
над ставком, над чистим пле
сом. Сонячно, тихо. Раптом 
зірвалася буря. Сколихнеться 
плесо, хвилею темною заграє. 
Але ж по часі заспокоїться, 
знову сяятиме, чисте, як мрії 
твої.

1. БЕЗДПНИИ, 
спецкор «Молодші) кому
нара».

Колгосп «Победа* 
Новоукраїнського району
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ОБРАЗ—ГАРЯЧИЙ БУДЕНЬ
ВІДБУВСЯ ДЕНЬ ПОЕЗІЇ НА

Нещодавно завершив свою 
роботу XXIV з'їзд КПРС, який 

історичною віхою на шля
ху комуністичного будівництва. 
Делегати вже повернулися до- 
дому і ведуть свої ХВИЛЮЮЧІ 
розповіді про почуте, про баче
не на партійному з’їзді.

Літератори Кіровоградщини 
пригадують і недавнє своє хви
лювання, коли вони прийшли на 
своє зібрання, щоб сказати сло- 
•зр про проект Директив XXIV 
З їзду КПРС по новому п’яти
річному плану. Схвалюючи цей 
Історичний партійний документ, 
вони одностайно відзначили,

КІРОВОГРАДЩИН1

що трудові будні наших радян
ських людей насичені таким ве
ликим творчим змістом, а їх 
плани на майбутнє такі реальні 
і разом з тим крилаті, що літе
раторам варто тільки заглиби
тися в сьогоднішній день тру
дівника, пильніше вдивитися • 
нього, і визріють образи, бага- 

-----і су- 
перетзо-

ті, правдиві образи наших 
часників — творців, 
рюзачів.

Говорили про те, що своїм 
словом, вони мають 
тися до тих величних справ,' які 
звершує сьогодні радянський

прилучи-

народ

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“ ___ З стор»

Z

народ • Ім’я людини, в ім’я 
розквіту нашої Батьківщини.

Мимоволі пригадувався не
давній Тиждень української ра
дянської літератури на Кірозо-* 
градщині, присвячений партій
ним з'їздам. Бо саме тут відчу
лося, як зросли духовні потре
би наших людей, які міцнющі 
коріння мас творчість наших 
письменників, що покликані 
служити народові, Вітчизні.

Саме з цими думками — тво
рити для трудящої людини, з 
наших буднях бачити великі 
звершення, відтворювати бага
тогранний образ сучасника 

прийшли літератори на свос 
свято: традиційний День поезії 
на Кірозоградщині, який приво
диться щорічно 13 квітня н$ 
честь дня народження нашого 
земляка, визначного пролетар
ського поета Дем’яна БєдногО, 
В цей день літератори області 
звітують перед трудящими про 
свій доробок, йдуть з поетич
ним словом до людей праці.

В обласному центр! молоді 
поети виступили перед робіт
никами зазоду «Червона зір
ка», зустрілися е бібліотеках 
Із своїми читачами. Цікаво 
пройшов їх виступ по телеба
ченню. Над чим працюють 
сьогодні, які теми і образи 
хвилюють — про це на зуст
річі з телеглядачами розпові
ли Г. Щербина, В. Ганоцький, 
член літстудії «Сівач» Н. Та-

нірбергенов, Л. народовий. 
Про доробок молодих твор
ців слова розповів голова об
ласного літоб єднання В. 0
грібний.

Під час виступу телегляда
чам було показано фільм са
модіяльних кіномитціа про 
Тиждень української радян
ської літератури на КіровО- 
градщині. -

А вечірньої пори поетичні 
голоси сповнили центральну 
площу імені Кірова, де міс
цеві поети зустрілися зі сво
єю традиційною аудиторією — 
молодими робітниками, сту
дентами, учнями технікумів і 
шкіл, вихованцями профтех
училищ.

Цього дня виступи літера
торів відбулися в багатьох мі
стах І селах області.

«А чи прийде літак вчасно?»
(РЕЙД-ПЕРЕВІРКА ДОСТАВКИ ПРЕСИ

Зайвим, мабуть, буде доводити, з яким 
^©терпінням чекають у кожній сім’ї при
ходу свіжих газет та журналів. І як 
прикро, коли чекаєш листоношу, а його 
Йемае.

І Немає день, немає другий. І, дивись, 
зне на третій з’явиться. Та ще й добре,

І Йбли «змилується», та віддасть у руки, 
І або покладе у поштову скриньку. А то 
І буває, як у Нозгородківці. Принесла до 
І зеликого житлового будинку І щоб не

I ^Аати зайвого клопоту (то ж треба розіб-
II рати, яке кому видання) — вивернула 
І (умку прямо у ночви, що стояли посе- 

I £>ед двору.
її — А тепер розбирайтесь самі, — яу- 
1| каво посміхнулась і повернулась назад. 
|) 1 жителі будинку № 5, іцо по вулиці Леніна,

J Пс обурювались. Просто, як і не раз до цього 
розібрали свою кореспонденцію, і як не до
питувались у начальника відділення, хто........
умудрився так зробити, — не видає.

—То ХТО!. Із ПІДМІННИХ, — ПОЯСНИВ. — 
же такого не повториться.

Багато знпадків, коли передплатники 
псують газети на другий день. Начальник Нов- 
к'ІфОдківського райвідділення зв’язку тоз. Па- 
даяко пояснював, що у районному центрі га
зети дос азляються у день їх виходу. Бува
ють затримки, оскільки все залежить від то- 

, і* оли почту привезуть з Кіровограда,
*- А машина, як правило, ще жодного разу 

R3 прийшла вчасно, тобто о 9-ій годині. Най- 
раніше вона приходить о пів на дванадцяту. 
А ТО й о t3, 14 годині, — показує у підтверд
ження накладну.

Просто сільські відділення зв’язку і

ж це 

Біль-

одер-

ПЕРЕДПЛАТНИКУ)

листоноші, як кажуть, знайшли «лазів
ку»- Раз пошта затримується, значить 
на це можна списувати всі недоробки. 
А передплатники народ терплячий. Де- 
не-де, тільки, дивись, хтось поскаржить
ся. Так, як житель м. Долинської М. С. 
Цимбал. Він пише, що систематично га
зету «Молодий комунар» одержує на 
другий день після її виходу. Тому цілком 
справедлива його претензія, що «газе
та за зівторок приходить до нас в сере
ду увечері. Навіть «Известия» приходить 
у день виходу».

І тут знову випливає та ж сама картина. 
Долинське райвідділення зв’язку уже ніяк не 
може звертати иа невчасний прихід поштової 
машини з Кіровограда. Пошту їм доставляють 
поїздом. І, як підтверджує організатор по до
ставці Галина Олексіївна Бойченко, пошту во
ни одержують своєчасно. І яким же було її 
здивування щодо скарги Цимбали. Висновок 
напрошується один — недобросовісна робота 
листоноші. Хочу — рознесу. Не захочу — ніх
то мене не примусить. Так, як це робить лис
тоноша села Хащувате Гайзоронського райо
ну Раїса Сандлер. Це село знаходиться від 
районного центру на відстані семи кілометрів. 
Дорога прекрасна. Тому, природно, пошту ту
ди доставляють без затримки. А до читача 
вона доходить иа другий, а то й третій деиь. 
В залежності від настрою Раїси.

Не жаль, прихильників думки—газета 
не зозч — у ліс на втече — багато. І не 
тільки серед листонош.

Керуючий Дібріаським відділенням 
радгоспу (Нозомиргородський район) 
Леонід Іванович Давидов теж такої 

думки про пресу. Тому хоче — дає 
транспорт для доставки пошти, хоче — 
ні. А коли врахувати, що з цього 
поштового відділення беруть свою част
ку села Бурти і Василівна, то й не дивно, 
що до цих передплатників пошта дохо
дить на третій, а то й четвертий день.

І все-таки, якщо зважити всі об’єктиз- 
ні причини, можна погодитись, що фак
ти несвоєчасної доставки газет в сіль
ській місцевості — можливі.

Але чим /ложна пояснити подібне ста
новище в обласному центрі? Адже не 
секрет, що кіровоградці одержують 
всю пресу, як правило, увечері. Коли 
всі найважливіші новини почуті по радіо 
і телебаченню. І до газет вже інтерес — 
як до прочитаного листа. Центральну 
пресу нам доставляють із Києва літаком. 
Не виключені випадки нельотної погоди. 
То чому ж місцева преса — «Кірово
градська правда» і «Молодий комунар» 
(доставка яких полягає у перевезенні 
з друкарні на поштамт) надходять до 
передплатника разом з усією поштою?

Э таким запитанням ми звертались до 
начальників відділень зв’язку : чули:

— Коли головпоштамт нам доставить, 
тоді ми і розносимо.

Керівництво ж головпоштамтом теж, 
з свою чергу, знайшло відмовку.

— Все залежить від того, коли ми 

одержимо пошту із Києва. А ще нас ви
било із ритму будівництво телефонної 
станції. Будівельний майданчик розміс
тився якраз на території газетної експе
диції. Тому вантаження і відправлення 
поштових машин набагато утруднилось.

— Поки не матимемо нового приміщення — 
дворазова доставка майже неможлива, — 
сказав начальник головпоштамту Р. М. Сидак.

Тепер зрозуміла позиція начальників } 
відділень, листонош. Коли з порушен- ; 
ням норм змирилось вище керівництво, Н 
то вони — і поготів. І якщо начальник 
другого відділення А. І. Фетісова при
мусить своїх листонош рознести пош
ту хоч увечері, то Васильєва Т. 3. (17-те 
відділення) — ні. Тому-то жителі Чере- 
мушок можуть одержувати свою пресу 
на другий день після її виходу.

Ллє найкраще в цьому відношенні відзначи
лось- дванадцяте поштове вілаілепня. Несвоє
часна доставка — це ще дрібниці. Тут умуд- ; 
рились взагалі позбавити передплатника газе
ти.

Студентка педінституту Любов Міщепко пи
ше нам, що передплатила «Молодий комунар» 
на 1971 рік. Ллє ще жодного номера не одер
жала. Куди тільки вона не зверталась — і як 
горохом об стійку.

Сподіваємось, що начальник цього відділен
ня Є. Ф. Миколайчук все-таки розбереться. І 
якщо не поверне втрачені номери, то хоч ви- ' 
бачиться.

Віриться, що й інші керівники зв’язку 
проймуться почуттям відповідальності за ■ 
свою роботу, контролюватимуть роботу ; 
листонош, реагуватимуть на скарги пе- і 
редплатників.

Рейдова бригада: Н. КОМПАНІЄЦЬ — 
перший секретар Новгородці всі, кого РК 
ЛКСМУ, І. РОМАНЕНКО — працівиик 
Новомнргородської райгазети, П. ВОЛО
ЩУК — працівник Гайворонської ранга- Ц 
зети, Г. ПРОКОПЕНКО — спецкор «Мо- |І 
лодого комунара».

ВНЕСОК ЮНИХ
Уже третій тиждень в місті Кіровограді йде двомісячник 

солідарності з народами, що борються за свободу і пеза- 
лсхатість. Бюро міського комітету комсомолу нещодавно 
затвердило постанову «Про проведепия ударного міського 
двомісячника но збору металолому». Лише піонери, ком
сомольці та школярі всіх шкіл зберуть і відправлять па 
склад «Укрвторчормету» 400 тонн металевого брухту, гро
ші. за які будуть перераховані у фонд солідарності.

У міськком комсомолу надійшли повідомлення і про 
участь у двомісячнику комсомольських організацій підпри
ємств та установ. Всього три члени ВЛКСМ, що стоять на 
обліку в комсомольській організації бази сОблкоопліс- 
госпторг». першими перерахували у фонд солідарності 10 
карбованців. Свої внески зробили юнаки та дівчата Бу
днику наукової і технічної пропаганди, міськсанстаиції. 
обласного шпиталю, станції техобслуговування, псресуа- 
ної механізованої колони X? 7, станції швидкої допомоги, 
лабораторії державного нагляду за стандартам:! і вимі
рювального технікою, комбінату хлібопродуктів.

Збір коштів молодих кіровоградців на допомогу наро
дам. що відстоюють свою свободу і незалежність триває.

І. ПОПЕРЕШНЯК, 
зав- відділом комсомольських орга
нізацій Кіровоградського МК 
ЛКСМУ-

СВЯТО ТАНЦЮ

І
 VI обласна декада народного танцю Кіро- 

доградщлнн, присвячена XXIV з’їзду КПРС, 
Стала справжнім святом самодіяльного мяс- 
Іецтва. Своєю народного творчістю митці 
сплели вінок любові рідній Комуністичній 
вартії, П іаснозянку — Леніну.

Танці, кажуть ,душа народу. В цих словак 
захладепяй глибокий зміст. В їх слушності 
перекопуєшся, коли на сцені виступав заслу
жений самодіяльний ансамбль танцю УРСР 
«Дтрань». Своїми яскравими виступами са
мобутній колектив пропагує високу виконав
ську мірц-іервість та культуру. ! в тому, що 
аз цій декаді глядачі гаряче аплодували 
танцюристам колективів Новоукраїиського, 
Ульяновського, Добровеличківського. ЗіЦ- 
м’жиського. Новгородківського та інших ра
йонів. велика заслуга итранців.

Ці оплески були цілком заслуженими: пе
реважна більшість хореографів уміло вико
ристовує у побудові сюжету танцю український 
фемг.ьктор. місцеву тематику, значно зросла 
майстерність танцюристів. Тому такими не
схожими між собою були «Російські танці* 
У виконанні танцювальних колективів колгос
пу імені Шевченка Новгородківського райо
ну та Кіровоградського клубу держторгівлі.

■великою популярністю у глядачів корис» 
тузалися запальні «Кумасі» та Буковин
ський танець», величавий «Російський та- 
цець» та «Стсіїівчанка» у виконанні танцю
вального колективу Новоукраїиського район
ного Будинку культури. За високий ідейнр- 
ХУдожиіЙ зміст репертуару, виконавську та 
Сценічну майстерність иовоукраїнцям вруче- 
аб перехідний кубок обласного управліпнв

культури. Колектив та керівник колективу 
В. Марущак нагороджені Дипломами 1-го 

ступеня.
Дипломами першого ступеня також паго- 

роджені самодіяльний народний ансамбль 
Танцю «Юність» Кіровоградського педінститу
ту імені О. С. Пушкіна, хореографічний ко
лектив Кіровоградського Палацу піонерів, 
ансамбль танцю «Колос» Кіровоградського 
Палацу культури імені Жовтня, танцювальні 
колективи Знам’енського локомотивного депо, 
Бобріїнецького районного Будинку культури, 
БІрківськоі'О сільської^ 

Олсксандрівського району, 
ського Будинку культури 
району. Кіровоградського

Будинку культури 
РІВІІЯІІСЬКОГО СІЛЬ- 
Новоукраїиського 

,....... ........................... Палацу піонерів,
студія циркового мистецтва Кіровоградського 
міського Будинку культури, самодіяльний на
родний ансамбль пісні й танцю «Горлиця» 
Кіровоградського районного Будинку куль
тури та заслужений самодіяльний ансамбль 
танцю УРСР «Ягрань».

Паралельно з 
Кіровоградщини 
курс виконавців

Серед окремих 
розділили дні

обласною декадою танцю 
відбувся IV обласний кон- 

бальннх танців.
пар в класі «Д» перемогу 

_ ......... _ пари: Тетяна Лхлестіна та
Олександр Овсянников, Олена Дідепко тй 
Сергій Тимофеев. В класі «Є» переможцями 
стали Сергій Знмогоров I Тетяна Тищенко.

Пгрелгожцем ІУ-го обласного ионкурсу вико
навців бальних зайців у командному заліку 
став колектив бального танцю Кіровоградсько
го Палацу піонерів.

Ю. Л! ВАШ НИКОВ.

танцювального колеж«

Фото автора. 
Виступає колектив бальних танців КІравограяського зтнпп» .1 4 го «юду радіовиробі. (вгор| зліва) 

Фото Л, островського. 
Російський тапок «Ца околиці, вихону? самоаіяіьпиД ...... ..градського педінституту ІмепІ О С, Пушкіна. ансамбль танцю «Юність» КІропо»

Фото В, КОВПАКА,

ТН8У Добрізського сільського Будинку культури Вільшанського райопу^
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Н 14. Уже погасло світло у 
11 вікнах будників хліборо
бів. А по сільських вулицях в 
напрямку школи наближа
ються поодинокі постаті, 
раптом з-за дерева:

— Стій! Хто йде?
— Свої.
— Пароль?
— «Червоні спалахи». 
Тепер можна пройти

штабу.
У визначений час — псі в 

зборі. Близько 50 юнаків та 
дівчат вишикувались по 
взводах, відділеннях. Коман
дири чітко доповідають про 
готовність до виконання бо
йового завдання. Деякі уточ
нення, сигнал — і всі ви
ходять у ніч...

Так почалася військово- 
спортивна гра в Синьків- 
ській середній школі...

А через кілька днів у 
райком комсомолу звідси 
надійшла заява «... Проси
мо направити нас по ком
сомольських путівках па на
вчання у військові учили
ща...» І підписи — Валерій 
Прилука, Олег Грнгорснко,

1

до

ПАРОЛЬ
Володимир Папуша, Станіс
лав Форосенко, Федір Біло
ус, Анатолій Рнсюк, Воло
димир Яворський.

Може, це тимчасове юна
цьке захоплення, випадкове, 
необдумане? Побувавши в 
Синьках, переконуюсь, іцо 
таке рішення хлопці прий
няли не одразу. Вони давно 
мріяли про військову про
фесію. готували себе до ви
пробувань. І першими їх 
порадниками були вчителі, 
колишні фронтовики. Деся
тикласники знають — вони 
повинні замінити своїх стар
ших товаришів. Це — їх 
обов’язок.

... Ввійшовши п коридор, 
зустрічаюсь з кжармійцями, 
що несуть почесну варту 
біля бюста В. І. Леніна. А 
потім — розмова з ними 
біля гарно виготовлених 
стендів: «Ніхто не забутий,

оДАЗІ і

... Аж в полудень повернув
ся додому. Об їхав двоколкою 
найвіддаленіший від села пше
ничний клин. I оце з втіхою 
казав дружині:

— В окремих місцях по двіс
ті п’ятдесят пудів намолотимо. 
Так що готуйся, в’язальнице, 
крути завчасно перевесла з 
своєю ланкою. Бо моя коса 
вже виклепана.

Ірина Олександрівна кладе на 
стіл наповнений гарячою стра
вою полумисок.

— А хіба голова колгоспу 
теперички без коси не обій
деться? Твоє діло, Прокопе, за 
всім господарством пантрува
ти.

— Ні, з косовицею треба 
впоратись якнайшвидше. І косу 
має взяти кожен мужчина...

Та не довелось голові артілі 
«Червоний господар» Прокопу 
Цимбалюку вийти в стел разом 
з усіма женцями. Його виман
тачену косу несла на ділянку 
сама Ірина Олександрівна. А 
він став матросом..,

* ф ф

V ВИЛЯ гойдає теплохід, ніби 
мізерний дерев’яний чов

ник, І провізор корабельної ап
теки Ніна Махаладзе вже не 
витримує.

— Зробіть мені щось, Маріє 
Сергіївно, — спроквола вимов
ляє вона до лікаря Вєтрової.
— Бо перед очима один туман. 

Відчинилась двері каюги. і жін
ки почули голос старшого санітара 
Прокопа Цимбалюка:

— Потримайтесь ще годину, а там
— Севастополь.

Ніна з подивом глянула на цього 
кремезного велетня, мовила:

— Не розумію, як ви витримуєте. 
Адже не від зросту це залежить, 
Прокопе Назаровичу?

В Севастополі медиків теплохода 
«Абхазія» вже чекав портовий ко
мендант.

— Понимайте на сотню більше. 
Бо вогонь вже па Мскензієвих го
рах,

І ось до трапу наблизились 
перші пасажири «Абхазії». З 
перебинтованими головами, на 
милицях, стояли звивистою ше-

да.
Тепер ці хлопці

15 квітня 1971 року

си- 
на- 
про 

неда-

„ЧЕРВОНІ СПАЛАХИ
ніщо не забуто», «Герої 
громадянської війни», «Ге
рої Великої. Вітчизняної 
війни», біля входу В ВІЙ
СЬКОВИЙ кабінет.

Хлопці розповідають де
тально про кожен розділ фо- 
томоптажів, діаграм, згаду
ють героїчні біоі рафії своїх 
земляків.

Нарешті, відвідини уроків 
ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Вчи
тель М. Бондар приймає за
лік з матеріальної частини 
вогнестрільної, зброї, Висту
пає один, другий, третій 
учень. На столі — карабін, 
автомат, гвинтівка. І все це 
для старшокласників добре 
знайомі речі. З ними вони 
виходили ва вогневий ру
біж. брали участь у воєні
зованій грі. Далі — розмо
ва про Статут Збройних 
Сил Радянського Союзу, іс
торію Радянської Армії, її

ОПЕРАЦІЯ «ПОШУК» ------

легендарних воїнів. Згаду
ють Маресьева, Матросова, 
а потім про своїх земляків і 
тих, хто визволяв Ульянов
ський район від німецько- 
фашис гських ^загарбників. 
Учні захоплено ведуть опо
відь про Героїв Радянсько
го Союзу Архипа Маніту, 
Логвина Червонів, Івана 
Ловорозніока. І вже з цих 
пристрасних слів видно, як 
ці шістнадцятирічні юнаки 
хочуть в усьому бути схо
жими на своїх прославле
них земляків...

Через кілька днів зустрі
чаюсь з директором школи 
С. Д. Вигнаним в Ульянов- 
ці. Запитую про новини. 
Розповідає:

— Оце були в селі колиш
ні наші випускники Валерій 
Форосенко та Валерій Груз

ії відпустку прибули.
— відміннії-

ки бойової 1 політичної під
готовки. Отож ми і влаш
тували зустріч школярів з 
молодими воїнами, а потім 
разом з колюспниками ви
провадили їх знову в дале
ку дорогу.

Згадує Сергій Дорофійо
вич, як старшокласники на 
лижах вирушали в ліс. бра
ли участь у воєнізованій ес
тафеті, відвідували місця, 
де точились бої партизанів 
з гітлерівцями. Потім додаЄ:

— Невдовзі у нас навчан
ня з цивільної оборони і зно
ву воєнізована гра «Зірни
ця». Готуємось також до 
відкриття військово-спортив
ного табору. Перед цим про
ведемо змагання з кульової 
стрільби. Хочемо, щоб усі 
комсомольці школи викона
ли нормативи комплексу 
ГЗБ,

Останнє ПО“ІЛОаДЛІл1?
с. Вигнаного мене найбільш 
шс зацікавило:

— в травні у нас за трц- 
іищіею — військово-спортнвн* 
свято. До нього готуються І 
юнармійці. І вгтеранн ній* 
НІІ Будуть спортивні поєдинки, буде парад старшу 
класників, одягнених У він 
ськову форму. Виступлять 
молоді поїли, ЯКІ повер
нуться після служби в рід
но село. А біля обелісків на
шим визволителям, перед 
ветеранами — звучатиме 
клятва юнармійців.

В- МЕЛЬНИЧУК, 
працівник райгазети 
«Ленінець».
с. Синьки. 
Ульяновського району,

«Абхазії» зійшов на берег. 
Санчастину розділили. Одні 
мали завдання перейти на інші 
транспорти, а решта стала 
пліч-о-пліч з оборонцями міс
та...

СОЛДАТ
ПОВЕРНУВСЯ

До пірсу, 
доставити

рентою ті, хто ще вчо
ра відбивав атаки ос
каженілих фашистів. 
А далі з автомашин 
зносили знепритомні
лих моряків, десантни 
ків. Прокіп Назарович 
з Андрієм Бондарен
ком бігли 
поспішали
на теплохід своїх май
бутніх пацієнтів.
. Перша сотня, друга, 
третя... .

— Вже заповнені і пер
шокласні салони,—допо
відає лікар Джігурда ка
пітану III рангу Реброву.

А Бондаренко:
— Всі місця зайняті. 

Стелимо на підлозі.
— Давай у пашу каю

ту. — обзивається 
балюк. — Всеодно 
ніколи спати.

Нарешті теплохід 
лишає порт. І тоді 
хірургів, медсестер, 

ще більша напруга.

Цн ін
шім

за
для 
са-

нітарів
Прибули в Туапсе, перенесли 

поранених в штольню. Г знову 
— в далекий рейс. Везли в 
Севастополь снаряди, м’ясо, 
кілька сот солдатів. Раптом 
опівночі теплохід гойднуло, 
мов під час. велетенського 
шторму. Всі, хто спав, прокину
лись. Хтось з бійців рушив на 
палубу, та назустріч йому Цим
балюк:

— Спокій, перш за все спо
кій, товаришу. Передай своїм, 
що нічого страшного не скої
лось. Просто крутий поворот.

А перед ранком заспокою
вав дівчат-медсестер, які виру
шили в море вперше. Тільки 
лікареві Джігурді_сказав прав
ду:

— Розірвалась міна. За де
кілька метрів від «Абхазії». Від 
поштовху вийшли з ладу деякі 
механізми. Тепер там, внизу, і 
механік Терлецький засукав 
рукава, Я теж тільки-но відти.

А в Севастополі з нетерпін
ням чекали «Абхазію»...
ҐЧ СЬ уже Цимбалюк з Бонда

ренком перенесли остан
ній десяток поранених. І тоді 
Прокіп Назарович відкликав 
Ольгу Джігурду.

— Отих двох здорозил, що 
я волік на плечах, треба пере
вірити. Щось дуже лукаві очі 
в них.

В Туапсе, допомігши винести вої
нів у штольню, Прокіп Назарович 
відпросився па берег. І в коменда
туру.

— Я забрав з Севастополя двох 
дизертирів. Дозвольте тепер мені 
па їх місце, Я більше не можу бу
ти вантажником. Мені б туди...

А стомлений офіцер одрізав:
— Ваша сила потрібна на «Абха

зії». Ось зробите своє діло, тоді по
бачимо... !

... Весною сорок другого 
«Абхазія» робила свої останні 
рейси до Севастополя. Ворожі 
літаки сипали в море сотні 
бомб. І швартуватись дове
лось аж біля Сухої Балки, Там 
на очах Прокопа Цимбалюка 
загинув теплохід «Сванетія», 
Незабаром весь медперсонал

ф ф ф

СЭ А РІК війни Ірина Олександ- 
рівна не отримала жодної 

звістки від чоловіка, і- тільки 
влітку сорок другого їй пере
дали пожовклий номер газети 
«Красный черноморец». Там 
було видруковано фотопорт
рет Прокопа Назаровича. І ще 
короткий підпис: «Старший са
нітар П. Цимбалюк самовідда
но працює на своєму бойово
му посту».

Це вже після того, як з сіль
ради принесли тривожну звіст
ку: «Ваш чоловік, Цимбалюк 
Прокіп Назарович, уродженець 
села Сухий Ташлик Вільшан- 
ського району, в бою за нашу 
соціалістичну Вітчизну пропав 
безвісті у квітні . 1942 року».

Проливала сльози. Та часом 
до неї приходила й надія. Тоді 
міркувала: «Стривай, 
ж десятого червня 
нього писала газета? Значить в 
квітні він не загинув...».

І'^ке після війни Ірина Олександ
рівна отримує лист від' незнайомо
го офіцера Миколи Романсика: 
«Пробачте мені, що пишу про ре
чі, зв’язані з вашим горем. Я писав 
про це, ще будучи в армії. Але по
тім через півтора тижня переїхав 
в інше місце, і тому відповіді від 
нас не отримав. Ви, може, .“і писали 
мені.

Я тоді повідомляв вам про вашо
го чоловіка і батька дітей, з яким 
я був в близьких стосунках і бага
то пережив, турбуючись про збере
ження його життя. В кінці 1913 ро
ку побачив його у тяжкому стані, 
він не міг ходити. Життя його під
точувалось 
ли 
писати 
вас. А 
ремно. 
лі...»

Далі 
14.2.1946. 
товський

Кілька 
хотіла розшукати автора цього лис
та, але її старання були марними.

І понині вона не 
Прокопа нестало 
третьому...

ДОДОМУ...
На синьому оксамиті — золото 

світла ліхтарів. А на цьому фоні ес
кіз обеліска радянському воїнові, 
який тримає у правій руці м?ч, а лі
вою тулить ДО серця немовля. Все 
це на сцені Палацу культури.

А в залі — люди різних поколінь.
Ось в залі з’явилися воїни. Стро

йовим кроком промарширували до 
сцени...

Так почався тематичний вечір 
«Солдат повернувся додому», орга
нізований в Онуфріївському ‘ Палаці 
культури імені Т. Г. Шевченка 
культармійцями та комсомольськи
ми активістами. Його навіть можна 
було б назвати святом зустрічі з 
воїнами, що відслужили ц Армії і 
знову повернулися в рідний колгосп, 
на підприємство.

Лунає команда:

— Струнко!
Працівник райвійськкомату капі

тан В. Заєць віддає рапорт секрета
рю райкому партії В. Ткачуку. А то
ді звертається до воїнів:

— Ви з честю виконали батьківські 
накази. Як і належить справжнім 
патріотам своєї Вітчизни, пильно 
стояли на сторожі мирної праці ра
дянських людей. Тепер запрошуємо , 
в свою трудову сім’ю.

Дівчата о українських вишиванках 
піднесли на рушниках хлопцям 
хліб-сіль.

Від імені звільнених у запас ви
ступає П. Ялнсоветськнй. Він, при
їхавши в рідне село, став завідую'? 
чим майстернею колгоспу імепі 
Щорса. ■ ' " '

А потім взяв слово учень Онуф- 
ріїпської СШ Віктор Грушка.

— Ви добре служили, — сказав 
допризовник. — І про вас ми чули >і 
чуємо тільки гарні слова. Незаба
ром наша черга, і ми обіцяємо вам 
бути гідною зміною.

Т. 31НЧЕНКО.
с. Онуфріївна.

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

а чому 
ще про

па моїх очах, 
покидали. І він просив 

вам, що думає тепер 
життя своє прожни
Бо віддав його Батьківщи-

час написання листа: 
І адреса: Одесса, Лермой- 
курорт, другий корпус... 
разів Ірина Олександрівна

вневнена, що її 
тоді, в сорок

* ф

Вона показує 
яблуні, принадні мальви, 
посадив перед війною Прокіп 
Назарович. Потім веде через 
город в долину. Я дивуюсь, 
як ця старенька жінка могла 
навести порядок і нз городі, і 
в садку, причепурити хату.

А вона відповідає:
— Прокіп любив, щоб те міс

це, де живе людина, було о 
красі.

І даруючи мені його фото
знімок, мовила:

— Кажете, що писатимете 
про нього. То добре. Може, 
хтось обізветься, може, хтось 
ще щось знає про мого Проко
па...

ф

мені розкішні 
які

М. ШЕВЧУК, 
с. Сухий Ташлик 
Вільшапського району

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

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

Б К 01087. Індекс 61197.

Робота по військово-патріотичному вихованню молоді—один з головних нач 
прямків діяльності комсомольської організації Кіровоградського будівельного 

технікуму. Зустрічі з ветеранами, походи по місцях бойової слави своїх батьків 
військово-спортивні ігри вже стали буденними справами комсомольських акти
вістів. Нині студенти технікуму готуються до заліку з військово-технічної ПІДГО
ТОВКИ. Допомагає юнакам та дівчатам офіцер Олександр Іванович Ринді».

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО,

• СПОРТ

На честь Дня космонавтики
Минулої неділі НЯЙСНЛШІІІПІ юні ве

логонщики Кіровоградщини розіграли 
кубок обласного комітету по фізкуль- 
турі і спорту, встановлений на честь 
Дня космонавтики. Хлопці змагалися 
на дистанції 40, дівчата — 20 кіло
метрів. " ’ £ ’ '• Я * -яв-

Перше місце серед юнаків розіїрали

між собою олексаидрійці Микола Ря- 
бінюк та Володимир Ганжа. які пока«, 
зали однаковий час — 1 година 10 хвив 

л*,н псс™- Переможцем став 
м. Рябінкж, третє місце у Кіровоград« 
ця Григорія Манжоса.

Серед дівчат'з часом 42 хвилини 2 
секунди перемогла кіровоградкаТОлій 
Богданова. . ,

. Кубок вибороли велосипедисти Кіро« 
ГЙХ.)““ * 2

Ю. СТОРЧАК.

В. БУТЬ
ЧЕМПІОН
УКРАЇНИ

ПОГОДА

Сьогодні 
вдень (15 квіт« 
ня) передба« 
чається мінли. 
ва хмарність. 
Вігер — пів
нічний, помір
ний. Темпера« 
тура повітря-« 
5—10 градусів 
тепла.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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«Б^е’вісник» уТУб"'Гу наВ2?Д|лометоіпР1ХСТІ Укрради СДС2 
РИ Володимир" БутУь“аОлейтТДюк!РС 'ОГРаАСЬКІ ТЧ 
ськ^педйІс%ту₽4УіїеаніУ^ Кіровоград^
дистанцію за 1 Жу Г хвил.шу 4?^’’? Буть подола» 
України, а студент 4-го курсу О Япунок стла І|СМПІ0П0^ 
попереду себе лише вскоппгм»!.- V ЦУ- К’ пропустившії 
ЦІЇ майстра спорту СРСРРканлйпЛ^Ра,,,Иі "а.,ц|іі Днста»? 
країни киянина Миколу ТелепЙ станові •’СЬКу зб1р"^ 
(1,02,35). "'пуна, став третім призером!

10. МИХАЙЛОВ. 4

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
„А,ЕА,ЛЯ. 18 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 12.00 -<
Для дітей. Роби з на
ми, роби, як ми, роби краще 
вас». (НДР), із.ОО - Для ВОї- 
НІН Радянської Армії I Флоту, 
(М). 13.30 — «Псршоцвіт». Кон
церт учнів Кіровоградської 
музшколи. (Кіровоград), 14.00— 
Телефільм. (Кіровоград). 14.15 
- «Юровоградщнна Па еубот. 
пику», (Кіровоград), ц.30 _ 
чем>ФШМ <'М" йшли 3 ,ЛЛІ’ 
ісм». III частина. (К). 15.00 - 

Кольорове телебачення. Чем- 
піопат СРСР 3 футСола< 
'їпПаРТаКІ> (Л’> - «Д""амо» 
пие п ’ В ПЄРСРПІ - телсі'й- 
Р « іель», (Кіровоград). 16.45

К?1»УД(°К)"11Пя ппФ,ЛЬМ <Ма«СИИ«. 
, " • (К)-?8-°0 - Новини. (МЬ 

<м>.-

наРа(М)3 224°кКІ"оп1кт°1>іЬ 
лебаченпя п~ КолііОРове “ф 
(М) 23 яп‘ *^СІИ"11 мелодії« 
' '• 23'3° - Новини. (ЛІ),
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