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Вчимося, ЩОБ знати, ВМІТИ, творити, 
рідніії Вітчизні щастя нести

м>

Дмитро ПАЛА
ДІЙ і Павло СЕР- 
ІЇЄНКО — право
флангові сільсько
господарського ви
робництва.

В лабораторії се
лекційно - дендро
логічної станції 
•«Веселі Боновень- 
нн».

$

Валентина ДРО
НОВА — заслуже
на артистка УРСР. 
Фото В. ГРИБА.

ЦЕЙ ДЕШЕВИЙ 
НАЙДОРОЖЧИЙ ХЛІБ

МИ МУСИМО віддячити ДЕРЖАВІ чес

ною Е САМОВІДДАНОЮ ПРАЦЕЮ ЗА ЕСЕ 

ТЕ, ЩО БОНА ДАЄ УСІМ НАМ...

ТРУДОЕОГО ПОЛКУ!

ЗА
ВМСОМШ- ■ 
ською 
ПУТІВКОЮ

1 Іедавп» нниусмнииам 
Олександрійського техучи
лища № 3 урочисто вручи
ли комсомольські путівки 
па підприємства міського 
відділу робітничого поста
чання Директор ТУ-3 
Г. О. Марущук привітав 
молодь з успішним ЗЯКІН- 
чениям навчання, почат
ком трудової біографій 
Аіолоді робітники, які пра
цюватимуть у сфері об
слуговування. одержали 
трудові книжки, наказ на
ставників не осоромити 
робітничої честі.

О. €РЛІШ, 
студентка факультету 
журналістик» (Київсь
кого університету.

ПУЛЬС П'ЯТИРІЧКИ

Йому справді важно 
скласти ціну. Бо хліб — 
це і труд звитяжний, і ра
дість, і символ. Символ 
достатку, безхмарного 
сьогодення. З якою лю
бов ю написані книга Л. І. 
Брежнєва «Цілина», статті 
О. В. Гіталова «Дума про 
хліб» і В. М. Ремесла 
«Хліб і_ совість»! Головні 
їх герої — люди, поле 
притягання яких — хліб.

Видатний партійний і 
державний діяч, знатний 
механізатор, творець все- 
світньовідомих сортів 
пшениці... Ці люди зна. 
ють справжню ціНу хліба.

Чи знаю її я? Напевно 
бо не один уже світанок 
зустрів у полі, плекаючи 
рясний урожай, бо саме 
слово «хліб» у моїй свідо
мості асоціюється швидше 
з гомінким степом, аніж з 
паляницею за 26 копійок.

* горджуся ТИМ, що на
ша країна — єдина в світі

де такий дешевий хл>б, 
де його вдосталь.

Держава багато дає 
нам, молодим. Ниву і тех
ніку, добрива й можли
вість вільно, радісно пра
цювати. Я закінчив СПТУ, 
служив у рядах Радянсь
кої Армії.Повернувшись у 
рідну Покотилівку, пішов 
працювати механізатором. 
Щоразу я робив вибір, 
який вважав єдино вір
ним. Бо ж думав насампе
ред про те, де найбільшу 
користь зможу принести 
суспільству. Так мене вчи
ли в сім’ї, так виховували 
в школі. Я горджуся, що 
пройнявся цим глибоким 
почуттям відповідальності 
перед людьми.

Не вбачаю нічого особ
ливого в тому, що ниніш
ніх жнир, намолотивши 
2813 центнерів зерна, я 
вийшов переможцем зма
гання у своему господар
стві. Безперечно, приємно 
було одержати Почесну

грамоту правління і парт
кому колгоспу, побачити 
свій портрет серед пере
довиків.

Але це визнання моїх 
перших трудових досяг
нень багато до чого зо
бов'язує. Я попросився на 
бурякозбиральний ком
байн КС-6. І хоч незнайо
мий був мені цей агрегат, 
швидко опанував йото. 
Тепер уже виконую нор
му Думаю порівнятися з 
нашими передовиками.

Потім знову сяду на 
трактор. Буду орати, готу
вати лан під майбутній 
урожай Я мушу віддячити 
державі чесною, самовід
даною працею за есе те, 
що вона дає мені, усім 
нам. Я повинен дати вдос
таль їй цього найдорож
чого дешевого хліба.

М. ГУДЗЕННО, 
механізатор колгоспу 
імені Горького. 
Невоархангельський 

район.

РИТМІЧНО, 
БЕЗ ПРОСТОЇВ

Рано виїжджає на буря
кові лани комсомольсько- 
молодіжний збирально* 
транспортний загін Олек
сандра Захаровича Бур- 
дельиого з-колгоспу «Зоря 
комунізму» Гайворонсько- 
го району. Перед роботою 
механізатори перевіряють 
окремі вузли, механізми 
агрегатів. Ретельний дог
ляд іа технікою став за
порукою того, що загін 
працює ритмічно, без про
стоїв. На його рахунку 
иа е більше 200 гектарів 
звільнених площ, щоден
ний виробіток становить 
10—12 гектарів замість 6 
за нормою.

Микола Пеногрібний від
разу після школи при
йшов у і рак горну, нині 
він працює разом з 
О. Бурдельним па РКС-6. 
На гичко.збнральиому аг
регаті трудиться комсо
молець Олександр Мнщсп- 
ко. БМ-бЛ не простоює в 
загінні, бо ритмічну До
ставку гііч: ;> у силосні 
траншеї забезпечує комсо
молець Олександр Прач.

О. УЄАЇЮК, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Гвйверонське- 
го райкому ЖЄМУ. :
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СЛОВО ЗЛ ТОБОЮ. КОМІТЕТІ Фото В. ГРИБА.
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Одного разу я буз саід- Iі З пошти 
ком досить палкої супєреч- 
ки підлітків про права і 
обов’язки членів ВЛКСМ. І 
хоч не думав втручатися у 
мимоволі підслухану супе
речку, не витримав, піді
йшов до гурту.

— А от я, молодий меха
нізатор, вирішую важливі 
політичні питання. І від ме
не великою мірою зале
жить, якою бути полііиц: на
шої партії на цьому чи ін-1 
шому етапі.

— Як це? —запитав хтось і
із хлопців.

Розповів їм, як обирався І 
депутатом сільської Ради 
народних депутатів, які 
обов’язки маю тепер як де
путат районної Ради. Зі'а- | 
дав про свій виступ на збо- ; 
рак механізаторів, коли об- ! 
говорюзазея проект «Ос
новних напряміз економія- * 
ного і соціального розвитку 
на 1981—1985 роки і на пе
ріод до 1990 року» Гово
рив тоді про економію і 
бережливість пального, ма
шин, часу. Про те, словом, 
що найбільше хвилювало 
мене. Механізатори тоді 
повністю схвалили рядки 
проекту, у яких йшлося про 
це.

— І от тепер економія і 
бережливість стала одним 
з осі-юзних важелів еконо
мічної політики нашої пар
тії. Бо така наша воля, ро- 

і колгоспників, — 
своїм молодшим

ЦИХ ДНІВ

Професійні спілки, 
союзна Ленінська Комуніс
тична Спілка Молоді, коо. 
пєратнвні та інші громад
ські організації відповідно 
до своїх статутних зав
дань беруть участь в уп
равлінні державними і 

’ громадськими справами, у 
вирішенні політичних, гос- 

■ подарсьних, і соціально- 
I культурних питань.

(Конституція СРСР, 
І стаття 7).

Я ж безмежно горджуся, 
що мені, молодому механі
заторові, доручено вирішу
вати не тільки господарсь
кі, а й важливі політичні пи
тання, брати участь в управ
лінні державними і громад
ськими справами.

м. михньов, 
тракторист колгоспу 
«Мир».

Нозоукраїнський район.

бі гииків 
сказав

- Друзям.
і

•
Нез/лінно зростає автори

тет членів ВЛКСМ нашого 
колгоспу. Вони очолюють 
відповідальні ділянки ви-

робництва, вирішують най
важливіші господарські пи
тання.

Усю техніку господарства 
довірили молодому спеціа
лісту комсомольцеві Олек
сандру Кисельозу 
працює головним 
ром. Його слово 
вирішальне на 
правління, коли і 
про використання 
Авторитетне зоно 
механізаторів.

Перший відділок 
пу очолює Микола 
ленко, 
водом працює 
шуєв.

Дванадцять і 
дять до складу і 
сько-молодіжної 
водіїв. І зсі вони 
суперничають з досвідчени
ми шоферами зз першість у 
змаганні. Як з різними ра
дяться з Анатолієм Фицай- 
лом, Анатолієм Лейбенком 
і М.иколою Будником наші 
ветерани.

Я стала заступником го
лови правління по роботі з 
молоддю; членом правлін
ня колгоспу обрано комсо
мольців Миколу Будника і 
Галину Мардаш.

Не, безперечно, зміцнює 
авторитет наших спілчан, 
надає комсомольській орга
нізації колгоспу ваги, впев
неності а своїх силах.

Т. СМІТЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені 
Мічуріна.
Устинівський район.

ЗАКІНЧИВШИ школу,
Люда .Яворська при

йшла до нас на завод. У 
цеху завершального скла
дання друкарських машин, 
де запропонували їй пра
цювати, довго стояла, за
чудована безперервним 
потоком «Ятраней», які на
роджувалися “ ""
очах і сходили
ра.

Слідкуючи за 
рухами слюсарів-складаль- 
ників, засумнівалася: «Чи 
ж зможу?» І розгублено 
озирнулася. Майстер Лю
бов Сергіївна Горбенко, 
зрозумівши настрій дівчи
ни, заспокоїла;

— Зможеш. Відповідаль
ні завершальні операції 
складання доручають
жінкам. Бачиш, майже всі, 
хто па конвейєрі працює, 
— твої ровесниці. Я те.к 
починала ученицею.

І Люда змогла. Швидко 
освоїла дев’яту операцію, 
стала працювати самоспіі- 
по. А коли зайшла мова 
про тс, що робот)- в цеху 
часто стримує «вузька 
спеціалізація» робітниць, 
першою висловила бажан
ня оволодіти суміжними 
операція ми.

За три роки Людмила 
Яворська стала кваліфіко
ваною робітницею, акти
вісткою громадського жит
тя.

у неї па 
з конвейє-

вправними

На комсомольських

--- ВІН 
інжене- 

> зазжди 
засіданні 
мова йде 

техніки, 
і для

колгос- 
Г аври- 

агрономзм-насіннє- 
Віктор Бу-

юнаків вхо- 
комсомоль- 

бригади 
смілизо

перто кажучі', я <1 не спо
дівався від них такого фі
лософського осмислення 
кожного явища. кожного 
прикладу, і радів ла нчх.

підсумковому за
нятті, коли ми 
аналізували свою 
роботу, мої слуха
чі раптом поціка
вилися: «А що
дав навчальний 
рік вам як пропа
гандистові?^.

вчився з ваті, 
у вас, — відповів.

А на

ПОРУЧ
ИМОГА
ня ІДЕЙНІСТЬд

зборах її одностайно обра
ли секретарем цехової 
комсомольської орган іза ці і.

Торік, 
ного з по.іітзанять 
гуртка < 
впнутого 
тему про 
жінки у 
суспільстві, 
оцю коротеньку трудову 
біографію робітниці. Слу
хачі активно відгукнули
ся. бо таї; можна було роз
повісти про кожного з 
них.

Узагальнюючи виступи 
слухачів, я наголошу вав, 
що рівноправність жінки — 
це одне з великих завою
вань Жовтня, до якого мп 
звикли і сприймаємо його 
як належне. Відтоді я по
мітив, як по-новому див
ляться на свою роботу 
складальниці, як учаться 
глибоко осмислювані свою 
роль у суспільстві.

І мені більше не дово
дилося нагадувати слуха
чам, що будь-яке теоретич
не положення треба під
кріплювати прикладами з 
життя. У щоденному спіл
куванні 5» цеху й гурто
житку вони стали ііідмі 
чати найхарактерніше, 
найістотніше. про що іі 
говорили на заняттях'. іЗід-

готуючись ДО од- 
свого 

«Конституція ро I- 
соціалізму» на 

> рівноправність 
соціалістичному 

-і. я розкидав 
трудову 
... Слу-

- Я
учився , , „_____

І це була правда. Я пра
цюю начальником 
Пропагандистська 
допомогли мені у 
ній практиці, дала 
зрозуміти характер колек
тиву, проникнути у внут
рішній світ гуртківців.

Готуючись до занять. 
ВИЯВИВ деякі ИрОГУ.ІИ’1 1 
своїй теоретичній ІНДІЮ- 
топці, хоч і маю вищу ос
віту. Щоб ліквідувати їх. 
багато читав додати->иої 
літератури, серйозно зай
нявся самоосвітою. Адже 
пропагандист — це вчи
тель і вихователь. Щоб оз
броювати слухачів полі
тичними знаннями, він по
винен багато знати сам.. 
Сказано ж: «Вік живи — 
вік учись-».

У особистому творчому 
плані на нинішній най 
ч&льний рік я знову знач
не місце відвів самоосвіті. 
Отже. засвоюючи курс 
«Конституція розвиненого 
соціалізму». вч йтимуться 
но тільки слухачі, вчиги- мусь і я.

цеху, 
робот а 
щодеи- 

змогу

>1 
у

З ГЕРОЄМ

В. ЗДБОТКІН, 
пропагандист головно
го підприємства ви
робничого об'єднання 
«Друкмаш».

ТОВАРИШ ДЕПУТАТ
|ЯПУ«ТУҐ7»П-.ТВГЧ!!8«; чоиуп.ч’Ж)

Був Новий рік.
Заметіль цілу ніч била

ся в замерзлу шибку... На 
ранок ві ї ер ущух, але сні.' 
не переставав.

— Гарно як! — щебсі а- 
ла дочка Марніша, коли 
всією сім’єю йшли в гості 
по засипаному снігом тро
туару...

Майстер з'явився у кін
ці вулиці несподівано.

— Чуєш, Негре! Маємо 
роботу. Десь на лінії «ко
ротке». А завтра ж — ро
бочий день у всіх...

їх було всього 
він, майстер 
женер Бойко, 
лінію — це 
кілометрів кабелів 
три дільниці. Обійшли рач,

троє — 
Кіпіс та ін- 

РоздІлнпм 
приблизно 5 

на

Сітятай салто-го себе
другий. Ніяких слідів ава
рії. Вирішили обійти ще 
раз. Знову безрезультатно.

і потеп- 
і сніг підтанув, 
виявити пишкод-

Аж надвечір, коли 
лі шало 
вдалося 
ження.

2,
Засідапня адміикомісії 

За ва л л івської сели іци ої 
Ради народних депутатів. 
Головує ГІегро Сич — 
молодий, енергійний чоло
вік. Розглядається справа 
про порушення правил за
будови селища громадяни
ном Н. Зважуються всі 
«за» і «проти». За П. Си
чем — вирішальне слово. 
Виноситься справедливе і 
безкомпромісне рішення...

Молодий комуніст Петра 
Сич — член партбюро, го*

лова депутатської групи 
електромеханічного цеху 
графітного комбінату, 
кандидат у члени райкому 
Компартії України. Люди
на, якій доручають бага
то. І від якої багато ви
магають.

Чи буває важко?
— Звичайно, —- відпові

дає він. — Особливо коли 
щось не ладиться, 
ніколи не падаю 
бо завжди маю 
наших 
яких, 
Які ось 
лн мені 
обравши депутатом.

Слово і діло — вони ні
коли у нього не розходять
ся. Звідси — і повага ко
лег, і їхня допомога в 
усякому доброму починан
ні.

людей, 
власне, іі

Але н 
духом, 

надію на 
заради 

працюю,
уже втретє виявц- 

велнке довір’я.

Є ще одне — велика ви
могливість до самого се
бе.

— Не уявляю, — зізна
ється П. Сич, — як би я 
міг говорити людям висо
кі і правильні слова, коли 
б вони не стали моїми 
принципами, законом мою 
повсякденного життя...

3.-
Позаду 

< инство. 
Навчання

лишилося Дії- 
Рідна школа, 

у професійно*» 
родо

ському цук- 
"У"*.Са в ар- 

звідти він повернув- 
. ___і у члениV--

З чрофі технічному училищі, 
та на Сальківсьпиму 
рокомбіїїаіі. Служба 
мії — звідти ЗІ*’ " 
ся кандидатом .„.спп
К.ПРС. Кандидатський 
стаж проходив на графіт
ному комбінаті. Починав 
електромонтером третьою

розряду. Тепер 
п’ятий, хоче 
шостого.

Досконалість у робо< і 
— ось його мета, закон 
трудових буднів.

— Петре, який момент 
свого життя ти вважаєш 
найзначніши.м для себе?— 
запитую молодого 
тата

— З особливим ... .......
ванним згадую дні. прове
дені в Києві на XXII з’їз
ді комсомолу України. То
ді я, делеіаг цього з’їзду, 
познайомився з Олександ
ром Васильовичем Гі гало
вим, двічі Героєм Соціа* 

—" '' Це лю-
у х.чібо-

....... У рідну 
Відтоді вчуся у 

нього ставлення до життя 
і до роботи...

вим, д~_:w“v 
дієтичної Праці, 
дина, закохана 
робськиіі труд 
землю. Г‘

мас вже
ДОбіІТНСЧ

депу-

ХВИЛІО-

У нашому комсомольсько« 
молодіжному колективі — 
тридцять чоловік. І серед 
них — Михайло Громовий, 
учасник підпільної комсо
мольської організації
«Спартак», керівник однієї 
з бойових груп, яка діяла в 
роки Великої Вітчизняної 
війни у Голованівському ра
йоні. Зароблені ним 1337 
карбованців перераховано у 
Фонд миру. Ми намагаємось 
працювати так, щоб не осо* 

, ромити честі полеглих.
Держава дала нам все: 

грунтовні знання, цікаву ро
боту. Кожен член КМК має 
високу кваліфікацію, може 
підвищувані освітній рівень 
у вузі. Тож кожен із нас 
трудиться з найбільшою вії 
дачею сил.

Працюємо ми в машинно*- 
му цеху Знам’янського ло
комотивного депо. Переві
ряємо і ремонтуємо устат
кування електровозів. Саме 
від пас залежить їхня без
аварійна робота, 
обов’язками ми 
мося. КОМСОМОЛЬСЬКО-МО.ІО' 

діжниіі колектив, яким ке
рує Віктор Володимирович 
Осіанов, постійно займз-1 
перші місця в соціалістич
ному змаганні КМК залі’-* 
чинників. В серпні ВІН ДО* 
мігся найвищої продукти»* 
носії праці. Ми УСУ* 
нули пошкодження елек
троустаткування на 89 елек
тровозах. У роботі особливе 
відзначились комсомольці 
Юрій Цппочкіи та Оле*:* 
сандр Уляяич. Взятих тем
пів не збавляємо й нині- До* 
каз цього — друге місце я 
соціалістичному змаганні 3а 
підсумками третього кваР’ 
талу серед КМК залізничні 
ків. Як правило, що;іенаМі1 
виробіток кожного робітни
ка становить 110—120 про
центів плюс висока якіс '■ 
роботи.

ЇХНЯ беї-
Із СВОЇМ‘1 
справляє-

П. СЕЛЕЦЬКИЙ. 
Гайворонський район.

А. ЛЕБІДЬ, 
групкомсорг КМК ма
шинного цеху Знам’ян* 
ського локомотивного 
депо.



<я^овда jetлг 1931 року „МолгоджЛ комунар« З схпор.

Тема Всесоюзних 
польських зборів, 
проходять у ВСІХ І 
комсомольських < 
ціяк, — «Вчитися, 1 
ти, вміти, творити 
ся*. Ось кілька моментів із

КОМСО- 
ЩО нині 

шкільних 
організа- 
іцоб зна» 
і бороти-

1

щоб боротися
Від того, як ми навчаємо

ся, залежить наше майбут
нє. Адже країні потрібні не 
тільки висококваліфіковані 
умілі спеціалісти, а й полі
тично грамотні, ідейно пе
реконані, ерудовані люди. 
Вчитися, щоб боротися, 
щоб змогти у будь-яку хви
лину дати рішучу відсіч тим, 
хто зазіхне на наш мир, спо
кій, щастя

І до цього ми повинні го
туватися вже тепер. Шкіль
ний клуб політінформа- 
торів якраз і став добрим 

"Хпомічнихом і порадником в 
розширенні нашого круго
зору і з пошуках відповідей 
на багато запитань.

У мене є пропозиція від
родити хорошу традицію 
клубу — проводити політ- 
інформації не тільки е шко
лі, а й на підшефному під
приємстві, в колгоспі, гро
мадській ор-анізації. Ко
ристь від цього очевидна: 
наші старші товариші глиб
ше і конкретніше пояснять 
нам те, чого ми не зрозумі
ли, проілюструють деякі пи
тання на прикладах зі своєї 
роботи.

Ю. КОСТЕНКО, 
учень 10 «Б» класу Ма- 
лозмсківської середньої 
школи № 3, член комі
тету комсомолу.

Колективна 
зацікавленість

а... Протягом навчального 
року вчитися на «добре» і 
«відмінно». Це — витяг із 
рішення загаланошкільних, 
комсомольських зборів, на 
яких велася серйозна роз
мова про найважливіше і 
найголовніше завдання кож
ного у чн я-комсом о льця — 
вчитися, оволодівати осно
вами наук. Тому свої висту
пи секретар комітету ком
сомолу школи Л. Торохтій 
та інші хлопці й дівчата не 
випадково починали з про
мови В. І. Леніне на III з'їз
ді РКСМ, де було накресле
но програму загальної ос
віти. Це заздання не знімає
ться з порядку денного й 
сьогодні.

Нині школа дає грунтовні 
знання, які так необхідні і 
майбутньому студентові, й 
колгоспному механізатору, 
твариннику Але, на жаль, у 
нашій комсомольській ор
ганізації не всі старшоклас
ники оволодівають ними 
сповна. І вина в цьому не 
тільки відстаючих, а й кож
ного з нас. Скільки в деся
тирічці учнів, і в кожного 
неоднакові здібності. Од
ним легше дається, скажі
мо, хімія, література, іншим 
— математика, біологія. То
му без класних консульт- 
пунктів тут не обійтися. Це 
одич бік питання. Є й ін
ший, не менш важливий: з 
класі має запанувати атмо
сфера колективної зацікав
леності в оволодінні міцни
ми знаннями.

Ю. МАНЗАР, 
А член комітету комсомо

лу Підвисоцької серед
ньої школи Новоархан- 
гельського району.

ДИ8НА, дужа дивна 
звичка у старого ком

байнера Степанюка. Вве
чері перед сном кладе під 
подушку великий кишень
ковий годинник І довго, 
ніби хлопчисько, прислу
хається до його цокання...

Взагалі, мабуть, усе 
людське життя змережу
ється із зустрічей — най
більше з людьми, а ще із 
сонцем та вітром, з вес
ною і літом, зимою І ОСІН
НЮ, зорями й полем, із 
садами й річками, птахами 
й звірами... Одні з тих 
зустрічей вкарбовуються 
в серце, у пам’ять навіч
но, і їх не забудеш ніколи, 
вони зринають у спогадах, 
повних радості чи смутку, 
в дивних снах, а- інші, мит
тєві, не залишають 
го сліду, 
років, у 
хмарки у 
бому небі, 
води у бистрих

Проте тих двох, майже 
миттєвих зустрічей, Петру 
Васильовичу Степанюку не 
забути ніколи.

У травні 1940 року він, 
невисокий чорнявий хлоп
чина з цупким кучерявим 
чубчиком, закінчив вось 
мий клас. У липні його, 
відмінника навчання, пос
лали в піонерський табір.

То була перша подорож 
з рідного села в зовсім не
далекий край, у роздолля 
дзвінких степів до села 
Кам'янки, де, як загадко 
вий острів, шумів гудів 
могутніми дубами ліс. По 
під лісом звивалась, хоза 
лась у високих густих оче 
ретах тиха ласкава річка 
Вись. Вона поволі, мов 
знехотя, прямувала до се 
ла Скалевого, до своєї 
матері Синюхи. Там впадав 
з півночі і стрімкий Іікич.

У таборі було весело, 
цікаво — ігри, вечірні ба
гаття, пісні... А все-таки 
Петрусь чекав того дня, 
коли повернеться в рідну 
Мар'янівку.

На початку серпня він, 
засмаглий і дужий, 
ступив поріг рідної 
ни. Мати уквітчала 
вишитими рушниками, до
лівку за давнім сільським 
ззичаєм устелила запаш
ною лугозоо травою, ла
патим татарським зіллям.

— Почепи, Насте, на сті
ні. Під портретом Леніна 
І теж у найкращий руш
ник...

А тоді до Петруся:
— Тобі ж, синку, дарую 

годинник!
Годинник! Другого Мо

сковського заводу, годин
ник, що його потім жар
тома, любовно називати
муть великою цибулиною 
У блискучому обідку, 
опуклий, він з батькової 
шкарубкої долоні переко
чував на молоду синову і 
заблищав, заграв у про
мінні, як сонце.

У Петруся тремтіла ру
ка, віч не міг відірвати 
від годинника погляду. Не 
дихаючи, звів на батька 
очі. Батько мозив:

— Носи, синочку, бере- 
жи його. У ньому — й моє

і крізь качиний пух, крізь 
наволочку в зелений го
рошок чув не цокіт, а піс
ню...

А що спершу творилось 
на вулиці, біля річки, на 
майдані, з школі! Петруся 
оточували хлопці, 
з

дівчата
єдиним проханням:
— Покажи!
Ставали у коло і не зво

дили поглядів із секунд
ної стрілки, що все бігла і 
бігла вперед. І яка щасли- 

вухва, до самісіньких 
з’являлась усмішка у вес
нянкуватого малюка, 
Петрусь притуляв йому до 
вуха «цибуїіину» і питав:

— Що гам?
— Іде! Цокає!
Йшоз, цоказі

коли

ніяко- 
плині 
ніби 

голу-

тануїь у 
небутті,

високому 
ніби краплини 

потоках...

лере- 
хати- 
сгіни

Маги аж засміялась: пі-
ШОЗ ХЛОПЧИКОМ, (з позер
нувся вже ларубком. Сім-
десятип ягирічний дід по
жартував:

— Його, Насте, женити
пора!

А батько весь ЛИПЄНз

жнивузав. 1 того ж самі-
у се - 
кра- 

поля, 
міст

ком червонів прапорець. І 
трактор, і комбайн (само
хідних тоді ще не знали) 
зупинились на майдані, 
коло високих запороше
них тополь, біля будинку 
правління колгоспу.

Із синього неба на млі
ючу -від спеки землю щед
ро лило проміння сонце.

Звідусіль поспішали на 
мітинг люди. Дівчата 
одягли Василю Степанюку 
вінок із пшеничного ко
лосся. А секретар райко
му партії вручив комуніс
тові Степанюку за пере
могу на збиранні хліба 
грамоту і дарунок ки
шеньковий годинник.-..

Вдома батько — <Дг за
мащений, у пилюці, одні 
очі блищать, — подаз ма
тері грамоту:

сінького дня приїхав 
ло. Комбайн, синій 
сень, ніби виплив з 
з-за переліску. Над

ХАРАКТЕР — РАДЯНСЬКИЙ

Стоян-

• Майже бувальщина

. серце, мої тривоги, думи, 
радість, і пшеничне зер' 
но. Бережи й ги час. Тепер 
у навчанні, а там і в праці 
Може, й зі мною в полі...

Батько... Як позол.і пи
сав він заяву у партію. 
Старанно виводив кожну 
букву, кожне слово, неначе 
вивіряв ними своє життя, 
свою працю, свої вчинки... 
Знали його в селі, у районі 
як людину, що жила од
ним — творити добро на 
землі.

Над усе Засуль Степа
нюк дорожив часом. Під
німався до роботи на сві
танні, а повертався, як 
загоралась вечірня зоря... 
У них на стіні висіли «хо
дики» — на прямокутній 
дошці — круг, годиннико
ва й хвилинна стрілки,над 
кругом — малюнок — 
ялинковий лісок, маятник, 
на ланцюжку — важок.

Виходить батько — гля
не на «ходики», прийде — 
теж подивиться. Він зби
рався купити собі кишень
ковий годинник, та завж
ди гроші були потрібні на 
щось необхідніше: на 
пальто, на взуття, на кос
тюмчик Петрусеві, на те. 
щоб купити околоту й пе
рекрити дах на хатині...

Несподівано його мрія 
здійснилась, у райкомі 
партії неначе вгадали її. 
Вручили подарунок за те, 
що знав ціну часові, що 
беріг його.

А він свою мрію, свою 
нагороду — синозі...

Петрусь дорожив тим 
батьківським подарунком. 
Носив у бічній кишені 
піджачка, там бились його 
серце й годинник. Вночі ж 
він клав його лід подушку

Ніби на крилах ніс Пет
руся у незвідані дороги, у 
ЖИТТЯ, через СНІГОЗу ТС- 

морозну зиму сороково
го року у бурхливу квіту
чу весну сорок першого.

У травні за плечима 
Петруся залишився й де
в’ятий клас. Оцінка з усіх 
предметів відмінна, дис 
ципліна зразкова. У школі 
Петруся прийняли в ком
сомол. На початку липня 
його мали покликати в 
райком. Там здійснилася б 
ще одна його мрія — вр’Л 
ЧИЛИ б КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 

квиток...
За селом колосилась 

буйна пшениця. Батько 
мав її збирати, а син упер
ше і, може, годі і перший 
став би помічником ком
байнера. Районна газета 
навіть нарис надрукузал3 
(про те, як готуються до 
жнив батько й син, бо го
ді й слів «сімейний еі<1‘ 
паж» не було з ужитку)-.•

Петрусь
батьковими турботами, 
його грудях 
гордість, і радість 
роше ж отак вести 
байн у пшеничні 
далекі -—, 
гуляють геплокрилі сі гри, 
з небес 
пісня жайворонка, 
он збирають колоски’ діа-

переймався 
в 

вирували і 
— хо- 

ком- 
поля, у 

безкраї... Всюди

ллється чарівна
А там

мата, і серед них он зупи
няється Марія, приклала 
руку дашком до чопа. 
Впізнала, засміялась, щоч.ь 
гукає, та хіба за гуркотом 
моторів 
чуєш?...

Дідусь радів мабуть 
більше за онука. Передав 
йому давню народну муд
рість — пшениця два тиж
ні квітує, два половіє, два

двох машин по-

вистигає, а годі, внучку, 
за серп і носу!

— Д’ДУ, дідусю, які те
пер серп і коса!

— Ой, а я й забув..
Дідусь як умів переда 

ваз онукові любов до хлі
ба. Бо сам він скуштував і 
маторжаникіз із серцеви
ни соняшникового стебла, 
• гіркого ячної о хліба, і 
черствих ісукурудзяників.

Пшениця поволі-поволі 
ІЗ зеленої
лась
поволі сохло на 
вітрах виповнене 
важке колосся.

Петрусь щодня 
поле, приносив 
колоска. Дідусь аж світлів:

— Колись же, внучку, 
нк дасть десятина сто пу
дів, то буде диво з див. А 
Ця дасть : триста пудів. 
Ходив я, Петрусю, з гост
рою косою по наймах і 
біля Адесу, і по Херсон
щині, і за Миколаєвим, і 
за Синюхою, бував усюди, 
а такого врожаю, не бачив. 
Попрошу бригадира, хай 
повезе мене хоч раз по
бачити, як ти почнеш жни
вувати...

Годинник виміряв час де 
початку липня, до жнив, а 
черзень не поспішав, да
рував землі зливи і гро 
ми...

Годинник відміряв час 
до першої-чистої, незай
маної, як сльоза, як подих 
ранкового вітру, любові...

Вечорами Петрусь еиру- 
шаз на майдан, де елек
тричними вогнями сяяв 
клуб. Любив пограти у 
шахи, любиз дивитися кі
нокартини, приносив до
дому книжки з бібліоте
ки, щоб у вільні години 
припасти до роману «Як 
гартувалася сталь», до 
«Овода» або помчати у 
бій з червоними вершни
ками біля степозої Ком- 
паніївки...

І часто в надвечір і зу
пинявся біля кучерявого 
клена, де пливли у валь
сах молоді пари. І поруч 
нього стояла Марія з пара
лельного дев’ятого класу, 
посилала йому бентежні, 
моя зорі, як шелест зеле
ного листя, загадкові пог
ляди...

Марія, 
частини 
зветься 
Давним-давно, 
року тут поселились вихід
ці з Молдавії і зберегли 
свою мову і свої звичаї, 

розмалювали хатини, як 
писанки, садили волоські 
горіхи, виноград. І чомусь 
там Петрусеві все здава
лось чарівнішим, поетич
нішим, кращим, як на сво
єму кутку. Може, юму, 
що гам у хатині, обсадже
ній розлогими горіхами, 
жила Маріула...

Вона горнулась до ньо
го, вона перша сказала 
йому:

— Ходімо, Петрусю, 
потанцюймо й ми!

— Не вмію, Марійко! 
Слуху не маю. Ведмідь 
мені на вухо і 
Сміятимуться всі.

— Я тебе навчу Петру
сю?

Не навчила. Не дове
лось!

22 червня над Мар’янія- 
кою пронеслися літаки з 
павучими хрестами. Скину
ли на яблуневі 
виноградники 
ки бомби. Там, 
хатина Марії, 
аж до самої води вирва. І 
над нею, над згарищом 
схилились, мов підтяті по
чорнілі волоські горіхи.

На другий донь Марію 
її матір та батька понесли 
у трунах, оббитих черво
ним, на кладовище.

(Далі буде).

ДВА СВІТИ —
ДВА СПОСОБИ ЖИТТЯ

Готуються

перетаорюва- 
у бронзову, поволі- 

СОНЦІ й 
зернами

ходив у
ДІДУС2ПІ

Маріула, з тієї 
села, що й досі 

Бесарабівкою. 
ще 1752

наступив.

сади, на 
Бесарабів- 
де стояла 
зачорніла

ЮНї борці
ЛОНДОН. Рішення роз

горну ги масову кампанію 
по широкому залученню « 
свої ряди англійських 
юнаків і дівчат прийняла 
Комуністична спілка моло
ді Великобританії. У рам
ках кампанії, яка проводи
тиме! вся під лозунгами 
боротьби за мир, проти 
гонки озброєнь і антина
родної економічної політи
ки уряду консерваторів, 
відбудуться мітинги й ма
ніфестації, буде збільшено 
розповсюдження органів 
комуністичної преси. Ко
муністична спілка молоді 
Великобританії, заявила її 
іенеральний секретар 
Н. (емпл, може і повинна 
стати більш ефективною 
силою в боротьбі за права 
молодого покоління краї
ни.

Міжнародний
семінар
ЗАХІДНИЙ БЕРЛІН. 

Тут проходить міжнарод
ний семінар молодіжних 
органів преси під девізом 
«Молоді журналісти — за 
мир і розрядку». В семі
нарі, який проводиться з 
ініціативи Всесвітньої фе
дерації демократичної мо
лоді, беруть участь понад 
25 делегацій прогресивної 
молоді з Європи, Амери
ки, Азії і Африки, 
роботи семінару 
обговорені проблеми 
ротьби за мир і роззброєн
ня, зміцнення розрядки.

З вітальним словом до 
учасників форуму звер
нувся голова Західнобер- 
лінської соціалістичної 
спілки молоді імені К. Ліб- 
кнехта Ф. ІОпге.

З гострою

Б ході 
будуть 

ОО’

критикою
ТОКІО. Туї відкрилася 

загальнонаціональна кон
ференція преде півників 
всеяпонської федерації 
органів студентського са
моврядування.
600 делегатів, 
стаг.ляюгь вищі 
заклади країни, 
рять становище 
студентів, визначать цілі 
студентського руху. Про
мовці. які виступили на 
конференції, піддали гост
рій критиці курс правля
чої ліберально-демокра
тичної партії на гонку оз
броєнь, скорочення асиїнуч 
ваш, на погреби освіти.

Близько 
які пред- 
навчальні 

обгово- 
японськях

В авангардії

боротьби
СОЛСБЕРІ. У місті Гас

ло відбулась установча 
конференція Національно
го союзу студентів Зімбаб
ве (НССЗ). Союз об’єднав 
усі студентські організації 
країни.

Виступаючи на прес-кон
ференції, один з ініціато
рів створення загальнона
ціональної 
перильний 
студені ів 
Зімбабве 
підкреслив 
студентської молоді в на
ціональному будівництві.
Студентський рух, сказав 
ній, повинен постійно бути 
в авашарді боротьби про
ти імперіалізму, колонія? 
лізму і расизму. ■,

організації ге- 
сскретар спілки 

унівсрсигегу 
П. Муіиайавану 

важливу роль

і
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ДИТИНСТВО — ПОКА, ТВОРЧОСТІ. фото Б. ГРИБА.

У постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 
дальше піднесення масовості фізичної культури і 
спорту» відзначається, що головне завдання фізкуль
турного руху, всієї системи фізичного виховання — 
всемірно сприяти зміцненню здоров’я радянських лю
дей, підвищенню їх працездатності і продуктивності 
праці, готовності до захисту Батьківщини, завоювань 
соціалізму, формуванню високих моральних яностой, 
бадьорості духу, сили і витривалості, вихованню здо
рового і життєрадісного підростаючого покоління.

Прийнявши від миколаївців республіканську вело- 
естафету, що проводиться за програмою Тижня .фі
зичної нуг.ьтуи і спорту в УРСР, кіровоградці пере
дали її вчора черкащаНам. У рапорті облепортномі- 
тету — передусім рядки про масові старти у колек

тивах фізкультури. •

▲ ПРИЦІЛ — НА МАСОВІСТЬ

ОЛЕКСАНДРІЯ. Понад 
1500 молодих кросменів — 
шахтарів, робітників під
приємств, шнолярів міста 
стартували на центральній 
площі міста. Більшість лег
коатлетів довели, що вони 
мають високий фізичний 
гарт. Бо постійно трену
ються — в групах ГПО, 
споргиених секціях.

ОЛЕКСАНДРІВНА. Сюди 
на відкриту першість об
ласті з мотокросу приїхали 
разом з кіровоградцами 
спортсмени Черкаської і 
Дніпропетровської облас
тей. Найкраща сума очок 
була у мотоциклістів 
спортклубу «Ювілейний» 
(м. Жовті Води Дніпропет
ровської області), Друге 
місце посіли представники 
Компаніївського спортив
но-технічного. клубу, тре
тє — команда Кіровоград
ської автошколи ДТСААФ.

і

ФУТБОЛ

«АВАНГАРД» -0:0
Найкращу нагоду відкри

ти рахунок «Зірка» втрати
ла в першому таймі, коли 
Олександр Алексєєв на 
двадцять сьомій хвилині з 
вигідної позиції послав м’яч

мимо воріт. Потім подібні 
помилки допускали Сергій 
Ралюченно та Сергій Гли- 
аенко.

Після відпочинку свої 
умеви також диктували гос
подарі поля. ровє.тчани, ли
ше на деяний час перехопи
ли ініціативу.

До фінальної сирени мог
ли відзначитися Олександр 
Смиченко і Сергій Ралючен- 
ко. Останній не зумів заби
ти м’яч у пусті ворота з 
близької відстані.

В. Ш ДБАЛІЙ.

ДОРОГА стрічкою в'є
ться понад берегом 

моря і губиться десь уда
лині в передгір ї Балкан. 
Ідемо із Золотих пісків 
до Сонячного берега, а 
ге кілька хвилин перед 
в їздом на відомий ку
рорт хтось запитує: «Чи
тали «Золоту троянду» 
Паустовськогс? В ній ав
тор згадує, як ще юна
ком уперше прочитав 
Г ріна.

«Пам я таю, я відкрив 
книгу, стоячи біля ніоска, 
де її купив, — писав Па- 
уєтсвський, — і прочитав 
навмання: «Немає більш

МІ ТО З РОНАНУ ГРІНА
безладного і пречудового 
порту, ніж Лісе. Різномов
не це місто нагадує бро
дягу, що вирішив нарешті 
заглибитися в нетрі осід- 
лссті. Будинки розсадже
ні, як попало... Вулиць у 
прямому розумінні слова 
не могло бути в Ліссі, то

му що це місто виникло на 
уламках скель і пагорбів, 
з єднаних сходами, міст
ками і вузенькими стежка
ми.. »

Екскурсовод запевнив, 
що цей казковий Лісе, про 
який писав Грін, дуже 
схожий на Несебр, і за
пропонував відвідати це 
Дивне містечко з «грінов- 
СЬКИХ «Череоних вітрил >.

Стародавні фракійці на
зивали Несебр «Містом у 
/лорі». Воно стоїть на не
величкому острові, який 
сполучається із узбереж
жям тристаметровим пе
решийком завширшки в 
кілька метрів. Одразу за 
руїнами воріт — надзви
чайно подібні до описа
них Гріном будиночки і 
вулички рибальського міс
течка. Тут добре зберег
лися сліди різних культур

ЗА РОЗПО- 

РЯДЖЕН Н Я М 

УРЯДУ СТАРО

ВИННІ КВАР

ТАЛИ ДЕЯКИХ 

БОЛГАРСЬКИ X 

МІСТ, ЦІЛІ СЕ

ЛИЩА ОГОЛО

ШЕНО МУЗЕЙ

НИМИ ЗАПО

ВІДНИК ДМИ. 

ЦО ТАКИХ ВІД
НОСИТЬСЯ й 

МІСТЕЧКО НЕ

СЕБР.

обійти можна за 5—10 
хвилин, — а ми ходили 
годинами. Оглядали ри
бальські човни, старовин
ні будиночки, на стінах 
яких сохнуть снасті, руїни 
древньої фортеці — і 
весь цей час не полишало 
нас відчуття чогось незви
чайного, казкового. Жите
лі міста — стрункі, веселі, 
обвіяні .морськими вітра
ми рибалки. Та в роки 
минулої війни мирні жи
телі Несебра наганяли 
жах на німецьких фашис
тів. Бони підтримували тіс
ні зв’язки з партизансь
ким загоном «Народен 
юмрук» («Народний ку
лак»). 1 нині їхні нащадки 
не забувають про тих, 
хто віддав життя за щастя 
народу. Тут ви скрізь 
знайдете свідчення того, 
що несебрці пам’ятають 
про героїв.

Люди підходили до бу
диночка, на якому — дош
ка з написом: «Тут наро
дився і жив Димитр Шиш- 
манідов. Загинув у бо
ротьбі з фашистами». По
ряд — ще одна дошка з 
фотографією героя. На 
ній слова, які носить у 
серці кожен болгарин: 
«Той, хто загинув у бо
ротьбі за свободу, не вми
рає».

На сусідній вулиці — 
скромний обеліск. «Тут 
9.ІХ.1944 р. при встанов
ленні народної влади за-

гинув Ремельт Нінола 
Трендалов-Богданов» — 
сповіщає напис.

Завітали ми і до буди
ночка на вулиці Яни Лско- 
вої, де нині музей. До 
війни Яна працювала вчи
телькою у місцевій шко
лі. У музеї — її особисті 
речі, зошити, конспекти 
лекцій, свідоцтво про за
кінчення педучилища. Тут 
же й особисті речі чолові
ка Яни — командира пар
тизанського загону Ніколи 
Лскова.

Яна загинула у фашист
ських катівнях, Нікола — у
бою. Та земляки героїв 
певні: подвиг цих людей 
житиме в серцях людей 
БІЧНО.

Вийти з Несебра, як і 
увійти сюди, можна тіль
ки по штучному переший
ку. Дорога веде до Соняч
ного берега, неподалік і 
Бургас. Тут на багатьох 
підприємствах, у сфері 
послуг працюють нині мо
лоді несебрці.

Ю. ЛІВАШНИКОВ.

На знімках: руїни > 
фракійського храму VI 
століття; меморіальна 
дошка на будиночку 
Д. Шишманідова; на міс
ці, де 9 вересня 1944 ро
ку загинув Трендалов-Бог
данов, встановлено обе
ліск; йдуть люди до бу- 
динка Яни Лскової.

Фото автора.

— фракійської, еллінсь
кої, римської, візантійсь
кої, давньоболгарської. 
Один з найвизначніших 
древніх пам’ятників —

фракійський храм VI 
століття.

Все у цьому місті вра
жає і зачаровує. Саме 
воно дуже маленьке —

ДРУГИЙ секретар Долин- 
ського райкому комсо

молу Віктор Валантир під 
час урочистого відкрипжч- 
легкоатлетичного пробігу 
підкреслив:

— Ми чекаємо від яа<; ре
кордів на фініші. Та пер- 
л-іім хай буде рекорд у ма
совості.

А в шеренгах тих, хто мав 
через кілька хвилин вийти 
па старт, були нрсдставшши 
усіх колективів фізкульту
ри. Разом з батьками стоя
ли діти, разом з ветеранами 
праці — школярі; 844 жите
лі району, розділившись па 
вікові і руни, почали поєдин
ки.

Ось комбайпео колгоспу 
«Україна» В. С. Стефаіноїс, 
котрому за п’ятдесят. не 
збирається відстати від сво
їх молодших товаришів, що 
працюють з ним у бригаді. 
Нелегкі ці кілометри. Але 
Василь Семенович не зали
шає дистанції, навпаки — 
він серед лідерів...

А це вже справжня сенса
ція дня. Завідуюча дитячо« 
садком села Іванівни. Чі-flF- 
піонка обласної ради ДОТ 
«Колос» з багатоборства 
ГКО Людмила Коркова при
везла на крос своїх малень
ких вихованців. Хто а них 
спритніший, хто прудкіший? 
Леї. всі весело пробігли ста
діоном (хай не одне, не два 
кола, хай десятки метрів) іі 
дуже були раді, що їм най
більше аплодували з трибун. 
Є it тут свій чемпіон — чо
тирирічний Макеимко Педю- 
ра. батько і мати якого зай
маються роботою по фізич
ному вихованню школярів. 
ІГро свого сина теж по забу
ли. І йому, як наймолодшо
му учаснику змагав!, — 
найкращий приз. А інструк
тор по спорту колгоспу іме
ні Леніна Євген Бондюк 
стартував разом з донькою 
Вікторією — другокласни
цею і сином Ярославом, кот
рому к травні минуло 4 ро
ки. А потім і Любов Іванів
на. дружина його, нййійла на 
ста от.

Пишався своїми трьома 
сипами робітник заводу .за
лізобетонних виробів Віктор 
Андрійович Головко — во<Йї 
теж лідери. І він у СВОЇЙ ЧТ- 
ковій групі не останній.

А серед команд найкращі 
показники в масовості 5 
майстерності мали фізкуль
турники колгоспу «Україна», 
Долинської середньої шко
ли № 2. комбінату хлібо
продуктів.

Ніхто того дня не встанов
лював рекордів області. Аче 
свято, яке закінчилося фут
больним матчем між коман
дами колгоспів «Дружба» І 
«Година», запам'ятається 
на довго. І немає сумніву, 
що воно спонукає багатьох 
юнаків і дівчат постійно зай
матися фізкультурою і 
спортом.

* * т
ЕВ ЕКОРД масовості було 
" встановлено і в Сяітло- 
водську. На старти легкоат
летичного кросу вийшло 
більше 2 тисяч жителів міс
та. Командою тут перемогли 
представники заводу чистих 
металів. А в особистому за
ліку в своїх вікових групах 
першими фінішу ннли учні 
молодших класів Андрій 
Балковий та Ірина Манойло- 
ва. старшокласники Жц?. 
Баринова та Сергій 
ченко. робітники Олексні 
Міркуй і Олена Лганіпа. ве
терани праці Т. М. Куйбіда 
і О. е. Уваров. Кращою 
спортивною сім'єю визнано 
родину Юрія Новінова (ко
лектив фізкультури «Чай
ка»),

Наступний номер «Моло
дого комунара» вийде у су
боту, 10 жовтня ц. р.
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