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МІТИНГ
ШАНИ

П'ятого листопада в Па
лаці культури імені Жовтня 
м. Кіровограда відбувся мі
тинг, присвячений занесен
ню на обласну Дошку поша
ни переможців переджовтне
вого соціалістичного змаган
ня за гідну зустріч XXV! 
з’їзду КПРС. Його відкрив 
голова обласної ради проф
спілок В. А. ІЕЛЄВ.

З вітальним словом перед 
присутніми виступив секре
тар обкому Компартії Укра
їни А. І. Погребняк.

Заступник голови облви
конкому Є. М. Чабаненко за
читала список переможців 
змагання. На обласну Дошку 
пошани занссенз 36 вироб
ничих колективів області і 
понад 50 переможців тру
дового суперництва.

Після мітингу учасники 
поклали нвіти до пам'ятника 
В. І. Леніну.
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МОЛОДИХ
НОВОУКРАЇНКА. 

леграма-вітання на адре
су колективу Новоук- 
раїнського АТП-10041 на
дійшла з Міністерства 

І автомобільного транс
порту УРСР. У вій — 
щире поздоровлення з 
перемогою, достроковим 
виконанням сезонного 
завдання по перевезен
ню цукрових буряків. З 
початку транспортуван
ня сировини на прий- 

Е мальві пункти відправ- 
Е лоно її понад 40 тисяч 
К тонн. Десятки тисяч тонн 
м з цієї кількості надпла- 
k нові.

Великий внесок в ус- 
К’ піх колективу зробили 

молоді водії. Так, комсо
мольсько - моло д і ;к п а 

р бригада Василя Юреску;

УРОЧИСТІ
КІРОВОГРАД, 5 листопа

да. В обласному музично- 
драматичному театрі імені 
М. Л. Кропивницьного зі
бралися передовики про
мислових підприємств, 
будов, транспорту, ветера
ни партії, учасники бороть
би за встановлення Радян
ської влади., молодь, воїни 
гарнізону. Урочисті збори 
представників партійних, 
радянських і громадських 
організацій міста, присвя
чені 63-й річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції, відкрив перший 
секретар Кіровоградського 
міськкому Компартії Укра
їни В. О. Сонуренко. Луна
ють державні гімни СРСР і 
УРСР. Під бурхливі оплес
ки обирається почесна 
президія у складі Політ- 

ла в складі чотирьох 
екіпажів перевезла з 
господарств району по
над десять тисяч тони 
цукрових буряків. Ва
силь Юрескул зобов'я
зувався до 63-ї річниці 
Великого Жовтня вико
нати два сезонних зав
дання. І з цим зобов'я
занням С.прЦВИВСЯд Він 
автомобілем ГАЗ-53 пе
ревіз 2,5 тисячі тони со- 
колких коренів.

Нині в новоукраїн- 
ському АТП-10041 ши
риться змагання за гід
ну зустріч XXVI з'їзду 
КЇ1РС. Широку підтрим
ку знайшов у молоді об
ласті почни комсомоль
сько - молодіжної брига
ди Василя Юрсскулп — 
в день відкриття з’їзду 
працювати лише на 
зекономленому пально
му. На заощадженому 
пальному в донь від
криття партійного фору
му колектив перевезе 
500 тонн вантажів.

З настроєм
ОЛЕКСАНДРІЯ. Свят

ковий настрій нині у мо- 
.іоднх доярок колгоспу 
«Прогрес» Ольги Коро
бейник, Лідії Леонової, 
ЕІри Соноловської, Лю
бові Плетяіс та їхніх по
друг. Вони успішно ви
конали свої соціалістич
ні зобов’язання, взяті на 
честь 63-ї річниці Вели
кого Жовтня. їхня чет
верта тваринницька фер
ма міцно вдержує пер
шість у районі. XXVI 
з’їзд партії комсомолки 
діір.ішили зустріти нови
ми трудовими досягнен
нями. Вони дали слово 
до дня відкриття партій
ного форуму надоїти з 
початку нового року по 
450 кілограмів молока 

від кожної корови.

ЗБОРИ
бюро Центрального Комі
тету КПРС на чолі з това
ришем Л. І, Брежнєвим.

З доповіддю про 63-ю 
річницю Великої Жовтне
вої соціалістичної револю
ції виступив голова облви
конкому В. І. Жсліба.

Учасники зборів надісла
ли вітальні листи на адре
су Центрального Комітету 
КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР, Ради Міністрів 
СРСР, Генерального секре
таря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л, І. Бреж
нєва та Центрального Ко- 
тету Компартії Унраїнн, 
Президії Верховної Ради 
УРСР і Ради Міністрів 
УРСР.

Для учасників зборів бу
ло дано сбятнсеий кон
церт.

ЦЕЙ МІСТ на онолиці се
ла Кальниболіт Новоар- 

хангсльського району виро
став з-під землі сірими гри
бами залізобетонних паль, 
переходячи ними вбрід 
в’юнку річну Велику Вись. 
Він народжувався з бетону, 
металу, щебеню і невтомної 
людської праці, що не зати
хала тут ні вдень, ні вночі.

Майже цілодобово біля ці-* 
єї ажурної споруди маячила 
постать колгоспного технічл- 
будівольнина М. І. Кирсті. 
Здавалося, він сам упрягався 
в нестримний, дедалі наро

стаючий ритм буДОЕИ. І то
му люди поспішали, не очі
куючи його наказів, зачіплю- 
і вали тросами багатотонні 
• панелі І клали їх на могутні 
І ребристі ферми. Автокран 
безперестану задирав угору 

[чотиригранну стрілу, глос на
магався нею підчепити остан
ній листок у крені височен
ної верби. Осінь квапила 
мостобудівників сеоїми пер
шими приморозками І свин- 
цепо-важними хмарами.

А міст був конче потріб- 
, ний...

І

І ЦЕ ДОБРЕ розумів ще
1 зовсім молодий голова 

колгоспу «Україна» М. В. 
Сологуб, Невисокий ла зріст, 
кремезний, з округлим 'об
личчям, па якому з-під тем
них колосків прямих бріп 
світилися якоюсь дивною 
внутрішньою енергією ро
зумні н уважні очі. Йому, 
людині, якій ледь перевалило 

1 за тридцять, довірено ве- 
; лике й складне господарс

тво. І в ньому найголовніше 
— не втратити відчуття 
пульсу сьогоднішнього дня. 
А це в текучці хліборобсь
ких буднів, що нерідко ча-

ЩАСТІ?
І КРИЛАТОЇ

НЕВИЙ

РЕПОР-

ТАЖ

гальііимп ХВИЛЯМ)! всіляких 
клопотів і тривог за майбут
ній урожай затоплюють усі 
інші почуття, вдається да
леко не кожному. Навіть 
досвідченому керівникові.

М. В. СОЛОГУБ: Село на
ше, засноване на початчу 
50-х років іще XVIII століт
тя, роками обростало вбоги
ми хатинами та злиднями бі
дарів, що їхали сюди на по
селення з різних закутків 
царської Росії. І тільки Вели
кий Жовтень розчистив від 
темряси , несправедливості, 
національного й соціально
го гноблення стрімку доро
гу трудящих села Кальнибо
літ у майбутнє. Власне, цей

ЖОВТ-
ИаЯЖЗЬЕЕЕВ і

7 • Н

І 
м 
...J

світловий міст нового життя 
перекинуто з січня 1918 ро
ку (коли встановлено Ра
дянську владу в селі) до на
ших днів.

Сьогодення колгоспу «Ук
раїна» — це чудова трипо
верхова середня школа, де 
навчаються майже 400 уч
нів; вісім виробничих під
розділів (шість ферм і дві 
тракторні бригади). До ре
чі, саме в десятій п’ятиріч
ці село збагатилося новими 
будинками для 
спеціалістів, 
майстернею, 
сом тощо.

План п’ятирічки ми вико
нали по овочах і м’ясу. Про

МОЛОДИХ 
центральною 
ад/лінкорпу-

зросло

— не- 
одно- 

очолю-

ти минулого року збільши
ли виробництво м’яса на 
5063 центнери, яєць — на 
56 тисяч штук. Проти дев’я
тої п’ятирічки вирощування 
цукрових буряків 
на 21 процент.

За цими цифрами 
втомна праця моїх 
сельців, загін яких 
ють комуністи. І мені при- 
ємно відзначити той факт, 
що на всіх ділянках нашого 
виробництва добре себе за
рекомендувала молодь. Лю
ди комсомольського віку І 
комсомольської вдачі — аг
рономи Микола Чуприна, 
Василь Кушнір, Леонід Лав- 
ренюк, керуючий першим 
відділком Микола Албул, 
бригадир рільничої бригади 
Галя Січхао та багато інших.

Вони теж своїми завзят
тям, неспокійною вдачею І 
самовідданим трудом про
кладають високий міст у по
завтрашній день.

2,—
АТЕРИНА КОСТЕНКО, 23 

оки, секретер партор- 
гакізації другого відділка: 
Я дуже люблю ранковий 
степ. 1 хоча виросла я в 
Донбасі, де сизе небо під
пирають трикутні терикони, 
мені здається, що немає ні
чого кращого за поле. За 
даленіючі сині смуги доріг, 
шс мережать темний окса
митний простір. За усміх
нені, такі прості й відкриті 
обличчя механізаторів і 
тваринників, агрономів і 
вчителів. Тобто всіх тих, з 
ким щодня доводиться мати 
справу і хто виявив мені ви
соке дозір’я, обравши сво
їм партійним ватажком.

У моїй групі 43 комуністи. 
Люди добродушні, відверті. 
Скупі на слова • щедрі на 
дебрі спрази. Звичайно, но 
допомогу мені завжди при
ходить секретар партійної 
організації колгоспу Люд
мила Григорівна Дацеяко. 
Вона любить спокійно, врів-

(Закінчення на 2-й crop.).



сіхор
(Закінчення.

Поч. на 1-й сюр.).

поважено мені нагадувати: 
«Не бійся езоєї /лолодощі, 
а бійся старості душі. Вонз 
приходить непомітно. І саме 
тоді, коли ти починаєш втра
чати віру в людей».

А завоювати цю віру ой 
як нелегко, як у літніх, так 
і молодих односельціз. І у 
тих же доярок молочното
варної ферми № 4, де ми 
нещодавно створили пар
тійну групу, і у свинарок 
племінно-маточної ферми, 
і у механізаторів тракторної 
бригади N2 2 і, навіть, у най
молодших громадян села з 
дитячого комбінату «Барві
нок», що розташований на 
території мого відділка.

До речі, це прекрасна 
споруда, яка виграє райду
гою плиток облицьованих 
стін і різнокольорових фі
ранок на вікнах. Виграє щас
ливими личками малюків, 
що розтягуються по дитячо
му майданчику жизою ветз- 
оечкою, видзвонюючи ра
дісними голосами, безтур
ботним сміхом.

Та й працюють тут в ос
новному молоді вихователь
ки під керівництвом до
свідченої і шанозаної в 
Кальниболотах людини Оле
ни Харигонівни Гашпаренкз.

СПРАВДІ, дитячий комбі
нат «Барвінок» нічим не 

поступається перед подібни
ми міськими закладами. За
тишні й теплі кімиатк-спаль- 
ні з барвистими килимками 
на долівках і симпатичнцйН 
ліжечками, ігрові кімнати, 
де до послуг малечі іграшки, 
олівці, альбоми, пластилін 
і... кольоровий телевізор.

Доли я згадую цей буди
нок дитячої райдужної долі, 
мені він здається теж своє
рідним мостом, перекинутим 
З рожевого берега дитинства 
до крутого берега юносгі.' І 
як добре, що за цим «Мос
том» доглядають лагідні, 

. ніжні руки таких виховате
льок, як, скажімо, Любов 
Семчук, що веде другу мо
лодшу групу. •

' ЛЮ5ОЗ СЕМЧУК, груп* 
иомсорг дитячого комбіна
ту «Барвінок»: Сьогодні

■ оформляли виставку дигя- 
• <юго малюнка, присвячену 

Святу Великого Жозтня. 
Скільки на цих маленьких 
аркушах розлито оранжево- 
|го сонця, нафантазовано й 
Ііемислано! Мої маленькі 
Художники намалювали лі
ваки, машини, будинки і, 
Звичайно ж, свій «Барвінок». 
Високий, двопозерхозий, з 
неодмінними квітниками та 
газонами напроти фасаду.

• і Не стерпіла й похвалила
ся Катерині Дсвгалюк, ви
ховательці старшої групи:

1 — Поглянь, як мої нама
лювали «Барвінок». Майбут
ні художники.
\ А Катерина у відповідь: 

. Мої малюють краща.
•— Та вони ж доросліші. 

' Справжній талант на 
вік не зважає. Щоправда, я 
сама їм трохи допомагаю.

А взагалі — чудові у нас 
дівчата. Комсомолки Катя 
Довгалюк, Галина Умрихінз, 
Людмила Єременко, Люба 
Киреї я та Інші щодня на 
Ігіорозі комбінату зустріча
ють своїх зихозанців. Що
денно 140 малюків різного 
віку (починаючи від повзун
кової групи) простягають до 
нас свої рожезі рученята і 
весело усміхаються. І тоді 
у відповідь їм із численних 
полиць усміхаються плюше
ві ведмедики, пластмасові 
ляльки, гумові білочки і 
зайчики. А на першому по
версі, в «гаражі», нетер
пляче чекають юних госпо
дарів педальні машини, са
мокати, велосипеди. Ні, не 
нудьгує тут дітвора. І почу
ває себе, як дома.

-d- -ЩЭ Х^ТЦКИХДЕЗ

»9

да, розграфлена масивними 
колонами при Йходг. Цс — 
сільський Будинок культури 
із залом майже па 700 місць.

НІНА ПЕРКІНА, комсомол
ка, художній керівник СБК: 
Звичайно, наша гордість — 
це хор. Він має незмінний і 
заслужений успіх. Дружний 
теплі оплески супроводять 
зиступи його солістів, меха- 

інізаторз Т. Скалівського,

другої тракторної бригади; щаслизз малеча з дитячого 

комбінату «Барвінок»; члени учнівської виробничої 

бригади Кальиябояотської середньої, школи; їй подобі* 

«ться з «Барвінку»; танцюють учасники хореографічно

го гуртка Каяьниболотського С5К.

директора СБК Н. Коляди та 
інших.

І все ж мені хочеться 
кілька сліз сказати про най
молодших учасників худож
ньої самодіяльності — ама
торів хореографічного мис
тецтва. ГОні танцюристи — 
старшокласники та учні мо
лодших класів. З яким за
хопленням вони виконують 
танці «Російський народ
ний», «Танець ляльок» тощо!

А ще у езяткозому кон
церті братимуть участь 
др.амгурткіаці та учасники 
художньої агітбригади...

Кальииболбта 
юті» литаврами багряного 
листя. Листопад 
дерева на вулицях і в садах. 
Село одягається □ кумачеві 
святкові шати. Якось по- 
особливому дзвенить шкіль
ний дзвоник. І прозорий 

47 Цілі 1 ГРІ села зі школою ітлі'й настрій виповнює 
сусідить висотна спору-Іиее єство молодого викда-

пидзвошо-

обтрушуе

Лколодкй жомуилрп
дача російської мови та лі
тератури І. 10. Федунець. 
Вона наквапію йде шкіль
ним подвір'ям і мрійливо за
дивляється на поріділі кри
слаті крони.

1. Ю. ФЕДУНЕЦЬ, комсо
молка, вчителька: А школа 
у нас гарна, і я не пере
більшую. І справа не тільки 
з тематичному оформленні 
всіх трьох поверхів, чудово
му спортивному залі, затиш
них класах. До речі, ми пе

ЖОВїНЕЗИЙ РЕПОРТАЖ

’У,

На знімках: секретар партійної організації дру

гого відділка Катерина КОСТЕНКО; загальним виїляд

Фото В. ГРИ5А.

рейшли на кабінетне нав
чання. І досить успішно. 
Дванадцять кабінетів нашої 
школи діють, як дззнадцять 
добре відрегульованих ме
ханізмів своєрідного сучас
ного підприємства. Саме 
сучасного.

Ось чому у нас активно 
культивуються любов до 
праці (діти охоче проводять 
канікули з таборі праці й 
відпочинку), фізична куль
тура (в районі наші баскет
болісти посідають почесне 
третє місце), естетичні нахи
ли (наші учні беруть участь 
майже в усіх гуртках худож
ньої самодільності СБК).

Популярний у нас і клуб 
еихідного дня. Адже треба 
не тільки добра навчатись, 
а й змістовно, цікаво прово
дити своє дозвілля. В люди
ні, як казав письменник, 
усе повинна бути прекрас
ним.

УКА ЛЬНИБОЛОї АХ мо
лодь схожа на стрімку 

течію, яка виривається впе
ред на всіх ділянках гос
подарства, вона не нехтує 
ніякою роботою і не боїться 
брати на себе важку й сер
йозну відповідальність ке
рівника. І туї я міг би для 
прикладу назести цілий ряд 
прізвищ молодих ксманди- 

різ сільського виробництва, 
рядових механізаторів, доя
рок, буряківниць... їх багато 
□ колгоспі «Україна». Скажі
мо, керуючий гіершим від
ділком, комсомолець Мико
ла Албул.

Гортаю свій записник і на
трапляю на незелике інтер
в’ю з цим негозіркмм, сим
патичним юнаком.

— Що у вашій роботі най
важче? — спитав я у М. Ал- 
була.

— Повірити з себе, у свої 
скли. Адже я маю справу з 
людьми.

І, трохи помовчавши, до
дав:

—• Працюю з простими й 
гарними людьми. Хліборо
бами. А вони 
прощають, 
майже 
нашої 
бригади, 
чудові.

і фальші не 
Маю на увазі 

всіх механізаторів 
першої тракторної 

Трудівники зони 
По-справжньому

7 лясяаозллял 1.98® рожу
люблять свою професію і 
землю. Взяти для прикладу 
хоч би молодого комбайне
ра Івана Шкуренка. Працює 
на «Колосі» всього третій 
сезон. А вже цього реку 
намолотив 9.333 центнерів 
зерна. Зазоюзаз перше міс
це в районі.

Микола Албул зручно 
вмощується на сидінні мото
цикла і, ніби щось згадав
ши, доповнює:

— А сімейна династія 

Шевченкіз! Батько і двоє 
синіз — механізатори. Пра
цюють у шість рук. Взагалі 
про цю трійцю треба вірші 
писати. Та й на тільки про 
ник...

Триколісний кінь нетер
пляче загуркотіз, немоа на
гадуючи про те, що час не 
стоїть і його треба наздога
няти. і іжє за мить постать 
М. Албула даленіла на тлі 
степоаого шляху, трикутно о 
ЦЯТКОЮ |.-е — 
манливого обрію і 
чи з холодному, 
серпанку осіннього ранку? 7

« * ♦
був КОНЧе потрібний •це добре розумівРгХґа 

колгоспу м. в. Сологуб Ніч не виходив йому 3 голіви^ 
вдень, Ні вночі. 
ближчТимиАИУ°а33Л?Ло 3 най- 
станціями. базамкНИпостаН- 
|уадощоТаЄуХН’^оді ХЄиРІаЛІВ- 
іне могли штурмивагмИ авто І™™ ви9ая»Г₽МІГтвнп,'??й

наолижаючись до
- і розтаю- 

сивому

багнюці загубилася дорога, 
доводилось робити об'їзд 
довжиною майже в... 5-3 н;. 
лометріз.

На цей міст у селі чекали 
ДОВГІ роки. ЙОГО ЗВОДИЛИ 
працьовиті руки і розумні 
механізми. Зін виростав у 
високе небо, водночас міцно 
вростаючи своїми могутніми 
підпорами, мов бетонним но- 
рінням, у родючий чорнозгм. 
і йому раділи всі: галаслиаа 
малеча і поважні старини, 
заклопотані будівельники і 
мовчкуваті водії. Міст п0з. 
шиною в 22 метри було збу- 
дова-го з рекордний строк.

Яого відкриття відбулося 
напередодні свята Великого 
Жовтня — цього рону...

... І я подумаз, що наша 
Радянська влада — це теж 
своєрідний величний міст, 
вимріяний епохами і віка* 
ми. Обагрений кров'ю на* 
ших прадідів і дідів, скріп
лений бетоном непорушної 
дружби народів-бретів.

Цей міст сонячно з’єднуй 
світле сьогодення з кому
ністичним завтра. Під стягом 
ленінської партії його зве
дено на мир, щастя і крила* 
ту долю всіх народів не* 
шої прекрасної та багато
страждальної планети. Зін 
не підвладний ніякій руй
нівній стихії. Йому стояти 
зічно.

8. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунарам.

Фото В. ГРИБА.
Новоархангельський 

район.
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СТОПАМИ БАТЬКШ
З сшор

<

ПАРТІЇ
«З’їздові партії — річ

ний план на місяць ра
ніше строку!» — такі 
плакати можна побачити 
в ці дні на спорудженні 
великого целюлозно-па
перового комбінаду в ку
бинській провінції Санк- 
ті-Сяіріїус, який оголо
шено головною ударною 
молодіжною будовою.

Понад 800 молодих бу
дівельників, що працю
ють тут, сповнені ріши
мості не тільки виконати 
дане партії слово, а й 
значно підвищити рівень 
продуктивності праці і 
якості виконуваних на 
будові робіт. Останні віс
ті з об’єкта говорять про 
те, що комсомольці тут 
уміють додержувати сло
ва: завдання перших 
еосьми місяців року ВО’Ш 
перевиконали майже ла 
15 процентів. Як заявляє 
секретар комітету Союзу 
молодих комуністів 
(СМК) будова Валі.до 
Крус, молодь • настроєна 
по-бойовому і готоза бо
ротися за перше місце у 
змаганні молодіжних бу
дов країна, присвячено
му наступному Ц з’їздо
ві Комуністичної партії 
Куби. ‘і

Добра слива; у •д|>рзін- 
ції Сан гьр.Г ц- - йде
про молйбШіВД ?; загін 
«Другий з’їзд*. Ось уже 
більше чотирьох місяців 
задає він тон у підготов
ці до сафри ца. плантаці
ях цукрового щдіірйімст- 
ва імені Хуліо Л------ і-
Мелья. В 
ціалістичпого 
молоді цієї 
йдуть колективи найбіль
ших ударних комсомоль
ських будов: кубинсько
го «БАМу* — реконстру- 
йовузаної центральної 
залізниці країни і роз
ширюваної теплоелектро
станції імені Антоніо 
Масео.

Це лише деякі з- чис
ленних прикладів патріо
тичного руху за гідну зу
стріч другого з'їзду пар
тії, розгорнутого кубин
ською молоддю. Пого го
ловними лозунгами сга
ли ВИСОКа прОДуКТИВНІС Г!» 
праці, успіхи в навчанні 
і глибоке вивчення марк- 
снстсько-лен ІПСЬКОЇ тео
рії. З ініціативи кубинсь
ких юнаків і дівчат но 
всій країні виникають 
молодіжні гуртки «Дру
гий з’їзд партії», в яких 
вивчаються завдання по
літичного, економічного 
й соціального розвитку 
країни, історичні рішення 
першого з'їзду Компар
тії Куби, бойові 
люційні традиції 
ського народу.

Важливу роль 
візації участі 
країни в русі по

ЯЙТОНІО 
авангарді со- 

змагашія 
провінції

й рево- 
кубин-

в акпг- 
молоді 
гідній 

зустрічі з'їзду комуністів 
відіграв черговий пле
нум Національного Комі
тету Союзу молодих ко
муністів, що відбувся 
цими днями. На ньому 
було особлизо підкреслг- 
ио рішимість КОМСОМОЛЬ
ЦІВ добитися високих по
казників насамперед на 
17 -важливих об'єктах 
країни, які партія та уряд 
довірили СМК, що оголо
сив їх ударними моло
діжними будовами, а та
кож у підготовці до на
ступної сафри. Під зна
ком підготовки 
му комуністів 
проходить нині 
«о вся робота Союзу мо
лодих комуністів.

А. ПРОКУД1Н, 
коо. ТАРС. 

Гавана.

ДО фор У’ 
країни 

практич- 

Я З САМОГО раннього 
ранку асфальтованими 

вулицями Пномпеня і нур- 
ними сільськими дорогами 
Кампучії поспішають до 
школи веселі зграйки діт
лахів. Оди! несуть портфе
лі, інші три?лають книжки 
під пахвою. У багатьох че
рез плече на шнурочку ви
сять дерев’яні чорні до
щечки розміром з наш 
шкільний альбом для ма
лювання; на них учні вико
нують письмові завдання, 
— адже олівці і зошити є 
Ще далеко не у всіх...

24 вересня по всій Кам
пучії почався попий нав
чальний рік, другий після 
визволення країни. Понад 

КАМПУЧІЯ: СВЯТО ДІТВОРИ
мільйон дітей сідають що
ранку за шкільні парти. 
Це — велике досягнення 
народно - революційних 
властей, коли враховувати, 
що в роки пропєкінськсго 
режиму ГІол Поти майже 
всі шкільні будинки було 
зруйновано, підручники 
спалено, близько 60 про
центів учителів зииіцепз.

Школи в Кампучії стали 
створювати відразу після 
визволення. Через три- 
чотири місяці після ви
гнання полпотівців і про
голошення Народної Рес
публіки Кампучії кілька 
десятків тисяч дітей уже 
змогли приступити до за
нять. Тоді, спершу, школи 
працювали більше на ен
тузіазмі — не було ні про
грам. ні підручників, пі 
приміщень. Кілька сотень 
учителів, що лишилися в 
живих, на заклик народно- 
революційних властей зі
брали дітей і. як могли, по
чали заняття. Школи роз
міщалися в уцілілих бу
динках. під навісами, 
зробленими наспіх із жер
сті чи сухого пальмового 
листя, просто на відкрито-

У СВІТІ БЕЗПРАВ'Я

М ГРАНІ ГОЛОДНОЇ СПЕРТІ
Мігель Гутьеррес — мо

лодий іспанський робіт
ник. Як і більшість його 
товаришів, котрі живуть з 
Андалузії, не півдні Іспа
нії, він сезонник і працює 
в основному на збиранні 
фруктів та овочів. Решту 
часу він як-небудь пере
бивається випадковими за
робітками, а їх стає де
далі менше й менше. Щоб 
прогодувати трьох дітей, 
Мігелю доводиться залази
ти в борги і багато з чому 
відмозляти собі, в тому 
числі і в харчуванні. Куди 
він тільки не звертався, де 
тільки не пропонуваз свої 
послуги, всюди діставав 
відмозу. Сім’я девно вже 
герейшла в буквальному 
розумінні слова на хліб і 
зоду. Зі сльозами на очах 
дивиться Мігель, як його 
маленькі діти терплять від 
недоїдання.

У такому критичному 
станозищі сім я цього мо
лодого робітника пере
буває ось уже близько 
п'яти місяців. Він позбав
лений одного з основних 
праз людини — права на 
працю. Мігель не самотній 
у своїй біді. Поруч нього 
на грані голодної смерті 
живуть тисячі андалузьких 
сімей.

Безробіття — бич номер 
один для сучасної Іспанії. 
Масштаби його постійно 
збільшуються. На сьогод
нішній день, навіть за офі-

,,МолОДЯІ комунлр^

му повітрі під деревами, 
добра що в сухий сезон у 
Кампучії дощів ке буває 
по кілька місяців.

У штаті міністерства на
родної освіти було всього 
лише кілька чоловік. Та 
незважаючи на гостру не
достачу кадрів, роботу ви
конано велику. Незабаром 
у всіх провінціях країні! бу
ло відкрито курси по підго
товці вчителів, розроблено 
перші підручники, шкіль
ні програми.

У вересні 1979 року пер
ший навчальний рік поча
ли вже 350 тисяч дітей. У 
різних- районах країни від
кривалися нові школи. На 
грудень число учнів ЗрО-

ся свято. Діти прикрасили 
свої класи різнокольорови
ми прапорцями і гірлянда
ми духмяних квітів. У 
центрі подвір’я зробили з 
неструганих дощок сцену і 
прибрали її зеленим гіл
лям та пальмовим листям. 
Спочатку, як і належить у 
таких випадках, були про
мови і напутні побажання 
вчителів та обіцянки уч
нів добре вчитися. Не бу
ли присутні на цьому свя
ті лише батьки; у жодного 
із школярів це лишилося в 
живих ні батька, ні матері 
— вони загинули від рук 
ПОЛГІОТІВЦІВ.

Після концерту худож
ньої самодіяльності залу-

сло вдвоє, а на кінець 
першого навчального року 
в школах училося вже по
над 900 тисяч дітей. Тепер 
у Кампучії більше мільйо
на школярів. 1 їхнє число 
продовжує зростати. За 
розрахунками міністерства 
народної освіти ПРК. на кі
нець другого навчального 
року в республіці буде 1 
мільйон 400 тисяч учнів. 
Можливість учитися ді
стануть усі кампучійськ! 
діти шкільного віку.

С ьо го д її і нам пу чі йс ь кі 
школи в більшості своїй 
початкові, але вже діють 
14 середніх. Протягом ро
ку середні навчальні зак
лади буде відкрито в усіх 
провінціальпик та багатьох 
повітових центрах. Недав
но в Пномпені почав пра
цювати педагогічний ін
ститут — другий вищий 
учбовий заклад країни, шо 
відкрився після визволен
ня. Таким чином, у респуб
ліці вже закладено основи 
нової системи освіти

АПЕРЕДОДНІ початку 
навчального року в 

другому п помпейському
дитячому будинку відбуло-

ційними даними, кількість 
армії «зайвих людей» з 
Іспанії перевищує пізтора 
мільйона чоловік. Понад 
40 процентів іспанських 
безробітних припадає на 
Андалузію. Нездатність 
правлячих кіл розв’язати 
проблему зайнятості ви
кликає бурхливе й наро
стаюче обурення всього 
населення країни.

... Протягом 10 днів у 
вересні цього року не схо
дила зі сторінок газет і 
журналів назва невелико
го іспанського містечка 
Маріьаледа у провінції 
Севілья, яка входить до 
складу Андалузії. Річ у 
тому, що до 800 сільсько
господарських робітників 
Маріналеди, котрі на знак 
протесту проти небажан
ня уряду вжити терміно
вих заходів для розв’язан
ня проблеми безробіття в 
сільській місцевості оголо
сили голодовку, приєдна
лося все без винятку насе
лення цього /лістечка, в 
тому числі старики, жін
ки, діти.

Конфлікт продовжує 
швидко розростатися. 
Першим актом солідарнос
ті з трудящими Марінале
ди була масова демон
страція на підтримку їхніх 
законних вимог, проведена 
жителями міста Кампільос 
у провінції Малага. Потім 
аналогічна двотисячна ма
ніфестація пройшла в Сан-

нала мелодія рамвонга — 
кампучійського ' національ
ного танцю. Цс грав при
сланий шефами з міського 
народно - революційного 
комітету оркестр. Танцюва
ли всі: вихователі. гості, 
старші вихованці будинку 
і зовсім малюки, яким ще 
рано ходити до школи. Ее- 
селощі були загальними. 
Музикантам не давали від
почити Як тільки вони 
припиняли грати, весь ди
тячий будинок починав 
скандувати: «Рамвонг,
рамвонг, рамвонг». І ввозу 
лупала музцка. І треба бу
ло бачити, скільки невда- 
ваііо'і радості було на об
личчях дітвори, що танцю
вала. щоб зрозуміти, який 
щасливий для них це день, 
що означає для них мож
ливість учитися, якої вони 
були позбавлені ще зовсім 
недавно.

Б. КАЛАШНИКОВ,
ігор. ТАРС.

Пномпень.

А Сьогодні нампучій- 
ські школи в більшості 
своїй початкові, але ежа 
діють 14 середніх. Недав
но в Пномпені почав 
працювати педагогічний 
інститут — другий ви
щий учбовий заклад кра
їни. що, віднрився після 
визволення.

А Добра слава у про
вінції Сантьяго-дс-Куба 
йде про молодіжний загін 
«Другий з’їзд».

д ...Мігель не самот
ній у своїй біді. Поруч 
нього на грані голодної 
смерті живуть тисячі ан- 
далузьких сімей.

Себастьяні, на півночі кра
їни, учасники якої рухали
ся вулицями цього міста 
зі співом «Інтернаціона
лу». На день пізніше на 
заклик профспілки сільсь
когосподарських робітни
ків Іспанії загальний 
страйк оголосили трудящі 
восьми міст провінції Се
вілья. В місті Осуна страй
карі перекрили автомагі
страль Севілья—Малага, у 
зв’язку з чим проти них 
було кинуто наряди полі
ції. Мери тринадцяти міст 
провінції Сезілья зверну
лися до властей з вимогою 
покласти край безробіття 
в усій Андалузії.

Генеральний секретар 
профспілки сільськогоспо
дарських робітників краї
ни Франсіско Касеро пря
мо заявив, що ноги прав
лячі кола не задовольнять 
вимог трудящих Андалузії, 
то до краю напружена в 
цій області обстановка 
може вилитися в політич
не повстання.

З кожним днем наростає 
в Іспанії напруга класових 
боїв, і є всі підстави вва
жати. що голота бороть
ба ще попереду. Говорячи 
словами депутатр-комуніс- 
та Рамона Тамамсса, мало 
чого можна чекати від 
уряду, «з вини якого за 
останній рік втрачено по
над 2,5 мільйона робочих 
місць».

С. МУРАВЙОВ 
КОр. ТАРС.

Мадрід.

Документальний 
нарис

Савощик аж підхопився 
від несподіванки:

— Так то ви?.. А я ду
мав... Ну й ну!

І враз його обличчя взя
лося червоними плямами:

— І що ж ви собі думає
те, хлопці! Не попередив
ши... Ну, добре, що була 
обідня перерва і вартові з 
собаками порозбігалися 
хто куди. А якби схопили?

— Не схоплять! Ми ж 
чати виставили. Та й діла 
там на хвилину.

— На хвилину... Бити 
вас нікому. Ось поаернеть- 
ся з фронту батьно, їй-бо
гу, розповім про ваші з 
Жоркою вибрики.

— Чи діждемось? — опу
стив сумовито стрижену 
голову Алік.

— Діждемось. А щоб при
скорити цю радісну годи
ну, треба провернути ще 
одну операцію.

Алік з цікавістю підвів 
голову.

... Вже кілька годин вони 
клякли в розбитій будці 
паровоза. Крізь щілини 
довколишня місцевість 
проглядалася добре. Та по
ки що було тихо. Жора не
терпляче поглядав на го
динник, що його даз йому 
Савощик для орієнтації.
- Ще п'ять хвилин, — 

повідомив.
— Чи прибуде? — засум

нівався Ілько.
— Все буде гаразд, нім

ці народ точний. Та он ди
віться.

Справді, на колію, що 
вигиналася до Бахмацько
го парну, з-під моста ви
повзав ешелон. На плат
формах громадились ма
шини, зброя.

їм поталанило. Власне, 
розрахунок Савсщика був 
точний: саме напроти хлоп
чиків виявилася платфор
ма, на якій з-під листів по
крученого заліза зблиску
вали «максими» і «дегтя- 
рі»,

— Беремо не будь-що... 
Тільки справне... Щоб за
твори діяли. Чуєте? — по
переджав Жора. Всі чули. 
Знали, роздивлялися. Еше
лон зупинився. Охоронців 
немає — вони десь на пе
роні прогулюються. Ні па
ровоза, ні заднього ваго
на не видно за герою залі
зяччя.

Жора легенько, наче 
ховрашок. свиснув. На 
чатах стали Фанин Бахче
вая і Ваня Рудяк. Алік, Жо
ра та Ілько кинулись на 
платформу.

П’ять хвилин П’ять хви
лин! Про це думав кожен, 
і забряжчала бляха, кла
цали затвори.

— Тихіше...
— Ось... новенький... Бе

рімо!
Хлопчаки сопіли, крек

тали. Аби підхопити «мак
сима», підбіг Ваня Рудяк.

— Обережно!
Хлопці металися по плат

формі. Тягнули ще одного 
«максима». Алік, увесь 
спітнілий, висмикував з-під 
залізяччя новенький руч
ний нулемет.
. — Хлопці, сюди’ — ше
потів Ілько.

Під насипом уже лежало 
два «максими» і три «дег- 
тярі», коли ешелон спрок
вола рушив.

— Стрибай!
Зброю затягнули під об

горілий паровоз. Усі схо
валися вчасно. Встигли на
віть розправити пригнутий 
торішній бур’ян. Невдовзі 
над хлопцями проплив і 
паровоз, з будни якого ви
зирала нудьглива пина 
охоронця.

Коли стих перестук ко
ліс, хлопці почали стягу
вати зброю в топку розби
того паровоза А потім по
глянули один на одного й 
розсміялися: всі були ви
мазані в іржу, якесь мас
тило, сажу, по обличчях 
текли брудні патьоки поту.

— Тепер до річки мити
ся!

А на світанні дві підводи 
з поліцаями, що були в 
попній уніформі, при зброї, 
рушили в напрямі Кірово
града, Документ, підписа
ний шефом жандармерії, 
свідчив, що поліцейська 
команда командирується 
на боротьбу з партизанами. 
Перед" Злинкою підводи й 
справді звернули на путі
вець, що вів до Федварсь-

Продопжеінія.

Поч. у 129. 131. 132.

Сергій ПЛАЧИНДА 
Юрій ДМИТРЕНКО

ДО СТІНИ
НЕ ВІДВЕРНУЛИСЯ

ного лісу. Підпільники в 
поліцейській формі везли 
партизанам п’ять кулеме
тів, що їх добули юні по- 
мічнянські патріоти.

ДВАДЦЯТИЙ

ВАГОН
— Чи довго ще? — нахи

лився Ілько Барезовсьний 
до Аліка, Той у пітьмі на
магався розгледіти стрілки 
на циферблаті гсдиннина, 
що його завбачливо виді
лив йому на всю ніч Воло
дя Савощик.

— Не терпиться? — про
бурмотів Іван Рудяк, мер
злякувато кутаючись у 
благенький піджачок, з 
якого помітно виріс.

— Сноро буде! — підба
дьорив Алін.

Сіявся дрібний осінній 
дощик. Одяг швидко на
мок. І хлопчики почали 
вже продавати дрижаки, 
ілько не витерпів, метнув
ся до насипу, аби приклас
ти вухо до рейок.

— Іде! -т прудко скотив
ся з насипу.

— Тихо! —цс Ваня.—Тут 
може йти патруль.

— Ніякого біса ніде не
має, — радо мевив Ілько. 
— А рейки гудуть.

Тої ж миті в глибокій 
пітьмі зблиснув жовтий 
вогник і загас. Хлопці зав
мерли. Вогник знову про
бився крізь вологий морок 
і хутко потух. Зрозуміли: 
машиніст лише на мліть 
включає прожектор, боя
чись нальоту радянських 
літаків, які дедалі частіше 
з’являються над Помічною.

Хлопці наблизились до 
насипу, залягли в мокрих 
лопухах. Сюди, до Глинсь- 
кої, вони добиралися по
путним товарняком. Вибра
ли місце таке, де залізнич
на колія нагору йшла й 
поїзди збавляли на підйо
мі швидкість.

Око прожектора зблисну
ло вже зовсім близько, 1 
хлопці інстинктивно прити
снися до вогкої землі. Нев
довзі над їхніми головами 
прогримів паровоз. Коли 
пройшов перший вагон з 
вартою, троє сміливців під
велися. Вголос лічили:

— Третій... п’ятий... сьо
мий...

— Ось він... двадцятий! 
Наш! — вигукнув Алін і 
побіг поруч. Спритно вхо- 

за поручень. Під- 
при- 

хутко 
та Ілько.

за попе- 
■ закинув 
трубу. В 

линву, 
за Алі- 

вмостив- 
держав

пився . . .
тягнувся. І вже на 
ступці. Біля нього 
опинилися Ваня 
Полізли на дах. Діяли впев
нено. Не вперше, Та й зна
ли, що розрахунок Володі 
завжди точний. Ваня дістав 
з кишені вірьовку, швидко 
перев’язав Аліка 
рек, другий кінець 
за вентиляційну 
лівій руці тримав 
другою ВХОПИЕСЯ 
мову ногу. Ілько, 
шись зручніше, 
другу ногу товариша.

— Ну... тримайте!
Алін рішуче посунувся з 

вагона головою вниз. Еше
лон, вибравшись нагору, 
набирав швидкість. Тепер 
до станції лишалося п’ят
надцять хвилин. Діяти тре
ба дуже швидко. Та Алік 
уже намацав вентиляцій
ний люк. Цупко вчепився 
за металевий кронштейн. 
Двічі смикнув ногою, і 
хлопці вдержували його 
тепер тільки за вірьозку. 
Алік, не ослабляючи тіла, 
протиснувся в люн і натра
пив на якісь ящики під ві- 
нонцем. Відв’язав вірьовку 
й дістав коробку сірників. 
Від протягу вогник одразу 
погас, та хлопець устиг 
уздріти підлогу й стрибну
ти на неї, Довкола намацу
вались яруси якихось аку
ратних ящиків. «А де ж 
пістолети? — захвилював
ся. — Невже помилка? — 
Знову черкнув сірником. 
Ні, одні ящики. Ніби чемо
данчики. Схопив один і спе
ресердя жбурнув на підло
гу. Почувся тріск, щось 
гуркотіло. Алік пройнявся 
радістю й теплом: у розби
тому ящику намацав пі
столети. Тут їх п’ять штук. 
Тепер діяв швидко. Ззбрап- 
ся знову нагору до венти
ляційного віконця, прив я- 
зап один ящик і смикнув 
за вірьовку. Попливло. Так 
подав другий і третій. По
тім прив’яззр І сене, ьид- 
но, хлопці неррувзли. Від 
чуваючи близький сема
фор, бо потягнули його, 
як поліняку. Боляче дряп
нуло залізо по нозі. Та вже 
оін нагорі. Йому жарко, а 
хлопці тремтять під холод/ 
І напруги.
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Віктор ПОГРІБНИЙ

Хлопці,
по конях!
Що вам наснилось, 

друзі мої?
Чи вітри на припоні, 
Чи, може, погук високих 

раїн:
, «Хлопці, по конях. 

Хлопці, по конях'»? 
Поки маленькі сини 

пождуть, 
Зіб’ємо роки 

па вранішню путь.
Хлопці, по конях!

і Хлопці, по конях! 
Поїш що можуть нам 

матері
Скинуть з баских 

попони,
Рушим в дорогу

, на ранній зорі.
Хлопці, по конях! 
Хлопці, по конях! 
Поьн про батька слава 

жива
Та й на всіх перегонах, 
Облишмо про подвиг

і Гучні слова, — 
Хлопці, по конях! 
Хлопці, по конях! 
Поки ще очі іскряться 

добром,
Поки чесні долоні,

І На роздуми — нуль
1 І прямо в сідло! 

Хлопці, по конях! 
Хлопці, по конях!

Тільки ж скоріш, 
скоріш знамено

В голову дайте червоне!
,і Он вже заждалося пас 

стремено...
Хлопці, по конях!

; Хлопці, по конях!

НАШ ГІСТЬ

Віктор Андросов
Ім’я співана, заслуженого 

артиста Унраїнської РСР 
Вінтора Андросова, давно 
знайоме шанувальникам 
естради. Кілька днів тому 
закінчились на Кіровогрлд- 
щині гастролі вокально-ін
струментального ансамблю 
«Багряні бригантини», 
яким керує В. Андросов. 
Перед від’їздом з обласно
го центру артист зустрівся 
з нолентивом «Молодого 
комунара» і поділився 
своїми задумами, творчи- 
ви планами.

У репертуарі співана —

твори радянських компо
зиторів, народні пісні. Вік
тор Андросов тримає тіс
ний зв'язок з естрадними 
співаками Йосипом Кабзо- 
ном, Василем Зінкевичем, 
Володимиром Мигулею та 
іншими.

До речі, наш гість був 
першим виконавцем попу
лярної пісні В. Івасюка 
«Червона рута».

Кілька пісень В. Андро
сов записав на грамплас- 
тинну.

:ЦЄН'Ь Я0ЄЗІЇ

В КОЛГОСПІ
Роботи вистачило всім. 

Комітет комсомолу і культ
працівники взялися за ор
ганізацію концерту, пра
цівники торгівлі — книж
кового базару. Але най
більш заклопотаними були, 
звичайно, члени літератур
ного гуртка. що працює 
при сільській бібліотеці. 
Вони ж бо вирішили про
вести в колгоспі день пое
зії, присвячений черговому 
Партійному з’їздові.

Із вступним словом ви
ступив керівник гуртка 
Олексій Нінчук. Він розпо 
вів про творчість СІЛЬСЬ
КИХ поетів-початКІБЦІВ, про 
поетичний доробок, який 
регулярно друкується в 
колгоспній багатотиражній 
газеті «Зоря*.

Потім один за одним вір
ші читали літгуртківці. Зі 
сцени звучали поезії про 
людей. красу і гордість 
землі радянської. Ось твір 
Михайла Нінчука «Дівчина 
з колгоспу*. в якому роз
повідається про молоду 
лайкову.

Золоті руки... Хіба не та
кі вони у Надії Воробей — 
ватажка комсомол ьс ы :о 
иолбдіясної лапки рідного 
колгоспу «Зоря»? Про неї 
написав теплого вірша Ми
хайло Отупор — «Госпо
дарка полів».

Микола Прасьно — теж 
колгоспник. І він пише про 
людей хороших, рідне се
ло:

Нехай і на карті немає 
Села, у якому живу. 
Та слава про нього

Фото Б. ГРИБА.

Ка-ні-ку-ли! ’’
Нині у тебе, друже, чергова перерва. Перерва між 

уроками, тривалість якої — аж чотири дні. ! називається 
вона - КАНІКУЛИ.

Ти заздалегідь розпланував собі кожен день, ножну 
хвилину. Бо часу не так уже й багато, а цінавих спрар і 
подій — хоч відбавляй. І в школі де ти навчаєшся, і с 
Палаці піонерів та шнолярів, і на станціях юних натура
лістів та юних техніків... Хочеться скрізь побувг’ти, 
скрізь устигнути.

Збором піонерської дружини, присвяченим 63-й річниці 
Велинсго Жовтня, почалися канікули в учнів восьмиріч
ної школи № 7 м. Кіровограда (на фото вгорі — Анджела 
ПРОТАЄ, голова ради дружини імені Миколи Кслісзичен- 
ка).

Останній бал, що відбувся в Палаці піонерів та школя
рів (на знімку внизу), запам’ятається піонерам Кірово
града надовго.

і »і

лунає
ї вже дійшла у Москву. . 
"** ' пройняті ду-

неповторного
Всі вірші 

хом нашого 
сьогодення. Дихання доби 
комуністичного творення. 
На святі лунали поезії до
ярки Ганни Сороки, зоо
техніка Людмили Попко. 
колгоспниці Любові Гав- 
рильчик. ветерана колгосп 
ної праці Павла Дем’янця. 
будівельника Івана Леме 
зи. касиоа Надії Мепяки. 
учнів Людмили Клюймо. 
Люби Гурик. ДошІ Нінчук. 
Василя Твердуна, Максима 
Тетері та інших.

М. МОГИЛА, 
вчитель.

с. Берестяги, 
Гейворонський район.

Фоте В. ГРИБА.

І Т ИЖ Д Е Н Ь РЕВОЛЮЦІЙНОЇ СЛА В И

З ІИШИ
НИРКА МОКРЯКА

ЕКЛЮЧИІЗСЯ 

владу Рад. 
потім по-

У ЦЕНТРІ нашого міста 
височить пам’ятник 

героєві громадянської вій
ни М. 1. Мокряку. Учас
ник першої світової війни, 
син селянина-наймита, віч, 
повернувшись із фронто
вих плацдаомів, 
Б боротьбу зе 
Був агітатором,
мічником військового ко
місара. На початку 1919-го 
— в перших лавах тих, хто 
йде в бій з петлюрівцями. 
Командира Червоної Армії 
/Ларка Мокряка не раз бу
ло відзначено командуван
ням за мужність, героїзм, 
революційну пильність. 26 
жовтня 1919 року с бою з 
денікінцями біля станції 
Комаричі він загинув. Йо
го посмертно нагородже
но орденом Червоного 
Прапора. Поховано нашого 
славного земляка на Крас
ній площі біля Кремлів
ської стіни. Художник 
А. Кручина написав пор
трет М. І. ЛАокряка, нині 
він експонується у виста
вочному залі Публічної 
бібліотеки ілаєні М. Є. Сал- 
тикова-Щедріна в Ленін
граді поряд з портретами 
В. І. Чапаева, Г. І. Котовсз- 
кого, М. О. Щорса, О. Я. 
Пархоменка та інших геро
їв громадянської війни. 
Ім’ям героя новоукраїнці 
назвали одну з кращих ву
лиць свого міста.
О АМ'ЯТЬ про нього віч

на. В дні великих свят, 
урочистих подій ми при
ходимо до пам’ятника 
М. І. Мокряку. Ось і те
пер, коли проводжаємо 
своїх синів і внуків до лев 
Радянської Армії, майбут
ні воїни кладуть квіти до 
підніжжя пам’ятника геро
єві. Ветерани розповідають 
юнакам, як у ті далекі ро
ки в Новоукраїнці було 
створено ревком, сфор
мовано загін червоних 
бійців. Цей загін увійшов 
до складу Знам’янського 
полку 6-ї Української ра
дянської дивізії, а його 
артбатарею було перетво
рено в дивізіон, котрим 
став командувати Марко 
Мокряк.

Ми на них 
ми впевнені,
кілька місяців з військових 
частин командири пові
домлять, що ці хлопці ус
пішно пройшли курс моло
дого воїна і готові до ви- 
пообувань.
|£ ОМСОМОЛЕЦЬ Анвто- 

лій Ткаченко — шо
фер 
контори.

надіємось, 
ще через

І автотранспортної
Акуратний, під-

тягнутий, дисциплінований. 
Проводжаючи його на ар
мійську службу, товариші 
по роботі відзначили, що 
еін допомагав інєалідам 
Великої Вітчизняної війни, 
брав участь у змаганнях з 
автомобільного й стрілець
кого спорту, а коли став 
значківцем ГПО, то не зу
пинився на досягнутому, 
знову і знову підвищував 
сбою спортивну майстер
ність. Віталій Козгоєський 
та Григорій Корпусов — 
випускники Новоукраїнсь- 
кого філіалу Кіровоград
ської автошколи ДТСААФ. 
Вони теж склали залік з 
фізичної та військово-тех
нічної підготовки, стали 
спортсменами - розрядни
ками, значківцями ГПО.

У школі ДТСААФ чима
ло зроблено для того, щоб 
майбутні воїни здобули 
високий ідейно-політичний 
гарт, щоб підготували себе 
до випробувань морельно- 
психолсгічно. В цьому чи
мала заслуга наставників 
наших призовників — сер
жантів і офіцерів запасу 
І. Т. Сопоунєнка, В. П. Ра
хуби, С. Г. Старенченка. 
О. І. Пушка. І ось тепер, 
пройшовши курс початко
вої військової підготовки, 
хлопці йдуть в армію. На 
вечорах бойової слави 
перед призовниками ви
ступають старі більшовики, 
вєтеоени партії і комсо
молу. Наші активісти О. Є. 
Лукашенко. М. Т. Вакулен
ко, Р. П. Жорновий розпо
відають 
воїнам, 
Радянської Армії, 
історію і традиції, 
розмова про права та обо
в’язки громадянина Краї
ни Рад, про готовність до 
кінця виконати свій війсь
ковий обов’язок, як не 
зробили їхні батьки і діди. 
Щоб іти в революцію далі. 
А це значить високо нести 
знамено, підняте в Жовтні 
руками тих, хто передів 
естафету революційної та 
бойової слави прийдешні//, 
поколінням. Це значить 
бути ЕІОНИМ сином Вітчиз
ни — берегти її кордони, 
дбати про примноження 
її могутності. Ми впевне
ні: наші сини і внуки осво
ять цю важку науку — 
науку перемагати, бути не
схитними.

П. МАТЮШИН, 
Ноноукра- 

райкому 
учасник 

ВІТЧИЗНЯНОЇ

, ШАХИ. Фінішувала осо.
І биста псршіст 

ради профспілок із шахів 
серед чоловіків.

І провів турнір кандидат у 
' майстри спорту авангарді- 

вець І. Гітельман. Він на« 
І брав вісім очок з одинад- 
і цятп можливих і став не- 
! реможцем турніру.

П'ять кращих шахістів 
І здобули право брати 

участь у республікансько- 
і му шаховому фестивалі, 
і що проходитиме в Одесі.

ь .обласної.. -. -----
чоловіків. Добре

в Вирішим
пенальті

На стадіоні 
відбулися 

приз закриття

їм, майбутнім 
про роди військ 

про її 
Триває

ікструктор 
їнськсго 
ПТСААФ, 
Великої 
війни.

ФУТБОЛ.
«Авангард» 
змагання на 
футбольного сезону. За цей 
почесний трофей вели бо
ротьбу десять команд ко
лективів фізкультури об
ласного центру. У фіналь
ному поєдинку зустрілися 
представники факультету 
фізичного виховання педа
гогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна та учні бу
дівельного технікуму. Ос
новний час ке виявив пе
реможця, нічия — 2:2. Се
рію післяігрових пенальті 
краще пробили студенти. 
.Майбутніх викладачів фіз
культури нагороджено ди
пломами першого ступеня і 
кубком Кіровоградського 
спорткомитету.

ВОЛЕЙБОЛ. Черговим 
видом спартакіади школя
рів обласного центру був 
волейбол. У турнірі взяли 
участь 190 юних спортсме
нів. У поєдинках дівчат 
першими призерками стали 
представниці середніх 
шкіл №№ 16, 5, 6, а у 
хлопців турнірну таблиці^ 
очолили волейболісти шкіл 
Ж№ 32, 6, 16. У загально
командному комплексному 
заліку попереду вихованці 
десятирічки № 16.

Наступний номер «Мо
лодого комунара» вийде 
у вівторок II листопада
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