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"пролетарі всіх ЄДНАЙТЕСЯ!
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Молоді гвардійці ланів Кіро- 
воградщини пам'ятають: у рік 
50-річчя першого п'ятирічного 
плану розвитку народного госпо
дарства СРСР разом 
ми хліборобами вони 
лися:

одержати валовий 
З мільйони 124 тисячі

продати його державі 1 міль
йон 434,1 тисячі тонн:

одержати з гектара по 34 
центнери зернових.

зі старши- 
зобов'яза-

збір зерна
тонн;

перша калинка

ПРОПАГАНДИСТ

Нині на Кіровоградщині в 1277 ком
сомольських політгуртках і семінарах 
навчається близько 33 тисяч юнаків 
та дівчат. Аудиторія особлива — мо
лодіжна. Люди здебільшого із серед
ньою освітою, добре поінформовані в 
подіях внутрішньополітичного і між
народного життя. І в той же час лю
ди, які прагнуть підвищувати свій 
ідейно-політичний рівень, оволодівати 
марксистсько-лснікською теорією.

«Неможливо переоцінити значення 
глибокого і систематичного засвоєн
ня цієї революційної науки, — сказав . 
на XVIII з’їзді ВЛКСМ Леонід Ілліч 
Брежнев. — Свідомого, вдумливого 
засвоєння, а не механічного заучу
вання окремих істин І формул».

Навчальний рік, що незабаром за
вершується, буде і для слухачів, і для 
комсомольських пропагандистів плід
ним. Грунтовно вивчено матеріали 
XXV з’їзду КПРС, липневого та листо
падового (1978 р.) Пленумів ЦК КПРС, 
десятої сесії Верховної Ради СРСР 
дев’ятого скликання, XVIII з’їзду 
ВЛКСМ. У багатьох гуртках і семіна
рах заняття пройшли на високому 
рівні, що свідчить про творчий підхід 
пропагандистів до їх підготовки і про
ведення. А творчий підхід — це на
самперед особиста зацікавленість ком
сомольського пропагандиста у реаль
них результатах за.чять, .у Глибокому 
засвоєнні слухачами поданого мате
ріалу. Саме така зацікавленість, а от
же й творчий підхід до політичного й 
економічного навчання молоді при
таманні нращим в області керівникам 
політгуртків — С. П. Авраменку з ко
вальсько-пресового цеху заводу «Чер
вона зірка». О. А. Кудинбвій з Онуф- 
ріївсьної райсільгосптехнінй, Л. (я За
порожець з нолгоспу імені Тельмана 
Иомпаніївського району, в. І. Мукоїді 
з колгоспу імені Леніна Новгоиодків- 
ського району та багатьом іншим.

Не варто чекати 'такої віддачі там, 
де заняття позначені схематизмом, 
поверховістю аналізу, де пропаган
дист проводить їх заради «галочки» 
б плані, практикуючи лише пасивні 
форми, суть яких зводиться до того, 
аби «відчитати» певну тему, не тур
буючись про її засвоєння слухачами. 
Така практика нічого, крім «галочки» 
й нє дасть. 1

Велику роль у підвищенні якості 
проведення політзанять грає матері
альна база. До цього часу окремі ка
бінети комсомольського політнавчан- 
ня створено лише в колгоспі імені 
Леніна Новгородківського та в колгос
пі імені Карла Маркса Добровеличків. 

.ського’районів. В багатьох гуртках і 
семінарах заняття проводяться в не
задовільних умовах, що, звичайно, не 
сприяє засвоєнню теоретичною ма
теріалу.

Лише 87 процентів комсомольських 
пропагандистів працюють за особис
тими творчими планами. А ці плани, 
неухильне їх виконання с обов’язко
вою умовою участі в русі «Пропаган
дист і агітатор — п’ятирічці ефектив
ності і якості».

Закінчується рік в мережі комсо
мольського політичного та економіч
ного навчання. Необхідно детально 
продумати, визначити теми підсум
кових занять, підготувати питання до 
співбесід і заліків, ширше практику
вати Ленінські уроки, зустрічі з ве
теранами війни і праці, героями пер
ших п’ятирічок. Адже нині країна го
тується відзначити 'л “*■— • ------

^’ -п’ятирічного плану
----- — ■ —

?

50-річчя першого 
розвитку народ- 

СРСР.
залучати найак- 

до агітаторської 
роботи, бо «молодий ленінець пови
нен’ бути активним політичним бій
цем»... А таким він може стати лише 
тоді, коли пропагандист озброііь 
його всіма тими знаннями, яними 
сильний політичний боєць.

мого господарства 
Треба активніше 

тквніших слухачів

УРОЖАЙ-79

Ульяновка

Мала Виска

вправністю, працьсви-

Новоархангельськ
ІИ-

I. КОРЗУНА та В. ГРИБА.

працювати 
повною 

по-комсомольсьчо-

у першому ВІДДІЛКУ 
І доброякісно СІГ’В 

а тепер сіє однорічні

•;с- ; *

Хлібороби нолгоспу імені XX з’їзду КПРС Новоукраїнсьного 
району цінують ножну погожу годину, адже еони зобов’язали
ся в четвертому році п’ятирічки виростити по 43,7 центнера 
зернових на кожному гектарі посіву.

Всі ланки складного посівного конвейєра тут діють чітно, 
злагоджено. Раніше за інших почали сівбу механізатори ком
плексного загону, очолюваного І. І. Кравчуком та комісаром 
Л. С. Білобабченком з бригади двічі Героя Соціалістичної Пра
ці, депутата Верховної Ради СРСР О. В. Гіталова. Шофер 

Г. ГЛУЩЕНКО (на знімну вгорі) лідирує серед комсомольців. 
Він без затримки доставляє в поле насіння і мінеральні добрі

Сійся, родися, щедре поле невтомних гіталозців!

Фото

РОБІТНИЧА ЗМІНА

Якби 
не товариш 
Гриппа...

— Один із кращих на
ших наставників, — відре
комендував літнього чолові
ка секретар комсомольської 
організації Зііам’янськопо 
локомотивного депо Воло
димир Мурга.

— Роман Романович Дво- 
ряпінов, — неквапливо по
дав руку майстер.

У кожному ного русі, в 
усій поставі , відчувається 
впевненість робочої людини, 
яка-звикла до поваги това
ришів, до того, що • йоі о 
слово має вагу. Роман Ро-‘ 
маповнч — справжній май
стер своєї справи. В локо

мотивному депо пін працює 
вже близько трьох десятків 
років, має п’ятий виробни
чий розряд, кожне завдан
ня виконує ювелірно. Така 
людина справді заслуговує 
на високе звання наставни
ка.

А поруч верстата ветера
на стояв рожевощокий, 
юний Сергій Філіпснко, 
випускник шостої Зяам’ян- 
ської школи. Наставник і 
підопічний. Як склалися їхні 
стосунки? Чи зрозуміли, чи 
поважають один одного?

— Роман Романович — 
не ...вищий клас! — намага
ється . точніше висловити 
свою думку Сергій.

— Зробимо з хлопця 
справжнього майстра, — 
впевнено каже Р. Р. Дноря- 

,вінов.
(Закінчення на 2-й стор.).

Весняні польові роботи в 
районі набирають темпів У бо
ротьбу за високий урожай чет
вертого року п’ятирічки вклю
чилося 130 молодих механіза
торів, серед яких 97 комсо
мольців. На час посівної кам
панії в господарствах створено 
14 комсомольських груп.

Вісімнадцять молодих трак
тористів закривають бологу, 
готують грунт, сіють ранні зер- 
НОЕІ в колгоспі імені Фрунзе. 
Володимир Дзюбар. напои- 
клад, боронуючи зяб за зміну 
виконує півтори норми. Олек
сій Ільїн позавчора закульти
вував грунт на 24 гектарах, хо
ча нормою передбачено 16.

У колгоспі імені Ульянова 
комсомолець Віктор Козарчук 
за один лише день трактором 
Т-150 заборонував 123 гектари.

Торік хлібороби району за
воювали першість у республіці 
по ерожайності озимої пшени
ці, вони настроєні й нинішньо- 
ю року добитися щедрої від
дачі кожного гектара поля.

Два дні тому трудівники кол
госпу імені Леніна читали 
‘блискавку». В ній повідомля
лося, що комсомольсько-моло
діжний екіпаж посівного агре
гату в складі тракториста Ми
коли Гаврищука, сівальничів 
Григорія Лук’янченка, Андрія 
Козловцл та Віталія Стецкжа 
за зміну трьома сівалками 
поклав у грунт ячмінь на 37 
гектарах. значно перевико
навши норму.

Впоравшись із ранніми зер
новими, хлопці сіятимуть інші 
культури.

Кіровоградський 
район

Увесь зяблевий нлин у КОЛ
ГОСПІ імені Ульянова вже за- 

НА ПОКЛИК «ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

«піиини готуються до свята комуністичної прац; учні »на- 
м’янсьного міського технічного училища № 2 Вони вже скла
ли і схвалили план робіт на нинішньому суботничу: кілька 
груп працюватиме на будівництві першого в місті дєе’яті по
верхового будинку, інші збиратимуть металолом, садитимуть 
дерева, впорядковуватимуть сквер імені Петровсьнсго вули
ці. територію училища. Зароблені на суботничу гроші будуть 
перераховані у фонд миру.

На знімну: Олександр ПАСТУХОВ. Таміла СТЕФАНОВА 
і Наталка ЯКИМЕНКО разом з головою учпрофкому Г. М. БОН

ДАРЕНКОМ за складанням плану проведення «чересноі су
боти»,

Фото Б. ВІТОХІНА.

борсновано. Чорніє свіжа ріл
ля, прогрівається на теплому 
весняному сонці грунт Добре 
попрацював на закритті воло
ги комсомолець Віктор Дишло
вий На його рахунку — ніль- 
ка сотень гектарів оброблено
го поля.

Нині в господарстві повним 
ходом іде сівба ранніх зерно
вих. Віктор успішно культивує 
грунт.

Серед механізаторів і шофе
рів радгоспу «Кіровоград
ський» — 38 комсомольців Усі 
вони беруть активну участь у 
весняних польових роботах. 
Багато молодих хліборобів ві
домі землякам своєю невтом
ністю, 
тісно.

Так, 
швидко 
ячмінь, 
Трави Валентин Сидоренко; не 
примушують себе ченати бра
ти Анатолій і Сергій Здори, 
котрі доставляють у поле по
сівний матеріал У відділку № 4 
успішно культивують грунт 
Сергій Битко і Станіслав Грс- 
сул, у другому відділку --- ІЕЗН
Кононенко

Хороше слово тут можна по
чути про ВПЛІЇВ грузсЕИКІг Во
лодимира Малюту Сергія Ца- 
ралунгу, Станіслава Бсрдіяна— 
вони бозять зерно до посівних 
машин.

Агрегати працюють у полі е 
дві зміни Безпосередньо в за
гінку механізаторам доставля 
ють усе необхідне, в тому чис
лі смачні гарячі страви. Член 
ВЛКСМ Микола Фурдуй до
ставляє на ниву пальне Всти
гає хлопець від одного до дру
гого агрегату, з одного поля 
на інше Бо на комсомольських 
зборах, шо відбулися перед 
початком весняних польових 
робіт, було ухвалено: жодної 
хвилини простою, 
високопродуктивно, з 
віддачею,
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Т>ЖЕ КІЛЬКА років у нашому 

господарстві працює гурток 
комсомольської політичної осві
ти. Сімнадцять юнаків і дізчат 
навчаються в ньому. Серед них—• 
механізатори і тваринники, водії 
автомобілів і виховательки дитя
чого садка, працівники контори і' 
рільники. Всіх об’єднує спільне 
бажання глибоко вивчати ленін
ську теоретичну спадщину, осно
ви політичних та економічних 
знань, набути навиків агітаційно- 
масової роботи в трудових ко
лективах, навчитись правильно 
розбиратися в подіях внутрішньо
го життя країни, аналізувати і уза
гальнювати процеси комуністич
ного будівництва.

Цього року ми вивчаємо курс 
«Молоді про партію». Гуртком, як 
і торік, керує пропагандист В. І.

віді чи співбесіди, щоразу пише 
розгорнутий план проведення за
няття. Кожна його розповідь на
сичена прикладами з життя кол
госпу, району, області, країни.

Знаючи різень освіти, нахили і 
здібності кожного з нас, В. І. Му
коїда прагне щоразу проводити 
заняття у формі розповідей, бе
сід. Інколи він разом зі слухача
ми неначе робить екскурсію в 
далеке минуле, щоб показати іс
торичний зв'язок подій. Так, на
приклад, при вивченні теми 'В. І. 
Ленін — засновник пролетарської 
партії нового типу» пропагандист 
підвів слухачів до розуміння мож
ливості створення такої партії в 
домарксистський період, змалю
вав слухачам ту історичну обста
новку, в якій жили робітники і се
ляни, ту боротьбу, яку вони вели

ДО ПОЛІТЗДНЯТТЯ

ПРО ТЕ, ЯК У КОЛГОСПІ ІМЕНІ ЛЕНІНА НС2ГОРОДКІВ- 
СЬКОГО РАЙОНУ ОРГАНІЗОВАНО ПОЛІТИЧНЕ НАВЧАН
НЯ МОЛОДІ, РОЗПОВІДАЄ СЛУХАЧКА ЛЮДМИЛА ЛИ- 
ХОВЕНКО.

Мукоїда. Віктор Іванович з усією 
партійною відповідальністю і сер
йозністю виконує це доручення, з 
великою пропагандистською май
стерністю веде політичні заняття, 
еміло провадить ідейно-вихоану 
роботу серед комсомольців. Ні
коли не буває зривів або перене
сень занять.

Розуміючи важливість політич
ного навчання молоді, партком, 
правління колгоспу і комсомоль
ський комітет подбали перш за 
все про його матеріальну базу. 
Зокрема, допомогли обладнали 
кабіне* комсомольської політосві
ти на громадських засадах. У ньо
му й проходять заняття.

Кабінет оформлено за вимога
ми сьогоднішнього дня. Тут е 
стенди «Як працювати самостійно 
над книгою», «Наші досягнення за 
роки п’ятирічок» та інші, папки з 
усіма важливими партійними, дер
жавними й комсомольськими до
кументами, з газетами і журнала
ми, статтями, численні діаграми, 
таблиці, схеми, графіки, бібліотеч
ка політичної літератури тощо.

Допомогли оформити кабінет 
художник колгоспу В. М. Коден- 
цев, секретар комсомольської ор
ганізації Надія Проаодіян, комсо
молка Єза Борсук та інші слухачі 
політгуртка. Вони ж зібрали бага
то різних матеріалів і даних для 
папок, стендів, діаграм, таблиць 
та інших наочних посібників. Є в 
кабінеті й апарат «Леті» з кілько
ма десятками діафільмів. Ними з 
успіхом користуємось на заняттях.

Для того, щоб заняття проходи
ли цікаво й змістовно, щоб ком
сомольці грунтовно засвоювали 
матеріал, що вивчається, пропа
гандист В. І. Мукоїда заздалегідь 
добре готується до лекцїі, розпо-

за своє виззолення. Тут же пока
зав всесвітньо-історичну МІСІЮ 
пролетаріату як головної і про
відної сили в боротьбі трудящих 
за повалення капіталізму і пере
могу соціалізму.

Під час розповіді Віктор Івано
вич назів цікаві приклади з місце
вого життя, підкріпив сказане 
ілюстраціями, таблицями, діагра
мами. До речі, для закріплення 
матеріалу пропагандист нерідко 
ставить запитання слухачам і з їх
ніх відповідей робить висновки 
про те, як вони засвоїли новий 
матеріал програми.

Кожне заняття в комсомоль
ському політгуртку починається з 
огляду оснозних подій, що відбу
лися в нашій країні і за рубежем 
за минулий тиждень. Найчастіше 
роблять це самі слухачі.

В. І. Мукоїда вчить комсомоль
ців самостійно працювати над 
книгою, вміння читати і конспек
тувати політичну літературу, тво
ри класиків марксизму-ленінізму. 
Великий інтерес у слухачів викли
кають спільне читання, обговорен
ня та конспектування окремих 
творів К. Маркса, Ф. Енгельса, 
В. І. Леніна.

Розвиткові актизності слухачів 
на заняттях, у самостійній роботі 
над підвищенням свого ідейно- 
політичного рівня служать і прак
тичні завдання. Наприклад, слуха
чі Надія Сокіл, Світлана Бубир 
дістали завдання дібрати матеріа
ли та фотографії і виготовити фо
томонтаж про життя і діяльність 
В. І, Леніна. Комсомольці Фаїна 
Ярмошик, Валентина Демченко і 
Надія Кононенко готують дані 
про зростання виробництва зерна

в колгоспі за роки десятої п яти- 
річки. Слухачі Олена ЗубрицЬка, 
Євз Борсук, Микола Карпенко і 
Петро Кумпан підготували рефе
рати по матеріалах липневого • 
листопадового (1978 р.) Пленумів 
ЦК КПРС, Надія Прозсдіян напи
сала лекцію за матеріалами лис
топадового (1978 р.) Пленуму ЦК 
КПРС. і виступила з нею перед 
механізаторами першої трактор
ної бригади. Бесіди про Всесоюз
ний перепис населення і досяг
нення нашої країни та колгоспу 
за роки десятої п’ятирічки під
готували і провели в колективах 
трудівників Єва Борсук, Олена 
ЗуЬрицька.

Виконуючи практичні завдання, 
аналізуючи конкретні життьзі 
факти і явища, слухачі глибше 
усвідомлюють велич сьогоднішніх 
завдань, визначених XXV з їздом 
КПРС, свою відповідальність за їх 
виконання, розуміють те, ялим 
повинен бути їхній особистий 
вклад у дальше зростання еконо
міки господарства, підвищення 
добробуту і культурного рівня 
трудівників села, всього радян
ською народу.

Розглядаючи кожну тему, най
різноманітніші питання радян
ською способу ЖИТТЯ пропаг-зн- : 
дист підзодить своїх слухачів %о 
виснозку про необхідність умни 
практично втілювати в життя на
буті знання, вести наполегливу 
боротьбу за здійснення ідей і 
планів Комуністичної парти, Ра
дянського уряду. І тому не ви
падково більшість слухачів є агі
таторами, політінформаюрагяи. 
Вони, як правило, і кращі вироб
ничники. Багато комсомольців 
продовжують навчання чи готую
ться стати студентами вищих та 
учнями середніх спеціальних на
вчальних закладів. Приємно й те, 
що чимало недавніх слухачів си
стеми комсомольської політосві
ти стали членами і кандидатами в 
члени КПРС. Серед них — Олек
сандр Кривенко, Валерій Богдан, 
Володимир Гапляк, Сергій Коно
ненко, Андрій Ялпута. Понад 90 
процентів слухачів — ударники 
комуністичної праці, переможці 
соціалістичного змагання, мають 
урядові нагороди. Це Петро Кум- 
П4Н, Надія Сокіл, Микола Карпен
ко, Микола Огсренкз, Наділ Про- 
еодіяи та інші.

Партійна організація і комітет 
комсомолу постійно подають до
помогу юнакам і дізчатам кол
госпу з оволодінні марксистсько- 
ленінською теорією, стзорююіь 
для цього всі умови. Разом з тим 
під неослабним контролем три
мають роботу комсомольського 
політгуртка.

Так, нещодавно на партійних 
зборах слухалось питання про 
стан навчання з мережі комсо
мольської політосвіти. Звітував 
пропагандист В. І. Мукоїда. Трохи 
пізніше це ж питання обговорю
вали на засіданні комітету комсо
мольської організації. Крім тою, 
на комсомольських зборах ми 
слухаємо звіти окремих комсо
мольців про те, як зони працю
ють над підвищенням свого ідей
но-політичного рівня, яку участь 
беруть у громадському житті ко
лективу.

Л. ЛЙХОВЕНКО, 
слухач політгуртка «Молоді 
про партію».

Якби РОБІТНИЧА ЗМІНА

не товариш
Г риппа

(Продовження. Поч. 
на 1-й сюр ].1-Й СТОр.}.

навчається у ка
нонад чотири мі* 
багато що вміє 

Власне, недалеко 
коли хлопець махн- 

розряд і

Сергій 
ставника 
сині, вже 
зроинт и. 
той час\
ме впро'бпичпіг 
стане повноправним членом 
робітничої сім і. Це може 
тільки порадувати. І цьому 
іциро радіє Роман Романо
вич. Бо успіх учня — то ус
піх і наставника, його вели
ка радість.

Буде з Сергія справжній 
майстер, що справиться з 
будь-яким завданням, завж
ди викопає норму, даєш ви
сокоякісну продукцію. В 
цьому наставник бачиш 
кінцевий результат своїх зу- 
сн ть. А 
цевил, 
Скільки 
стільки 
та їхні 
зивали 
пер ця назва звучить образ
ливо. Бо змінилася сама 
суть стосунків між тим, хто 
навчає, і тим, хто вчиться, 
змінилася мета навчання.

11а жаль, це всі наставни
ки локомотивного депо (та 
іі багатьох інших підпри
ємств області (розуміють 
це. Для деяких головне — 
дати юнакові чи дівчині 
спеціальність, зробиш фа
хівцем. Це важливо, але 
це не головне. Наставник 
— нє-рш за все вихователь, 
педагог. Наставництво — 
один з яскравих виявів ра
дянського 
чудова 
часу, ь 
ховпе 
лінь 
кровна 
нільсіва у вихованні справ
жньої зміни робітничого 
класу.

Роман Романович бачить
ся із Сергієм тільки па ро
боті. Л часто трапляється 
так, що вихователь і учень 
не спілкуються добу ‘НІ 
більше, бо робоча зміна уч
ня не завжди збігається з 
робочим графіком вихова
теля. Живуть вони в різних 
кінцях Знам’янки, тому 
немає можливості поговори
ти, скажімо, по дорозі до
дому. 11а запитання, чи бу
вав наставник у сім’ї Сер
гія, Роман Романович зди
вовано поглянув: йому це 
й на думку не спадало.

Не треба це розуміти як 
звинувачення в неуважності 
до учня. В депо близько ста 
п'ятдесяти робітників-на- 
ставнинів і майже всі вони 
вважають своїм основним 
обов’язком дати учням спе
ціальність. Про виховання 
підопічного як громадянина 
тут майже не дбають. Слю
сар Іван Васильович Боч
ко — заступник голови ра
ди наставників депо, але и 
він вважає, що першочерго
ве завдання наставника — 
навчити учня працювати. У 
нього зараз двоє підопіч
них — Сергій Здихальський 
і Олександр Воробченко. Та 
про те, щоб, скажімо, пі ги з 
хлопцями в кіно чи бібліо
теку, й мови не було. Прос
то не заведено це на під
приємстві.

А жаль Володимир Мур- 
га навів цифри, які насто
рожують. Ось вони. Мину
лого року з різних причин 
ЗВІЛЬНИЛОСЯ з роботи В де
по 373 робігпнкн. з-них мо
лодих — 127 чоловік. При
чини цього різні: пошук іще 
не знайденого шляху," впїід 
на навчання, працевлашту
вання -- 
ня та інші, 
природні, і 
про них. Мова 
молодь часто 
тільки тому, [ 
роси мало-дбає комсомолі»*

чн справді він киї- 
цеіі результат? 

існує виробництво, 
існують і майстри 
учні (раніше їх на- 
нідмаїїстрамп). Те-

ЖКГІЯ, 
нашої о 
-- ду-

снособу 
реальність 

основі якої 
єднання всіх поко
ра д я неЬКIIX л ІОде іі,
зацікавленість сус-

_зз місцем проягнван-
• і ВОНИ ЦІЛКОМ
Але мова тут не 

а про те, цю 
1 залишає депо 
Що про її інте-

гой у

ська організація, а рада на
ставників не може побуду
вали свою роботу так, щоб 
викликати у юнаків і дівчат 
зацікавленість підприємст
вом, його колективом, НОГО 
історією.

Є в депо чудовий музей 
трудової слави. Тут зібрано 
реліквії — фотографії і до
кументи, нагороди підпри
ємству. Тут же новачки мо
жуть ознайомитися і з йо
го сьогоднішнім днем і 
майбутнім. Екскурсоводи 
— ветерани виробіїіідтіїа 
могли б розповісти про кра
щих людей колективу. Це, 
безумовно, позитивно впли
нуло б на майбутнього ро
бітника, породило б у ньо
му почуття 
хороших справ і 
11а жаль, таких 
підприємстві не 
ють.

Важливо знати 
ті підлітка, що приходить на 
вироиництво. Тоді леї ше ді
брати йому й наставника. 
Вивчати характери майбут
ніх робітників можна з до
помогою багатьох cnovouiu. 
Один із них — анкетування. 
Воно, звичайно, не дає ви
черпних даних, але може 
дуже допомогти в подаль
шій індивідуальній роботі з 
юнаками і дівчатами (якби 
вона велася на підприєм
стві). Що вона не ведеться, 
свідчить уже те, що в комі
теті комсомолу не знають, 
хто з наставників за ним з 
підопічних закріплений, не
має навіть таких списків.

— Вони є, — каже ко 
сокольський секретар, — 
товариша Грішнії, а 
поїздці.

Вихід 
чайно, 
мовляв, 
голову- 
коли він працює машиніс
том і зараз, можливо, у 
ІГяіихатках чи Мироніїищ

— За роботу наставників 
відповідає шефський сектор 
комітету, — не здається 
Володимир. — Це — Алла 
Міркотан і Віктор Козенко. 
Думається, що відповідаль
ності за таку важливу ді
лянку роботи (а можливо, й 
найважливішу) не повинен 
знімати з себе й комсомоль
ський секретар підприєм- 
ст ва. Було б, звичайно, не
справедливо говорити, що 
рада наставників, комітет 
комсомолу тут бездіяльні. 
Вони дещо роблять. Зрідка 
влаштовують зустрічі на
ставників з молодими робіт
никами, інколи (раз на рік) 
проводять вечори трудової 
слави. Але робота ця веде
ться так нецікаво, що всі 
позитивні моменти зали
шаються майже непоміче
ними.

В області чимало підпри
ємств. де комітети комсомо
лу, ради наставників дба
ють про те, щоб підліток 
став не тільки хорошим фа
хівцем, а й чудовим грома
дянином своєї країни. Чи
мало комсомольських оріа- 
нізацій разом з наставни
ками практикують прове
дення свят повноліття, KOU- 

май- 
зустрімей 

бесід з кс- 
підпрнємегва, 

конференцій, 
у весь цей 

узяв па оз- 
комсомо.іу 

локомотнв-

> іши-
причетності ДО 

колективу, 
бесід на 

пракіику-

особливое

і?, становища, 
чудовий, 
товариша 
ради 

вій працює
і зараз,

зви-
До/кени, 

Гриппу, 
наставників,

курсів професійної 
стернисті, вечорів 
трьох поколінь, 
рівннками 
батьківських 
Хотілося б, щоб 
арсенал заходів 
броєння комітет 
Знам янського 
ного депо. Створюється вра
ження, що якби не товариш 
1 ринпа, то ніякої роботи з 
підлігками. в депо й не про
водилося б. ЩО КОМСОМОЛЬ
СЬКИЙ комітет просто пере
доручив виховання моло
дих робітників раді настав
ників і самоусу 
Цієї справи. ’ *

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
м- Знам’янка»
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БІБЛІОТЕЧКА «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

ТИСЯЧІ 
Легко- 

піонери і 
0X0- 

хліб,

4 Щороку, відзначаючи Де 
■.хиння, по всій иоаїні пілн»по ВСІЙ

головний напрям діяльнос
ті: органічне поєднання 
політичного й трудового 
виховання молоді. В січні 
1936 року в м. Кірово бу
ло організовано обласні 
курси пропагандистів. Тут 
готували громадських ви
кладачів для гіолітшкіл 
Одеської області.

СЛУЖБА СЕРВІСУ РЕЙД «КП»

СКІЛЬКИ
X Звичайно, було б смішно спостерігати 
таку картину: по блискучих металевих 
поручнях покупець підсовує тацю з хо
лодними й гарячими стравами, одночасно 
виймаючи з кишені мініатюрну рахівни
цю. «Клац-клац», — вибиває чек касир і 
ії каже медовим голосом:

\ КОШТУЄ...
І-Лй-------------------------------------------------------------- --

— З вас один карбованець 26 копійок.
— Помиляєтесь, шановна, — спокійно 

заперечує відвідувач, поклацавши на сво
їм рахівниці. — Так от, ви мене обрахува
ли на три копійки...

КОПІЙКА?
ТОТ, у день рейду 
1 касир кафе «Зустріч» 

Л. Болкова одного з чле- 
ніз нашої бригади обраху
вала саме на ці злополуч- 
ні три копійки. Випадко
вість? У такому разі — чо- 

1 му в цьому кафе касир 
‘забуває» даваїи покуп- 

вибиті чеки?
'не будемо вдаватися до 
математичних підрахунків, 
нагідуючи про те, що ко
ли за день кільком сот
ням покупців недодавати 
по три копійки, то ціна 
колійки може відразу під
скочити до ДОСИТЬ СОЛІД
НИХ розмірів.

Але, на жаль, там, де 
вас обрахують на копійку, 
не виключена можливість, 
Що й недодадуть якогось 
грама сметани, холодної 
закуски тощо. Так от, при 
контрольній закупці страз 
у цьому кафе «Зустріч» 
виявлено (цитата з акта за 

березня 1979 року), що 
«ковбаски рибні з гарні
ром повар О. Короп від
пускала з недодаванням 
20 грамів, вина портвейну 
недопивала 5 грамів».

Грами і копійки. До ве
чора вони зростають від
повідно в арифметичній 
прогресії до карбованців

і кілограмів.
Ще одне. Ідеальною чис

тотою це кафе теж не мо
же похвалитися. Ми були 
тоді, коли відвідувачів си
діло не так уже й густо, 
зате прибраних столиків 
помітили обмаль. Біль
шість із них «прикраша
ли» брудний посуд, пивні 
пляшки, склянки і таке ін
ше. Єдине, що в «Зустрічі» 
вражало чистотою в:
лизною, — так це 
скарг і пропозицій.

та бі- 
книга 

___ . заве
дена цього року. Минуло
річної нам не показали...

ТОГО ДНЯ ми побували 
в їдальні N° 15, яка 

стратегічно досить «вда
ло» розташована в районі 
центрального ринку.

У залі чисто, не гамір
но. Є умивальник і мило 
(ця річ навіть не в усіх 
туалетах ресторану є).

І все ж касир Н. Юхи
менко «здивувала» тим, 
що при контрольній за
купці страз обрахувала на 
8 копійок... саму себе. 
Факт настільки ж рідкіс
ний, як і те, що Н. Юхи
менко вибиває чеки покуп
цям на зіпсованому 
раті. Внаслідок цього 
стрічці появляється

«па
на 

така 
цифрова абракадабра, що 
в ній щось розібрати не 
під силу й самій касирці. 
Власне, такі «оригінальні» 
чеки туг ЗибиВЗЮТа Нв

перший день («Трохи біль- І 
ше тижня», — сказала та І 
ж Н. Юхименко).

Чи є факти недоважу- ' 
ванни? Є. І досить серйоз
ні. Скажімо, члени рейдо
вої бригади при нонтроль- | 
йому переважуванні три- І 
літрового бутля томатної о І 

соку, який виготовляється 
■ ііетрівському харчоком- І 
бінаті, виявили, що в по- І 
судину недолито... 300 гра- | 
мів. Отже, харчовикам з 
Петрівсьного району треба 
пильніше тримати конт- І 
роль над розливом томат- І 
ного соку.

ЯВНИМ контрастом у І 
кращому розумінні до І 

дзох згаданих їдалень бу- І 
ла їдальня № 3. Затишне, 
світле приміщення. Вчас- | 
но прибрані столики. Пра
цює гардеробна (в їдаль
ні № 15 у шапках і обіда
ють, і вечеряють).

При контрольній закупці 
страв, а потім при перева- 1 
жуванні їх ми не знайшли 
відхилень від порційних 
норм, як і порушень пра
вил радянської торгівлі, і 
Тим більш це приємно, що 
колектив їдальні у своїй 
основі молодіжний. ПІД І 
керівництвом досвідчено- І 
го кулінара, завідуючого 
виробництвом І. І. Волохі- І 
на працює тут багато мо
лоді, в тому числі й 4 ком
сомолки. Тут же щомісяця 
майбутні кухарі, учні Кі- І 
ровоградського кулінар
ного училища, бувають на 
практиці. Вона проходить 
під девізом «Смачно го
тувати і культурно обслу
говувати». Власне, це гас
ло визначає всі будні пра
цівників їдальні № 3.

На закінчення хотілося б і 
нагадати керівництву Ле- | 
нінського комбінату гро- І 
мадського харчування міс
та Кіровограда, що ті не- 
доліки, які виявила рейдо- І 
ва бригада, на жаль, ти- І 
позі не тільки для їдалень 5 
№ 15 і кафе «Зустріч». От- | 
же, висновок напрошує- І 
ться сам по собі: час дати І 
серйозний бій байдужості, І 
користолюбству і ханун- 
ству, які нагадують масні 
й темні плями на нашому 
сонячному сьогоденні.

Рейдова бригада об
ласного штабу «КП» і 
редакції «Молодого 
комунара»: В. ОРЕЛ— 
завідуючий кабінетом 
комсомольської робо
ти обкому комсомолу, 
І. ЩЕРБАТЮЧ — член 
рейдової бригади об
ласного штабу «КП», 
Т. ТВЕРДОХЛ1Б — по
заштатний інспектор 
міського комітету на
родного контролю, 
в. ГОНЧАРЕНКО — 
спецкор «Молодого 
комунара».

І

У тісній взаємодії з ком- 
сомолією працювала піо
нерська організація окру
гу. На заклик парторга 
комсомолу П. П. Пости- 
шева в період збирання 
врожаю 1934 року сіль
ська піонерія краю взяла 
найактивнішу участь у бо
ротьбі з втратами врожаю* 
в охороні соціалістичної 
власності. Юнаки, піонери 
теперішнього Кіровограда 
і довколишніх сіл району 
зібрали ЗО тисяч кілогра
мів колосків, дві 
кілограмів зерна, 
кіннотники 
комсомольці пильно 
роняли колгоспний 
нер’дко затримували зло- 
діїв-крадіїв.

Після створення політвід- 
ділів і послідовної перебу
дови комсомольських орга
нізацій за виробничим 
принципом допомога міс
цевої комсомолі! партій
ним організаціям у підне
сенні сільськогосподар
ського виробництва відчут
но зросла.

На той час для кожного 
комсомольця і молодої о 
активіста стало неодмін
ним правилом відвідувати 
політзаняття. В окружному 
центрі 
краю 
різноманітні форми політ- 
виховання: школи політ- 
грамоти, гуртки по 
вченню історії партії, 
нінізму, політекономії 
історичного матеріалізму, 
творів класиків марксиз- 
му-ленічізму. Дальшого 
поширення дістали й такі 
форми виховної роботи, 
як лекції, доповіді, теоре
тичні вечори, ідейні зльо
ти, теоретичні пленуми 
комітетів і збори осеред
ків, теоретичні одноденки 
і триденки.

Життя вимагало, щоб 
комсомольці наполеглива 
оволодівали новими до
сягненнями науки і техні
ки. Тим більше, що на змі
ну приміїивним знаряд
дям праці — ралам, сер
пам і косам ставали плу
ги, тракторні сівалки, ком
байни, снопов’язалки. Со
ціалістичне землеробство 
переходило на якісно но
ву матеріально-технічну 
базу.

Молодь нашого крею 
добре розуміла, що агро
технічні знання мають ви
нятково важливе значення 
для дальшого розвитку 
сільського господарства і 
що вивчати агротехніку 
треба щодня, повсякчас
но. Взимку 1935 року в 
Гайвороні відбулася кон
ференція колгоспниць- 
ударниць. її учасники ви
рішили розгорнути ПОХІД 
за високий урожай і одно
стайно прийняли лист до 
сільських трудівників бу- 
рякосіючих районів Оде
ської області із закликом 
розгорнути боротьбу за 
одержання по 300 центне
рів буряків і по 22 цент
нери зернових з кожного 
гектара.

На конференції обрали 
делегацію в складі 12 
лосік, головним чином 
числа 
мали поїхати 
ня досвіду до 
тисотенниці 
ченко.

Зміцнення 
виробничих осередків по
мітно пожвавило внутрі
спілкову роботу. На цей 
час було чітко визначено

і селах нашого 
організовувались

вп
ле

те

комсомольців, 
для вивчен- 
ланкової-п'я- 
Марії Дем-

нолгоспних

Продовження. Початої 
« .Молодому комунарі -» з» 
10, 17 лютого, 6. 13^20, 

березня. З квітня.

на трактор!». «Комсомо- 
лець-тракторчсг повинен 
бути найкращим тракто
ристом в МТС і радгоспі!» 
Зачинательками цього пат
ріотичного руху були дів
чата створеної в Староие- 
шівській МТС Донецької 
області жіночої тракторної 
бригади комсомолии Наші 
Ангеліної.

Злітну 1939 року з іні
ціативи комсомольців цеху 
№ 2 кіровоградського за
воду Червона зоря» на під
приємствах міста ширився 
рух багатоверстатників. 
Тоді ж на цьому підприєм
стві відбувся урочистим 
випуск слухачів школи 
майстрів соціалістичної 
праці. Трирічний курс на
вчання без відриву від ос
новної роботи пройшли 
129 стахановців.

Соціалізм вносив доко
рінні зміни » життя трудя
щих нраю. Канули у віч
ність кризи, злидні, безро

біття. Дедалі глибше роз
вивалася культурна рево
люція: від шкіл по ліквіда
ції неписьменності до обо
в'язкової початкової і дал, 
до загальної семирічно! 
освіти, еі'д неї — до серед
ньої школи і середньо, 
спеціальної та вищої ос
віти.

Після XVI і і з'їзду парт., 
(березень 193а р.) в Статут 
сзКіі(О), як відомо, внесено 
спеціальний розділ «Пар 
ТІЯ і комсомоле, ЯКИЙ ЧИ 
ко визначив місце і зав
дання комсомолу на но-о 
му етапі розвитку радян
ського суспільства, гіа тон 
час у Кіровоградській об
ласті налічувалось 
коліоспів, у 1632 з
діяли комсомольські орга
нізації. Користуючись на
даними після партійного 
з'їзду правами, вони вияв
ляли широну ініціативу в 
Обговоренні і постановці 
перед відповідними орга
нами всіх питань дальшо
го господарського буців 
ництва, виступали актив
ними провідниками в жит
тя партійних директив.

На час скликання в лю
тому 1э39 року першої об 
гасної комсомольської кон
ференції в лавах комсомо
лу Кіровоградщини було 
Зі 884 чоловік. До другої 
нонереренції (вересень 
1046 р.) чисельність орта 
нізацп зросла до 64 75/, а 
на початок Великої Вітчиз
няної війни — до 70 тисяч 
комсомольців.

З 11 по 21 квітня 1936 
року у Великому Кремлів 
ському палаці проходив 
х всесоюзний з’їзд комсо
молу. Цей представниць
кий форум від імені ком
сомольців Радянського Со
юзу прийняв звернення до 
всіх бійців, командирів і 
політпрацівників Червоної 
Армії. З’їзд поставив пе
ред Ленінським комсомо 
лом відповідальне й почес
не завдання — бути могут 
нім резервом Червоної Ар
мії, готувати кадри, здатні 
стати душею 
Збройних Сил 
країни.

ІІрииняття 
ським з'їздом 
нення було не _____
вим. Міжнародна обстаноз 
ка, в якій жили радянські

1938 рік. У фондах по
стійного зберігання Кіро
воградського обласного 
держархіву знаходимо по
відомлення про те, що 
комсомольці Помічник- 
ського паровозного депо 
виступили ініціаторами 
створення колони комсо
мольських паровозів імені 
20-річчя ВЛКСМ. За цими 
відомостями — справжня 
мужність і подвиг комсо
мольців транспорту заліз
ничних вузлів Помічна, 
Знам’янка, Долинська, Ко- 
ристівка. З підсобних ро
біт волею партії комуніс
тів комсомольців перемі
щували на вирішальні ді
лянки виробництва, на
самперед у паровозне й 
вагонне господарство, у 
служби експлуатації та ди
станції цивільних споруд. 
Комсомолів виступала 
співачем кращого, 
більш ефективного 
ристання рухомого 
ду — паровозів і _ 
налагодження 
порядну на станціях і па
сажирських вокзалах. 1!« 
залізничному І
створювалися 
показові 
дільниці, бригади, зміни. 8 
комсомольському середо
вищі трудових колективів 
оголошувалися стаханов- 
ські зміни і доби, а зго
дом — п’ятиденни, декади 
і місяці. Цей масовий пат
ріотичний рух молодих 
трудівників промовисто 
свідчив про те що лозунг 
партії «Кадри вирішують 
усе!», проголошений По- 
муністичною партією 1935 
року, успішно втілювався 
в життя.

Численні матеріали і до
кументи доносять 
подих тих ------ 
мольці і 
краю, 
добре 
слухану по радіо та одно
му із засідань делегатами 
IX з’їзду ЛКСМУ (квітень 
1936 р.) полум’яну промо
ву славного сина комсомо

лу і партії, людини незлам
ної волі —Миколи Остров- 
ського. Цю промову ТОДІ 
передавали з Москви, де 
на той час жив і працював 
прикутий до ліжка невилі
ковною хворобою полум’я
ний письменник. Затаму
вавши подих, усі слухали 
його закличні слова: «Тіль
ки вперед, тільки на лінію 
вогню, тільки через труд
нощі до перемоги і тільки 
до перемоги — і нікуди 
інакше! Ось девіз молоді 
нашої країни, девіз пре- 
нрасний, де'віз мужній».

Цей пристрасний клич 
пролетарського письмен, 
ника мобілізував комсо-_ люди, ставали чимдалі на- 
молію нашого краю на ще ■ -----......
активнішу допомогу парти 
в будівництві соціалістич
ного суспільства, надихав 
її на нові подвиги в праці 
і навчанні, зосереджував 
головну увагу на виховній 
роботі.

Трохц пізніше в середо
вищі комсомолу 
градщини дістав 
підтримку заклин 
тів Верховних Рад 
РРФСР про підготовку без 

виробництва 
тисяч трактористон. 

подруг — на

за- 
най- 

вико- 
____ скла- 

і вагонів, 
зразкового

. На 
транспорті 

зразково- 
комсомольські

часів, 
молодь 

ян і всієї 
запам’ятали

до нас 
Комсо- 

нашого 
країни, 

ви-

Кірово- 
пальу 

депута- 
СРСР і

відриву від
100 
«Сто тисяч ... _ 
трактор!» — таким був то
дішній девіз. Утворена 10 
січня 1939 року Кірово

градська область 
ся за кращу 
трактористок із 
кою областю. В 
цтво включилися 
бою всі райони 
градщини.

Головна умова
ня — в найкоротші строки 
підготувати в кожній МТС 
і радгоспі не менш як по 
25 транторисгок. Газета 
«Кіровоградська правда» 
З липня 1939 року повідом
ляла: «За приклад може 
правити Долинська МТС. 
37 дівчат працюють у трак
торних бригадах цієї МТС 
причіплювачами та облі
ковцями, Всі вони вечора
ми відвідують заняття, на 
яких бригадири трактор
них бригад учать їх трак
торної справи. Агроном 
учить дівчат агротехніки. 
Дванадцять дівчат уже не
погано виечили трактор, 
уміють управляти ним... 
Непогано організовано під
готовку дівчат-транторис- 
ток у Компаніївському ра
йоні. Тут навчається 113 
дівчат. У Златопільсьному 
районі вчиться понад 80 
дівчат».

Це був період, коли на 
всю країну пролунали 
клики партії: «Дівчата

і 10
Кіропо- 

змагала- 
підго говнч 

Запорізь- 
суперни- 
між со-

Кірово-
змаган-

за-

і серцем 
Радянсько.

комсомоль 
такого звер- 

пипадко-

пруженішою, таїла в собі 
неоезпену воєнної грози. 
Тим більше, що 1933 року 
в Німеччині до влади при 
йшли гітлерівці, які разом 
з японськими імперіалісіа 
ми гарячково іотувалисл 
до війни. 8 цьому їм до
помагала агресивна Італія.

У дальшому зміцненні 
обороноздатності країни 
вірним помічником Кому
ністичної партії 
комсомол, який 
готував резерви 
воної Армії. В 
краї комсомольські 
нізації разом з організа 
ціями Тсоавіахіму створю
вали військово-навчальні 
пункти і табори, в яких 
допризовники проходили • 
загальну військову 
товку.

Комсомолі» під 
ницгвом партійних 
заціи дедалі ширше 
гортала оборонно-масову 
роботу серед населення, в 
усіх районах працювали 
школи, гуртки, клуби, де 
комсомольці і молодь у 
вільний від роботи і на
вчання час оволодівали 
військовою справою. Для 
задоволення величезного 
потягу юнаків і дівчат до 
льотної справи в м. Кіро- 
вому було відкрито аеро 
клуб. Чимдалі більшої по
пулярності у молодіжно
му середовищі набував па
рашутний спорт. За при
кладом комсомольців Хар
кова і Луганська повсюд
но проводились так звані 
військово-технічні екзаме
ни, які вилилися в масо
вий рух молоді за опану
вання мінімуму військово- 

технічних знань.

виступав 
дбайливо 
для Чер- 

нашому 
ор;а-

керів- 
органі- 

роз-

в. краліХренко.
(Далі буде).

!
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ТВОЯ ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ

Це була 
мить. Єдина 
мить забут
тя. А дійс
ність — ось 
вона. В ко
ридорі шале
ніє вогонь. 
Очі їсть чад. 
З кімнати лу
нає ирик по 
допомогу...

лише, що м’яне, ласкаве 
тепло пестить йому облич
чя, гріє одяг. Ось тут ве
но, поруч. Тільки простяг
ни руку — і ти торкнешся 
йсго кінчиками пальців. А 
може, це багаття, оте ба
гаття на Говерлі, де вони, 
семикласники Павлівської 
школи, варили собі вече
рю, навколо якого співали 
пісень, говорили про шко
лу І про зорі? Ну, звичай
но ж, воно. Навколо си
дять його друзі і одно
класники. Приємна втома і 
сон налягають на повіки. 
Ще секунда, і він засне 
тихо й спокійно, як дома 
в чистій постелі, прибра
ній для нього мамою. Ма
ма! Та це ж вона сидить 
поруч і чомусь не помічає

ДЕНЬ ЗАЙМАВСЯ спро
квола, неохоче, як і 

більшість зимових похму
рих днів. Сержант міліції 
Олексій Холоденко здав 
пост, вийшов з міського 
відділення Держбанку і, 
як буває завжди, на хвиль
ку зупинився, огледівся.

Місто вже не спало. Ву
лицею Леніна снували пе
реповнені автобуси, увсе- 
біч поспішали пішоходи. 
За крок від нього про
йшло двоє. Чоловік ніс на 
руках щедрозачутаного в 
теплу ковдру малюка, а 
жінка вела за руку дівча 
в теплій хутряній шубці. 
«Ровесниця Руслана«, — 
подумав Олексій, і згадка 
про сина теплом віддала
ся в серці. Треба поспіша
ти, аби застати «повелите
ля» вдома. Певно, вже 
збирається в дитсадок і 
напосідає на матір з од
ним і тим же запитанням: 
«Та де ж це наш татко?..»

Почувши за собою 
швидкі кроки, Олений 
круто повернувся на каб
луках і лице в лице 
зіткнуеся з працівницею 
відділення Держбанку 
Клавою. Вона схопилася 
за рукав шинелі і, сми
каючи його нервово, схви
льовано казала:

— Льоша, там... за бан
ком, на балконі будинку... 
жінка благає допомоги... 
Ой...

Завернув за ріг примі
щення, г.обіг.

— Люди, допоможіть!.. 
Той крик пролунав майже 
над ним. На балконі верх
нього поверху метушила
ся жіноча постать, із бал
конних дверей ішов дим. 
♦Пожежа! Останній по
верх. Квартира наріжна. 
Значить, двері прямо по 
ходу. Швидше!»

А вхідні двері виявили
ся замкнутими. Крізь зам
ковий отвір тонкою ців
кою струмував дим. Сер
жант спробував натиснути 
на двері руками — безус
пішно. Прислухався. Там, 
за щитом із тонких до
щок, бушувало полум'я. 
Вичікувати не можна. 
Швидко розбігся, вдарив 
плечем у двері. Потім ще

Нарис
і ще. Двері трохи прочи
нилися. В кількасантимет- 
рову щілину зверху дони
зу щугнув чорний дим. 
Сержант підняв комір ши
нелі, опустив вушанку, на
мірився ^переступити по
ріг, але якийсь важкий 
предмет ізсередини на
мертво підпер двері, і во
ни далі не відчинялися. 
Знову кілька поспішних 
кроків назад, удар, дру
гий — різкий, сильний — і 
Олексій разом з дверима 
влетів у вогняне пекло. На 
якусь мить. Тому, що на
ступної він уже знову був 
на площадці, майже вики
нутий сюди хвилею зачу
того з усіх болів стінами 
еогню, диму і палючого 
повітря, що рвонулося у 
дверний отвір. Але за цю 
мить він устиг огледітись, 
оцінити обстановку. На 

.кухні клубочився темний 
дим. Усе, що могло горі
ти, вже згоріло. Вогонь 
господарював у коридорі. 
Палали і тліли одяг, взут
тя, якісь меблі, дитячі сан- 

: чата, доріжка. Душив смо
рід горілої вати, гуми і ще 
чогось такого специфічно
го. «Газ, — догадався 
Олексій. — 3 нього, оче
видно, все й почалося».

Це ускладнювало спра
ву. Якщо кран газової 
плити відкритий — у будь- 
яку секунду може пролу
нати вибух...

Наступної миті він уже 
тримав відро з водою. 
Розмахнувся,’ щоб дістати 
струменем аж у саме пек
ло, линув — і вже не по
чув ні сичання вогню, ні 
вибухів розпечених банок 
з консервацією, ні крику 
жінки в глибині квартири... 
Бода з відра потрапила на 
електропроводку, і його 
боляче вдарило струмом. 
Непритомніючи, відчував

Бона могла сюди потрапи
ти? Ні. Не може бути. Це 
якийсь сон, галюцинації. 
Хочеться встати, кинутись 
до мами, але так тепло 
пестить багаття, так за
тишно тріскотить смереко
ве гілля у вогні, що сил 
немає звестися, навіть 
розтулити губи.

«Що з вами, сержан
те?» — хтось майже кри
чить над вухом.

З ним? Нічого. А хіба 
щось було з ним? Полони
на. Говерла. /Лати...

Це була мить. Єдина 
мить забуття. А дійсність— 
ось вона. В коридорі ша
леніє вогонь. Очі їсть чад. 
З кімнати лунає крик про 
допомогу...

Чому ж він стоїть? Тре
ба води. Побільше води, 
щоб хоч трохи залити по
лум’я.

Шукали лічильник, ви
кручували пробки, збива
ли полум'я. Олексій ки
нувся до кімнати. В густій 
пелені диму неможливо 
було щось розгледіти. Ліг 
на підлогу. Посвітлішало, 
та дихати ставало все важ
че. І цей запах, запах газу, 
обпікав горло, легені, 
спазмами корчив усе нут
ро. Гуло в голові, калатало 
в скронях. Поповз у на
прямі відчинених балкон
них дверей, там бовваніла 
жіноча постать. Покликав. 
Жінка кинулась до нього, 
заголосила.

— Не можу вийти. Тут 
батько. Він хворий, прику
тий до ліжка. Допомо
жіть...

Зібрав сили, підвівся. В 
голові наморочилось. Далі 
все відбувалось, як у сні. 
Загортав у щось чоловіка, 
спотикаючись, ішов кімна
тою, на щось натикався, 
зупинявся, знову йшов. 
Удвох із жінкою винесли

чоловіка на площадку. 
Опустили долу. Там його 
підхопили чиїсь руки, по
несли. А на кухні в цей 
час пролунав сильний ви
бух і знову запалав во
гонь.

Виходячи з під’їзду, 6а- 
чие, як навколо свого гос
подарства метушилися по
жежники...

Попрямував до лісу. 
Безсило опустився на зем
лю, прихилився спиною до 
соснового стовбура. Про
клята нудота. Спазми без
жально терзали все тіло...

Над містом займався 
новий зимовий день. Би-4 
зирнуло сонце...

ІН СИДИТЬ поруч, та- 
кий спокійний, урівно

важений, не ЗОВСІМ щед
рий на слова. Відповідає 
лише на запитапня. Наро
дився в ПавлІБці, закінчив 
місцеву десятирічку. З 
відзнакою закінчив курси 
телеграфістів при комітеті 
ДТСААФ. Був учнем слю
саря. А потім? Служба в 
армії. Зв’язківцем. Став 
//.айстром першого класу, 
відмінником бойової і по
літичної підготовки. І ось 
уже чотири роки служить 
у Світловодському міськ- 
райвіддїлі внутрішніх
справ. Служба як служба. 
Відповідальна, хоч, на пер
ший погляд, і непомітна.

— Ну, а як закінчився 
той день, коли врятували 
потерпілих? Ви їх знаєте?

Помовчав. Зібрався. І 
знову неквапно. Мовляв, 
день пройшоз, як завжди: 
у відділі здав зброю — і 
додому. «Нічого особли
вого не зробив». Знає, що 
у них усе кінчилося добре. 
А це — головне. Ось і все. 
Словом, нічого особливо
го. Та й не один він там 
був — люди допомагали... 
На останку хочемо про
цитувати слова заступника 
начальника міськрайвідді- 
лу внутрішніх справ Т. Ра- 
єва, сказані ним про 
О. Холоденко:

— Справжній комсомо
лець. Добросовісно вико
нує комсомольські дору
чення. Один з найактивні
ших слухачів у мережі по
літосвіти, член товарисько
го суду. Готується до на
вчання в школі міліції. Я 
впевнений, що Олексій 
стане справжнім офіце
ром.

І вже найприємніше з 
усього попереднього — 
Олексія Федоровича Хо- 
лоденка нагородили ме
даллю «За ЕІдвагу на по
жежі».

М. БЕЗСОНОВ, 
секретар парторгані- 
зації Світловодського 
міськрайвідділу внут
рішніх справ, майор 
міліції.

В. ССКУРЕНКО, 
член обласного літе- 
турного об’єднання.
На знімну: Олексій 

•СОЛОДЕННО.
Фсто 

Ю. ДЕРУЖННСЬНСГО.

СОНЯЧНЕ КОЛО
Другий тиждень у виста

вочному залі Кіровоград
ського художнього салону 
експонуються роботи учнів 
місцевої художньої школи.

Більшість із них присвя
чені 325-річчю возз'єднання 
України з Росією. Ця тема
тика розкривається у тво
рах живопису, естампах, ма
люнках пером.

— Аотори робіт Ігор Мих- 
менно, Федя Шведов, Олена 
Молчанова. Юра Гончарен 
но, Сергій Віннин, Коля По
манім, Саша Черноморченко 
та інші, — сказав завуч ху
дожньої школи Л. І. Бон
дар, — готуючись до вистав
ки, старанно вивчили істо
ричний матеріал. На ство
рення багатьох художніх оО- 
Базів вплинули твори Т. Г.

Левченка (зокрема, поема

«Гайдамаки»), перегляд
фільмів на цю тему, відві
дання музеїв. Учні школи 
детально познайомились із 
побутом, костюмами, епохи 
возз’єднання...

А малюнки Олени Яновен- 
но та Олени Полтавець роз
повідають про сьогодення 
дружби російського та ук
раїнського народів.

На виставці представлено 
і тематичну добірку робіт 
«Моє місто». Серед них ви
діляються гравюри Галі 
Крищенко та Лабиси Козак; 
робота Галі стане її диплом
ною роботою у художній 
школі.

Виставна вражає дитячою 
беспосередністю. знайомля
чи нас із своєрідним і вели
ким світом творчості — сві
том сонячним, ясним.

О. АНОХІНА.

ФУТБОЛ... ........ > 
„АВТОМОБІЛІСТ"— 
„ЗІРКА“—0:0

«Автомобіліст» прагнув 
піднести сюрприз своїм 
прихильнинагл. Але н гост-

ті, відповідаючи на атаки, І 
діяли впевнено. Після від- І 
починку місцеві футболіс- І 
ти посилили натисн, нама- Ц 
гаючись повести в рахун
ку. Та наші земляни діяли 
стійко в усіх ланках, особ- 4 
ливо в захисті воріт. І це І 
дало їм змогу підписати | 
мирну угоду.

«Зірка» виступала в та- І 
йому складі: В. Музичук, І 
С. Бабенко, В. Мунтян, ₽ 
0. Смиченно, В. Хропов, 
М. Журавльов, В. Самофа-. > 
лов, Ю. Касьоннін, О. Ален-’Ч 
сєєв, В. Богданов (В. Гош- Ц 
надеря), В. 
(А. Карп’юн).

Наступний, 
відбудеться 
нсітнл. «?:-

В. .А
Евтушенко

третій тур 
в неділю ІЗ 

........ Зірка» на своєму.
стадіоні поміряється сила
ми із севастопольською 
♦ Атлантикою».

В. ШАБДЛІІІ.

СВЯТО,
ЯКЕ ТРИВАЄ

У СЕІТЛ ОВОДСЬКУ ЗА
КІНЧИВСЯ ТРАДИЦІЙНИЙ 
ТУРНІР З МІНІ-ФУ ТБОЇІУ 
НА КУБОК ПАМ'ЯТІ ГЕ
РОЇВ ПІДПІЛЬНОЇ КОМСО
МОЛЬСЬКІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«СПАРТАК».

З ОДИНАДЦЯТИ команд
— учасниць захоплю

ючих поєдинків юних фут
болістів, які підвищують 
свою майстерність за міс
цем проживання, відразу 
виділились ті, про яких 
кажуть: «Новачки, а вже 
мають свій почерк». Це 
стосувалося насамперед 
спортсменів Умані, Дні
пропетровська. Світловод- 
ська, Псреомайська. Хлоп
чини з первомайського 
«Фрегата», яких тренує 
В. 11. Рг.зников (донедавна 
він працював у Кіровогра
ді), демонстрували неаби
який гарт і високі бійціс- 
сьні яності, повсякчас 
прагнули до цікавої ком
бінаційної гри. І вони 
впевнено лідирували. У 
своїй підгрупі у п’яти мат-

чах «Фрегат» здобув чоти
ри перемоги.

Фінал. «Фрегат» зустрі
чається з дніпропетров
ською «Зорею». Вихованці 
Рсзнинова впевнено атаку
ють на всіх флангах, в 
усіх секторах майданчика. 
І перемагають — 2:1.

За третє місце боролися 
хлопчики кіровоградської 
«Дружби» та команда Світ- 
ловодського жену № 3. Туї 
узяли гору місцеві футбо
лісти (3:2).

Перехідний кубок пам'я
ті ГерОЇВ ПІДПІЛЬНОЇ КОМСО; 
мольської організації
«Спартак» вручив перво- 
майсьному «Фрегату» за
відуючий відділом спор
тивної та оборонно-масо
вої роботи обному комсо
молу Сергій Шаповалов.

Організатори туріаОУ 
встановили спеціальні пі>Д^- 
зи: кращому молодом/
гравцю, найбільш резуль
тативним футболістам. І
серед нагороджених — 
11-річний школяр із Світ- 
лосодсьна Юрій Пиляецєб. 
який у день фінальних 
ігор святкував свої іме
нини.

Було свято. Для ножного 
з учасників турніру. Длп 
всіх юних спортсменів 
Світлопсдськз.

О. БЕРЕМЄЄВ, 
працівник обласного 
спорткомітсту. 
м. Світлободськ.

З ПОЧЕРКОМ МАЙСТРА

для допитливих

СКАРБУ — 300 РОКІВ
У Дубиівський краєзнавчий музей надійшов цінний 

скарб з 552 срібних і мідних монет. Більшу ного час
тину становлять гроші, карбовані за часів короля Сі- 
гізмуида Ні, який правив у 1587—1632 роках, інші — 
німецькі і шведські монети першої чверті XVII століт
тя. Є також голландський талер 1620 року. Кілька 
знаків так стерлись, то встановити їх «вік» і поход
ження поки то не вдалось.

Знахідку передав державі робітник Вербського хлі
боприймального пункту Є. М. Токарев, який виявив 
скарб на полі місцевого колгоспу «Україна».

К. ЗАКАЛ ЮК, 
йор. РАТАУ.

Ровенська область.

У спортивно
му залі • заїїоду 
тракторних гід
роагрегатів фі
нішували зма- 
гаупл особистої 
першості об
ласної ради то 
вариства «Аван
гард» з росій
ських шашок.

Лдало почав 
поєдинки пер- 
шорозряд н н к 
Герма її Михай
лов. У середині 
турніру відзна
чився інженер 
заводу друкар
ських машинок 
кандидат V май
стри спорту 
Віктор Чсркл- 
нїіін. Ллє па фі
ніші вперед ви
йшов слюсар 
заводу трактор
них гідроагре
гатів дев'ятнад

цятирічний кан
дидат у май
стри СПОРТУ
КОМСОМОЛ е п ь 
Юрій Слюса- 
ронко. Рівно, 
без поразок провів зма
гання.. Інженер заводу 
«Червона зірка» кандидат 
V майстри спорту Леонід 
Лїсдведснио.’ Це й дало 
змогу йому та молодому 
гідроагпегатпикові набра
ти по 10 очок і стати чем
піонами обласної ради то
вариства «Авангард» з ро
сійських шашок. Иа тре
тьому місці — Віктор Чер
кашин (9 очок). У змаган
нях відзначився червоно-

І

поріпець Валерій Осухов- 
ськнй. котрий теж набрав 
9 очоіі і вперше виконав 
норматив для присвоєння 
звання кандидата в май
стри спорту.

Г. РЄЗНИКОВ.
На знімку: перемо

жець турніру на першість 
обласної ради товариства 
«Лванглпд» комсомолець 
Юрій СЛЮСАРЕННО.

Фото авторці

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА, 
У спортивному залі Київ
ського будівельного інсти
туту три дні проходила 
особисто-командна 
шість республіки 
вихованців дитлчо-юнаць- 
ких спортивних шкіл Мі
ністерства освіти УРСР. На 
столичних килимах своє 
вміння демонстрували 
близьно двохсот атлетів 
1964—1965 років народ
ження, в тому числі й

пер- 
серед

представники нашої об
ласті. Успішно провів усі 
сосьмиоічки М? 29 м. Ківо- 
вограда Ігор Шевченко. Се
ред тих, хто виступав у 
першій середній вазі, _:" 
завоював чемпіонський ти
тул. Його товариш

ВІН

.,............... _ ________ по
колективу Олег Тікул з Но- 
воунраїнки привіз у рідне 
місто срібну нагороду.

У командному заліку 
борцям Кіровоградщиііи 
дісталася сьома сходинка 
з дев’ятнадцяти.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.
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