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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Неділя, 10 червня 1962 р

ГОСПОДАР

нам його й 
тьками, ра- ПОКОЛІННЯМ

н 
суджені 
передали

ЖОДНОГО ВИПУСКНИКА ПОЗА ВИРОБНИЦТВОМ! 
закликають десятикласники Петрівського району

КОМСОМОЛЬ 
молодих куку

комсомольській роботі

Служити
му
цем всюди і в усьому 
чанні, в лавах нашої славної Радянської 
'Армії 
щастя народу

районної наради уч 
шкіл

дорогі товариші!

- його найперші помічники, організа- 
і змістовних справ комсомольського

ДО УРОЧИСТОЇ ЛІНІЙКИ ГОТОВІ!

НА ПРИВАЛЕ
Фото К. Шамшина

захисниці мирного життя

240 гомінливих хлопчиків і 
дівчаток заповнили 5 червня 
обидва корпуси і територію 
піонерського табору обкому 
профспілки працівників місце
вої промисловості і комуналь
ного господарства. Все було 
готове для прийому дітей. В 
спальнях — чисті м’які посте
лі, в кімнатах відпочинку — 
ігротеки, дитяча література. 
Куховари мають в своєму роз
порядженні багатий вибір про
довольчих товарів, тому й обі
ди виходять смачними, кало
рійними.

Відкритим семафором 
Горить на всіх путях, — 
Над лісом і над морем,— 
Весни зелений стяг.
Нам ніколи, нам ніколи, 
Прийшли до нас канікули 
Залишаємо двори, — 
Виїжджаєм в табори! 
Ми вчилися на славу 
Всю зиму, а тепер, — 
Мандруй собі І плавай, 
Товариш піонер! 
Гартуймо наші сили, — 
Прийшов спочинку час! 
Здорові, загорілі. 
Повернемось у клас.

Іван НЕХОДА.

М. РАЩЕНКО 
інструктор об 
кому проф
спілки.

Сьогодні—підняття прапору

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

райцентру і 
адиби колгоспу «Україна» Добровелич- 

Та це не заважає комсомольцям 
бригади будувати своє життя 

Секретар Володимир Милова- 
бюро не чекають поки хтось приїде з

ганди і агітації ЦК КП Ук
раїни Г. Г. Шевель, члени 
Урядового республікансько
го комітету по преміях іме
ні Т. Г. Шевченка.

Засідання Урядового 
республіканського комітету 
по преміях імені Т. Г. Шев
ченка відкрив голова комі
тету академік О. Є. Кор* 
нійчук. Він сердечно поздо
ровив О. Т. Гончара, П. Г. 
Тичину, П. 1. Майбороду з 
високими почесними нагоро
дами, побажав їм нових 
великих творчих успіхів на 
благо любимої соціалістич
ної Вітчизни і вручив їм 
золоті медалі та дипломи 
лауреатів премії імені Т. Г« 
Шевченка.

Представники громадсько
сті столиці України, які ви
ступили на засіданні, тепло 
вітали лауреатів.

Наприкінці виступили 
лауреати Шевченківських 
ппемін О. Т. Гончар, П. Г. 
Тичина і П. І. Майборода. 
Висловлюючи сердечну ПО" 
дяку партії і уряду, вони 
заявили, що у відповідь на 
почесну нагороду віддадхть 
усі свої сили і творче нат
хнення великій справі бу
дівництва комунізму.

О. Т Гончар. П. Г. Тнчн- 
і П. І. Майборода при- 

І.м грошові премії 
у фонд миру.

(РАТАУ).

В обкомі КП України
Г ЮРО обкому партії схвалило ініціативу випускників 

середніх шкіл Петрівського району, які виявили ба
жання працювати в колгоспному і радгоспному вироб
ництві, Міськкоми і райкоми партії, комсомольські ко
мітети міст і районів зобов'язано провести зльоти ви
пускників середніх шкіл, на яких обговорити звернення 
петрівців.

Бюро обкому КП України підкреслило необхідність 
розглянути і вирішити до 20 червня питання про трудо- 
влаштування кожного випускника школи за набутою 
спеціальністю і кваліфікаційним розрядом. Про це по
винні подбати партійні організації разом з керівниками 
підприємств, колгоспів, радгоспів і директорами шкіл. 
В школах слід провести широку роз'яснювальну роботу 
серед випускників про їх трудове життя, про перспекти
ви розвитку колгоспів і радгоспів.

началах, широкому залученні всієї молоді до жи 
вих, практичних справ.

Вихователі разом з пюнер- 
вожатими познайомилися з 
дітьми, піонерів розподілили на 
загони. Перші дні роботи табо
ру були відведені, головним 
чином, репетиціям художньої 
самодіяльності. Виявилося, иіо 
серед дітей немало обдарова
них танцюристів, співаків. Всі 
вони погодились взяти участь 
в концерті на честь відкриття 
табору.

І ось, нарешті, дні першого 
ознайомлення і підготовки за
кінчилися. Сьогодні відбуде- 

аться урочиста 
^лінійка. На

1 іфлагштоці здій
меться вгору
червоний пра
порець.

"V" БАГАТЬОХ комсомольських організаціях області 
уже набуто цінний досвід роботи по вихованню 

у юнаків і дівчат навиків громадського самовряду
вання. Багаточисельні комісії і штаби, контрольні 
пости і загони «комсомольського прожектора», гро
мадські конструкторські бюро і групи доповідачів 
при комітетах комсомолу, ради молодих спеціаліс
тів і позаштатні кореспондентські пункти молодіж
ної газети провели значну роботу серед молоді. 
В усіх міських і районних комітетах комсомолу пра
цюють позаштатні секретарі.

Характерною рисою громадських органів, створе
них при комсомольських комітетах, є не паперо- 
творчість, а жива організаторська робота з людьми 
на вирішальних ділянках господарського і культур
ного будівництва. Взяти, скажімо, штаб семирічки, 
який працює при комітеті комсомолу Знам’янського 
залізничного вузла. Члени його ведуть велику ро
боту не лише по виявленню резервів виробництва, 
а й допомагають молодим залізничникам запровад
жувати все нове, прогресивне, знайти своє місце в 
боротьбі за дострокове виконання завдань семи
річки. Теж хамо можна сказати і про штаб техніч
ного прогресу, який діє на заводі «Червона зірка».

Нещодавно в арсеналі цікавих форм комсомоль
ської роботи з’явилась ще одна — рада при ком
соргові обкому ЛКСМУ. Ця рада подбає про те, 
щоб досвід передовиків виробництва, 
ських маяків став надбанням всіх 
рудзоводів, тваринників, механізаторів.

СЬОГОДНІ нам поки що доводиться констатувати, 
що й досі не в усіх райкомах, міськкомах 

ЛКСМУ по-справжньому розвивають громадські за
сади в комсомольській роботі. Олександрійський, 
Петрівський, Устинівський райкоми ЛКСМУ не залу
чають до керівництва організацією свій багаточи- 
сельний актив. Працівники апарату діють самотуж
ки, прагнуть побільше організацій за день об’їха
ти, а користі від цього дуже мало.

Секретарі райкомів, міськкомів комсомолу повин
ні зрозуміти, що правильно розставити активістів 
залучити до активної роботи найбільш здібних, іні
ціативних комсомольців — значить не на словах 
а на ділі дбати про розвиток громадських засад.

Ро звивати громадські засади
ОБ’ЄДНАНИЙ пленум обкому 

міськкому ЛКСМУ обговорив 
комсомольські

ДОРОГІ товариші, друзі!
Ми, учасники 

нів-випускників шкіл Петрівського ра
йону, стоїмо напередодні вступу в са
мостійне трудове життя.

Рідна партія, радянський народ, слав
на Батьківщина дали нам все для щас
ливого, радісного життя.

Гляньте навкруги, друзі! Як швидко 
крокує вперед наша країна, радянський 
народ! При такій впевненій широкій 
ході ми, безумовно, виконаємо величні 
плани в намічені строки.

Батьківщина дала освіту, 
нас знаннями виробництва, 
.черга віддячити рідній партії 
за їх безустанне піклування 
щастя.

Ми закликаємо вас прикласти свої 
молоді, сильні руки, вкласти всю свою 
юну кипучу енергію, знання, уміння й 
пристрасть в загальну справу будівни
цтва комунізму.

Нам жити при комунізмі, 
будувати разом з своїми б.а 
зом з героїчним старшилг 
радянських людей.

На XIV з’їзді комсомолу М. С. Хру
щов сказав: «Наша радянська дійсність 
дає кожному юнакові і дівчині великі 
можливості для того, щоб повністю 
проявити свої здібності, прожити хоро
ше життя на благо свого народу... В 
праці на благо народу — зміст життя, 
в цьому щастя -людини. Жити — це 
трудитися, трудитися — це жити».

Вітчизні, справі комуніз- 
це значить бути передовим бій- 

в праці і нав-

озброїла 
Настала 

і народу 
за наше

Для увічнення світлої па
м’яті великого Кобзаря, з 
метою дальшого розвитку 
української радянської лі
тератури, музики, образо
творчого і театрального 
мистецтва, кінематографії 
уряд Української РСР вста
новив щорічні премії імені 
Т. Г. Шевченка. Премії 
1962 року за видатні досяг
нення в галузі літератури і 
мистецтва присуджено 
письменникові О. Т. Гонча- 
ру за роман «Людина і 
зброя», поетові П. Г. Тичи
ні за «Вибрані твори» в 
трьох томах, композиторові 
П. І. Ліайбороді за «Вибра
ні пісні».

7 червня в Києві відбу
лося вручення високих на
город першим лауреатам 
Шевченківських премій. Ве
ликий зал Київської консер
ваторії імені П. І. Чайков- 
ського заповнили діячі літе
ратури і мистецтва, педаго
ги, журналісти, студенти. В 
президії — секретар ЦК 
КП України А. Д. Скаба, 
голова Української респуб
ліканської ради професій
них спілок В. К. Климеико, 
заступник Голови Ради Мі
ністрів УРСР П. Т. Тронь- 
ко, завідуючий відділом 
науки і культури ЦК КП 
України Ю. Ю. Кондуфор. 

завідуючий відділом пропа-

|~ЇСЬ і закінчилися уроки в школах, 
” Правда, старшокласники іце здають 
екзамени, для них канікули почнуться 
пізніше. Зате молодшим — роздолля. 
І саме вони зараз заповнюють корпуси 
піонерських таборів, що починають свою 
роботу. Більшість профспілкових табо
рів уже минулого вівторка широко роз
крили двері для гомінливих хлопчиків і 
дівчаток. Кілька днів, що пройшли, бу
ли сповнені напруженої підготовки до 
урочистого відкриття. Сьогодні і завтра 
у цих таборах під звуки горнів зів’ють
ся в небо прапорці на флагштоках, за
майорять над маленькими піонерськими 
республіками. Протягом літа близько де
сяти тисяч дітей відпочинуть і загар
туються в профспілкових таборах.

Розгортають також роботу майже 80 
колгоспних і міжколгоспних здравниць. 
В них набиратимуться сил близько 11. 
тисяч сільських школярів. А члени уч
нівських виробничих бригад поєднува
тимуть посильну працю на полях з доб
ре організованим дозвіллям у 180 по
льових станах і комсомольських табо
рах. Про те, щоб 9 тисяч юних земле
робів добре провели літні канікули, под
бають колгоспні комсомольські органі
зації, правління артілей. Треба сподіва
тися, що кожний педагогічний колектив, 
кожна батьківська рада, старші друзі 
дітей зроблять все для того, щоб і вдо
ма, поза піонерським табором, наша 
юна зміна організовано проводила літ
ній відпочинок, загартовувала здоров’я, 
пізнавала рідний край.

і Кіровоградського 
питання про те, 

як комсомольські організації здійснюють рішення 
XIV з’їзду ВЛКСМ та XIX з’їзду ЛКСМ України. Пле
нум затвердив заходи. В них чітко і ясно визначені 
головні завдання юнаків і дівчат Кіровоградщини. 
Тепер все залежить від тебе, юний друже, від учас
ті кожного в цьому великому поході, від уміння 
комітетів комсомолу провести таку організаторську 
роботу, щоб кожний комсомолець став справжнім 
господарем організації, був передовим бійцем на 
фронті праці, неухильно додержувався принципів 
комуністичної моралі.

У нас є немало прикладів того, як комітет ком
сомолу первинної, бюро бригадної комсомольських 
організацій, міськком, райком ЛКСМУ вміло залу
чають усіх комсомольців до виконання громадських 
доручень, дбають про те, щоб організаторські здіб
ності, таланти кожного служили всім.

Первинна комсомольська організація колгоспу 
імені Кірова Компаніївського району об’єднує в 
своїх рядах 167 членів ВЛКСМ. Вони живуть і пра
цюють в п’яти віддалених бригадах. Секретар комі
тету Адам Коротченко в своїй роботі спирається на 
широкий комсомольський актив. Члени комітету і 
бюро бригадних організацій, групкомсорги і агі
татори, члени редколегії стінної газети і комсомоль
ських постів 
тори цікавих 
колективу.

Село Андріївка — віддалене від 
центральної с. 
ківського району 
третьої комплексної 
цікаво і змістовно, 
нов і члени 
райкому і проведе комсомольські збори або тема
тичний вечір молоді. З ініціативи активістів від
бувся «Вечір трудової слави», проведено взаємо
перевірку змагання з сусіднім колгоспом імені Ле
ніна. Тут потурбувалися про те, щоб кожен брав 
участь у керівництві справами свого колективу. 
Причіплювач Микола Жмеренко, наприклад, працює 
позаштатним завідуючим клубом, керує хоровим 
гуртком. Таких прикладів багато. Всі вони — яскра
ва ілюстрація того, що діяльність комітетів комсо
молу в цих організаціях будується на громадських

Ось чому ми, закінчуючи середню шко
лу, звертаємося до вас з закликом нас
лідувати наш почин, іти на виробницт
во, на колгоспні й радгоспні лайи, ра
зом з батьками, братами, сестрами взя
ти активну участь у здійсненні рішень 
партії по піднесенню сільського госпо
дарства, своїм трудом домогтися збіль
шення суспільних багатств, розквіту 
культури колгоспного села, впроваджен
ня технічних знань та використання тех
ніки у виробництві. Цим ми наблизимо 
час побудови комуністичного суспільст
ва в нашій країні, суспільства повного 
достатку матеріальних цінностей для 
кожного.

Ідіть же за нами,
Включайтеся в роботу, яка кує народне 
щастя, наближає комуністичне завтра.

Жодного випускника поза виробницт
вом! — ось наш девіз.

За роботу, друзі!
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закоханий в життя

це Сашко Романько буває. Ото вже дружки вони з Ко
лею — водою не розіллєш. Сашко — механік, так Ми
кола просто закоханий в нього. І все про ті машини 
розпитує, літературу різну просить дістати.

Аякже, її син — не просто собі тракторист, а ще и 
ланковий. Комсомольську ланку очолює.

Ще взимку прийшов якось збуджений такий, схвильо
ваний. І до сестри зразу:

— Як гадаєш, Катю, на наших хлопців можна ж по
кластися, правда?

А потім уже докладніше про все розповідати став. 
Що зараз партія особливу' увагу піднесенню сільського 
господарства приділяє, і що молодь повинна в цьому 
велику роль відіграти. Що сьогодні, на зборах, він усім 
заявив: вирощуватиме кукурудзу без затрат ручної пра
ці. Не сам, звичайно, — з хлопцями. Підібрав тоді собі

ВИШНІ зацвіли... Ще вчора ввечері їх пухкі бруньки 
були майже зовсім закриті, а сьогодні Микола гля

нув у вікно — і не пізнав саду: весь як молоком обли
тий. Вишні цвіли буйно. їх ніжний, приємний аромат 
п’янив юнака, чомусь нагадував давні зустрічі, прогу
лянки над Інгульцем. І тоді зринала в пам’яті струнка, 
дівоча постать, гарне, коротко підстрижене волосся. 
І сміх — дзвінкий, голосний...

Ліля... Недарма, ледве прокинувшись, він відразу ж 
згадав про неї. Уже ввійшло в звичку за ці три рокік 
за що б не брався — відразу в думках про все їй, своїй 
подрузі, розказує. Та хіба міг він сьогодні утриматись 
від цього? Адже цей день не просто собі один із буднів 
квітня. Сьогодні він, Микола, нарешті поведе свого 
«ДТ-54» в поле, засіє перші в цьому році зернини в 
грунт. Отож про свою радість, про день такий соняч
ний, що видався, і розповідає він Лілі.

Навіть мати помітила його настрій піднесений, не 
втрималася:

— Що це ти, енну, сьогодні якийсь незвичайний? Ста
лося щось?

— Трапилося, мамо. Сівбу починаємо — от що! — ви
гукнув уже майже за порогом.

Захитала головою Марія Харитонівна, немов хотіла 
застерегти свого улюбленця, як колись, в дитинстві: 
ти ж дивись там, Колю, обережно... «Обережно»... Хіба 
ж він з таких? Усе йому ніколи, усе він кудись поспі
шає, а вже як сподобається щось — так вчепиться, не 
відірвеш. От хоч би й ці машини. Не встиг сім класів 
закінчити — вже в тракторну бригаду подався, за при
чіплювача був. Аж поки людям в очі не впала ота його 
прив’язаність до техніки. Послали Колю тоді ж, у п’ят
десят дев’ятому, на курси трактористів. Вивчився. Скіль
ки-то радості було, коли першу зміну самостійно одро- 
бив. З тих пір у хаті тільки й балачок, що про оті дви
гуни, серги та поршні...

Правда, ще про друзів своїх розказувати любить Ми
кола, Про бригадира, Антона Григоровича, перш за все. 
Це ж він, як тільки Микола з курсів повернувся, підвів 
його до трактора, промовив суворо:

— Оце твоя машина, хлопче. Шануватимеш — слух
няною буде в руках.

А потім весь час слідкував за новачком: чи все вірно 
робить, чи не треба йому допомогти?

ЗНАЄ стара Внсочпха і хлопців з тракторної. Часті 
гості вони у хаті Висоцькнх. А найчастіше — так

«НА ФЕРМІ».
Фото Є. ШУЛЕПОВА. 

(Третя Всесоюзна художня 
фотовиставка «Семирічка 
в дії» 1962 року).

СТЛЛА Я
ДІТИ, це ваша нова піонервожата. 

її звати Людмила... А як вас по- 
батькові? (це питання звернене до ме

не).
— Не треба по-батькові, — відпові

даю. — Просто звіть мене всі Людою.
Так відбулося моє знайомство з сьо

мим «А» класом. О. Ю. Благой, клас
ний керівник, представив мене і вий
шов. Я залишилась віч-на-віч з своїми 
юними друзями. Тх двадцять двоє. І 
кожний неповторно відрізняється чи
мось своїм. Навіть дивляться на но
веньку по-різному. Зашушукались на 
задніх партах: «Це вже котра у нас?» 
«Теж, мабуть, разів зо два прийде, та й 
до побачення».

— Хто з оас був у шахті? — поці
кавилася я.
' Гомін одразу стих, питання було не
сподіваним.

— Ніхто не був? Хочете, розповім?
Довгою була розмова. Питань чима

ло виникло. Все допитувались, як ви
користовуються шахти для відведення 
грунтових вод (а у нас на вуглерозрізі 
тільки для цієї мети існують шахти), чи 
не страшно в них. Потім попросили роз
повісти про Грузію. Я саме перед тим 
повернулася з туристської поїздки, і ді
ти знали про це. Одним словом, зна
йомство вийшло чудовим, я й не спо
дівалася. І тоді ж домовились: завтра 
вранці (а це мала бути неділя) всі прий
дуть до школи і звідси рушаємо на 
розріз, будемо збирати металолом.
ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТТТТТТТ

«МОЛОДИЙ КОМУНАР».
10 червня 1962 р., 2 стор,

в ланку Володимира Загородянського, тезку свого Ми
колу Висоцького та Івана Новицького. Тоді ж вирішили: 
візьмуть 134 гектари і за 50-центнерннй врожай бороти
муться.

Легко сказати: боротися. А як до діла —■ то скільки 
тих ночей недоспаних... Про все забули — ділянку своіо 
удобрювали. Цілу зиму возили на неї добрива: по 20 
тонн на гектар вийшло. А тепер от уже й сівба почалася. 
Це вже напевно: втратить спокій Микола, аж доки її не 
закінчить. А там і сходи з’являться, обробляти треба 
буде...

ЗІТХАЄ мати, а сама ж пишається своїм сином. Горда 
з того, що не лише вроду свою передала йому, а й 

любов до землі, до праці 
хліборобської.

...Ось і закінчився цей 
день — перший день сівби. 
Засмаглий, стомлений, але 
безмірно задоволений вер

тає хлопець додому. І дівчата якраз стрілися: Клава 
Лнтюк та Паша Рубан, з молочно-товарної ферми. Уже 
знають, де був, цікавляться:

- — Ну то з чим вітати можна?
— 20 гектарів засіяв!..
Норма перекрита. Та юнак уже думає над тим, як би 

ще більше зробити. Щоб вродила чудесниця славна, до
рідна. І ще одна думка спокою не дає: так і залиши
лася ж нерозв’язаною ота злополучна задача з фізики. 
Ох, і завдає ж йому клопоту фізика. Відколи став учнем 
восьмого класу вечірньої школи, весь час тривожиться 
з-за неї. Але він цю науку все-таки здолає, обов’язково. 
Інакше: як же. без знань він зможе до інституту всту
пити? Інститут — це мрія юнака. Нею він поділився з 
домашніми, сказав і всім, хто був на тих пам’ятних 
зборах у січні, коли його, Миколу Висоцького, приймали 
кандидатом у члени партії. І хлопець знає: стане він 
кваліфікованим майстром...
^УСТЕ, непокірне волосся. Широкі брови зведені над 

переніссям. І сині-сині очі під ними. Гарний парубок 
зріс у Висоцькнх, — так кажуть не в одному кінці Пет
рового. І не одна дівчина крадькома зітхає, угледівши 
міцну, юнацьку постать. Та він немов і не помічає нікого. 
Дівчата не ображаються за це — знають: у Києві є в 
Миколи наречена. Та ще трішки заздрять дівчині: хо
рошого, красивого душею друга має вона.

Л. БАБИЧ.
Колгосп імені Леніна 
Петрівського району.

Прийшли всі, як один. Наші дружні сто
сунки ще більш зміцніли.
І НАЛОСЯ ТАК, що з піонерським за- 

гоном мені довелось... ще раз зна
йомитись. Справа в тому, що перед но
вим роком два класи об'єднали. Важко 
було в перший день. Зайшла до них — 
гамір. Незвично якось. Мої давні зна
йомі утихомирюють тих, та де там. Ба
чу, один з хлопців сидить в. рукавичках 
і з викликом лущить насіння.

РОВЕСНИЦЕ Ю
— Як прізвище твоє? Як звати?
— Борис Левінчинський. А хіба що?
— Та нічого. От тільки, Борисе, на 

слід так робити. Домовились?
Зрозумів-таки хлопець. Відчув і друж

ню нотку, і суворість тону. Більше піс
ля того ніколи не доводилось робити 
йому зауважень. Почала говорити про 
те, як краще зустріти новорічне свято. 
Поділилася секретом: на дитячому ран
ку в нас обов’язково буде Дід Мороз 
«з Москви». Правда, не дочекалися ми 
«московського» діда, зате Яша Семенов 
з нашого вуглерозрізу дуже вдало йо
го замінив^ Учні залишились задоволе
ними. Тим більше, що до свята ми на
купили книг, подарунків. Гроші для цієї 
мети виділили на виробництві.

Не можна забути й нашу «вилазку на 
сніг». З дому кожний захопив, хто що 
міг: лижі, санки. Катання з гори вийшло 
пречудовим. Стільки сміху там було, ве
селощів, що після того морозного дня 
холодок між колишніми двома класа
ми почав особливо швидко розвіюва
тись.

До 8 березня хлопці вирішили готу
ватись за моєю пропозицією потай від

Л ВТОБУС від швидкої 
хх їзди здригався на ледь 
помітних вибоїнах. В роз
криті вікна вривався сві
жий струмінь повітря. Ми
готіли, зливаючись в суціль
ну зубчасту стіну, дерева 
придорожних лісосмуг. Па
сажири, зайняті власними 
думками, мовчки дивилися 
у вікна.

Невисокий худорлявий 
підліток, затиснувши між 
коліньми «авоську», напов
нену нехитрими пожитками, 
озирався навколо, заглядав 
у вічі попутників. Видно, 
йому хотілося поділитися з 
ними чимсь хорошим, радіс
ним. Притиснувшись до про
холодної шибки, він знову 
й знову пригадував сього
днішній незвичайний ранок.

Голова артілі Сергій Кор- 
нійович Хороз викликав йо
го в контору.

*• — Посилаємо тебе, Ігоре, 
в Новгородку на курси ме
ханізаторів. Сподіваємося, 
що не осоромиш нас. Ви
їжджати потрібно вже за
раз. Ну... Давай, дій!

Була субота, був соняч
ний травневий день. Ігорю 
здавалося, що все навколо 
усміхалося йому, що його 
село Диківка ніби покраси
вішало, що і люди якось 
стали веселішими, привітні
шими. Вони ніби відчували,
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дівчат. Готували концерт, склали ві
тальний ребус. Дівчаток відпустимо до
дому, а самі залишаємось у класі на 
репетицію. Піонерок це дуже хвилюва
ло. «Що ж там буде? Який сюрприз во
ни готують?» — допитувались у мене. 
Але я не мала права видавати таєм
ниць. І від того концерт вийшов особ
ливо захоплюючим. Майже всі хлопчики 
стали на 
Артюшин 

той день артистами. Володя 
і Миша Василенко хвацько

станцювали «Гопака». Винуватниці тор
жества щиро аплодували юним баяніс
там. А найбільший успіх припав на до
лю Колі Бардиша. Ще б пак, він про
читав власний вірш, написаний спеці
ально з такої нагоди.

ДО РЕЧІ, про Артюшина. Він вважав
ся у класі одним із «важких». Вид

но, і йому самому неприємне було та
ке ставлення з боку вчителів. Але ж 
стільки енергії в людині, якій ще й 
п ятнадцяти немає, а куди її витрача
ти — не знає. В класному зошиті, до 
якого вчителі записують всі випадки 
порушення дисципліни, нерідко з’явля
лися записи: «Балувався на уроці», «Вів 
себе неспокійно». Тепер не доводиться 
робити йому зауважень — хлопець нав
чився стримувати себе. І вчиться добре. 
В художній самодіяльності він один з 
кращих моїх помічників.

Один з «важких». А інші? Саша Валь
ков і Рюрік Коновалов трималися зав
жди разом. Приходжу, наприклад, про
водити репетицію хору хлопчиків. Вар
то одному з двох встати й заявити, що 
сьогодні йому треба кудись йти, як 

що в нього сьогодні велике 
свято.

...Ігор і сам не знав, коли 
він встиг полюбити меха
нізми. Ще тринадцятирічним 
хлопчиною підходив він до 
механізаторів, прохаючи, 
щоб ті дозволили йому по- 
тримати штурвал або кермо 
трактора. Спочатку механі
затори просто відмахува
лись,— мовляв, не заважай! 
А потім звикли до наполег
ливого хлопчиська, все час
тіше й частіше доручали 
йому кермо, з задоволенням 
приймали його допомогу.

Та найбільш вдячний Ігор 
своєму старшому брату 
Оресту. Як тільки приходи
ла осінь, Орест брав його 
своїм помічником на куку
рудзозбиральний комбайн. 
Для Ігоря не було більшої 
радості.

Далеко-далеко тягнуться 
гони поля, а праворуч ком
байна — стіна високої до
рідної кукурудзи. Гурчать 
трактори, автомашини. Час- 
то навідується голова арті
лі, щоб подивитися на ро
боту хлопця.

— Пошлемо, обов'язково 
пошлемо тебе на курси, — 
пообіцяв він.

...Хтось з пасажирів завів 
розмову з хлопцем. Ного 
розпитували, куди і чого він 
їде, як звати, як прізвище.

Дізналися, що його звати 
Ігор Турок.

— А скільки ж тобі років, 
[горе? — поцікавилися ми.

— Оце пішов сімнадця
тий. Ось і в довідці про це 
сказано.

Ми всі по черзі перегля
нули папірець і повернули 
його Ігорю. Він озирнувся 
навколо, побачив наші при
вітні усмішки й теплі по
гляди, що промовляли:

— Вчись, Ігорю. Великих 
успіхів тобі, друже!

Г. ШЕВЧЕНКО, 
керівник корпункту 
«Молодого комунара».

Знам’янськнй район.

інший теж прямує до две- 
рей. Мені і в голову ніко
ли не приходило затримати 
їх чи хоч присоромити, 
«Будь ласка, можете йти», 
Одного разу бачу: зали
шаються. «Ви вільні». «Та 
ні, нам нікуди...». Помітила, 
що Саша став підтягувати 
за всіма. А Рюрік ще дов- 
,го після того поглядав 
■на інших з іронічною пос- 
.мішкою. Зрештою, і віч 
^вирішив, що таки цікавіше 
■співати, аніж стояти осто
ронь. Він мав звичку під

й кидати, гострі слівця, щоб 
розсмішити. Та хлопцям це набридло, 
бо заважав їм, і вони стали сердитись, 
Рюрік швидко зрозумів це.

(Г ЗАЙМАЮСЬ спортом, тому й піоне- 
рів легше було захопити ним. Тре

нування завжди проходять у нас орга
нізовано, жваво. Зберуться всі, пере
одягнуться у спортивну форму і завзя
то бігаємо по спортмайданчику. А Валь
ков і Коновалов спочатку зовсім не 
з'являлись, хоч і запрошувала їх. Якось, 
бачу, Саша Вальков одягнув кеди і гай
да по кругу сам. Виходить, зацікавило 
його. Рюрік не міг довго залишатися 
сам. Одного разу наприкінці тренувань 
ня підійшов до когось з хлопців і про
мовив (так, щоб я почула): «Мабуть, 
прийду назавтра... Треба спробувати...» 
З того часу явка була повною.

Тепер у загоні вже й не відчуєш, що 
злито два класи. Колектив став дружним, 

ПІОНЕРІ
дисциплінованим. Набагато кращою ста
ла успішність. Я не помилилась, коли 
перед початком навчального року про-, 
сила старшу піонервожату Софію Шев
ченко призначити мене у найшумніший 
клас.

Коли на вуглерозрізі мене запитали, 
чи давати мені рекомендацію в гірни
чий інститут, я заперечила. Буду педа
гогом, вже й на курсах підготовчих 
вчуся. Ні на що не проміняю захоплю
ючу роботу з дітьми.

Л. ХОМЕНКО,
загонова вожата, робітниця марк
шейдерського відділу Семенів- 
сько-Головківського вуглерозрізу- 

м. Олександріяц
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А зовсім недавно автор запропонував оепакнії 
добірку своїх віршів, таких же свіжих і різом з 
тям простих, як і його прозові Мініатюри ₽

Переважна більшість віршів В. Баранцева лірич
ного звучання. Молодий поет однаково тонко 
чуває і «хвастливую походку осени», 1 ніжну красу 
рідної сестри весни — берізки... У Р •

Перші надруковані вірші — перша велика радість 
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Баранцев писав зі свого голосу: схвильовано, прос
то, щиро. ’ г

х

/і г/ялі лииь

-в

ОСЕННЕЕ

жизнь

•я ,я ;Л,п

Горжусь я

Цветущий Всегда тымой

ЕІІЦі
>

И смелый порыв 
трудовой, 

повсюду 
тобою, 
город

Где-то жолудь упал... Синь небесная 
Окаймляет оранжевый лес.
Слышу лета прощальные песни я, 
Внжу край неоглядных чудес.
Голый тополь антеною высится. 
По утрам свежий воздух бодрит.
И октябрь незаметно близится, 
Паутинкою тонкой обвит.
Осень бродит походкой хвастливою, 
И художников с нею отряд, 
Разукрасили липу сонливую, 
Словно праздничный сшили наряд. 
Звонче звуки и воздух прозрачнее, 
И немного, чуть-чуть погодя. 
Просыпаешься в утро раннее 
Под шуршащую поступь дождя.

.’Коротке 
оповідання

ЮНАКИ та дівчата гомінким потоком 
ішли по вулиці. Вони розтягнулися в 

густу різнобарвну стрічку, і було ніяк 
перейти з одного боку вулиці на другий. 

Високі дерева, що стояли поруч з бу
дівлями, розкішним віттям переплелися 
між собою і шелестіли листочками над 
головами прохожих. Гілля дерев ство
рювали прохолоду від денної спеки, але 

І сонце пробивалося крізь них, на мить 
обнімало людей, пестило їх святкове 
вбрання. Обличчя у всіх були радісними 
І щасливими. Жарти та сміх вибухали 
в різних місцях, гучними хвилями коти
лися довкола.

Та ось, серед юрби молоді несподівано 
з’явилася дівчина з темними косами, за
горілим вродливим обличчям. Ліву руку 
тримала перед собою, щоб не наткнути
ся на тих, що йшли попереду неї, а в 

правій, піднятій над головою, несла роз
кішний букет троянд. . Коли ж біля неї 
рідшав натовп, обережно опускала кві-

ЧИ подобаються вам отакі 
віршовані рядки?
Здається кращого немає, 
Як мій знайомий Федь. 
Завжди в труді ми з ним 

буваєм. 
Знаннями вчителя берем.(?) 
Або ось ще поетичні «перли»: 
Нас з ним здружила дружня 

сім’я,
В якій ми разом з ним жи

вем.
Одна будівля наша мила. 
Одні замріяні гуляння!?) 

в парку,
На які ми разом з ним хо

дили.
Кожний, напевне, погодиться,Я» _______ _____

■у що тут покалічена ритміка, не
зграбні рими, та й змісту ні- 

говорити

ти, гладила їх, тулила до обличчя, вди
хала духмяний аромат.

— Це троянди, мої троянди... — шепо
тіла вона, і її обличчя осявала радісна 
усмішка...

Мабуть, хтось із хлопців вперше в 
житті подарував їй квіти — її любимі 
троянди.

— Хто ж їх так любовно приготував 
для мене? Чи знає він, що це мої улюб
лені квіти? Хоч крадькома глянути б на 
нього, запам’ятати на все життя його 
обличчя...

Двоє юнаків перервали мрії, вони під
хопили її під руки...

Дівчина сміялася, про щось розпові
дала і обережно несла троянди, які при
несли їй сьогодні так багато радощів. І 
мені захотілося зупинити людський по
тік. Зупинити і сказати:

— Люди, подивіться, оті троянди зро« 
били дівчину такою щасливою!

Олександр ЗУБИЦЬКИИ.

С именем 
Любимый

Люблю я

ПОЕЗІЯ-НЕ ІГРАШКА
якусь поезію. Але Петро Ле- 
сюк (м. Знам’янка) цього впер
то не помічає. Він пише, пи
ше, пише...

Таким
методом
Оксанич 
йон).

Немає

же самим сумнівним 
творить Олександра 
(Новгородківський ра-

„____ можливості 1 потреби
перелічувати всі неохайності та
кої, з дозволу сказати, твор
чості. О. Оксанич анітрохи не 
бентежить те, що вона 18 раз 
повторила у своєму вірші «мо
ре» і «морські», безупину об-

бере
Среди прожженных груд 

металла,
В угаре дымных дней 

войны.
Березка белая стояла 
Олицетворением весны. 
Блестя оскалом хищным, 

воя,
Снаряды грызли грудь 

земли...
А на березоньке весною

—0

У истоков жизни ---
остановка..., 

Трудно появилась
в свет она. 

Грозный год. Отец ушел 
с винтовкой, 

Где бросалась судьбами 
война, 

Мир,• казалось, опьянел 
от крови, 

Обезумел от страданий он, 
И на наше детство, 

сдвинув брови. 
Лезла в танках смерть 

со всех сторон... 
Жизни опаленное начало 
Сохраню я до последних 

дней! 
Что душа моя тогда 

впитала, 
И не стала от того 

бедней!
Мой характер — не 

хрусталь прозрачный, 
Делать его новым не хочу. 
Но за счастье в год 

суровый, мрачный, 
Жизнью, не колеблясь, 

заплачу!

ІЗ

мивае хвилями і без того об
шліфовані і до всього байдужі 
скелі.

Ось із гумористичною усміш
кою виступає Д. Лозовський 
Устннівки.

У хорошої бабусі 
Самогон гонився. 
Штаб дружини, як почув 
Та й не забарився.

Автор так і не повідав, ку
ди дружинники не забарились: 
по самогон до бабусі, чи по 
саму бабусю.

Як часто наші початківці, 
беручись за перо, забувають, 
що насамперед треба мислити, 
а потім уже писати. Звичайно, 
мислення без мови неможливе, 
тому що «мова — безпосередня 
реальність думки», — підкрес
лював К. Маркс. А от про еле
ментарну культуру мови почат
куючі поети, мабуть, зовсім за
бувають. Ось як висловлюєть
ся Г. Рибальченко, вчитель за 
фахом: «щоб торбохват хабар 
свій бросив», «щоб щастя сон
цем в нас яскрилось». П. Ле- 
сюк умудрився в двох своїх тво
ріннях втиснути чотири русиз
ми: «сторона», <■---------л
ші», «присвящаю», 
А ось В. 
не знає,
«спорить, 
має» не 
суржик, 
у О. Оксанич.

Не в ладах 
Л. Артеменко, 
В. Маяцькнй та

Є. Хом’яченко з села Дмит« 
рівкн (Знам’янськнй район) пи
ше за принципом — аби в ри
му.

«горячей ду- 
____ ,__ , «уважаю».
Рябов, мабуть, зовсім 
що такі слова, як 
лодка, колхозні, зжи- 
українські, а якийсь 

Дуже неохайна мова

з граматикою 
В. Головченко, 
інші автори.

11 червня минає 25 років 
з дня загибелі Мате Залка 
(генерала Лукача) (І89в— 
1937) — угорського письмен- 
ника-комуніста, командира 
інтернаціональної бригади, 
що боролась в республікан
ській Іспанії проти фашист
ських ВІЙСЬК,

л
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Сережки мягкие цвели.
Когда шальной осколок 

впился,
То соком, брызнувшим 

ручьем,
Солдат израненный 

напился.
Как материнским 

молоком.
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широкой степи 
украинской, 

Под нашей счастливой 
звездой, 

В огнях новостроек

Всегда ты

Всегда ты

Цветущий
сияет,

Всегда
родной.

мой город ты мне кажешься
родной. • новым,

мне кажешься Всегда ты мой радуешь
новым, взгляд,

мой радуешь С именем гордо-суровым,
взгляд, ■ Любимый мой

гордо-суровым, 
мой

Кировоград, 
дыханье 

заводов

Кировоград.
Прекрасный твой вид 

величавый, 
И крепость за тихой 

рекой.

що 
сло-

Ми будемо сходи 
Ції доглядати, 
Полоти, сапати, 
Врожай собиратя.
Що автору до того, 

«собнрати» не українське 
во, і що, взагалі, нічого ново
го про працю вона не сказала. 
Для Є. Хом’яченко головне, 
мабуть, те, щоб її прізвище 
з’явилось в газеті, тим більше, 
що тема, мовляв, сучасна, ак
туальна.

Очевидно, те ж саме думає 
і М. Вдовенко (с. Петрове), 
який взявся за дуже серйозну 
тему і написав дуже слабень
кий, трафаретний віршик. В та-

і ОГЛЯД ВІРШІВ і
□ ПОЧАТКІВЦІВ о

кому ж дусі і за тим же прин
ципом «творять» М. Шикило, 
Л. Зименко, Т. Задорожня та 
інші. А от М. Савленко пере
вершив їх усіх. Він став на 
шлях епігонства (хоча цього 
справжня поезія не терпить), 
сліпо наслідує інтонацію і рит
міку багатьох творів М. О. Не
красова (вірш «Верховный Со
вет»).

МИ це заради якогось крити« 
канства навели стільки при« 

кладів, які свідчать, що деякі 
початкуючі автори наводнюють 
редакційний портфель невдало 
заримованими сурогатами, які 
не дають нічого ні розумові, ні 
серцю.

Та серед величезної маси 
віршів, що надходять до ре
дакції, ми знаходимо 1 більш« 
менш вдалі речі, які заслуго
вують на увагу читачів.

Ось порівняно ще невеликий 
доробок Бориса Лаліменка, уч
ня Знам’янського технічного 
училища. Вірші вражають сві
жістю думки, образністю. Лв« 
тор береться за різні теми.

Відрадно, що у Б. Лалімен-

літературна молодь

ка своє бачення довколишнього. 
Цю хорошу рису треба розви
вати. Звісно, не все гаразд ще 
і в цього автора. Наприклад, у 
вірші «Доганяймо» вік говорить 
«рвись годиннику, бийся на 
сполох!». Адже правильно бу
де — «бий на сполох». Та й 
рими, подекуди, слабенькі: 
«Куби — буде, стрівать — спі
вать, спішить — жить, поспі
шили — лишили» і т. д. Зустрі
чаються шаблонні образи, не
вдалі вислови. Всього цього 
можна уникнути, слід лише 
вимогливіше працювати над со
бою.

Радує до деякої міри і вірш 
Василя Бойка (Компаніївський 
район). Автор розкриває знай
дену тему через призму влас
них почуттів і спостережень.

Дороги, дороги, важкі пере
ходи,

На плечах від поту солона 
роса,

Колючі дощі і осіння негода, 
В диму фронтова полоса.
А кого не схвилюють такі 

рядки:
Під тілом гарячим ховали 

гранати,
Щоб десь до світанку сухим 

був запал.
Хороші і рими в Бойка: 

«Піднебесся — весь я, голубий— 
голуби, пісні — сніг» та інші. 
На жаль, у творах В. Бойка, 
як і в кожного початківця, ще 
чимало вад, недоречностей.

А повторення! Відверто ка
жучи, це біда всіх початківців, 
що, перш за все, говорить про 
бідність кмови лексикону авто
ра. Треба ------------------ -----
своїх слів, 
речнтуватн 
поетів.

ПИСАТИ
справа, 

висмокчеш, 
ли пишеш не серцем, а тільки... 
авторучкою. Поезія — це не іг
рашка, якою можна бавитись 
кому завгодно. Писати образно, 
високохудожньо зможе тільки 
людина, яка має, що сказати 
по-своєму, образно.

поповнювати запас 
більше читати і пе- 

твори визначних

вірші — нелегка 
З пальця їх не 

особливо тоді, КО’

С именем 
Любимый

На площади города 
Киров 

Стоит среди нас, 
как живой.

мне кажешься 
новым, 

мой радуешь 
взгляд, 

гордо-суровым, 
мой 

Кировоград.
Куда б меня жизнь 

не бросала, 
Повсюду я сердцем 

с тобой, 
Отчизной любовно 

согретый,

Всегда ты

С именем гордо-суровым, 
Любимый мой 

Кировоград.

Цветущий мой город 
родной.

Всегда ты мне кажешься
новым,

Всегда ты мой радуешь 
взгляд,

римами. Рими ж —« 
зайчики, які блис« 
читачеві, 1 загубля« 
мотлоху старих по« 

епітетів. Рими — це

Треба завжди вести вірш за 
собою, а не щоб він вів автора 
куди завгодно, пустотливо ви« 
дзвонюючи 
не сонячні 
нуть в очі 
ться серед 
рівнянь та 
перші помічники поета, які до« 
помагають йому донести до чи* 
тача ту чи іншу думку.

Нам хочегься ще раз засте« 
регти товаришів, щоб вони ні« 
коли не співали з чужого голо« 
су, не писали під Некрасова, 
під Єсеніна, під Драча та під 
інших поетів. Поет — це той 
же співак. Якщо маєш голос, 
що ж — учись, розвивай талант 
і співай. А відчуваєш, що у 
віршах звучать фальшиві но« 
ти — краще не марнувати ча« 
су і не братись за перо.

Наш земляк, поет Дем’ян 
Бедннй цілком слушно заува« 
жив: «Я думаю, що в такому 
великому саду, як література 
нашого Радянського Союзу, всі 
співучі птахи можуть вільно 
співати своїми голосами. , Ли
ше б вони співали те. що нам 
потрібно. Лише б це були наші 
співці. Лише б це були справж
ні співці, без фальші».

Отже, друзі, перш, ніж взя
тися за перо, подумайте: п чн 
є у вас голос, яким би вн во
лоділи-'без ' 
чить у вас 
щоб вилити 
кн в рядки 
них поезій?

Володимир ЧАБАНЕНКО, 
Валерій ГОНЧАРЕНКО, 

члени обласного літера
турного об’єднання.

фальші? Чи виста- 
терпінпя і знань, 

свої почуїтя, дум- 
власиих оригіналь-

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼утутттуттт» 

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
10 червня 1962 р., З стор.
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Парашутизм — спорт мужніх і сміливих. Він виник у нашій країні 
ще в 1911 році, після того, як талановитий конструктор-самоучка Г Ко- 
тельников створив парашут.

Особливого розвитку цей захоплюючий вид спорту дістав у нас після 
Великого жовтня. На рахунку радянських парашутистів багато світових 
рекордів.

В грізні роки Великої Вітчизняної війни були створені численні па
рашутно-десантні з’єднання, які здійснили немало сміливих бойових опе
рацій в глибокому тилу ворога, вписали не одну славну сторінку у воєнний 
літопис наших Збройних Сил.

Сьогодні ми починаємо публікувати розповідь П. О. Баннікова, який 
пройшов славний шлях від бійця парашутно-десантних військ в буремні 
воєнні роки до майстра спорту СРСР. Тепер П. О. Банніков працює 
командиром парашутної ланки при Кіровоградському аероклубі. Він — 
учасник і переможець багатьох республіканських 1 всесоюзних змагань, ви
хователь сотень парашутнстів-спортсменів.

Розповідь подається в літературному записі нашого позаштатного ко
респондента Миколи Галиченка.

КЩО кому-небудь доводилось бува- 
_ ти в Південному Казахстані, то 

він, мабуть, звернув увагу на його при
роду. Весною косогори усипані різно
барвними тюльпанами. Дивишся збоку 
і здається, наче хтось розстелив яскра
ві килими, виткані руками вправних ки
лимниць. А біля підніжжя гір — все в 
цвітінні. Над пінявими садами гудуть 
трудолюбиві бджоли. Аромат такий, що 
сп’яніти можна. Згадуєш Тюлькубас, 
так зветься селище, в якому я жив на 
початку війни, і вся юність, наче кіно
кадри, проходить перед очима.

Мені тоді було сімнадцять. Батько мій 
з перших днів війни пішов на фронт і 
все хазяйство, як старшому в сім'ї, зва
лилось на мої плечі. Тяжко тоді було, 
що й казати. Бувало, цілу добу не по
являвся додому, працював у радгоспі 
на тракторі. А якщо й бувала така 
можливість, то стомлений, не знаючи 
куди подіти натруджені руки, падав на 
ліжко і міцно засинав.

Якось йду степовою дорогою, накинув
ши на плечі засмальцьовану фуфайку, і 
збиваю хворостинкою пил з придорож- 
ної трави. Раптом чую гурчання мото
ра. З-за гір, оповитих густим туманом, 
виткнувся літак. Він почав кружляти 
вад селищем, вишукуючи місце для по-" 
садки, але, мабуть, знайти його не вда
лось. Заважав туман. Потім літак зни
зився, на тихих обертах двигуна про
нісся над самими будинками і призем
лився на клеверному полі. До нього з 
усіх кінців невеликого селища повалила 
дітвора. За нею побіг і я. Здалеку було 
видно, як з кабіни вискочив льотчик. 
Нашвидку оглянув машину і, переконав
шись в її справності, став чекати на 
вас. Підбігши ближче, на наше диво, 
виявилось, що пілотом цього літака бу
ла молода, вродлива дівчина. Вона бу
ла в шкіряній куртці з планшеткою че
рез плече. На грудях голубоокої блон
динки красувався значок парашутиста.

— Хлопці, де тут телефон? — весело 
запитала дівчина.

— В селищній Раді! — в один голос 
відповів гурт.

Поки дівчина закривала кабіну, всю
дисущі хлопчаки, як дико
винку. розглядали літак, не 
сміливо доторкаючись дов 
його деталей. Я стояв оба-" 
біч і з потаємною заздріс- 5 
тю дивився за кожним ру-.

хом «повітряного візника». °
Було якось не по собі, що 5 

я. мужчина, працюю на 2 
якомусь тракторі, а он те 5 
дівчисько, льотчик, та ще й 2 
парашутист.

«Ні, все-таки я доведу воєнному, що 
й моє місце в авіації», — міркував про 
себе.

ТГ АСТУПНОГО дня, коли мати й 
л*. сестрички ще спали, піднявся вдос
віта і пішов у Вановський райвінськко- 

ранок туман розвіявся, і зелені 
Тюлькубаса, залиті ранковим 
знову виднілися вдалині. Літака 
було. Під горою, де він стояв, 
отари колгоспних овець.

мат. На 
околиці 
сонцем, 
вже не 
паслись _ _____  _____

«Полетіла перша ластівка», — поду
мав я з заздрістю. Вона неждано-нега
дано появилась у нашому селищі, збу- 
доражила мене і залишила в душі не
стримний потяг до цієї романтичної про
фесії.

У військкоматі сказали:
— йдіть працюйте. Якщо буде по

трібно, ми вас самі покличемо.
Невеселим тоді повертався я додому, 

хоч і розумів, що й в тилу можу і пови
нен принести не меншу користь Бать
ківщині, ніж в армії.

йшли трудові будні, нічим не від
різняючись одне від одного. Якось уве
чері прийшов я з роботи за мурзаний, 
весь в пилюці, тільки зуби виблискують. 
Бачу, мати заплакана, сестри сумні.

«Мабуть, похоронна прийшла», — 
вжалила думка.

— Що стряслось?
Мати простягнула мені повістку і 

лилась слізьми.
— Не плач, мамо, заспокойся. Ми 

пер разом з батьком будемо бити 
шистів.

Врешті-решт з’ясувалось, що прий
мальна комісія і особисто воєнком, яко
го я просив направити мене в авіача
стину, на моє прохання не зважили і 
замість авіації, зарахували в снайпер
ську школу. Там ми оволодівали стрі
лецькою справою, вивчали різні види 
зброї, готувались на фронт. І ось у 
сорок третьому, на шостий місяць за
нять, трапилося «чудо».

— Хлопці, представник приїхав, — 
захекавшись, вигукнув Гриша Галюк.

Похапцем протерли оптику, почистили

гвинтівки, поставили їх в піраміди І по
бігли дивитись на «покупця».

Він стояв в оточенні наших шкільних 
командирів, ставний, в льотній формі з 
кортиком на поясі і про щось з захоп
ленням розповідав їм. Ми дивились на 
нього здалеку і були наче заворожені. 
Потім нам стало відомо, що цим пред
ставником був капітан Козовий. Він 
прибув з п’ятої окремої гвардійської 
повітряно-десантної бригади.

— Але ти розумієш, що таке пара
шут? Це тобі не з воза плигати, — 
оцінивши ситуацію, доводив Микола Га- 
зитуліп. Та рішення йти в повітря
но-десантну частину вже було прийня
то і поширилось на всіх нас трьох. 
ТГ1СЛЯ теплих напучувань ми зали

шали Фрунзе. За вагонними вікон
цями швидко пробігали, оповиті зелен
ню, киргизькі степи, гори. Вдалині від 
залізниці тягнулись мирні села. Вони не 
зазнали війни. їхали ми самовпевнени- 
ми, веселими, погано уявляли фронто
ві будні, мало замислювались над тим, 
що нас чекає попереду. Було одне ба
жання — бити фашистів. Через пару 
днів, минувши Волгу, ми вже бачили 
сліди війни: під відкосами залізничних 
колій лежали догори колесами потро
щені вагони, безформні мостові ферми. 
Все це боляче , карбувалося в наших

серцях. Хлопці ставали серйозними, су
ворішими.

Ось і підмосковне місто Киржач. 
Перше, що ми побачили, під’їжджаючи 
до нього, був сріблястий аеростат. Від 
гондоли його відокремлювались ледве 
помітні чорні цятки, над якими білим* 
полум’ям спалахували куполи парашу.-* 
тів. В розташуванні частини нам виді
лили один день на наш нехитрий сол

датський благоустрій, а наступного! 
ранку, поблизу розташування частини, 
на траві перед нами лежав парашут 
«ПД-4І».

Часу на відпочинок майже не зали-, 
шалось. Ми з ходу розпочали навчай- ~ 
ня. Теоретична підготовка змінювалася 
практикою і навпаки. І ось після на
пружених тренувань настав день уклад
ки парашутів. Ми старались вправно, 
акуратно укладати їх, бо всі розуміли^ 
чим швидше оволодіємо парашутно-де-1 
сантною справою, тим раніше своєю 
участю на фронті станемо корисними 
Батьківщині.

Через тиждень нам призначили день 
першого стрибка. Все йшло чітко, за 
планом. Наш розвідувальний взвод бере 
на плечі парашутні сумки і за дванад
цять кілометрів пішки відправляється 
на площадку приземлення. Приготуван
ня до стрибків були недовгими. Івструкч 
тор-парашутист викликає першу трійку. 
В це число потрапляю і я.

Інструктор ще раз перевіряє правиль
ність підгонки, кріплення парашутів і 
підводить до розчинених дверцят 
доли. Пілот-аеронавт, оглянувши 
рекомендує зайняти місця. Першим тре
ба було переступати поріг мені. І тут 
майнула думка: чи витримаю?

В дитинстві мене навіть на гойдалці 
закачувало. Та про це я нікому ніколи 
не говорив. Боявся, щоб хлопчакп-скеп- 
тики з мене не сміялись. Так було і на 
цей раз: дуже полюбив парашутну, 
справу і тому, навіть від найближчих 
друзів приховав свою слабість. Тим біль
ше, якби дізналось начальство, мене б 
відразу ж відправили б в іншу части
ну.

(Далі буде).
за- о-
те- 

фа-

АРЇКА, 8. СПЕЦ. КОР ТАРС А. СТАРОДУБ:. Після матчу 
команд Колумбії і СРСР представники оргкомітету футбольно
го чемпіонату жартома дякували нашу команду. За що?

Коли б колумбійці програли, у них не лишилося б ніяких 
надій на вихід у чвертьфінал. Виїхали б туристи Колумбії, що 
боліють тут' за свою команду, квитків продали б набагато 
менше. Словом, Інтерес до гравців, що залишилися, значно 
знизився б. А після нічиєї туристи не виїхали, загострилося 
становище в підгрупі — всі без винятку матчі набули «подвій
ної ціни». У колумбійців навіть появилися шанси зайняти дру
ге місце в підгрупі. Для цього їм треба було перемогти юго
славську команду.

Скажу зразу, колумбійцям це не вдалося.
Югославн врахували уроки матчу команд СРСР і Колумбії 

і не повторили помилок нашої команди. На своє щастя, вони 
помітили рису колумбійців «спалахувати* і весь час «тримали 
напоготові вогнегасники».

На відміну від колумбійців їх суперники не знижували 
темпу, входячи в штрафну площадку, а навпаки, прагнули

■ тільки вперед, не аловживаючи обводкою. До того ж колум- 
2 бійці нещільно опікали гравців противника, 1 ті мали можлн-
■ вість, на радість глядачам, демонструвати ефективні удари. 
£ Злам настав у середині першого тайму. На 21-й хвилині
■ Галич, що стояв поряд з трьома колумбійськими захисниками, 
2 одержав пас. Суперники чомусь не намагалися перешкодити

йому, і він метрів з 12 в упор вдарив по воротах. Незабаром 
Єркович приблизно в тому ж місці завершив комбінацію: 2:0.

Третій гол було забито на 62-й хвилині після швидкого 
проходу Єрковнча по правому краю. Пас у центр штрафної, і 
Галич головою послав м'яч у ворота.

Знову та сама картина: атакують колумбійці, а голи ле
тять в їх ворота. Четвертий м'яч здалеку забив Мелич на 
83-й хвилині. За дві хвилини до кінця зустрічі Єркович довів 
рахунок до 5:0. Так закінчився останній матч у нашій підгрупі.

Тепер можна підрахувати очки у всіх команд. Найбільше 
починають І ВИГра-2 ,х У нашої збірної — п'ять, найменше у колумбійців — одно. 

• Уругвайці їдуть додому з двома очками при одній перемозі і 
2 Двох поразках. Югославії набрали чотири очка — дві перемо- 

Склав /VI. МуЖИКОВСЬКИИ. ■ ги при одній поразці і вийшли на друге місце в підгрупі. Во-

■
м. Кіровоград, вул. Луначарсьного, 36

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.

гоїь 
нас,

На першість країни з футбола
ІТОЗАВЧОРА в черговому 

матчі на першість Ра
дянського Союзу серед 
команд майстрів класу «Б» 
кіровоградські динамівці 
приймали футболістів «Кол-

•госпника» (Ровио). В пер
шому таймі, хоч і відчува
лась територіальна перева
га місцевих футболістів, 
все ж м’яч побував у їхніх 
воротах.

60-РІЧНА ЧЕМПІОНКА

В другій, половині гри 
ініціативою повністю заво
лоділи динамівці. Забивши 
чотири м’ячі у ворота 
иерників 
свої 
ське 
свій

0 Закінчився жіночий
Перше місце завоювала 
Людмила Володимирівна Руденко. 
що в цьому році вона відзначає своє 60-річчя.

чемпіонат Ленінграда з шахів, 
екс-чемпіонка світу з шахів 

Цікаво відмітити,

Е ® [р ТГ Ь ф 0 Кі а ® КЗ
ни їдуть у Сант-Яго, де 10 червня зустрінуться із збірною ФРН.

Під час першого тайму матчу Югославія — Колумбія над 
стадіоном низько пролетів чотиримоторний «Дуглас». Він віз в 
Аріку чілійську збірну. А ще через півгодини команда в пов
ному складі прямо з аеродрому прибула на стадіон. Глядачі 
стоячи бурхливо вітали своїх футболістів — земляків. Ніхто не 
дивився на гру.

Після матчу чілійські гравці в парадних костюмах виши
кувалися на полі. Новий вибух захоплення на трибунах. Мож
на вже зараз уявити, що робитиметься тут у неділю!

Нашим футболістам допсдеться боротися не тільки з грав
цями на полі, але й витримувати бурі, які, безперечно, бушу
ватимуть на трибунах. Ми вже пізнали упередженість місце
вих болільників. їх серця віддаються улюбленцям сліпо, непо
дільно. Вони «не бачать» їх найгрубших промахів, зате шум
но вітають всяку удачу. Підтримка болільників забезпечена їх 
команді, хоч би як погано вона грала, хоч би в якому безна
дійному стані була.

Так, декому в Аріці не до вподоби успіхи нашої команди. 
Є такі люди і на місцевому «Телеграфо дель естадо». Чим ще 
можна пояснити, що наш звіт про матч СРСР—Югославія проле
жав там без руху більше чотирьох годин, хоч керівники теле
графу запевняли, що кореспонденції передаватимуться без за
тримок. Після відповідного протесту працівники телеграфу ви
бачились, заявивши, що це було непорозуміння, технічна по
милка. Однак другий звіт теж пролежав на телеграфі не мен
ше чотирьох годин. Працівники телеграфу пішли на явний 
обман, запевнивши, що він був відправлений через сорок хви
лин після надходження. Вашому кореспондентові довелося від
мовитись від послуг «Телеграфо дель естадо».

Повернемося, однак, до матчу СРСР — Чілі. Вдруге в 
чемпіонатах світу наша збірна входить до чвертьфіналу, і вдру
ге її противником стає команда господарів турніру. В 1958 ро
ці наші футболісти програли. Тепер у них є можливість пола
мати цю «традицію», хоч грати проти господарів поля завжди 
важко. Готуйтеся боліти за наших хлопців, робіть це якнай
краще, щоб хоч трохи зменшити перевагу чілійців, які протя
гом всієї гри матимуть підтримку своїх співвітчизників.

Телефони редакції: редактора — 56-12, відповідального 
секретаря — 50-14, відділів — 50-24.
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су-, 
і пропустивши в 

ще один, Кіровоград-, 
«Динамо» записало в 
актив ще два очка.

’ * і*
Команда олександрійсько

го «Шахтаря» приймала 
на своєму полі футболістів 
м. Севастополя і програла 

■ з рахунком 1:2.
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“ Кінотеатр «Мир». Для дітей.
■ «МАЛЕНЬКІ ІСТОРІЇ ПРО ДІ- 
ЇТЕЙ, ЯКІ...». Початок о 9 год. 
■40 хв .ранку, об II год. 25 хв., 
в І год. 10 хв.. 2 год. 55 хв дня, 
■«КОМАНДИРОВКА». Початок 
"о 4 год 40 хв. дня, 6 гол. 25 хв.а 
■8 год. 10 хв. та о 9 год. 55 хв.
■ вечора.
■ •Кінотеатр ім. Дзсржннського« 
■Для дітей. «САМПО». Початок 
■о 9 год. ЗО хв. ранку та об II
■ год. 15 хв. дня. «БЕЗМОВНІ 
ДСЛІДП». Початок о 2 год. 45
■ хв. та о 4 год. ЗО хв. дня, о 
■С> год. 15 хв., 8 год. та о 9 год.
■ 45 хв. вечора. На літньому май- 
■данчнку — «ЧУЖА БІДА-. По-
■ чаток о 9 год. 15 хв. вечора.
5 Кінотеатр «Сиваїнсиь». Для
■ дітей. «НЕ ЕР». Початок о 9 
їгод. ЗО хв. ранку, об 1) год.
■ 35 хв. та о І год. 40 хв. дня, 
^«СВІДОК ОБВИНУВАЧЕННЯ».
■ Початок о 3 год. 40 хв., 5 год. 
■45 хв. дня, 7 год. 50 хв. та о
■ 10 год. вечора. На літньому
■ майданчику — о 9 год. 20 хв. 
■вечора.

■ V

Редакція працює з їй години ранку до б години вечора* 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитрова,
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