
Будьте завжди готові до боротьби 
за справу Комуністичної партії!

І Привітання М. С* Хрущова Всесоюзнійпіонерській організації
Дорогі діти, іоні піонери Радянсько

го Союзу І
Сьогодні у вас чудовий ювілей — со

рокаріччя Всесоюзної піонерської орга
нізації імені Володимира Ілліча Леніна. 
Сердечно поздоровляю вас, юні ленін
ці, з цим світлим і радісним святом.

Разом з вами день народження піоне
рії відзначає і весь радянський народ. 
«Червоний піонерський галстук з гордіс
тю носили ті, хто створював перші кол
госпи, споруджував у тайзі нові міста 
і заводи, підкоряв могутні ріки, підні
мав вікову цілину, штурмував космос, 
хто самовіддано працює в бригадах ко
муністичної праці. Завжди були вірні 
своїй піонерській клятві, заповітам Іллі
ча ті, хто віддав життя в боях за на
шу Батьківщину, за ваше щастя.

Сьогодні піонерський галстук — час
тинку червоного прапора носите ви, на
ша юна зміна.

Великий і славний шлях пройшла за 
'40 років піонерська організація імені 
Леніна. Радянський народ любить свою 
дітвору, пишається ділами і подвигами 
юних піонерів.

Ми, люди старшого покоління, з лю
бов’ю і вдячністю згадуємо перших піо
нерів, які боролися з дитячою безпри
тульністю, вчили неписьменних, допома
гали партії і народові будувати нове 
життя. В грізні роки Великої Вітчизня
ної війни юні піонери билися в парти
занських загонах, були розвідниками, 
Чергували в госпіталях, піклувалися про 
сім’ї бійців, працювали на полях і за
водах.

Назавжди залишаться в історії нашо
го народу імена піонерів-героїв — Пав- 
лика Морозова, Колі Мяготіна, Кичана 
Джакипова, Гриші Акопяна, Валі Коти
ка, Льоні Голикова, Марата Казея і 
багатьох інших відважних дітей, які 
здійснили героїчні подвиги у славу лю
бимої Вітчизни.

Ми бачимо, як юні ленінці наших днів 
свято виконують ленінський наказ: 
«Тільки в праці разом з робітниками і 
селянами можна стати справжніми ко
муністами». Діти прикрашають Бать
ківщину садами, вирощують багаті вро
жаї кукурудзи і цукрових буряків, зби
рають брухт, охороняють природу. І це 
дуже добре.

Ви святкуєте свій ювілей на світанку 
комунізму. XXII з’їзд нашої партії 
прийняв Програму побудови комуніс
тичного суспільства, в якій втілено ідеї 
великого Леніна. Комунізм — це світла

QTIPAfTVU піонерський ОДІ АІ/ІУИ, ЮВІЛЕЮ!
К. Неділько,

секретар обкому ЛКСМУ, голова обласної ради 
піонерської організації.

ТРАВЕНЬ в цьому році 
особливо багатий на 

свята. Відзначила свій слав
ний ювілей ленінська «Прав
да». А тепер ось в цю першу весну історичного двадцяти
річчя відзначає своє 40-річчя Всесоюзна піонерська ор
ганізація імені В. І, Леніна. Створена комсомолом за 
дорученням ЦК партії, вона пройшла славний шлях 

Д7 від перших невеликих загонів до масової дитячої ор
ганізації, що об’єднує в своїх лавах понад 18,5 міль
йона дітей. Ювілей піонерії — це велике свято не 
тільки тих, хто носить червоний галстук. Його відзна
чають всі радянські люди. Можна без перебільшення 
сказати, що дитинство всіх поколінь людей, що наро
дилися після Великого Жовтня, пов’язано з піонерською 
організацією. Понад 100 мільйонів пройшло в дружи
нах і загонах юних ленінців першу школу політичного 
загартування.

Не так давно з піонерської організації до комсомо
лу прийшли Кузьма Северинов, Марія Тимчук і Кате
рина Гулій, Люба Черкес і Ганна Лелюк, чиї імена 
відомі зараз далеко за межами нашої республіки. 
Юними ленінцями були Юрій Гагарін і Герман Титов, 
яких тепер звуть піонерами космосу і захоплено ві
тають на всій планеті.

Червоногалстучна армія піонерії Кіровоградщини, яка 
нараховує нині понад 110 тисяч дітей, зустрічає своє 
чудове свято новими успіхами у навчанні та праці, хо
рошими піонерськими справами. В «зони піонерської 
дії» потрапляє все більше вулиць, частіше в гості до 
літніх людей, до бібліотечних працівників, зв’язківців 
заходять юні помічники, які не цураються будь-якої ро
боти. Дворічка юних ленінців стала великою школою 

.виховання, трудовим рапортом партії про участь піо- 
г Мерів у загальнонародній боротьбі за комунізм. Набув 

широкого поширення рух піонерії за звання «супут
ників семирічки». 258 піонерських дружин та 2252 за
гони змагаються за високе звання, «на орбіту» вже 
вийшло 15 дружин, 735 загонів.

ДРУЖБА піонерів з передовими виробничими колек
тивами, з членами бригад та ударниками комуніс

тичної праці стала життєдайним джерелом. В піонер
ських загонах області працює близько трьох тисяч

мрія мільйонів людей, це суспільство, де 
людина людині друг, товариш і брат.

Старше покоління, яке багато попра
цювало в ім’я прекрасного майбутнього, 
передає естафету комунізму молоді, Ле
нінському комсомолові. А ей, юні ленін
ці, будьте готові взяти цю естафету у 
своїх старших братів і сестер.

Комуністична партія і радянський на’ 
род забезпечили вам щасливе дитинство. 
Для вас збудовано чудові школи і па
лаци, стадіони і здравниці, піонерські 
табори і парки. «Все найкраще — ді
тям!» — цей ленінський наказ Кому
ністична партія перетворює в життя.

Широкі горизонти, ясні цілі відкриває 
перед юним поколінням Програма Ко
муністичної партії. Вам належить при
множити багатства нашої рідної землі, 
змінювати течію рік, будувати складні, 
розумні машини. Ви продовжите штурм 
космосу, розкриєте багато таємниць 
природи. Мрійте, творіть, дерзайте!

Дорогі діти! Щоб стати гідними про
довжувачами великих справ радянсько
го народу, ви повинні вже тепер, у піо
нерському віці, виховувати в собі риси 
будівника комуністичного суспільства.

Ростіть працьовитими, поважайте вся 
ку працю. В праці на благо народу, 
Батьківщини — смисл життя, справжнє 
щастя кожної радянської людини. Па
м’ятайте, тільки працею, працею і пра’ 
цею мільйонів можна побудувати кому
нізм.

Наполегливо оволодівайте основами 
наук. Найголовніше для вас, діти, — 
відмінно вчитися, застосовувати набуті 
знання в житті. Чим більше знає і вміє 
людина, тим більше дасть вона користі 
суспільству. Без знань — немає кому
нізму.

Любіть нашу велику, багатонаціональ
ну Батьківщину, примножуйте її сла
ву, живіть дружно і весело, загартовуй
те себе, в усьому рівняйтеся на свого 
вожатого — Ленінський комсомол.

Юні піонери!
На вашому прапорі — ім’я Леніна. 

Ростіть комуністами-ленінцями. Працюй
те по-ленінському. Вчіться — ло-ленін* 
ському. Любіть Радянську Батьківщину 
так, як любив її наш дорогий Ілліч.

Будьте завжди готові до боротьби за 
справу Комуністичної партії!
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УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ВСЕСОЮЗНОЇ 

ПІОНЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
г ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА ОРДЕНОМ ЛЕНІНА

У зв’язку з 40-річчям Всесоюзної піонерської 
організації імені В. І. Леніна і відзначаючи її вели
ку роботу по комуністичному вихованню дітей, на
городити Всесоюзну піонерську організацію імені 
В. І. Леніна орденом Леніна.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
Л. БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
7 М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
17 травня 1962 р.

Д о FВчора в Москві і Києві відбулися уро
чисті засідання, присвячені сорокаріччю 
піонерської організації.

Звіти будуть опубліковані в наступ
ному номері газети.

ЛАВНО, більше чверті 
століття минуло з то

го часу, коли я з гордістю

вожатих-виробничників. З 
ініціативи комсомольської 
організації Кіровоградсько
го агрегатного заводу, яка 

звернулася з закликом «Дорослий друг повинен бути 
у кожного піонера», виник і дістав поширення рух ко
лективних вожатих. Над загонами взяли шефство пере
дові бригади підприємств, кращі колективи молочно
товарних ферм. Законом їх життя стала відповідаль
ність за виховання юного покоління.

Піонери зібрали 9 тисяч тонн металолому на будів
ництво нафтопроводу «Дружба», відправили два еше
лони металургам країни в рахунок зобов’язання на 
дворічку. Юні кіровоградці люблять свій край, при
крашають його. 150 алей імені 40-річчя піонерії, 
близько 50 садів, 238 гектарів парків і скверів, 135 
гектарів ягідників і виноградників забуяло за ці два 
роки. На захист зеленого друга стало 540 загонів-пат- 
рулів. Озернята Кіровоградщини вирощували чудесни
цю на площі понад 2,5 тисячі гектарів. Працьовитими 
руками юних ленінців вирощено 125 тисяч кролів, 182 
тисячі голів птиці.

АКТИВНУ участь беруть піонери в пропаганді і роз
повсюдженні літератури, подають велику допомогу 

в роботі книжкових магазинів і бібліотек. Ініціатором 
цього чудового руху на Кіровоградщині стали піоне
ри Богданівської середньої школи Знам’янського ра
йону. За дворічку піонерські книгоноші розповсюди
ли літератури на суму близько 10 тисяч карбованців.

Піонери Кіровоградщини підтримують дружні зв’яз
ки з дітьми майже всіх країн світу. В школах області 
створено 120 клубів інтернаціональної дружби, близь
ко 200 куточків.

Як турботлива, але сувора й справедлива мати, Ко
муністична партія завжди зірко стежила за життям 
піонеріі, допомагала, підправляла, коли це було необ
хідно. Центральний Комітет КПРС у своєму привітанні 
XIV з’їзду комсомолу -ще раз підкреслив велике зна
чення правильного виховання школярів.

Крокуй же, піонеріє, оточена постійною турботою, 
сміливо вирушай у відважну дорогу, добивайся нових 
перемог! На цьому шляху гартується достойна зміна 
для старших поколінь.

Пролетарі єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУСубота, 19 травня 1962 р. Ціна 2 коп.
———В! -МГ—ІТ’ТІ 1.

Знайомтеся: Наташа 
ЄФ1МЦЕВА і Борис ШЕ- 
ПЕЛЬ, відмінник» Кірово
градської середньої школи 
.¥-• 5. До того ж, шестиклас
ниця Наташа — активна 
учасниця художньої само
діяльності, жодний неділь
ник по збору металолому не 
проходив без неї. А Борис — 
голова ради загону в своє
му п’ятому класі. Загін по
садив 330 дерев і чагарни
ків, зібрав 4 тонни метало
лому, першим у школі орга
нізував піонерську бібліо
течку. Хороші подарунки 
ювілею!

О Г І ДІТИ!
одягнув піонерський гал
стук. Багато сталося подій, 
але кожен спогад про дав
ні піонерські роки хвилює, 
як сьогоднішня радість. 
Згадуються цікаві походи і 
екскурсії, наші перші во
жаті-комсомольці, які при
ходили з виробництва, з 
колгоспу.

Хочеться побажати вам, 
дорогі діти, більше роман
тики, самостійної творчості 
в житті вашої організації.

Фото В. КОВПАКА.

Ростіть сильними, віддани
ми справі Комуністичної) 
партії. Будьте людьми з 
чистим і гарячим серцем, 
ясним і допитливим розу-. 
мом, роботящими руками.

член-кореспондент Ака
демії педагогічних наук 
РРФСР, директор Пав-' 
лиської середньої шко-
ли.

Перебування М. С. Хрущова в Болгарії
17 травня радянська пар

тійно-урядова делегація 
знайомилася з Добруджан- 
ським сільськогосподар
ським науково-дослідним ін
ститутом. Цей комплексний 
заклад вивчає і розробляє 
питання сільськогосподар
ського виробництва в Пів
нічно-Східній Болгарії.

По дорозі радянських 
гостей у селах сердечно ві
тали трудівники полів. У 
місті Толбухіні зустріти по
сланців радянського народу 
зібрались тисячі жителів. В 
руках у них квіти, націо
нальні і червоні прапорці. 
М. С. Хрущову підносять 
традиційні хліб і сіль.

Потім радянська делега
ція в супроводі болгарських 
керівників поїхала в сіль
ськогосподарський науково- 
дослідний інститут, розта
шований за 20 кілометрів 
від міста . Тут їх захоплено

зустріли працівники інсти
туту.

В будинку дирекції від
булась дружня розмова 
М. С. Хрущова з наукови
ми працівниками інституту 
і болгарськими керівними 
діячами, які супроводять 
радянську делегацію в по
їздці по країні. Микита 
Сергійович докладно ціка
вився врожаями на полях 
інституту, продуктивністю 
тваринництва, обробітком 
полів, методами боротьби з 
шкідниками рослин. Він роз
повідав про досвід передо
вих радянських колгоспів, 
про новаторів сільськогоспо
дарського виробництва.

Біля центрального будин
ку інституту М. С. Хрущов 
і Тодор Живков посадили 
в пам’ять про своє перебу
вання в інституті два хвой
них деревця.

0-------

ПЕРШИМИ

ВЧОРА в обком ЛКСМУ 
надійшов рапорт про 
те, що на комсомольських 

гектарах Кіровоградсько
го територіального вироб
ничого колгоспно-рад
госпного управління за
кінчено сівбу кукурудзи.

19569 гектарів займає 
комсомольська ділянка, І 
на кожному з них 6о- 
ряться за 52-центнерний 
врожай. Крім того, на 
11270 гектарах вирощує
ться чудесниця на си
лосну масу.



0’ ТГ? ОЖЕН номер загонової стінгазети 
і 7 «Б» класу завжди зустрічався з

великим інтересом Так було і на цей 
І раз. Не встигли випустити газету, як 
) навколо неї зібралося багато піонерів. 
) . — Ну і всипали СвітланИ
* — І правильно. Скільки можна «двій-
1 ки>» одержувати, клас підводити?
1 Не так, мабуть, думала сама Світла- 
' на Кулик. Прочитавши замітку, вона 
' почервоніла і, безнадійно махнувши
* рукою, голосно сказала:
* — Критикувати всі уміють. А допо- 
' могти нікому.
' Після її слів відразу ж стало тихо.
’ Дівчатка переглянулись. І видно було, 

що деякі з них відчули себе ніяково.
На наступному зборі ланки більше

всього говорили про Світлану. Вона 
знову одержала «2» з алгебри.

— Мені вона важко дається, — по
яснювала дівчинка.

— Нехай Люда Пушкарьова скаже, як 
допомагає їй, — запропонував хтось.— 
Адже вона сама виявила бажання взя
ти на себе це доручення.

— Це вірно, — озвалася Люда. — Я са
ма взялася. Та й Світлана хотіла, щоб 
я їй допомагала. Проте вона неохоче 
готує уроки навіть зі мною. А остан
нім часом зовсім не приходить до 
мене.

Піонери знову обурилися:
— Тобі допомагають, а ти ще й ви

кручуєшся...
— «Двійки» все рівно одержує...
Проте ланкова Зоя Лисак зауважила:
— Мені здається, що Люда не зов

сім серйозно ставиться до піонерсько
го доручення. А що було б, якби ти са
ма раз чи два прийшла до Світлани? 
Може, тоді вона зрозуміла б, що на
носить нам усім -шкоду, коли одержує 
незадовільні оцінки.

Зіна Погрібна теж попросила слова:
— У Світлани просто витримки не

має. Сяде, посидить трохи над домаш
нім завданням і кидає роботу. От як
би біля неї хтось сидів, так-так, просто 
сидів і нагадував про уроки, а інколи й 
роз’яснив, підказав, вона працювала б. 
Тому я пропоную, щоб ми по черзі 
приходили до Світлани. Сьогодні я, зав
тра Люда, післязавтра Саша...

Так і вирішили. Про це назавтра до
повіли всьому загону, і піонери визна

ли рішення ланки прийнятним. Щотиж
ня заслуховувати звіти ланок □ загоні 
стало традицією. Інакше й бути не мог
ло. Багато цікавих справ народилося в 
загоні, а успішність продовжувала за
лишатися низькою. Піонери зрозуміли, 
що без дружніх зусиль колективу не 
можна виправити становище. А при 
такій успішності загін не зможе за
воювати почесне звання «супутника се
мирічки».

Вивести клас з відставання, зробити 
його одним з передових у школі ---
така була найважливіша колективна 
перспектива піонерів. І вони активно 
боролися за її здійснення. Про стан ус
пішності загін систематично звітував 
перед батьками, двічі на місяць допо
відав бригаді комуністичної праці з 
агрегатного заводу. Про навчання з но
мера в номер писала стінгазета, про 
нього говорилося в листах до піонерів 
Таджикистану. Була встановлена колек
тивна відповідальність ланки за навчан
ня кожного піонера.

І піонери домоглися свого. Більшість 
з них підтягнулася в навчанні, добре 
склала екзамени. Лише Світлана так і 
не змогла подолати відставання з укра
їнської мови. Вона одержала роботу на 
осінь. Кілька піонерів взялися допомог
ти дівчинці. Деякі заради цього по
жертвували літніми поїздками у табір 
чи на село. Зате всі були по-справж
ньому щасливими, коли □ серпні Світ
лана написала диктант на «чотири». За
гонові було присвоєно звання «супут
ника семирічки».

Боротьба за знання — найперше зав- $ 
дання піонері«, оез освіти не можна | 
стати справжнім будівником і повно- 
цінним членом комуністичного суспіль- \ 
ства. Знання потрібні піонерові, за ви- \ 
словом Н. К. Крупської, як гвинтівка в \ 
бою. Юні ленінці не можуть бути бай- \ 
дужими до навчання своїх товаришів. 
Усім колективом виховують вони у кож- \ 
ного учня відповідальне ставлення до 
занять, подають допомогу відстаючим 'і 
товаришам. |

Багато можливостей має піонерська .1 
організація і для виховання інтересу р 
до знань. І в нашій школі вони викори- £ 
стовуються досить широко. У піонер- 
ській роботі — широкий простір для (• 
розвитку самодіяльності дітей, велика 
кількість різноманітних захоплюючих 
заходів, які спрямовуються на розви- (І 
ток у школярів інтересу до науки і 
техніки, до природи й історії, до літе- ) 
ратури і мистецтва. Сюди відноситься 
робота гуртків, цікаві екскурсії та по- 
ходи, тематичні вечори і предметні вік- ) 
торини, зустрічі та листування з учени- ’і 
ми і передовиками виробництва. (І

Піонерська організація веде боротьбу 
за знання своєрідними формами. Але ? 
якими не були б ці форми, вони позин- |' 
ні завжди відповідати принциповим 
особливостям і характеру піонерської / 
роботи. Це означає, що діяльність ла- 
нок, загонів, дружин і тут мусить бу- ? 
дуватися на самодіяльності піонерів, (' 
мати громадсько-політичну спрямова- ? 
ність і носити конкретний характер. (

Радісно зустріла піонерія свій слав- 
ний ювілей — 40-річчя піонерської ор- 
ганізації ім. В. І. Леніна. У своїх рапор- 
тах дружини і загони звітують Вітчизні 
про свої досягнення, і в першу чергу— 
про успішність. Адже це — найважли- 
віше, найголовніше.

А. РОЗЕНБЕРГ, ’І
учитель Кіровоградської серед- (І
ньої школи № 7. ,1

в УМІЛЬЦІВ
кас в кімнату, де на відміну від 
інших зовсім тихо. Лише чує
ться шерхіт олівця по паперу. 
Це гурток образотворчого мис
тецтва. Тут піонери працюють 
під керівництвом досвідченого і 
закоханого в мистецтво педа
гога Н. С. Демо^ко. Гуртківці 
багато, наполегливо працюють 
і добилися вже чималого. їх 
роботи часто експонуються на 
виставках міста й області. На
віть в Києві виставлено кілька 
робіт. а в шевченківські дні 
твори Тамари Сєрої, Володі Ле- 
беденка. Бориса Ьшкая побува
ли в Канаді.

Серед багатьох гуртків тут є 
ще один, де теж захоплюються 
мистецтвом. Але в руках у дітей 
не пензлі, а... фотоапарати. 
Щоб зробити вдалий знімок, 
доводиться немало повозитися. 
Треба бути дуже спостережли
вим і наполегливим у досягнен
ні мети. Та юним фотолюбите
лям цих якостей не бракує.

ЦЕЙ старовинний двоповерхо
вий будинок, яких є десят

ки в м. Олександрії, добре зна
ють всі жителі міста. Поруч— 
нові багатоповерхові споруди. 
Але будівля не порушує архі
тектурною ансамблю централь
ної вулиці. Перехожі з повагою 
поглядають на його світлі вік
на: їх шкільні роки теж так 
чи інакше зв’язані з будинком, 
у свій час і вони поспішали 
сюди, як зараз оці хлопчики й 
дівчатка в піонерських галсту
ках.

В Палаці піонерів кожному 
знайдеться справа до душі. Хо
чеш проявити свої здібності? 
Будь ласка, записуйся в гур
ток. А їх тут більше десяти: 
драматичний, гурток баяністів і 
балетний і авіамодельний, ра
діо- і фотосправн, духових ін
струментів, образотворчий і 
«умілі руки». Останнім часом 
життя в них особливо бурхли
во закипіло — кожен готував
ся до піонерського ювілею.

Наприклад, балетний, або. як 
його називають, піонерський

ансамбль посилено репетирував 
новий балет «Червона стрічка», 
в якому зайнято більше ста ді
тей. Ансамбль уже не раз ви
ступав у робітничих селищах, 
в Новій Празі, і скрізь юні 
танцюристи зачаровували гля
дачів своєю майстерністю. Свої
ми успіхами діти завдячують

ОАГЛЯНЬМО, наприклад, до 
юних вишивальниць, якими 

керує О. П. Міаковнч. Ця кім
ната буквально обліплена ви
робами дівчаток. Тут красиві 
візерунки українських рушни
ків, сорочок, вишиті картини, 
салфетки. А на одній із стін, 
на всю її ширину, розмістила

балетмейстеру П. Афанасьепу, 
який сам пише лібретто.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
19 травня 1962 р., 2 стор.

£1 АГАТО готувались до зустрі-
чі свята і радіолюбителі. В 

цьому році на базі гуртка був 
організований піонерський ра
діоклуб. який працює під ке
рівництвом великого любителя 
цієї справи інженера Л. А. 
Чорного. Гуртківці самі виго
товляють апаратуру. Змонту
вали, наприклад, універсальний 
блок живлення для колектив
ної УКВ-радіостанції з позив
ними «УБ-5-К6Д». озвучили 
концертний за і Палацу. Зараз 
успішно освоюють радіостанцію, 
мають ряд цікавих радіозв’яз- 
ків з багатьма аматорами Ра
дянського Союзу.

А чотири портативних радіо
приймачі на півпровідннках? 
Хіба ж це не досягнення юних 
конструкторів? Та найбільш ці
кавим їхнім виробом є теле
візійна приймально-передаваль
на установка (знімок вгорі), 
яка дозволяє спостерігати за 
тим, що робиться в залі Пала
цу та в кімнатах інших гурт
ків.

ся виставка робіт гуртківців. 
присвячена 40-річчю піонерії. 
Найкращим подарунком до свя
та є колективна робота гурт
ка: «Родіте мира її труда — 
слава!».

Екран телевізора переносить

Д ВІАМОДЕЛІСТАМ терпіння 
теж дуже потрібне. Скільки 

дрібних деталей виготовить 
гуртківець, поки в його руках 
затріпоче отакий птах (знімок 
внизу). Особливо складно виго
товляти авіамоделі з бензино
вими моторчиками. Але трудо
любивий не зупиниться ні пе
ред чим. До речі, цей гурток 
має найдовші' історію. Він був 
заснований ще в 1939 році. І в 
перший же рік олександрійці 
зайняли перше місце на облас
них змаганнях. В І96І році 
знову прийшов заслужений ус
піх. Саме тому Станіслава Ку- 
черенка, Віктора Волкова і Во
лодимира Сєрого посилали за
хищати честь області на рес
публіканських змаганнях.
Д З ЦІЄЇ кімнати, як тільки 
Г* ми підійшли до неї, відразу 
почули приємну мелодію баяна. 
Так і є. в гуртку юних баяніс
тів йде остання репетиція но
вого репертуару (знімок ліво
руч). Адже жодне свято не 
проходить без концерту, а де 
концерт, там обов’язково по
грібні баяністи. Ось вони й го
туються.

Сьогодні — перший день свя
та. Кожен з гуртків підготував 
хороші подарунки до піонер
ського ювілею. Ніхто з юних 
умільців не підвів своїх керів
ників.

Г, УДОВИЧЕНКО, 
керівник корпункту «Мо
лодого комунара».

м. Олександрія.
Фото автора.

ДЖЕРЕЛА
ЦІКАВИХ СПРАВ

1ЇЛЕНІ довелося працювати піонерво- 
*** жатою одразу після війни у тих 
краях, що найбільше постраждали від 
фашистських окупантів, — на Смолен- 
щині. Дуже важко було в той час: роз
руха, люди жили у землянках, діти при
ходили до школи голодними, одягтися не 
було в що. І зараз стоять у пам'яті оті 
плямисті одежини, пошиті з плащпала- 
ток. Та ніхто не занепадав духом.

Піонерську роботу ми проводили дуже 
цікаво. Такі хороші збори готували, такі 
хвилюючі п'єси ставили, що колгоспни
ки завжди захоплено вітали юних драм- 
гуртківців. Діти й помічниками хороши
ми були для старших: разом з учителя
ми закладали сад, садовили молоді бе
різки, з яких зараз, мабуть, цілий гай 
виріс. А то якось за розповідями місце
вих жителів відшукали могилу розстрі
ляного фашистами вчителя. З великою 
любов'ю прикрашали потім її квітами, 
клялись, що ніколи не забудуть героя.

Згодом потрапила я в Кіровоградсько 
середню школу Л? 3. і тут немало ціка
вих справ можна пригадати. Взяти хо
ча б збір, присвячений дню Радянської 
Армії. Ми вирішили на ньому прийняти 
жовтенят у піонери. Побували у вій
ськовій частині, запросили солдатів. Все 
дбайливо продумали, розпланували. І 
ось почався збір. По звуку горна всі ви
шикувались. Здано рапорти. Відкриваю- 
тьс\ двеРЇ> і> карбуючи крок, входять 
солдати, за ними прапороносці з бойовим, 
прапором. На цьому зборі виступили ко
лишні учасники Вітчизняної війни. Потім 
солдати пов'язали новоприйнятим чер
воні галстуки. Така урочиста хвилина, 
безумовно, запам'ятається на все жит
тя. Тим більше, що всі разом сфотогра
фувалися на пам'ять.

Добре продумані заходи завжди при
носили велику користь у виховній робо
ті, в цьому я неодноразово переконува
лась. І моя порада піонерським праців
никам — завжди якнайкраще готувати 
кожний збір, кожний культпохід, більше 
проводити громадсько-корисних справ І 
піонери захоплюватимуться роботою, ви
ростатимуть хорошими активістами.

Т. ГОНЧАРОВА, 
вчителька Кіровоградської серед
ньої школи № 8.

Привіт піонеріїДо вас моє вітання лине мтЦЄЙ святковий ясний день.Щоб ваше плем’я соколине Співало радісних пісень.Щоб ви. як ленінці, зростали Мужніли в праці й боротьбі.За комунізму ідеали.За щастя в мирному труді.
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він діставав один, а то й два листи

Йдуть листи хороші 
'ПОСЕНИ минулого року агроном Новоселицького 
° відділку Ульяновського бурякорадгоспу Г Я 

Буран і бригадир механізаторів И. Д. Казмірчук по
бували на екскурсії в братній Яехословаччині. Вони 
передали листи і подарунки чехословацьким піоне
рам від новоселицьких дітей. Зав'язалося дружне 
листування.

«Лист! Лист з Чехословаччини!» — якось рознес
лася чутка по школі під час великої перерви. Як 
естафету, учні передавали один одному радісну 
звістку, спішили повідомити директора школи Поліну

роз.
«Дорогі піонери! — читала піонервожата. — Спа

сибі вам за подарунки, які нас дуже порадували. 
Наш сьомий клас посилає вашому загону імені 'Олега 
Кошового альбом з фотокартками Златої Праги...».

Все частіше і частіше почав навідуватись у Ново-

О 
□ а
□
□ о□□□□ □□ч . _______а

Іванівну Гоцуляк і старшу піонервожату Діну Мд- °
ЛЛО □

□ □ а
□ □□□ □□□□ 
□□

------- ----------- ------------ і* іи « иои лии/а § 

з штемпелем «Міжнародний». У зво- ° 
ротних адресах — різні країни.

Л. БАЖАТАРНИК. °
Ульяновський район.

м. Сміла
.Черкаської області.

Слова Валерія Юр’єва«

Піонерські сходи 
Знають всі заводи, 
Знають хлібороби 
Наших рук діла, 
Бо завжди і всюди —. 
Вітру настіж груди, 
Слава комсомольська 
Завжди

ШЕФАМИ СТАЛИ
КОМУНІСТИ

1923 року поряд з піо
нерськими загонами 

при підприємствах створю
валися дружини в школах. 
Безумовно, вони потребува
ли допомоги з боку парт- 
організацій, тому що в них 
бракувало досвіду роботи. 
Комуністам заводу «Черво
на зірка» було доручено 
взяти шефство над школою 
№ 3. а конкретніше піонер
ський загін школи закріпи
ли за тт. Тарасенком, Цер- 
тієм і мною.

Одразу ж після засідан
ня партбюро ми взялися за 
налагодження роботи. Перш 
за

НАЙЯСКРАВ1ШИМ кадром мого дитинства є вступ 
у піонерську організацію. Було це на початку 1922 

року. Вчилася я тоді в залізничній школі. Приміщення 
невелике, всього три класних кімнати. Кожен учень 
щодня приносив поліно дров, тому що палива браку
вало. У школі нам давали по 100 грамів хліба. 20 гра
мів цукерок, склянці чаю. Часи дуже тяжкі. Але вчи
лися ми з якимось особливим захопленням. Хоч і ма
лі були, але розуміли: Батьківщина робить все для то
го, щоб створити умови для навчання дітей робітників 
і селян. Жодного «двійочника» на всю школу.

Десь у квітні прийшов до нас. юиак-залізничник. На 
вигляд серйозний, зібраний, розсудливий, з дуже при
ємною вимовою. Це й був наш перший вожатий Павло 
Мар’яненко. Зібрав учнів третього, четвертого класів 
і почав розповідати про юних спартаків (так спершу 
називалися піонери).

Правду кажучи, глибина змісту роботи дитячих ор
ганізацій тоді до нас мало доходила. Але те, що ми 
розучуватимемо пісні, п’єси, займатимемось спортом, 
допомагатимемо дорослим на недільниках, всім сподо
балось. Між іншим, не кожному з учнів батьки дозво
лили вступити в загін. І все ж його створили. Записа
лося двадцять три хлопчика і дівчинки. Загін діяв не 
при школі, а при залізничній станції. Керувала ним 
комсомольська організація. Одночасно виник загін при 
заводі «Червона зірка». Це й були перші піонерські за
гони в м. Єлисаветграді. _

Місцем наших зборів стала робітнича казарма станції (біля вок’ 
залу), де збиралися ремонтники колій. Павлик, як ми називали сво
го вожатого, багато читав нам худежньої літератури. Ми нерідко 
проводили спортивні тренування. Систематично розучували п’єси, 
в яких висміювались буржуї, лихварі, попи. Ці п єсн ставили тут 
же, в казармі.

Смерть вождя пролетаріату В. І. Леніна викликала глибокий 
тоаур по всій Росії. Я й досі, майже через чотири десятки років, 
добре пам’ятаю, як жалібно гули паровози на станції, коли хоро
нили Ілліча. 28 січня 1924 року перед залізничною партійною орга- 
нізацією ми давали клятву вірності справі парти Леніна, робітни
чого класу. Кожен з нас підходив до розгорнутого прапора і цілу* 

БаВм!шав час Школа наша перейшла у велике приміщення з чу
довими майстернями. Нас уже було більше двохсот, тому прийшов 
довн.ін --------- _ Сергій Значковськии, а невдов-

> — Сіма Дворниченко. Тепер ми 
істіше’виходили на недільники, зокрема по очистці колій від сні- 

Аопом“али розвантажувати вагони. Піонерсью шеш «Картони 
«Взмйтесь кострами!, стали бойовими маршами у кожній на- 

в залізничний клуб і в 
Вихідні дні 

проводили

інр один вожатий з виробництва 
зі прибула звільнена піонервожата 
частіше • —і——« «
гу, 
ка», 
ніій справі.

Художню самодіяльність ми перенесли літній театр (за депо). У великій пошані був спорт, 
родили всією організацією. Ходили на прогулянка, 
8ОЄ5ужеа“бага₽то кощ.сюїх "спр^’р'бнлн юні ленінці. Наприклад, 

кожний шести і семикласник був одночасно... вчителем для иеиись- 
менних. В період лікнепів діти відіграла чималу роль.

В 19?7 році старших піонерів загону почали готувати до вступу 
в комсомол Мені теж дуже хотілося стати комсомолкою, та за ві- 
ком я ні підходила. Тоді пішла на хитрість: приписала собі один 
п?к Приймали нас урочисто, на зборах з нагоди Ю-х роковин Ве
ского Жовтня. В 1929 році в Червоиовершці був створений перший 
■’ага іьноміський табір, начальником якого міськком комсомолу при 
значив мене На цьому, власне, й закінчилися мої піонерські Літа. 
Але “ айснльніші враження, найкращі спогади мого життя - саме 
про той час, коли я носила червоний галстук. & КУКСІ НА,

вчителька.

Музика Олега Смолянського

Сонячне проміння, 
Як весни пагіння, 
В серці розбудило 
Наш квітучий май. 
Здрастуй, день чудовий, 
На степах, будовах, 
Здрастуй, Україно, 
Наш радянський край.

Приспів:
Гей, гучніш, горністе. 
Із села і міста, — 

Галстуків червоних 
Полум'я горить.
День встає величний. 
День комуністичний, 
Дружно йдем до нього, —. 
Будем в ньому жить!

У труді
Звикли
Прапор 
Сорок літ в путі.
До вершин високих 
Наші юні кроки. 
Нас давно чекають 
Далі золоті.

Приспів.

дітьми, поцікавилися, 
заходи вони проводять у 
себе. Відповіді були невтіш
ними. Тоді ж допомогли 
скласти план, налагодили 
облік корисних справ. На 
зборі загону була створена 
редколегія. Життя пішло 
набагато цікавіше. Органі
зували кілька екскурсій на 
підприємства міста, а та
кож в мальовничі куточки 
нашого краю.

В ті роки у м. Єлисавет
граді жив астроном-люби- 
тель Пелихов, і ми часто 
запрошували його вечорами 
в школу. Він приходив зав
жди з своєю підзорною 
трубкою-телескопом, кож
ному давав подивитись на 
Місяць, планети, пояснював 
незрозуміле.

Піонери взяли шефство 
над парком, розташованим 
поряд зі школою. Викопали 
навколо нього канаву (тоді 
ще не було огорожі), ви
корчували всохлі дерева, 
неодноразово садили кущі, 
молоді 
билось 
мом.

При |Н
партбюро і завкому проф
спілки заводу «Червона зір
ка». які подавали загону не 
тільки матеріальну, а іі мо
ральну допомогу, наш під
шефний загін став зразко
вим у місті. Через деякий 
час викликали на засідання 
партбюро нас, трьох кому
ністів. тодішнього директо
ра школи т. Бойцана, піо- 
нервожатого т. Сухачова, 
актив загону.

Партійне бюро присудило 
піонерському загону пере
хідний Червоний прапор. В 
школі № 3 зберігається фо
тознімок. на якому зобра
жені піонери біля розгорну
того прапора. Цей знімок я 
передав їм у минулому 
році.

О. БЕРЛАД1Н, 
член КПРС. персональ
ний пенсіонер.

деревця. Все це ро- 
з великим ентузіаз-

підтримці дирекції,

Плоди
ЩОДНЯ учні з нетерпінням 
Щ чекають листоношу. 1 
на це в них є важливі під
стави. Ось уже кілька років 
існує тісна дружба між уч
нями нашої школи і школа
ми Азербайджану, Білору
сії, Корейської Народно- 
Демократичної Республіки, 
Болгарії та інших країн.

Особливо жвава перепис- 
ка зав*язалася з учнями 
школи № 3 азербайджан
ського міста Геокчай. Спо
чатку тільки листувались, 
розповідали прожиття шко
ли, обмінювалися книга
ми. Але згодом наші семи
класники вирішили посла
ти своїм друзям плоди 
фруктових дерев. Незаба
ром одержали посилку з 
братнього Азербайджану, 
а в ній плоди гранату, ай
ви, фурми, горіхів, їстивних 
каштанів, Учні двох шкіл
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дружби
обмінялися вимпелами, 
яких вишили герби своїх 
республік.

Більше місяця тому в 
школі відбувся збір піонер
ської дружини Імені Зої 
Космодем’ янської. Голова 
ради дружини Ніна Щерби
на прочитала листа від 
азербайджанців. Потім від
крили тільки що одержану 
посилку. В ній були жив
ці південних дерев і їх пло
ди. Якою радістю засяяло 
обличчя кожного піонера/

На цьому ж зборі дружи
на вирішила запросити 
юних друзів до себе в гос
ті, Зараз кожен готується 
до цієї радісної зустрічі.

Л. КУРИЛО, 
старша піонервожата 
Павлиської середньої 
школи.

Оиуфріївський район.

ЗАВЖДИ ЮНИМ 
ПІОНЕРАМ

Наче сонячні потоки —5 
Наших галстуків огні. 
Піонерам сорок років! 
Линуть радісні пісні. 
Грають сурми 

многолунні —5 
весни самої цвіт... 
одно ми будем ЮНІ 
СТО, І в двісті літ!

Валентин БИЧКОи

і

Ми 
Все 
1 У
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
19 травня 1962 р., З стар.



М. Стоян

Григорій НІ КОРА.

співав. Дядько Василь 
починав наспівувати у

сходи о село, 
вірних друзів«

був ясний, сонячний. Комбайнера і

п 
с

хлопче, знищ комсомольський кви.ток. У них за це дуже строго. 
Знайдуть — повісять...»

Як довго в цупких лабетах тримала його хвороба. Йому сили 
тепер надасть тільки поле, де шумить пшениця й жито...

Він почав працювати помічником комбайнера. Дядько Василь, 
неговіркий, похмурий дивився з-під лоба... Ішли на поле і верта
лись вони разом. Дорогою часто Григорій 
аж голову в плечі вбирав, коли Григорій 
такт своїй ході:

«Хмари зловісні нависли над нами, 
Сили ворожі нас тяжко гнітуть... 
Станьте ж до бою усі з ворогами, —- 
Смерть або воля та слава нас ждуть!»

Боротьба
його помічника не піз

нати. Ще ніколи вони так не працювали завзято, як сьогодні. 
В обід зупинились на мить, і знову в гони. Скосили дуже багато, 
гори зерна намолотили. В полі цілий день крутився староста Пав
ленко. Та все прихвалював Василя і Григорія. Знав, що йому, 
старості, німці неодмінно скажуть спасибі.

1_]АД Виссю розкинулось на пагорбах село Марто- 
** ноша. В глибокій долині між зеленими вербами 
срібліє вода, о в центрі села красуються розкішний 
парк і квітучий сад. Сьогодні ввечері в тому парку 
відбудеться збір, спалахне багаття піонерського вог
нища. 1 біля нього знову, уже в котрий раз, буде 
пригадана незабутня історія про активного піонера, 
відважного комсомольця-партизана Григорія Нікору...

1. Мала мати сина...
ЕЭ ТУ ТЯЖКУ хвилину, коли кати мордували його, вже 

прощаючись із життям, він згадав своїх друзів, ма
тір свою, дорогу рідну маму...

Маленький смуглявий, чорноокий Гриць ішов з ма
мою до школи, у перший клас... Скільки разів після 
того зміряв він цей недовгий шлях — не злічити. За
пам’ятав назавжди. Скільки ж хвилювань було! Десят
ки нових товаришів, залитий сонцем клас, білява дів
чинка — сусідка по парті і материнське добре напучу
вання:

— Щаслива ж тобі, синочку, дорога!
Щаслива... Немов пірнув у шумливе учнівське жит

тя. І мати раділа. Кожного року приносив подарунки— 
книжки, грамоти, а в третьому — на його грудях вогнем 
пломенів піонерський галстук. І друзі любили хлоп
ця. Хто не звертавсь до нього по допомогу в нав
чанні — нікому не відмовляв. Щиро співчував, коли 
хтось із товаришів одержував «двійки», і радів чужим 
успіхам. У шостому класі Григорія обрали ланковим, а 
в сьомому — головою ради загону імені В. І. Леніна.

В загоні всі вчилися добре. А влітку часто ходили 
в поле збирати колоски, брали шефство над колгосп
ними телятами, воювали з ховрахами, допомагали кол
госпникам рвати яблука, берегти баштан від вороння. 
Та хіба перелічиш всі цікаві піонерські справи? І час
то, дуже часто ходили в походи. Тхнім найулюблені
шим місцем була Котовка — хутір, названий ім’ям ле
гендарного Котовського... Там ліс густий, глибокий ста
вок, а квітів видимо-невидимо. І ніколи там не змов
кають пташки... Скупаються, набігаються між дерева
ми, а потім зберуться на сонячній галявині і схилять
ся над книжкою....

Мати Григорія Ірина Сидорівна — вчителька літе
ратури. Любов до книг прищепила й синові. Найчасті
ше читали вони Горького. Замовкали пташки, стишува
ли шелест дуби, і навіть хвиля не хлюпалась у берег, 
коли Гриша вголос починав читати про гордого, смі
ливого Сокола.

У дев'ятому класі його прийняли до комсомолу. При
ніс він додому комсомольський квиток, урочисто роз
горнув його перед матір’ю.

— Я хотіла б тільки одного, сину. Ти був хорошим 
піонером. Будь же таким і комсомольцем!..

2о Хмари зловісні
О СЕ сталося неначе уві сні. Ще вчора від хати до 

хати ходив листоноша, розносив газети, журнали, 
листи. Тепер люди боялись ходити по селу.

Ще вчора гриміло радіо в кожній хатині. Тепер май
же в кожну сім’ю прийшло горе і сльози. На майдані 
села гойдались повішені, всюди — стрілянина, гітле
рівці ганяються за качками, курми, вбивають собак...

Ніби ще вчора в школу бігла дітвора. Тепер у шко
лі — конюшня, в парку — кухня, і фашисти рубають 
на дрова парти, дошки, ганяють, як м’яч, глобус...

Страшне потрясіння звалило з ніг Григорія, і він у 
важкій недузі пролежав осінь, зиму, весну...

Поліцаї й солдати зігнали на майдан людей. Там 
між чоловіками стояв схудлий, блідий Григорій.

На ганок управи зійшов гебітскомісар Гінц. Сухий, 
високий, мов жердина, він грався нагаєм і собачим 
голосом викрикував, що доблесна німецька армія не 
сьогодні-завтра переступить Волгу і дійде до Уралу, 
що доблесним солдатам потрібен хліб. Тому тепер всі 
мусять вийти на жнива, зібрати жито й пшеницю до 
останнього колоска. Гінц махнув нагаєм і рявкнув:

— РаботайтІ
— Ферштейн — работать?!
’ вперше за всі ці важкі місяці хлопець звів погляд 

і стрівся очима з фашистом... Працювати? Щоб ви 
хліб мали і перейшли Волгу?! Мимохідь згадалась хре
стоматія з української літератури, повість «Микола 
Джеря» і малюнок: пан замахнувсь на Миколу нага- 
см. Тільки ж і Микола не змовчав — серп підняв... 
Згадався комсомольський квиток. І порада сусіди: «Ти,

Коли стемніло, дядько Василь і Григорій попроща
лись з Павленком.

Дядько Василь глухо промовив:
— Шкода, вітру немає. Та, правда, все сухе, як

порох. . , .
За мить спалахнув вогонь, і вони знову чимдуж по

далися до села. Бігли й бігли, і тільки як добралися 
до хатин, припали до землі. А за ними до самого не
ба палахкотіла пожежа. Несподівано зірвавсь вітер, 
погнав полум’я від купи до купи. Вогонь наближав
ся до комбайна. Вони потиснули міцно один одному 
руки і розійшлися. Та спати не довелось. У двері за
гупав з усієї сили Павленко:

— Нікора! Ти дома? Поїдемо рятувати комбайн!
І дядько Василь був вдома. Та «врятувати» ні пшени

цю, ні комбайн не вдалось... Вранці в село прилетів 
Гінц. Сам виїхав на поле. Де раніше жовтіла пше
ниця — чорніло попелище. Край дороги, стояв кістяк 
комбайна.

Гінц лютував. Карателі шмагали 
питувались, хто спалив пшеницю?

...Мати знала... Мати стояла над 
присіла на краєчку і тихо сказала:

— В село приїхали карателі.
Глянув на неї — і відчув: вона 

пив її за руку, прошепотів:
— Мамо! Я не хочу ставати на коліна.
Зітхнула важко. Як малого, погладила по буйному 

чубові. Скотилася гаряча сльозина і впала на його 
чоло:

— І не ставай, сину. Тільки будь обережним!
З того часу у них не було секретів. Над Малою 

Вискою якось пролетів червонозорий літак, ворогів 
почастував бомбами, а людям скинув «Правду». І піш
ла «Правдап-правдонька по селах, по селянських ха
тинах. її перечитували і, як найдорогоцінніший скарб, 
передавали з рук у руки. Ірина Сидорівна вирушила 
у Малу Виску, випросила у знайомих один примірник 
газети, принесла його у Мартоношу. Читали вдвох — 
від заголовка до останнього рядка.

— Дай мені, мамо, газету!
— Навіщо?
— Понесу її людям.
Спочатку, як тільки Гінца призначили гебітскоміса- 

ром, доручивши нагляд за чотирма районами, він тор
жествував. Які ж райони! Земля гнеться від добра! 
Тим, що дає вона, можна прогодувати 
Тільки люди, бидло це, похмурі, носять 
серцях.

Гінц лютував. Йому з Кіровограда вже не раз загро
жували відправкою на фронт. Та й було за що. Хліб ніби 
випаровувався, зникали корови і свині, все частіше 
спалахували пожежі. Мобілізована молодь зникала, 
мов крізь землю...

І знову, мов оскаженілих вівчарок, він пускав по се
лах карателів...

Лютувала зима. Холодна, сніжна. Темної ночі проща
лася мати з сином. Григорій сказав їй усю правду. Є 
у нього вже багато вірних хлопців. Хоче він дістатись 
до Кіровограда, а тоді, може, у Знам’янку чи в Чи
гирин. Кажуть люди, що там діють партизани. Треба 
обов’язково зв’язатися з ними, попросити зброї. Час 
вже й тут частувати карателів кулями.

4. В партизанському загоні

нагаями селян, до-

його ліжком, потім

знає все. Тоді вхо-

цілий Берлін! 
злобу в своїх

СМІЛИВИМ щастя йде назустріч. Із далеких Хінель- 
ських лісів на Україну прибуло партизанське з’єд

нання генерала Михайла Івановича Наумова... Суми, 
Лебедин, Чигирин, степи Кіровоградщини... Партизани 
громили гарнізони загарбників, знищували гітлерів
ців і їхніх посіпак, несучи радість селянам. По шляху 
на південь зупинились на короткий відпочинок у Ко- 
товському лісі.

Григорій нічого цього не знав. Втомлений від швид
кої ходи, він доходив до крайньої хати, коли раптом 
владний окрик зупинив його:

— Стій!
«Невже потрапив у лапи карателів?!» Та ні, серце за

билося у радості: у такого ж, як він, юнака, червона 
стрічка на папасі. «Партизани!».

Із застави його повели до командира роти. Григорій 
без усяких передмов почав проситись у загін.

— Товаришу командирі Візьміть мене з собою!
— Хто ж ти?
Хто він? Як багато міг би розповісти Григорій: і 

про спалену пшеницю, і про «Правду», і про скину
ті у яруги тонни зерна, і про друзів. Але ж хіба про 
це зараз?

— Я комсомолець!
Розпоров підкладку фуфайки, дістав квиток. Голос 

командира потеплішав:
— Ти з Мартоноші, хлопче? В загін візьмемо. Але 

як добре було б, щоб таких, як ти, ще з десяток.
командир не сказав, що в останніх боях на Тясмині, 

в Холодному Яру, в Матвіївці лави партизанські дуже 
поріділи.

— Та у мене в селі є багато перевірених друзів.
— Оце й буде перше твоє завдання: -------- ---------

зроби розвідку і веди до нас своїх 
Будемо разом фашистів бити!

5. Зустріч па дорозі
буде робітни-

.... __......     . ... хліба, худоби,
не змовкнуть партизанські постріли, його відправлять 
на фронт.

Фронту Гінц боявся. Злий, рішучий, він приїхав у 
Мартоношу. З усіх сіл воно не подобалось йому най
більше. Він вже думав над тим, щоб для остраху всім 
спалить його. Одразу подався до старости, та не за
став дома. Сказали, що той вирушив у

А Григорій у Мартоношу йшов пішки, 
нучи в снігу, що замів дорогу. Проте 
помічав важкої дороги, втоми. Швидше 
швидше б з ними в загін. І тоді карати 
ляти й стріляти — за землю радянську, за спалених, 
повішених, розстріляних, замордованих.

Враз зупинився. Назустріч їхав староста Павленко, 
Став біля хлопця, суворо запитав:

— Звідки йдеш?
— З Котовки.
— Хто туди прибув?! Хтось казав мені..;
Блискавками думки. Невже довідався 

ні... Ні... Коли б знав, був би вже десь 
Миргороді, за кам’яними мурами. І 
сяйнула: послати туди старосту. Хай 
або повисне на гіляці.

— Німці, пане старосто. Прибули з 
вивозять.

Павленко зник у видолинку.
А незабаром від села почувся гуркіт, і за 

біля Григорія зупинилась легкова машина. З 
зирнув Гінц. Він теж запитав, хто в Котовці.

— Німці, пане комісар!
— Староста не проїжджав?
— Щойно проїхав. Ви його наздоженете!
Машина помчала о сільце. Гінц зрадів. До 

лів він ще додасть лісорубів із господарчої команди. 
Вони охоче візьмуть участь у нападі на село. І вже 
твердо вирішив: палитиме, вішатиме й мордуватиме..«

Машина поїхала горою, а Павленко — яром. Тан 
гебітскомісар обігнав старосту. Дозорці Наумова зав
часно помітили машину. Вона зупинилась біля край
ньої хатини. Гінц зіскочив на сніг і поманив пальцем 
жінку, що брала воду. І враз вдарив постріл, другий. 
Гінц похитнувсь, плюхнув у сніг.

В ту ж мить із яру виїхав Павленко. Він побачив 
машину, почув постріли, побачив, як упав Гінц і зро
зумів: у селі не німці. Той парубчак, Нікора, обдурив 
його, пославши на смерть. Павленко круто повернув 
коней назад, вдарив щосили батогом. По ньому за
строчив кулемет, але він вихором злетів на дно яру 
і долиною помчав до Мартоноші. Запінені коні копи
тами рвали сніг. Осатаніло бив і бив їх, поки не ви
ринули вишняки і до нього вискочили німці з кри
ком:

— Хальт! Хальт!
Він мало не заплакав від радості: карателі оточили 

село... Відсапуючись, кинув кілька слів про те, що а 
Котовці, напевне, партизани, що потрібно на висот
ках поставити кулемети. І тут же, прихопивши з собою 
трьох поліцаїв, понісся до хати Нікори. Хлопець був 
дома... Розмахнувся і вдарив Григорія з усієї сили 
чоботом в живіт.

ГІНЦА попередили востаннє: якщо не 
ків для Великонімеччини, не буде

Котовку. 
глибоко груз- 
тепер оін не 
б до друзів, 

нелюдів, стрі-

про все? Та 
аж у Ново- 
одна думкаще 

одержить кулю

Кіровограда. Ліс

хвилю 
неї ви-

карате-

6. Такими гордиться країна
ІКОРУ катували, а він мовчав. Шкодував тільки про 

“ * одне: як мало зробив для Батьківщини! Він не 
сумнівався: кінець всьому. Може, пройде ще ніч, ще 
один день — і його поведуть на розстріл. Але на 
коліна не впаде...

Комендатура була в Новомиргороді, в колишньому 
будинку районної лікарні. Так і не добившись нічого 
від закривавленого юнака, холодної ночі з вікна дру
гого поверху фашисти кинули на мерзлу, кам’яну зем
лю знівеченого, закатованого Григорія. Над ним у ні
мій жалобі, в печалі затихли дуби...

Тільки після того, як радянські війська звільнили ра
йон, Ірині Сидорівні прийшов лист із Українського 
штабу партизанського руху: «Ваш син Нікора Григорій 
Миронович убитий в боях за Радянську Батьківщину 
16 березня 1943 року...»

Так, він загинув у бою, в страшному двобої. Вони 
понівечили його, втягли у льох, потім вкинули у яму 
на околиці містечка, щоб ніхто не бачив, не чув, не 
знав: він і мертвий для них був страшний...

Ніколи не забудуть мартоносці вихованця піонері? 
Григорія Нікору. Сьогодні, в день сорокаріччя, до 
ювілейного вогнища прийде посивіла мати, вчителька- 
пенсіонерка Ірина Сидорівна. З болем у серці, але й 
з гордістю за сина, розповість школярам про свого 
маленького хороброго Гришу. Він живий у шелесті 
червоних прапорів, у шумі зелених дерев, у невми
рущій пісні про Орлятко.

із Українського

Редактор П. МАРЧЕНКО.
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