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60-РІЧЧЮ СРСР — 60 УДАРНИХ ТИЖНІВ

Позицій
не здають

Комсомольсько - моло
діжна бригада шоферів 
ЯЕТопідприємства № 10041, 
яку очолює Василь Юрес- 
кул, міцно утримує пео- 
шість у змаганні не тільки 
на своєму АТП, а й у райо
ні. Торік молоді водії пе
ревезли більше 7 тисяч 
тонн зерна, 2,4 тисячі тонн 
заготовлених на силос 
кормів, 10 тисяч тонн цук
рових буряків.

Готуючи гідну зустріч 
60-річчю утворення СРСР, 
комсомольсько - молодіж
на зобов’язалася заверши
ти річне завдання з усіх 
показників до 31 жовтня— 
свого професійного свята.

Переглянуто і п’ятирічні

І;,плани та завдання. Над- 
"> плановий рахунок перене- 

зення вантажів бригада 

вирішила довести до 15 
тисяч тонн, а економії 
пального — до 8 тисяч 
літрів. Це найвищі зобов’я
зання серед молодих во
діїв підприємства.

Щомісячне перевико
нання планів і зобов’язань, 
значне випередження гра
фіка, якого добилися 
хлопці в січні і лютому, 
дають підставу думати, 
що намічених рубежів бу
де досягнуто.

Н. МИКОЛАЄНКО.
Ногоукраїнський район.

На радість
новоселам

Комсомольсько - моло
діжний колектив комуніс

тичної праці бригади маля
рів 11. Кравець (групком- 
сорг О. Сологуб) з буді
вельного управління № 1 

тресту « Кіровоград міськ- 
буд» працює нині на 
спорудженні житлового 
будинку на вулиці Па
цаева, проводить опоряд
жувальні роботи. Дев’ят
надцять малярів щозміни 
перевиконують норми, на
ближаючи час здачі жит
лового об’єкту. З роботою 
цей колектив справляється 
не тільки швидко, а й якіс
но.

Ставши на ударну тру
дову вахту, присвячену 
Грузинській Радянській 
Соці а л і с ти ч 11 і й Респу бл і ці, 
молоді виробничники дали 
СЛОВО ПІДВИЩИТИ продул; 
тивпість .праці, економити 
будівельні матеріали.

Н. СОЛОВЙОВА.
м. Кіровоград.

У рік надії
Молодим гайворопським 

дояркам є на кого рівня
тись: торік їхня землячка 

Наталія Рогожина з кол
госпу «Мир» добилася 
найкращих в області усні- 

.хів серед молодих опера
торів машинного доїння, 
її результат — 5031 кіло
грам молока від кожної 
корови.

Комсомолка Любов 
Ці їм бал із колгоспу «Біль
шовик» ще не може похва
литися таким успіхом.-але 
прагнення у неї серйозні. 
Торік їй лише кілька кіло
грамів не ’ вистачило до 
чотиритисячного рубежу. 
На шіпішиій рік вона по
кладає великі надії.

За перший місяць ниніш
нього року молода дояр
ка надоїла по 285 кіло
грамів молока від кожної 
корови. Ніші середньодо
бовий надій у групі Любо
ві Цпмбал — близько 10 
кілограмів молока на ко
рову.

Л. ЧЕРВОНІЙ, 
інструктор Гайворон- 
ського райкому
ЛКСМ України.

БУДІВНИЦТВО -
ПЕРЕДНІЙ (НІЙ П’ЯТИРІЧКИ
Зустріч виборців Індустріального 
виборчого округу м. Кіровограда 
з депутатом Верховної Ради УРСР 
Г. К. Лубенцем

Відбулася зустріч вибор
ців Індустріального вибор
чого округу № 325 м. Кіро
вограда з депутаюм Вер
ховної Ради УРСР, мініст
ром будівництва підпри
ємств важкої індустрії рес
публіки Г. К. Лубенцем.

Г. К. Лубенець розповів 
про всенародне схвалення, 
яким зустріли трудящі Ук
раїни історичні рішення 
XXVI з'їзду КПРС, листопа
дового (1981 р.) Пленуму 
ЦК, про ту велику роботу, 
яку здійснюють робітники 
і колгоспники під керівни
цтвом партійних організа
цій по втіленню в життя 
завдань одинадцятої п’яти
річки

Депутат детально спинив
ся на ділах будівельників 
республіки. Вони ввели в 
дію багато виробничих по
тужностей на промислових 
підпоиємствах, мільйони 
квадратних метрів житла, 
чимало об’єктів соціально- 
культурного призначення.

Однак, підкреслив тов. 
Лубенець, можливості
дальшого поліпшення будів
ництва використовувалися в 
минулому році далеко не 
повністю. Міністерство не 
впоралося із завданням по 
спорудженню житла, ряду 
інших важливих об'єктів. 
Причин такого становища 
багато: підводять інколи
замовники, які несвоєчасно 
фінансують будівництво, 
допускають перебої в по
стачанні устаткування, чи
мало огріхів є в проектній 
документації.
На майданчиках усе ще не
досконала організація пра
ці, великі непродуктивні 
Етрати робочого часу.

Ці недоліки повно-о мі
рою стосуються і комбіна
ту «КіроБОградважб/д».

Депутат розповів про за
ходи, яких з допомогою 
місцевих партійних і ра
дянських органів вживає 
Міністерство для виправ
лення становища. Зокрема, 
будується баз< механізації, 
незабаром почнеться спо
рудження асфальтобетон
ного заводу. Зміцнюється 
комбінат і кваліфікованими 
керівними кадрами. Багаї>і 
робиться для освоєння по
тужностей заводу велико
панельного домобудування, 
від ритмічної роботи якого 
вирішальною мірою зале
жить виконання програми 
спорудження житла.

Г. К. Лубенець розповів 
про депутатську діяльність, 
виконання наказів виборців. 
Зокрема, по наказах вибор
ців споруджено школу не 
вулиці Пацаєва, розпочнеть
ся спорудження школи ■ 
мікрорайоні будівельників.

Учасники зустрічі схвали
ли діяльність депутата Вер
ховної Ради УРСР Г. К. Лу- 
бенця, закликали трудящих 
округу, всіх кіровоградців 
повніше використовувати 
можливості підвищення 
ефективності виробництва 
для успішного виконання 
рішень XXVI з’їзду КПРС, 
гідної зустрічі 60-річчя ут
ворення СРСР.

На зустрічі виступив пер
ший секретар обкому Ком
партії України М. Г. Самі- 
лик, у ній взяли участь го
лова облвиконкому В. І. 
Жаліба, перший секретар 
Кіровоградського міськко
му Компартії України В. О. 
Сокуренко.

Чотири випадки,
«Мені 22 роки. Закінчив профтехучилище, відслу

жив в армії. Як кажуть, уже не маленький. Добре 
розумію, що все у моему житті — наслідок вихован
ня батьків, школи, ПТУ, трудового колективу. Ска
жімо, ще у восьмому класі я твердо вирішив: після 
школи буду працювати на заводі. Випадково! Ні. 
Батько мій потомствений робітник. Або: навчався в 
профтехучилищі із бажання стати справжнім май
стром своєї справи. Також усвідомлено. Але й у ви
падковість не перестаю вірити. У яку випадковість! 
Це коли людину раптом щось здивувало у житті. 
Причому настільки, що навіть визначило її подальшу 
ДСЛЮ1).

С.ергій УРСАЛЕНКО, то
кар Кіровоградського дос
лідного заводу дозуючих ав
томатів, делегат XIII з'їзду 
профспілок республіки.

Т^ОГО долю ще в днтпп- 
егві визначило зднву- 

ГІУІІПЯ. яке і понині живе в 
пам'яті: чи то кольоровий 
сон, чи то як реальний випа
док... Але це було насправді.

У школу привезли невели
кий Деревообробний верстат. 
У щ іі же деііь учитель в і- 
робнпчого навчацня взявся 
йото лагодити, і майстерня 
стяла місцем наломи.щтн.і 
хлопців. Па перервах, зата
мувавши подих, поїш слідку
вали за кожним рухом сво
го наставника, з нетерпін
ням чекали, коли ж загурко
че мотор. І ось перед почат
ком останнього уроку вчи
тель натиснув кнопку і... 
пролупав дзвінок, який зно
ву покликав усіх за партії. 
А втім, верстат запрацю
вав. Віялом вдарила струж
ка. Та ос:, у руках майстра 
уже ішііііі! різець, і вона по
пливла легким мереживом...

Через деякий час, милую
чись закінченою роботою, 
учитель відчув па собі чш'іс:, 
ПИЛЯЧІЙ погляд, повернув 
голіЛг:

—- А ти чому не па уроці?

Сергій здригнувся від них 
слів, опустив довгі вії сво
їх захоплених очей. І було 
в них стільки здивування, 
стільки благання, що ста
рші учитель навіть злякав
ся. «Що з ним? Остовпів чи 
що? Хоча хвилинку, хвилин
ку... Як же я зразу не збаг
нув?»

Жестом він запросив Сер
гія до верстата.’ І не поми
лився...

Відпочиваючи після служ
би в армії. Сергій все часті
ше задумувався над майбут
ньою роботою. Він добре 
знав. що токарі потрібні 
майже на кожному підпри
ємстві. Особисто йому ХОТІ
ЛОСЯ виготовляти деталі 
складні, де потрібна топка 
робота, ювелірна.

Пізніше він зрозумів, що 
в ті дні його думки долало 
головне бажання — 
справжнім знавцем 
справи, виробити 
гпевіїе’ність у собі.
і с здивував би його так ін
ший випадок, — пам'ятній, 
як і той, що в шкільній май
стерні.

У невеликій черзі «а цу
керками (для Тетяни, паР”- 
чепої-солодкоїжкп) став 
свідком більш ніж дивної 
розв’язки діалогу між по- 
купцямії’ і 'Продавцем.

- стати
; своєї
тверду
Інакше

— Та так, що я робив їх 
сам, ось цими руками.

1 всі чомусь зразу ж по
годились: так, справді, ваги 
тут пі при чому.

Сергій і собі попросив

тій «захворів» 
ним верстатом.

Ось де місце 
ківі Виготовити 
одну деталь 
центром —

універсалі-

для пошу- 
тут лише 

зі зміщеним 
задоволення на

які вирішили долю
— Чому учора па 200 гра

мів пішло рівно 14 цукерок, 
а сьогодні тільки 13?*— за
питала дівчнну-продавця 
літня жінка.

— Тому; що вони бувають 
різні за розміром. Прода
ються ж не па штуки, а па 
вагу, — спокійно, відповіла 
дівчина.

— Та не ваги такі, — хри

200 грамів. Порахував — 
теж «нещасливе» число ви
йшло. І пішов 
на дослідний 
чнх автоматів 
майстерності, 
так, як і той 
иепо сказати 
} се в порядку.
бив я!»

у той же день 
завод дозую- 
вчптнея такої 

щоб колись 
хлопець, впеь- 

людям: «Тут 
Це зро-

дві зміни вистачить. Але 
працювати за таким верста
том, мабуть, судилося не 
кожному. Тут, як кажуть в 
цеху, потрібен талант, і про
явити його треба на звпчаіі- 
і ому токарному, навіть на 
такому маленькому, як у 
Сергія.

Чи стало це його метою — 
тепер важко сказати. ТаЧерез місяць начальнії <

голосам
черги. Його підтри- 
ІІІіиІ. 1 як, мовляв,

«пояснив»пуватим
хтось із 

маліі й 
буває, що вам брешуть час
тенько, особливо, коли по
года’ різко змінюється.

У Неп час із черги вийшов 
невисокий кремезний юнак, 
і сказав:

— Ні, і ваги не можуть 
брехати!

— А ти як знаєш?

Насєковськші 
Урсаленка на 

так треба 
себе в колек- 
і якість — з 

навіть зл- 
«пе зать- 

Сергія ііі- 
ж дня до- 

підміплти на

Та

цеху А. А. 
уже похвалив 
зборах: ось 
утверджувати 
тиві — план 
першої зміни!
служена похвала 
мар.нла,» в душі 
шої радості: того 
пелось йому 
годину унівсрсальїцпка Во
лодю Лоскутова, і тут Сер-

невдовзі він 
витримувати 
своєму «апараті», 
день перевиконуючи 
завдання, що хлопця трохи 
не перехвалили в цеху. Тоді 
й прийшов до Насє.коБСько- 
го: «Хочу працювати на уні
версальному. Якраз місце 
звільнилося».

— Ого! — здивовано ви
гукнув начальник цеху і за-

навчився тік 
розміри ,па 

день у 
змінні

перечно похитав головою. —• 
Чи знаєш ти...

Сзою думку вій так і не 
докінчив. Сергій пішов. А 
наступного дня поклав зая< 
ву па розрахунок. За влзс- 
ним бажанням.

Замість розмашистої візи 
Анатолій Аполлонійович по-> 
дарував Сергієві ще одни 
пам’ятний випадок.

«Ось воно як...» — все 
більше дивувався ’ молодий 
робітник, слухаючи Насє- 
ковського. Виявляється, цех 
щомісячно недоодержує 
близько 20 процентів уста
новленого металу, все ж та
ки перевиконує ПЛИВИ —> 
квартальні, річні. ‘За раху
нок чого? Виявляється за 
рахунок розумного його ви
користання.

Скажімо, на віготовл'.чшя 
штоку ппевмопплтдра бе
тонованого дозатора за тех
нологією має бути заготовка 
діаметром 28 міліметрів. 
Але ж є готова 25-мі.тімст- 
рова калі бровка. Відріж за 
розміром. додай різьбу і 
шток готовий. Тому і бере
жуть робітники ка дібровку 
як зі.’гншо ока. А якщо край
ня потреба в металі? Тоді 
економ його, бережливо ви
користовуй, веди рахунок 
грамам. Так. але. буває, по
трібен не будь-який метал, 
а тільки твердий — ка.чіл- 
ровка, значить...

Наступного понеділка 
Анатолій Аполлонійович сам 
покликав його до себе.

— Приймай. Сергію, уні
версальний!

І він прийняв. А вже 
потім так захоплено роз
повідав про роботу уні- 
всрсалынпкя своїй дружині 
Тетяні. що та здивувала 
чоловіка: змінила 'професію 
— стала учнем токаря па 
сусідньому заводі.

М. УСПАЛЕННО.
На знімку: Сергій УРСА- 

ЛЕНКО
Фотс В. ГРИБА.



------------- -2 епюр. ,,Молодий комунар“
Ті

ЗО лютого Я&82 /ропу-----------

РОБОЧИЙ день Анатолія
Хуторного, секретаря 

коміїсту комсомолу колгос
пу «Зоря комунізму», почав
ся, як і завжди, з відвідин 
диспетчерського пункту.

— Що нового, дівчата?.-— 
запитав, переступивши поріг 
«мозкового центру» (так на
півжартома називають дис
петчерську в господарстві).

— Весна йде, — почув у

Аж за Братолюбівкою на
здогнав його трактор із 
причепом, завантажени/л 
соломою.

— Сідай, тезко, трохи 
підкину, — прочинив двер
цята Анатолій Нескзром- 
ний.

Ледве втиснувся у вузьку 
кабіну МТЗ.

—За комбайном не ску
чаєш? — спитав механізато-

недений самими комсомоль
цями, свідчив: так, має.

Власне, з тих зборів і бе
ре свій початок дійове 
шефство комсомольської 
організації над тваринницт
вом. Але тут не можна не 
згадати однієї обставини. У 
цілому належало розв’язу
вати немало завдань: від
творення дійного стада, по
ліпшення кормової бази,

первісток правління колгос
пу доручило молодим до
яркам Антоніні Матзєєзій, 
Марії Лянг, чотирьом Нз- 
тал'ям — Чорній, Каракаш, 
Сер-ан і Жикаловій, слюса
рям Володимиру Жикалову 
та Анатолію Каракату, кот
рі прийшли з інших ферм.

| АНОНС І
I «ВІРИМО У РАДІСНЕ МАЙБУТНЄ
■ ВСІХ ЛЮДЕЙ НА ВСІХ МАТЕРИКАХ» | 
®«| МАЙОРІВ ЧЕРВОНИМ РАНКОМ
а ПРАПОР...»

КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ: АНАЛІЗ ПРАКТИКИ

ЕКСПЕРИМЕНТ
відповідь удавано сумовите 
зітхання.

— А якщо серйозно?
— Ось, будь ласка, зве

дення. Воно відкриє усі 
таємниці вчорашнього дня. 
Виробничі...

Кімнату наповнив дзвін
коголосий сміх.

ра, як рушили.
— А ти?
По дорозі згадували ми

нулорічні жнива. Поруч на 
них працювали: Нескором- 
ний комбайнером а Хутор
ний — помічником.

За рік свого секретарю
вання Анатолій нзвчився
безпомилково орієнтуватися
у численних колонках цифр. 
Тому швидко знайшов по
трібний показник: «молоч
нотоварний комплекс — 
6,3». «Знову «мінусуюгь»,— 
відзначив про себе. — Нев
же перебої з кормами?»

Через годину Хуторний
звично крокував на комп
лекс. Взагалі-то комсоргу 
зозсім не обов’язково бува
ти на фермах щодня. Та< і 
він думав, приступивши до 
роботи. Тоді вирішив узяти 
собі за правило відвідувати 
колективи тваринників не 
рідше одного-двох разів на
тиждень.

Молочнотоварний комп
лекс у Хуторного на особ
ливому рахунку: там пра
цює комсомольсько-моло
діжний колектив доярок. 
Єдиний у господарстві.

Не випадково опинився 
секретар комітету комсомо
лу серед жниварів: хотів 
гласним прикладом-- закли
кати комсомольців, зайня
тих у невиробничих сферах, 
на збирання врожаю. І кіль
ка молодих трудівників по
повнили ряди звитяжців 
жнивного поля.
ГТАМ’ЯТАЮ, рік тому, ко- 

ли я вперше побував у 
Братолюбівці, секретар 
парткому колгоспу Віктор 
Іванович Сопун говорив:

— Немало проблем у нас 
стоїть перед тваринниць
кою галуззю. Розв’язувати
мемо їх разом з молодими.

То були не просто слова. 
Віктор Іванович пам'ятав 
комсомольські збори, на 
яких відверто говорилося 
про недоліки, труднощі. Пи
тання тоді стояло так: чи 
має господарство можли
вість уже тепер поліпшити 
стан справ у тваринництві?

Економічний аналіз, про-

ефективніше використання 
виробничих потужностей, 
підбір та розстановка кад
рів, організація їхньої пра
ці. То що ж, і комітету ком
сомолу відразу братися за 
все? Ні вирішили, така по- 

чзиція ні до чого не приве
де. Висновок буе таким: не 
дублювати дії господарни
ків, а визначити свою сферу 
впливу на галузь Виробили 
чіткий план дій.

Перш за все було вивче
но розстановку молодит 
сил у тваринництві. Резуль
тат виявився невтішним: ма
ло, дуже мало юнаків і діз- 
чат працює на фермах.

Відомо, що від вирішен
ня кадрового питання — 
гірял*а дорога до створення 
комсомольсько - молодіж
них колективів.

— А якщо спробувати 
зробити все навпаки, — 
запропонувала ветфельд
шер Люба Будько. — Да
вайте об’єднаємо молодь у 
КМК. Будуть результати — 
виросте і престиж професії 
тваринника.

Саме тоді будівельники 
здали в експлуатацію пер
шу чергу молочнотоварного 
комплексу. Доглядати 700

НІЯК не можу заспоко
їтись, — зізнався 

Анатолій Хуторний. — Все 
думаю, аналізую: досягли
ми мети, створивши КМК, 
чи ні?..

Він знову починає слів- 
ставляти всі «за» і «проти»:

— Продуктивність праці 
зросла? Гак. Але ж трьох 
тисяч у минулому році не 
надоїли...

Справді, комсомолкам 
поки що не підкорився три
тисячний рубіж по надоях 
молока від корози. Проте й 
'іЗТ! кілограмів вистачило 
КМК для перемоги в кол
госпному соціалістичному 
змаганні. А якими показни
ками можна виміряти інші 
добрі справи колективу: 
шефство над семикласника
ми місцевої школи (ось 
»•онкретна турбота про 
кадри), створення на фермі 
драмгуртка, озеленення те
риторії комплексу? До ре
чі, Наталя Серган і її подру
ги вирішили піврічний план 
по виробництву молока ви
конати до дня відкриття 
XIX з’їзду ВЛКСМ, а річний 
— до 65-ої річниці Велико
го Жозтня.

Даремно сумнівається 
Анатолій Хуторний у мож
ливостях комсомольського 
почину: вже сьогодні у
Братолюбівці працює чудо
вий колектив ентузіастів, 
здатний повести молодь за 
собою. Значить, експери
мент вдався!

М. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
Долинський район.

РЕЦЕНЗІЯ НА НОВУ ПОЕТИЧНУ КНИГУ 
В. БРОВЧЕНКА «НАВПЕРЕЙМИ ЛІТАМ» 
«Я ЗАХОВАВСЯ У ЧЕРЕВИКИ»

Костянтин ЛЕСЬ

А ТРИВОГА В СЕРЦЕ СТУКОТИТЬ
Ми у себе звикли до порядну, 
Маєм хліб й до хліба на столі. 
Робим все для миру на землі. 
Твердо виступаєм за розрядну. 
Лиш неспоній душу огортає 
І мені, й мільйонам трударів: 
В Білім домі'грядну поливають, 
Щоб на ній врожай кривавий зрів... 
По землі, як пошесть, ходять віиі^р 
їх зажерний Молох породив.
І страждають в’язні безневинні
В ольстерському пеклі таборів.
Долітають до моєї хати,
В соняхи упавши золоті,
Зойки негра, що в пихатих Штатах
Звірі розпинають на хресті...
Тз зірки братерства п’ятинутні
В мозолястих світяться рунах.
Віримо у радісне майбутнє
Всіх людей на всіх материках.
Нашу віру-фанел не згасити
А ні лжі, ні буревіям злим.
Всім народам будемо світити
Чистим, езітлим прикладом своїм?
Наді мною небозвід високий.
Здрастуй, сонце і ясна блакить’
...В мене дома злагода і спокій,
А тривога в серце стукотить.,.

с. Солгутозе
Гайзоронського району.

Петро СЕЛЕЦЬКИЙ

ЗАОЧНІ ПОДОРОЖІ ПО ВСІХ СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІКАХ, ЛИСТУВАННЯ ЗІ СВОЇМИ РОВЕСНИКАМИ З БАГАТЬОХ КРАЇН СВІТУ. РАДІО 11 ЕРЕД АЧ І. ТЕМ АТ ИЧ111 
лінійки і мітинги солі
дарності — ОСЬ ДАЛЕКО НЕ ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ХОРОШИХ СПРАВ. ЯКІ РОНИТЬ КЛУБ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ДРУЖБИ -ГЛОБУС - ПОВОУКРАЇНСЬКОЇ ВОСЬМИРІЧНОЇ школи № І. ГОТУЮЧИСЬ ДО БО 1’14 Ч Я УТВОРЕННЯ СРСР.НА ЗНІМКУ: ЙДЕ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ < ГЛОБУСА».

Фото Г. ВРАДІЯ.
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" ПТУ: РОБІТНИЧА АКАДЕМІЯ

«ШОСТА СПІВУЧА», -
так називають у Кірово
градському МПТУ № 8 
групу малярів-штукатурів. 
Про себе і своїх подруг, 
про навчання в училищі 
розповідає одна з 18 дів
чат — майбутніх будівель
ниць Ольга ЧЕРНЕНКО.

— Раніше мені здавало
ся, що у вісімнадцять я 
стану дорослою і відразу 
щось зміниться в моєму 
житті. /\ що конкретно — 
невідомо. Просто вісімнад
цятиріччя мені уявлялося 
тим рубежем, з якого по
чинається дорослість. І ось 
ми закінчили школу. Ста
лося так, 1Ц0 з різних ку
точків області ми приїха
ли до Кіровограда, і з 18 
дівчат у восьмому проф
техучилищі вийшла група 
малярів-штукатурів.

Кожен вибирає свою 
стежину в житті по-різпо- 

I му. Одні, Продовжуючи сі- 
I мейну традицію, насліду

ють батьківську профг-

сію; другі, особливо хлоп
ці, — ще з дитсадка запев
няють, що будуть шофера
ми, інженерами, льотчика
ми, і таки добиваються 
свого. А треті, почувши 
про якусь професію впер
ше твердо вирішують: 
моя.

Я до третіх належу. 
Приїхали якось у Дпмнпе 
(моє рідне село, що в ІІо- 
воу критському районі) 
мої знайомі дівчата Піна 
Кутюк і Наталка Дере
в’янко. Почали' навперебій 
розказувати, яке гарне їх
нє училище, яких спеціаль
ностей там навчають, іцо 
вже самі вміють. Це так 
зацікавило мене. «Спро
бую», — подумала. І ось 
уже другий рік я — уче
ниця Кіровоградського 
МИТУ № 8, і жодного ра
зу не пошкодувала про 
свій вибір. Та не тільки я. 
Моїм дівчатам-подругам 
(а товаришую я з усіма

сімнадцятьма) майбутня 
професія теж сподобалась.' 
Бо хіба це не здорово: 
прийти в холодну, сиру, 
непривітну кімнату, а за
лишити її світлою, чистою, 
затишною! І головне, то в 
таку її перетворили твої 
власні руки. Думаєте, все 
відразу виходить? Деякі 
взагалі міркують: «Велика 
майстерність — фарбува
ти. Бери тітку — і «ма
люй». ('початку її ми всі 
так думали. А прийшли па 
свою першу практику в 
будівельне управління 
№ 2. тресту «Олександрія- 
важбуд», узялися за робо
ту і... нічого не виходить. 
Фарба розбризкується, 
мазки нерівномірні. Де
хто з дівчат відразу в роз
пач. Але наш майстер ви
робничого навчання, паша 
добра, чуйна і водночас 
вимоглива її строга, Гали
на Федорівна Грачова 
всіх заспокоїла і показала,

як треба і пофарбування, 
і шпаклювання, і побілку 
робити.

Дні в училищі минають 
непомітно. Ніби вчора бу
ли першокурсницями, а 
інші вже майже позаду 
другий курс навчання.’

З перших днів наша 
група взяла шефство над 
шостим «Г» класом деся
тирічки № 9. Жодне свято 
в класі не обходиться без 
нас, люблять піонери, коли 
ми приходимо до них і в 
будні. Цікавимося успіш
ністю, допомагаємо в під
готовці збору загону то
що.

В училищі про нас ка
жуть: «Шоста співуча». 
Цілком справедливо. У 
групі добре співають май
же всі, і так, іцо па кон
курсах художньої само
діяльності всі призові 
місця — наші. Можливо, і 
пісня, і всс-все, чим наси
чене ніші наше життя, 
зробили групу не тільки 
«шостою співучою», а й 
шостою дружною. І в цьо
му — найбільша паша ра
дість.

БолідАле це було, і т<-му-то на світі я сущий.ІІі краплі жалю. Але скільки краплинок дощу!Любов неповторна, тому що вона невмируща.А ви: не прощу, не прощу! Смієтесь. До плачу.Ото ж бо й воно... Але ж скількихолодних скипілоОд нашого жару! Бо нам не було його жаль.Душа — вона вище, душа — це окремо.А тіло...Воно полетіло. Назустріч веселимстрижам.Тому-то й було. А ви кажете, ніби нізвідки. Ні з того, ні з сього...Та ми ж бо усі звідтіля.Де просто любов, і нс просто. І часто,І рідко...Де просто земля. І не просто, атак-от: ЗЕМЛЯ!Тому-то й люблю. І тому не прощхл Щоб любити.Вдихаю прощання. Прощально сміюсь — до плачу, І наче болід, що торкнувся земної орбіти Стрибаю в безодню. І просто на ЗЕМЛЮ лечу!* * *Із пристрастю прощаємось. КолисьЗустрінемось удвох, але без неї.Аж у кінці вечірньої алеї...І буде те нам все одно колись.Але...Прощання — як граніт на наші плечі.Де ми? Немає. Тільки порожнеча.Але...Торкнеться, як пелюсточка легкаДо мого болю лагідна рука —І вже не буде гірко так і зле.І серце заспокоїться мале...Але!Але. .

щ ш
У щоденному потоці ре

дакційної пошти ці стан
дартні прямокутні конвер
ти, начинені схвильовани
ми, поспішними рядками 
поезій початкуючих авто
рів, викликають особливий 
інтерес. Щоразу в хаосі 
незграбних метафор, ба
нальних епітетів і порів
нянь намагаєшся віднайти 
отой свіжий рядок неоо- 
динарного звучання, який 
відразу запам’ятозуєтьсч, 
незважаючи на технічну 
невправність.

Приємно читати вірші, 
де початкуючий поет оби
рає активну позицію гро
мадянина, який не може 
бути байдужим до нероб
ства, пияцтва, бюрокра-

У

1 т
тизму, міщанства. І, ма
буть, тоді народжуються 
такі рядки:Не хочу я такое представить:У людей отравилась вещами душа.поитесь равнодушия-« Эт о первый враг.

Раді £Ш, коли крізь пле
тиво ще безпомічних 
строф запульсує світлий 
настроєм любов до рідно
го краю, природи; неви
мушені, щирі слова, як У 
вірші про нічне місто, дз 
автор наперекір «логіці) 
закликає міських жителів 
не спати, виключити ліхта
рі, щоб світили місяць і 
зорі, щоб відчути ПОДИХ 
літньої ночі, чарівність її 
тиші. Адже ця ніч «словцу
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ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇКлаздія 
БАШЛИКОВА

Зорельоти
Зорельоти.
Срібні зорельоти.., 
Над садами
Уночі летять.
Син проснувся.
Що ти, сипу, що ти'.1 — 
Ще й світанок
Не ішов до хат.
Син ступає
За поріг кленовий, 
Зорельотам 
Дивиться услід.
Ой поля,
Поля мої шовкові!
Чи ж і він туди,
І ВІН — В ПОЛІТ?

м. Олександрія.

ДЛЯ ДІТЕЙ
М£ЮЬ&.'«МІ

ПЕІРО КУЦЕНКО

Пізній
мак
— Ти не мак. 
Бо зацвів під 
Не зігріє вже 
Хмар холодна

Ти не мак, ,, __
; Бо з'явився пізно.
Не почуєш тепер 
Жайворонка пісні.
’т- Обірвався ужб 
Теплий літа подих. 
Де ж сховатися тобі 

■* рд вітрів холодних?
®іле мак-одинак 
ї слухать не хоче. 
На тоненькому стеблі 
Горить-палахкоче. 
Але мак ніби знак: 
Ждати осічь теплу — 
Гордовито собі 
Квітне серед степу.

а дивак, осінь, тебе просинь, а дивак.

Чом це так,
а не отак?
Є два братиші у мене. 
Ви їх знаете, напевне. 
І один, і другий завше. 
Коли хтось про щось там 

і .- скаже.
Висе цікавляться: <А як? 
Чом це так. а не отак?» 
Сто запитань завжди в них 
І серйозних, і смішних. 
Чом’світанок ранком 

зветься?
Звідкіля туман береться? 
Хто тим соняхам, 

що в полі, 
Дав усім по парасолі? 
А чому в собаки Чапи 
На снігу не мерзнуть .тап’.і? 
Хочеться Сашку і Віті 
Знати геть усе на свігі. 
Тож я радо кожний раз 
їм про все розповідаю. 
Ще й книжки обом чигаю, 
Бо ходжу вже в перший 

клас.
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голос из прошлых векоп, 
эта лунная песня, эта му
зыка синяя звезд».

Відрадно і те, що наші 
автори намагаються у сво
їх творах оспівати радян
ське сьогодення, перші 
свої вірші присвячують 
Ленінському комсомолу, 
людині праці. Таке почи
нання можна тільки вітати.

І асе ж, кажучи про ок
ремі знахідки початківців, 

'’доводиться більше зверта- 
‘ 'ти увагу на недоліки. А 
еони в першу чергу кри
ються в дещо легковажно
му ставленні до красного 
£лоаа. Часто-густо молоді 
Літератори не виважують 
його на терезах свого по- 

7г.мутгя 1 думки, а просто

ПОЗИВНІ СЕРЦЯ
«Здано на виробництво 

09.06.81», — погляд ми,'до
волі вихопив цей рядок з 
вихідних даних нової пое
тичної книги В. Бровченка 
«Навперейми літам».1) Ще 
не відшуміли ювілейні ві
тання у зв'язку 
нем віку, а поет 
велелюддя нову роботу. 
Відповідає назві 
лічне оформлення книги 
(художник Є. Попов): 
крізь дощовий падолист 
тягнеться до світла яблу
невий цвіт... Так і людина 
— хай борозни літ за пле
чима, хай важкі сліди на 
степовій стежці до отчого 
дому, та коли в неї є щира 
мета і добра віра, вона не 
перестає сподіватись
«стріти не зими, а весни». 
А обігнати літа ой як не
легко:

Ось той же світ, ставка 
свічадо, 

і той же місяць із-за 
верб.

А ми не хочем помічати, 
що вік подався

на ущерб...
Це — з першого циклу 

«Отче повітря», де най
тісніше переплелись лі
ричні почуття 
громадянський 
Особливо проникливі три 
вірші, які визначають сві
тогляд поета-комуніста: 
«Заради грядущого дня», 
«З іменем Леніна», «Му
зика творення!» В них — 
відчуття пульсу своєї краї
ни, невгамовне прагнен
ня поета «засіять низи 
щастям в ріднім краї тз 
викорчувать горе на зем
лі».

Є в цій книзі, як і в ба
гатьох попередніх, вірші; 
присвячені Кіровоградщи • 
ні. Вирізняється з-поміж 
них «Дубове листя» — ці
кавий, багатоплановий 
твір.

Недавно а листі до чита
чів автор зізнався: «Радію 
успіхам своїх земляків, пе
чалюся незгодам... Степ 
став основним героєм моєї 
творчості. Дехто з літера
турних колег 
важував, що

’) Київ, 
письменник»,

з полуд- 
виніс на

і симво-

автора і 
пафос.

навіть зау- 
пора б. мов-

«Радянський 
1981.

нанизують на перо закуче
рявлені рядки, які нагаду
ють примітивний орнамент 
невдалої гаптувальниці. І 
на папері з’являється 
таке:

По праці вертаю
у рідне село,

ІЦо сяє в долонях 
долини. ■

Де щастям пульсує 
життя джерело

І руки гартує людини.
Звідки вертає «по пра

ці» ліричний герой у село, 
невідомо, як і те, чому во
но... сяє «в долонях доли
ни». І вже зовсім важко 
збагнути, де ж усе-таки 
пульсує джерело життя 
у «долонях долини» чи в 
селі? і потім, чому це 
«життя джерело» гартує

й людям же ній». Я кивав та коди мати другим обережне хоч кілька
діть мені не ТОВЧІТЬСЯ, бо пилюка стовбом стоятиме, та спати па головою, йшла заком, всеразів перекидався через голову, слідом за мною ч й Оленка котилася дзвінким сміхом по м'якому настилу. Почувши за вікном кроки, вискакували на полик й принишкло поглядали на двері. А коли в хату слідом за мамою шугав березневий вітер, золотаві соломинки, що заилуталп-

Василь ЖУРБА
1 : -- ."Г-------- • . - -

ляв, виходити на ширші 
простори, а то все пишем 
про Вись та про степ. А я 
собі думаю, помиляєтесь 
шановні. Може, в тому и 
полягає творче щастя, ко
ли в найближчому, най- 
ріднішому знайдеш пое
тичну «відмичку» до ши
роких осягнень буття».

По-моєму, ця книга — 
щасливий доказ правоти 
поета...

Серце поета передає 
езої позивні серцям чита
чів, Розділяєш авторський 
пошук спорідненості
всього доброго в кожній 
людині, всього гуманного 
в цілому світі. Ось як про
сто підводить нас В. Бров
ченко до думки про не
обхідність тісного згурту
вання інтернаціональних 
рядів супроти сіячіз «хо
лодної війни».

...і недруга стрічав я там, 
і брата, 

та кращого не мав.
здається, дня, 

ніж той, коли
американеіія 

до мене простягнуло 
рученята.

І ніби підсумок доріг, 
роздумів, зустрічей з бра
тами й ворогами, панами й 
добродіями, «нейтралами» 
і колишнім Федором, а 
тепер Фредом — вірш 
«Літак над планетою».

... В салоні запопадливо 
чемні розмови білих, жов
тих, чорних пасажирів. На 
жаль, 
тут лише 
ва поета 
трепетну 
землі можуть 
знайти спільну високу ме
ту.

Вірим в мудру надійність 
людей, 

що тримають кермо, 
Вірим в мисль 

незнищенну, 
іцо всіх узяла нас 

па крила.
Цілісною, вистражда

ною, сучасною вийшла 
книга поета. На VIII з’їзді 
письменників України 
ГІ. Загребельний серед ав
торів, що редуть інтенсив
ний поетичний пошук, на- 
зваз і В. Бровченка.

взаєморозуміння 
удаване. Та сло- 
вселяють живо- 
надію: люди

і мусять

А. КОРІНЬ.
м. Кіровоград.

не серце, не волю, а лише 
руки?

А ось штрих до портре
та коханої:

З кіно бігла ти, у комір 
Заховавшись.
Уявіть собі такий вели

чезний комір, в яком/ 
змогла заховатись людсь
ка постать, і ось оце стра
ховисько біжить із кіноте
атру. Звичайно, автор хо
тів сказати, що дівчина за
ховала в комір лице, але 
знову рука випередила 
думку, внаслідок чого ви
йшла нісенітниця. Це все 
одно, ще сказати «я захо
вався у черевики».

Ну, а кого схвилюють 
такі рядки про рідну вчи
тельку:

Ш'ШКОВИЙ
ПРАПОР

^Новела

— І чого ти все рюмсаєш? Скоро втїїс мама прийде.— Скоро? — тре очі Оленка. — Та я ж знаю, вона з тіткою Ііасгею поїхала по кукурудзиння під Грушкувату балку і повернеться аж увечері.— Не поїхала, а возик потягла, — поправляю.— Все одно... Я їсти хочу.ІІу, що їй сказати? Тут своєї мороки достатньо, ніяк черевик не полагоджу. Шило погане, та й шїтка нікудишня — потягнеш добре — рветься. Була б така дратва, як у діда Марка, зітхаю. Можна б попросити, та мати сказала, що сама ніде до нього увечері з черевиками. А як не встигне до ранку відремонтувати, роботи у нього багато — в чому піду завтра до школи, па Жовтневе свято? До всього, ще й прапорця ні з чого зробити. Хіба відрізати клаптик від червоного папірника, що в скрині лежить? Давно вій там, мати вже, мабуть, і забула про нього.— Давай зробимо прапорець, — кажу О лейці.— Давай, давай, — зраділа.Я спускаюся з полика па холодну долівку, і чому мама соломи не постелить? Як то добре було, коли солдати відпочивали в нас — занесе мати оберемок пахучої соломи і попередить: «Гля-

ся в розкуйовдженому волоссі, тихенько видзвонювали нашу провину.— Дмптрику, а тато скоро повернеться? — сумно питає Оленка. — Війна ж скінчилася.— Повернеться, — дістаю зі скрипі— адже був лист.Взяв ножиці гався' різати спокуса мати прапорець перемагає, і за хвилину червоний клаптик лежить на столі.-— Я не скажу мамі,— чую з полика, — тільки й мені такий зроби.Другий клаптик вже страшніше було різати, якось і ножиці не слухались, але відмовити сестричці не хотілося. Все одно вже нашкодив. Та й про голод, може, трохи* забуде. А вона, наче вгадавши мою думку, знову тс ж саме:— їсти хочу.Поглянув на її худеньке обличчя, кирпатенький, трохи замурза- пий носик, пришерхлі губи: засмучені сірі оченята з жалістю . й надією дивилися на мене. Десь було трохи дрібної картоплі, можна б зварити, але треба плитку розпалювати, а мама сказала, щоб сам того не робив. Заглянув у горщик, де залишилося після обіду кілька ложок кукурудзяної каші, паїпкріб з ополоник, потім дістав з полиці

напірник,недавной завали пі. Та

макухи і кілька

Пройдуть роки й хтось 
побачить — 

Проріст мудрості твоєї 
Значить, поки учень на

вчається в школі, то він 
ще не відчуває, чи то пак, 
не бачить «проріст муд
рості» своєї наставниці, а 
потрібно обов’язково від
рахувати якийсь десяток 
років, щоб... «хтось» це 
побачив...

І, нарешті рядки вірша 
уже досвідчен&го кірово
градського поета, який 
теж не уникнув прикрого 
недогляду. Він пише:

Кол і па голий степ дивлюсь,
А в небі танго журавлине.
Прочитавши таке, відра

зу хочеться в автора запи
тати, чому журавлі мають

морквии. Оленка повеселішала, потягнулася ложкою до горщика.— Дмптрику, хтось іде, — прислухалася.За вікном промайнула чиясь постать. І\Іоже, лис гоноша? Кидаюся до дверей, та па порозі рантом наштовхуюсь на високого чоловіка і; сірій шинелі й від несподіванки злякано відступаю.— Та ось тч який уже, сипу, — почув тремтячий голсс.— Таточку! — впізнав я і вмить опинився у дужих обіймах. Гаряча сльоза впала мені па руку. Батько пригортав мене й. Олепку 1 все повторював: «Рідненькі ви мої, ріднесенькі», валося, що всі далекі, пройдені всі минулі лихі й д пригоди його увійшли разом з ним у цю маленьку хатину й принишкли стомлені.Прокинувся я на світанку. Відремонтовані мої черевики, що стояли біля полика, паче свідчили, що все бачене мною в.чора було не сон. Тато й мама вже не спали. Одягнені по-святковому, сиділи край столу й тихо розмовляли. На припічку жеврів маленький каганець, ледь дотягуючись ТЬМЯНІШ світлом до шинелі, що висіла біля дверей. Тінь від татка простяглася по до стелі, й від здавався дулщм, лапним.Згадавши про рсць, я хотів взяти його зі стільця.— Ну-ну, не ховай уже, — усміхнулася тепло мати.— А що там? — поцікавився тато.— Він знає що.Побачивши мій виріб, батько відкрив чемодан і дістав звідти червоиий- червоішіі клаптик шовку.— Ось, сипку, — подав мені. Голос його раптом здався таким же сивим, як і скроні. — Тільки бережи,* бо цей клаптик вперше замайорів па наших воротах у сімнадцятому. Потім його твій дідусь дав мені, наказавши не розлучатися ніколи. Тож нехай сьогодні святкує.І майорів червоним ранком прапор на наших воротах. В школу взяти його не наважувався. Хлопці проходили мимо двору, а я стояв гордо поглядаючи на них. Піду останнім, думав. Вийшли тато з мамою з хати. Побачивши мене, переглянулися і чомусь за- усміхались.
м. Долинська.

I з да- шляхи татом,цобрі

стіні ан; того він иездо-прапо- исиомітио

ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧА»

танцювати саме танго, а
не, скажімо, 
більше, що 
як це видно

гопак? Тим 
летять вбни, 
з вірша, над

українськими степами.
Цитати ці взяті з поезій, 

творці яких не надто дба
ли про грані слова і гос
троту думки, а тому їхні
твори нагадують паперові 
троянди, які ніби і схожі 
на живі квіти, але, на
жаль, не можуть пророс
ти на жоднім квітнику, а 
тим більше у людському 
серці. Цвіт паперової тро
янди не може віддзерка
люватись у живій краплигіі 
справжньої поезії.

У сьогоднішньому огля
ді ми використали вірші 
О. Полєвіної, В, Манька,

В. Лужанського, М. Трося- 
ника, М. Синеока, Е. Ца
ренка і О. Фіалко. Мета 
його — допомогти почаг- 
куючим поетам зрозуміти, 
наскільки серйозна і від
повідальна справа — твор
чість. Поезія не терпить 
легковажного ставлення 
до себе. У цьому ми ще 
раз переконалися, проана
лізувавши окремі твори 
учасників заняття заочної 
студії «Сівача».

Дорогі друзі, чекаємо 
від вас нових творів. Зичи
мо творчих успіхів і жи
вого, справжнього цвіту 
поетичних рядків.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
член обласного літ
об’єднання.
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На лист відповіли...
Давно вже відгриміли 

останні постріли війни, 
давно повернулися додо
му солдати. Але ще й досі 
вдови, матері чекають рід
них, котрі не повернулися 
з фронтових доріг.

Ми, слідопити Петрочор- 
бівської восьмирічної шко
ли, свято бережемо па
м’ять про^ дорогих нам 
людей, котрі полягли 
смертю хоробрих у роки 
Зеликої Вітчизняної війни, 
визволяючи наше село від 
німецько-фашистських за
гарбників.

Ми ведемо пошук сімей 
загиблих воїнів. Ще і ще

ГОСТІ

З ПІВНОЧІ
Чи прилітають до нас 

пернаті гості тільки на
весні? Виявляється, ні. Є й 
такі, що прилітають у па
ші краї зимувати. Цс — 
мешканні далекої Півночі 
снігурі та омелюхи.

Снігур завбільшки з 
горобця. У самця крила і 
хвіст чоріїі, спина — го
лубовата-сіра, груди чер
вові. а па голові вишукана 
чорна «шапочка». Самки 
снігурів — бурувато-сіро
го кольору.

Назву свою ці птахи ді
стали тому, що прилітають 
до пас із першим снігом.

Як красиво внрізняють- 
> я нони на тлі білого сні
гу’. А як заспівають — не 
наслухаєшся. Раптом се
ред зимової тиші розіл
лється мелодійний наспів, 
'омов флейта озвалася. 

■ (.сякі любителі птахів за
певняють. що снігур може 
навчитися насвистувати 
мелодію нескладної пі
сеньки. а

На зустріч зі снігурами 
я ш рідко ходжу у Злодій
ську балку. Тут спостері
гаю за тим, як вправно 
п< [члоться ці птахи коло 
насіння ясеня. Зірвавши 
крилатку і тримаючії її у 
дзьобі, снігур відокрем
лює насіння, а крилатку 
кидає вниз. Цього насіння, 
крім снігура, не їсть жод
на пташина. В лісі легко

ЙРИВІТ З РІДНОГО ДОМУ
Концертним залом для 

творчого звіту Заслужено
го діяча мистецтв УРСР 
Б< гдапа Явіеського став 
і і.-.лад культури далекого 
Ургала. На його сцечі 
вперше були виконані но
ві цикли пісень молодого 
львівського композитора 
«Ленін б\де жити вічио» і 
і «Легендарна магістраль».

Так реалізовано один з 
л\ш;іів договору про спів
дружність міського клубу 
творчої молоді з комсо
мольським будівельним за
гоном -Карпати». Тисячі 
кілометрів відділяють Ур
гал від Львова, але не від
чувають розлуки з рідним 
краєм юнаки і дівчата, які 

раз звертаємося до сіль
ських Рад, пишемо в ра
йонні комітети комсомолу, 
червоним слідопитам у 
школи, будинки піонерів, 
ведемо пошук через ре
дакції газет, музеї, архів
ні установи. З початку цьо
го навчального року від- 
празили більше 40 листів. 
Надійшло вже 20 відпові
дей (7 сімей розшукали). 
Отримали, наприклад, 
лист з "Дніпропетровська 
від червоних слідопитів, з 
міст Кірова та Полтави. З 
допомогою газети «Зоря

З ВИПУСКУ «ЯТРАНЬ»

знайти «їдальні» північ
них гостей: під ясенем 
розкидано безліч розщеп
лених крилаток. Снігурі не 
обминають і горобини, але 
їдять лише її насіння. 
М’якоть ягід краплинами 
крові лишається червоніти 
на снігу.

і 1а початку зими цілими 
зграями до пас прилітають 
і чубаті попелясто-бурі 
пташки завбільшки зі 
шпака. Крила у них роз
цяцьковані різнокольоро
вими смужками. Горло, 
частини крила і хвоста — 
чорні. А кінчик хвоста — 
жовтий. Зовні самці цього 
виду птахів мало відріз
няються від самок. Вели
чезні зграї омелюхів — а 
мова йде саме про них — 
можна побачити па дере
вах, кущах, телевізійних 
антенах. Сяде така зграя 
на горобину — і за лічені 
хвилини дерево втрачає 
свої прикраси — яскраві 
грона ягід.

У Злодійській балці я 
часто спостерігаю за тим, 
як ці птахи ласують яго- 
даліц шипшини.

Але все ж узимку пта
хам не завжди вдається 
знайти собі корм. І тому 
любителям природи не за
вадило б повісити у своє
му дворі, парку чи па 
шкільному подвір’ї годів
ниці, які б допомогли пе
режити довгу зиму співу
чим гостям з Півночі і 
птахам, які не відлітають 
у впрій, — СШІІЩЯМ, гороб
цям, горлицям — постій
ним мешканцям наших лі
сів і садів.

м. ножнов.

поїхали обживати вікову 
тайгу, споруджувати ма
гістраль століття, зводити 
міста і селища.

Тхтзвучали українські 
мелодії у виконанні заслу
женого артиста УРСР бая
ніста Я- Ковальчука, ви
ступали солісти львівсько
го театру опери та балету 
II. Мельник та 1. Нагірний 
За ескізами львівських 
декораторів в Ургалі укра
їнськими орнаментами при
крашено вокзал, дитяч.ій 
садок «Гуцулочка», школу 
та інші громадські будівлі.

Г. МАЦЕНКО, 
кор. РАТАУ.

Полтавщини» встановили, 
де живуть дві сім’ї загиб
лих воїнів.

Багато допомогли нам у 
пошуку сім’ї Михайла Пет
ровича Пичкасова піонери 
штабу «Пошук» міста Зве- 
нигоао Марійської АРСР. 
Ось рядки з їхнього лис
та: «... останню вісточку 
вона (дружина) отримала 
в 1942 році від товариша 
свого чоловіка/'який писав, 
що Михайло лежить у 
госпіталі тяжко поране
ний. Більше ніяких вістей 
від нього не було. Не бу
ло й похоронки. Вона до

цього часу не знала, жи
вий він, чи ні...».

Найактивнішими члена
ми нашого загону ста їй 
учні В. Гончаренко, С. Ко- 
нопацька, В. Пузирьова, 
Н. Бідна. Добре справля
ється з обов’язками ко
мандира загону учениця 
8-го класу Галина Овдіє і- 
ко. Нам допомагає її мати 
Світлана Олексіївна.

Всі члени загону добре 
розуміють, що їхня допо
мога дуже потрібна лю
дям. Тому що й досі поси
вілі матері і вдови, діти і 
внуки фронтовиків шука
ють могили і місця, де за
гинули воїни-в лзволителі...

Червоні слідопити 
Петрокорбівської вось
мирічної школи.
Нзвгородківський 

район.

ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ

Віримо
у сходження «Зірки»
Як ми вже повідомляли, 

футболісти кіровоградсь
кої «Зірки» провели недав
но навчальний збір на 
спортивних базах Світло- 
водська. Тут вони зустрі
лося із спортсменами Дніп
ро дзер ж шіського «Мета
лурга», представниками 
місцевих колективів фіз
культури. А в Кіровограді 
паші земляки мірялися 
майстерністю з футболіс
тами черкаського «Дніп
ра». Ніші читачі газети ці
кавляться новим складом 
команди. Про деякі зміни 
в цьому колективі ми вже 
Повідомляли. Остаточно 
склад команди виз:і шить
ся незадовго до початку 
чемпіонату країни. Наш 
чи і ач із села Йосипівни 
Вільні енського району 
Валерій Горенко, вислов
люючи доброзичливі- поба
жання футболістам «Зір
ки», вірить, що його улюб
лена команда в порому 
сезоні покаже захоплюючу 
гру і зміцнить свої позиції. 
Він, зокрема, підкреслює, 
що тренери роблять пра
вильно, поповнюючи
команду молодими гравця
ми, ставлячи їх порчі із 
ветеранами команди, ьі.і 
радить наставникам коман
ди більше займатись мо
ральним і фізичним вихо
ванням спортсменів, бо 
вважає, що тільки сильні, 
вольові, мужні і красиві 
духовно люди можуть бра
ти завидні висоти.

А майстер спорту з 
Олександрії Г. Івасенхо в 
своєму листі до редакції 
повідомив про успіх вихо
ванця тренера В. Ткачепкл 
учня ДЮСШ № 1 Вадимо 
Нешт.і, котрий па зимовій 
першості УРСР з вело
спорту став переможцем у 
спринтерській гонці серед 
юнаків па треку. Студент 
ф а к ул і. тету ф із в п хо в а 1111 я 
Кіровоградського педінсти
туту Віктор Авраменко 
пише про своїх старших 
товаришів В. . Волкова, 
В. Бєляєва. В. Деркача. 
О. Цпбульова, М. Бойка, 
В. Рижикова, які входять 
до складу збірних команд 
вузу і вдало виступаюгь 
па змаганнях різного ран
гу. Невдовзі вони закін
чать інститут і прашоват і- 

муть в школах. А. Арте
менко впевнений, що ці 
спортсмени й надалі під
вищуватимуть свою май
стерність і допоможуть 
здобути високий фізичний 
гарт іншим.

Паші дописувачі запиту
ють. які проблеми переду
сім воші мають порушу
вати у своїх кореспонден
ціях, замітках, репорта
жах па спортивні теми.

Ніші ми чекаємо зід 
вас. друзі, повідомлень 
про тс, як на місцях вико
нується постанова ЦК 
КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про дальше підне
сення масовості фізичної 
культури і спорту». Пишіть 
нам про підготовку знач
ківців ГПО, змагання із 
зимових видів спорту, про 
те, як активізувалась спор
тивно-масова робота з 
дітьми і підлітками за 
місцем проживання. Гадає
мо, на минулих звітно-зи- 
борнпх комсомольських 
зборах у ваших органііа- 
ціях велася розмова про 
будівництво нових та вмі
лу експлуатацію наявних 
спортивних баз. Як же зо
рієнтувались тепер комсо
мольські та фізкультурні 
активісти, що робиться 
для того, щоб у колекти
вах фізкультури підпри
ємств, колгоспів, навчаль
них закладів створюватись 
зразкові умови для занять 
фізкультурою і спортом? 
Напишіть нам про кращих 
фізоргів, інструкторів по 
спорту, тренерів і. звичай
но, про своїх чемпіонів, ре
кордсменів, членів збірних 
команд області, котрі ви
ступали і ще будуть висту
пати на турнірах III спор
тивних ігор молоді Украї
ни. Висловлюйте свої дум
ки з приводу того, як роз
в’язати проблеми масовос
ті і майстерності.

Ми чекаємо листів від 
комсомольських і фізкуль
турних активістів.тренері з, 
учителів фізкультури, 
спортсменів, всіх тих. хто 
іцпро бажає, щоб юпакіг 
та дівчата постійно загар
товували себе фізично, бу
ли міцними. завзятими, 
красивими, бадьорими, го
товими' до випробувань.

У СЕРЦЯХ
Про початок міон.ш.ча 

в Кіровоградському буді
вельному технікумі сповіс
тила радіопередача, яку 
підготував викладач почат
кової військової підготов
ки Павло Павлович Медя
ник. У передачі йшлося 
про велике ідейно-по.ті піч
не значення місячника, 
ьро заходи, які передбаче
но провести. А наступного 
дня відбулася зустріч уч
нів з колишнім в’язнем 
концентрацій ного табору 
Бухенвальд Яковом Пав
ловичем Тадеушем.
\3 ентузіазмом взялися 

рикова. У п'ятиборстві во
на набрала 46,4 бала. Цей 
показник перевищує май- 
стерський норматив.

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА. 
Відкрита першість ювзри- 
ства «Молдова» з цього ви
ду спорту два дні проходи
ла в Кишиневі. Серед учас
ниць змагань були і кіро* 
воградки — представниці 
обласної ради ДСТ «Буре
вісник».

Здало виступила трг.-0о- 
курсниця факультету фі
зичного виховання педага- 
•‘чього інституту імені 
и>5-- Пушкіна, кандидат у 
майстри спорту Лілія Ста-

учні за написання рефера
тів з історії • Збройних 
Сил СРСР. Триває підго
товка до традиційного кон
курсу пісні і сірою. Прохо
дять у технікумі змагання 
з кульової стрільби, ЯКІ 
проводить Г1. 11. Медяник 
разом з викладачами фіз
культури Б. О. Лаппрьо- 
вим, М. 1. Чііпчепком та 
О. Т. Костенком. Вісім
надцять учасників цих поє
динків викопали нормати
ви спортивних розрядів. 
Найкращі результати в 
Олександра Корінного, 
Марини Никпгеїіко, Ната
лі Сидоренко, Валентини 
Кутової. Ці учні захища
тимуть" спортивну честь 
технікуму на міських зма
ганнях.

І. ГОЛОВНО.

-Чи

ШАШКИ. В Но волох .ан
гельську закінчилась пер
шість облради ДСТ «Колос» 
з шашок. У командному 
заліку перемога дісталася 
шашністам Кіровоградсь
кого району. Слідом за ни
ми в таблиці розмістилися 
світловодці.

В. ШАБАЛШ.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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