
29 ЖОВТНЯ—ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ КОМСОМОЛУ
Хай живе Ленінський комсомол—вірний помічник 

і резерв Комуністичної партії!
(Із Закликів ЦК КПРС до 45-х роковин Великої 

Жовтневої соціалістичної революції).
------ 1

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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V АКИЙ наш трудовий 
' - подарунок Дню комсо
молу і Великому Жовтню. 
На шість днів раніше пе
редбаченого соціалістичним 
зобов'язанням строку наша 
комсомольсько - молодіжна 
бригада завершила другі 
жнива. І що найголовніше— 
цю перемогу здобуто по-гі- 
таловському, без застосу
вання ручної праці. Та й чи 
могло бути інакше? Адже у 
Кремлівському Палаці з’їз
дів, з високої трибуни XIV 
з'їзду ВЛКСМ я заявив, 
що наш колектив виростить 
50-центнерний врожай «ко
ролеви полів» комплексно, 
по-гіталовськи.

Це зобов’язання було не 
моє особисте, а всіх членів 
тракторної 
прагнення, 
висловив у 
на з’їзді.

Повернувся із з’їзду, роз
повів товаришам про його 
роботу і про завдання, які 
поставив він перед нами, і 
в усіх ніби сил подвоїлося. 
Героями посівної, коли ви
рішувалася доля зелених 
квадратів, стали Володимир 
Опря, Олександр Добров, 
Василь Бобов, Степан Іва
нов, Іван Опря, Іван Сарій... 
Та хіба тільки вони? Не 
менша заслуга і Григорія 
Лукова й Івана Задорож
ного, Петра Яковлева й Фе
дора Катрука і багатьох-ба- 
гатьох інших. Словом, вся

тракторна бригада на площі 
1.313 гектарів виборювала 
високий врожай качанистої.

Небувалий в наших краях 
врожай зеленої маси — по 
290 центнерів на круг на 
740 гектарах зібрали ми ни
нішньої осені. Це дало 
колгоспові можливість за
класти по 22,8 тонни сило
су на фуражну корову.

Ще більшу радість при
несли нам підсумки збиран
ня качанів. Кожен гектар з 
573 дав по 59 центнерів ку
курудзи в переводі на сухе 
зерно.

Правофлангові других

жнив — комбайнери Степан 
Іванов, Іван Недєлков, Іван 
Опря, Віктор Тончев, Сергій 
Панасов, Пилип Яковлев 
блискуче склали екзамен — 
жодна колгоспниця не зби
рала качани вручну, всю 
тяжку працю переклали на 
машини. І це нас радує. Ми 
ще вище підняли нашу ме
ханізаторську честь.

Володимир ЯКОВЛЕВ, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної трак
торної бригади кол-
госпу імені Димитрова 
Вільшанського району. (

---- <-

ЕАГАТО вікопомних 
В“* дат є в історії нашо
го славного Ленінського 
комсомолу — вірного 
сина Комуністичної пар
тії. Минають роки, але в 
славному літопису звер
шень радянського наро
ду, літопису становлен
ня нашої країни ніколи 
не згасне пам’ять про 
величні подвиги комсо
мольських поколінь. Це 
наші батьки і старші 
брати, комсомольці 
двадцятих — тридцятих 
років громили білогвар
дійців та інтервентів":

Пізніше неспокійне 
комсомольське плем’я 
йшло на штурм дніпров
ських порогів, на тайго
ві береги Амура, зводи
ло міста, домни Маг- 
нітки... Це вони, комсо
мольці, вкрили себе 
невмирущою славою в 
грізних битвах на фрон
тах Великої Вітчизняної 
війни, в ратних подви
гах на післявоєнній від
будові народного госпо
дарства, в освоєнні ці
лини.

П’ять орденів прикра
шають прапор Всесоюз-

ної Ленінської комсо
мольської організації. 
За кожною з цих наго
род — славні віхи бо
ротьби і перемог пред
ставників молодого по
коління, яке було і є 
гідним продовжувачем 
героїчних справ своїх 
батьків і матерів.

У Ленінського комсо
молу є ще одна дата, 
від якої беруть свій по
чаток всі 
звершення 
лодих. Ця 
жовтня 1918 року. Вона 
ввійшла в історію як 
день заснування, народ
ження комсомолу. 44 
роки тому відбувся 
І Всеросійський з'їзд 
спілок робітничої і се
лянської молоді, який 
політично і організацій
но оформив комуністич
ний рух молоді. На той 
час створена на з'їзді 
Російська Комуністична 
Спілка Молоді (РКСМ), 
налічувала в своїх лавах 
22.100 
А на 
з’їзді ВЛКСМ делегати 
вже 
мільйонну армію комсо-

славнозвісні 
племені мо- 
дата — 29

юнаків і дівчат, 
недавньому XIV

представляли 19-

г"1

Та наша сім'я 
не тільки кіль- 
й організаційно

бригади. їх 
їх думки я й 
своєму виступі

ЦЕ ТРАПИЛОСЯ 22 жовт
ня ввечері. Президент 

США віддав військово-мор
ському флотові наказ:

— Перехоплювати всі суд
на, що пливуть курсом на 
Кубу. Піддавати їх огля
дові.

24 жовтня наказ набув 
чинності...

В четвер, 25 жовтня, на 
фермі колгоспу імені 40-річ- 
чя КП України відбувся мі
тинг.

— Знову світ у тривозі, — 
гнівно говорить секретар
партійної організації артілі 
Петро Павлович Шкурен-

0о. — Знову імперіалісти 
а л-ида ПТ\7Н/ГЬТГІш. , зазіхають на острівхСвобо- 

ІГ Аімчлі 1 У IV і О *ди. Вони хочуть лишити 
попри як *Кубу са\’?в,,значлніія- д,ік- ЛУ ГУ ДОІШиДІІ Пуватн їй свої порядки, 

, ’встановлювати свої зако- 
ЇЛОЖЕН день — радісніший. Ні, панове капіталісти, 

дзвінки в обласний ком- ^нічого у вас не вийде. Хіба 
сомольський штаб по зби-011 не чуєте, Джон Кеннеді, 
ранню кукурудзи: до 44-ї 4 як шалено стукотить у ваші 
річниці комсомолу більшість І двері, вікна гнів народний? 
районів 1—-«•« * <"--------
ранням врожаю.

Кукурудзоводи Доброве- 
личківського району пові
домляють: на площі 5803 
гектари одержано по 66,5 
центнерів кукурудзи. По 60 
центнерів в сухому зерні 
виростили ульяновці, по 55 
центнерів — новоукраїнці.

В усіх кінцях області мо-

6 »■> >» о- •- •- V *кукурудзоводи :
ЇЛОЖЕН день — радісні 

дзвінки в обласний ком-

впоралися із зби- ^Схаменіться! Киньте грати- 
ся з вогнем! Людям потрі
бен мир, щоб викохувати

ЗНОВ У СВІТ
У ТРИВОЗІ
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мольців. 
виросла 
кісно, а 
зміцніла, вона славиться 
тепер своїми нечувани- 
ми звершеннями на всіх 
фронтах величезної і.се- 
союзної будови.

Це під наступом нашої 
славної комсомолії мі
няють русла могутні рі
ки, виростають нові міс
та, на колишніх цілин- 
ни. і перелогових зем
лях колосяться буйні 
хліба. Це вихованці Ле
нінського 
Ю. Гагарін, 
А. Ніколаєв, 
проклали у 
просторах 
мічні траси...

1 сьогодні, втілюючи в 
життя ленінські запові
ти, мільйони юних бу
дівників комуністичного 
суспільства, разом з усім 
радянським народом, лід 
проводом рідної мате
рі — партії вчаться ко
мунізму в найпочеснішій 
життєвій школі — в тру
ді. Все ближчою стає 
наша заповітна мета — 
комунізм. З думою про 
світле прийдешнє ми 
починаємо кожний наш 
день трудовий, своєю 
працею наближаємо йо
го, готуємося жити в 
ньому.

У неспокійного комсо
мольського племені вже 
стало традицією — осо
бистими трудовими по
дарунками зустрічати 
знаменні події і свята. 
До дня народження Ле
нінського комсомолу ба
гато чудових дарункіз 
підготували і молоді тру
дівники орденоносної 
Кіровоградщини. В пере
ливі вогнів сяє колишня 
ударна комсомольська 
будова — Кременчуцька 
ГЕС, сотні великоваго
вих составів проведи за 
цей рік комсомольсько- 
молодіжні бригади Зна
м’янки, Гайворона, По
мічної. Високі врожаї ка
чанистої вибороли у не
втомній праці молоді ку
курудзоводи — бригада 
Володимира Яковлева, 
ланка Галини Білової та 
багатьох інших. Радують 
своїми успіхами бригади 
комуністичної праці Во
лодимира Бубелло, Во
лодимира 
багатьох 
сьогоднішні 
комсомольців 
можна скласти об’ємний 
літопис.

Час, і
вперед, 
його, до 
перемог 
кійне 
плем я, окрилене велич
ними планами Комуніс
тичної партії.

Естафета будівництва 
( комунізму — в надійних 

руках. З честю і гідніс- 
| тю несе її Ленінський 
ї комсомол — вірний син 
а партії — в їм я світлого 
і майбутнього людства!

комсомолу 
Г. Титов, 

Р. Попович 
незвіданих 

перші кос-
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дітей, квіти, сади. Геть свої 
забруднені руки від Куби!

Слово взяв Григорій Бу
ряк, завідуючий фермою.

— Ми глибоко 
жені діями уряду Сполу
чених Штатів. Це безум
ство може призвести ДО НО
ВОЇ, термоядерної війни. 
Але якщо заокеанські піра
ти розв’яжуть її, вони одер
жать добру здачу. Ми вико
наємо свій інтернаціональ
ний обов’язок. У нас мирна 
професія, але той, хто слу
жив в армії, не забув і 
військову. Товариші, сумлін
ною працею будемо зміцню
вати могутність нашої Бать
ківщини!

В цей же час відбувся 
імпровізований мітинг без
посередньо в тракторній 
бригаді. Виступає комсомо
лець Василь Родзінський:

— Ми чули по радіо, чи-
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стриво-

талп в газетах Заяву Ра
дянського уряду. Своєчасна 
заява. Агресорів треба ха
пати за руку зразу, поки 
вони не підпалили світ. Зая
ва — це серйозна пересто
рога пентагонським воякам, 
яка остудить гарячі голови 
піратів^ Ми впевнені, що 
Кубу вже не звернути з об
раного нею шляху. «Бать
ківщина або смерть!» —

від

ось лозунг їх серця, 
них і бойовий марш, в 
му вони співають:

Вперед, кубинці, 
Ми переможем...
З ним вони пройшли

Сьєрра-Маестро до перемо
ги революції. І сьогодні ти, 
Кубо, не одинока. Ми з то
бою. 1 разом з усім радян
ським народом і народами 
усього світу гнівно таврує
мо агресивні дії уряду 
США.

В. ШУРАПОВ.
Компаніївський район.

ВЕЧІР ДРУЖБИ
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ТЕЛЕГРАМА
Ніробоград, обласному комітету 

комсомолу
Комсомольці особового складу частин сердечно ві

тають славний загін кіровоградської комсомолі? з’юві
лоді ентузіасти вершать пе- о 
ремоги. По 99 центнерів зср- 
на одержала з гектара лан- ч леєм шефства над ВМФ. Трудіться спокійно, ми пильно 

стоїмо на сторожі інтересів Вітчизни. Бажаємо нових 
трудових успіхів в ім’я комунізму, міцного здоров’я, 

гектарів виростив 72-цент- великого особистого щастя! Хай міцніє дружба молоді 
нерний врожай В. Комар з області з воїнами, 
колгоспу «Україна» Рівняв- -

ка Олени Домської з кол- *? 
госпу імені Щорса Улья- 
новського району. На сотні ’ 
гектарів виростив <

ського району. ЧОРНОМОРСЬКИЙ ФЛОТ.

ГАГАТОЛЮДНО сьогод- 
ні в Бобринецькому учи

лищі механізації сільського 
господарства.

«Вечір дружби» — тради
ційну зустріч молоді міста з 
кубинськими учнями учили
ща відкриває Василь Тур- 
пак, секретар комсомоль
ської організації училища. 
Слово надається Івану Око- 
витому. Про * славні діла 
кубинського народу, друж
бу нашої молоді а героїч
ним народом, сумлінну пра
цю молодих кубинців в ар
тілі імені Суворова розпо
відає секретар РК ЛКСМУ.

З палкою промовою ви
ступив на вечорі Антонїо 
Роке. Він дякує за гостин
ність, щиро розповідає про 
свій народ.

— Ми тут, як вдома, спа
сибі вам за все, — закінчує 
промову Антоніо. — Хай 
живе дружба! Куба не 
вмре — мир переможе!

З великим концертом на

вечорі виступили учасники' 
художньої самодіяльності 
районного будинку культу
ри їх змінили кубинці. 
Дружно аплодували присут-{ 
ні Гансало Фалсону, Рамо-, 
ну Тамайо, Анреліко Барсу, 
Франсіско Ганеру, які вико
нали кубинські народні і ре
волюційні пісні.

Л. ЛИПА.

Костенка та 
інших. Про 

звершення 
області

к У Б І
Сьогодні 
Все чесне людство з 
І білодомівська чума 
Своєю п’ятірнею 
Ніколи, ні! Ніколи, ні! 
Свободи не відніме. 
Прокляття людство шле війні, 
Йдучи за щастя зриме.
І білодомівська чума 
Тон острів не здолає. 
Бо Фідель Кастро на землі 
Надійних друзів має,
Що на поругп не дадуть, 
Зуміють захистити 
її повідний світлий путь, 
1 Куба буде жити!

Іван КОНОНОВ.

Куба не сама — 
нею,

!
м<

-

!і
мов р;ка, мчить 

Випереджаючи 
нових висот і 
крокує неспо- 
комсомольське
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їх ВИХОВАВ; комсомол:

*Т ИШУ вечора порушують удари склянок на бойових
■ кораблях. Звучать гучні сигнали труби. Перша рота 

курсантів шикується на вечірню перевірку. Попереду 
строю виходить старшина.

— Матрос Калюжний!

^^ЛЕКСІЙ сидів в ленінській кімнаті. Радіо тільки-но 
принесло радісну звістку: радянські війська розгро

мили німецько-фашистську навалу, що рвалась до 
Москви. Скільки часу чекав цього повідомлення, скіль
ки мріяв про нього. Його рідна Україна томилась у 
фашистській неволі. Десь на Кіровоградщині в селі 
Байдаковому жили батьки. Як вони там? Мати Марія 
Макарівна. мабуть, все чекає листів від сина. А куди ж 
їх слати? Батько. Той завжди був зайнятий, теслярем в 
колгоспі... А зараз де він, що робить? Брат Іван, певно, 
на фронті. А може вже й нема рідних?

А тут? Кілька разів подавав рапорти з проханням по
слати його на фронт. І завжди одна й та ж відповідь: 
«Ждіть, прийде ваш час...».

Думки перервав сигнал бойової тривоги.
...На просторому плацу учбового загону вишикува

лись курсанти електромеханічної школи. Над загоріли
ми обличчями — рівна лінія безкозирок. Легкий мор
ський вітерець грається чорними стрічками.

Командуванню стало відомо, що Манштейн віддав на
каз на «останній великий наступ». Гітлерівці мають на
мір розпочати штурм 17 грудня, покінчити з Севасто
полем за 4 дні. Створюється пряма загроза Криму і 
Севастополю... Є наказ командування про створення 
окремого батальйону морської піхоти з числа курсан
тів електромеханічної школи учбового загону Чорно
морського Флоту і про направлення його в район Ме- 
кензієвих гір...

Ось і настала довгожданна хвилина. Начальник шко
ли звертається до строю і. ніби, дає відповідь на сотні 
рапортів, від яких тріщали всі столи в канцеляріях рот:

— Товариші! Хто з вас піде добровільно в морську 
піхоту, на фронт, битись за честь і незалежність Бать
ківщини? Хто бажає йти — крок вперед!

«Я бажаю, давно бажаю», — в думках відповідає 
Олексій. Разом з ним в єдиному пориві, ніби підняті 
могутньою морською хвилею, сколихнулись шеренги 
курсантів: весь стрій зробив крок вперед.

...Семеро моряків підійшли до дзоту. Глянули довко
ла. Сизий ранковий туман розсіявся. З горба відкри
вався вид на всю Камишловську долину. Вздовж неї 
протягнулось село Камишли: білі хатки ліпились під 
урвищем, утворюючи довгу, звивисту вулицю.

Всі підступи до дзоту видно добре і прострілюва
лись відмінно. Як зіркий вартовий, стояв дзот № 11 над 
Камишловською долиною.

Цей дзот під шоломовидним залізобетонним ковпа
ком збудували зовсім недавно. Знаходився він на пів
нічному схилі висоти 192,0, недалеко від села. Товсті 
стіни ще пахли цементом і вапном. Стеля в три накати 
з рейок і дубових колод могла надійно захистити його 
мешканців від ворожого вогню. Щирий сміх виник се
ред моряків, коли Олексій Калюжний почав обстуку
вати стіни й стелю дзоту своїм кинджалом.

— Мабуть, сумніваєшся в міцності? — запитав Сер
гій Раєнко. — Правильне містечко.

...Перевірили майно, й тут же розіклали все по міс
цях. Кулемет «Максим», сім гвинтівок, 60 тисяч патро
нів, 150 гранат, 200 пляшок з горючою сумішшю.

— А чи знаєте, хлопці, ми — велика військова сила. 
І питати з нас будуть багато! — Олексій глянув в очі 
Друзів.

Сергій Раєнко, Олексій Калюжний, Дмитро Погорєлоз 
і Григорій Доля знали один одного добре. Разом 
«гризли» морську науку в електромеханічній школі, ра
зом потрапили в першу кулеметну роту. А зараз було 
ще й троє новачків — «шахтарів»: Василь Мудрик, Во
лодимир Радченко і Іван Четвертаков. Хлопців тільки- 
но призвали, прибули всі з Донбасу, тому їх жартома 
й прозвали «шахтарями». Старшину другої статті Сергія 
Раєнка призначили командиром дзоту...

— Слухай, кулеметник повинен бути годинниковим 
майстром, — наставляв Олексій Калюжний Василя Муд- 
рика. — Чуєш? Стоп! Заїло стрічку. Поправі Так, про
довжуй... А воду своєчасно треба заливати в кожух, бо 
руки попечеш і зброю виведеш з ладу.

— Товариші, — розрізав тишу дзвінкий голос Григо
рія Долі. — Недисциплінованість це. Збори ж скоро..«

Командир дзоту Раєнко, комсорг Доля і комсомолець' 
Олексій Калюжний вибрались з дзоту і ходами сполу
чення поповзли до землянки, де мали відбутись де
легатські комсомольські збори роти.
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НАД горами лежала глуха зимова ніч. В скелях бився 
холодний вітер, і десь у імлі, біля моря, курився 

димом Севастополь.
Кволому вогнику «коптилки» важко було освітити все 

приміщення і він тільки кидав відблиски на обличчя де
легатів. Заходили моряки. Струшували бризки дощу з 
безкозирок, зчищали глину з одягу.

— Ближче до вогнику, хлопці, — по-господарському 
запрошував секретар комсомольської організації Ми
кола Ступишин. — В тісноті, та не в обиді.

Відкриваючи збори, Ступишин оголосив, що на по
рядку денному одне питання: «Про наступні бої».

Замовкнувши на мить, він сказав:
— Товариші комсомольці! Друзі моїі Підступний фа

шистський звір поруч...
Один за одним виступають комсомольці. Гнівно, рі

шуче звучить коротка промова Олексія:
— У всіх нас одне бажання — битись до перемоги. 

Загинемо смертю хоробрих, але ворога не пропусти
мо. Відступати ми не будемо. За нами — Севастополь, 
море...

Комсомольці прийняли рішення-клятву. Тї рядки 
лягли на сторінки блокнотів делегатів:

«Над рідним Севастополем. — головною базою 
Чорноморського Флоту, над всіма нами нависла смер
тельна загроза. Ворог рветься в наше любиме місто 
Севастополь.

Ми клянемося Батьківщині:
1. Не відступати назад ні на крок!
2. Ні за яких умов не здаватись в полон.
3. Битись з ворогом по-чорноморськи, до останньої 

краплі крові.
4. Бути хоробрими і мужніми до кінця. Показувати 

приклад безстрашності, відваги, героїзму всьому осо
бовому складу.

5. Наше рішення-клятву вмістити в бойових листках 
і повідомити по всіх дзотах, окопах, вогневих точках.

6. Це рішення обов’язкове для всіх комсомольців».
Олексій Калюжний нахилився до Раєнка:
— Час до дзоту, командир. Змінити «шахтарів». їх 

же будуть до комсомолу приймати...
В темряві, по липкій багнюці вони повернулися до 

себе в одинадцятий. Калюжний став на вахту, а Сергій 
Раєнко прибавив вогню в «коптилці» і дістав з ящика 
чистий бланк бойового листка. Присівши біля стіни, 
Сергій рівним і твердим почерком написав на аркуші 
комсомольську клятву. Скоро прийшов з зборів Гри
горій Доля, а разом з ним і збуджені Мудрик, Радчен
ко і Четвертаков.

— Прийняті! — гукнув з порогу Мудрик. Тепер 
дзот у нас комсомольський.

Ряди ворогів рідшали. Решта повернула назад. Все 
затихло. Тільки чути, як волає поранении гітлері8ець на 
схилі горба. Потім і він замовк.

Між тим німці знову відкрили вогонь з важких мн 
номет в. Міна гримнула між окопом і передньою ам- 
бразурою. Гарячі осколки влетіли в дзот. Все заволок
ло їдким димом. Олексій Калюжний відчув важкий удар 
в висок. Тепла цівка потекла по щощ. Він втратив св<- 
домість. А коли прийшов до пам’яп, відразу зустрівся 
поглядом, з Дмитром Погорєловим.

— Живий, Льоша? .
Калюжний підвівся на лікті і оглядівся. ІРа€нко сиА'в« 

зігнувшись біля розжареного кулемета. Голова його бу
ла перев’язана. Тільки тепер Олекси відчув тупу б,ль 
у виску. «Не до речі стукнуло!». Скоро білии бинт зда
вив голову Олексія. Погорелов почав скручувати Олек
сію цигарку. Закурити не встиг. Пролунала команда 
Раєнка:

— Увага! По місцях!..
— Нарешті/відбили! — Спітнілі, в перемазаних і на- 

до дзоту Погорелов і Доля. — 
село.

моклих шинелях зайшли 
Відкотились німці аж в

Матроси закурили.
І раптом десь зверху 

моторів.
— Повітря! — гукнув
Йшли ворожі літаки. 
Комсомольці зайняли — . .

бені висоти, сухо вдарили рушничні постріли, заіріщали 
німецькі автомати.

__ До бою! — скомандував Раєнко. — Погорєлов, 
Калюжний — в хід сполучення!

...Раптом Олекса мовчки пригнув Погорєлова 
землі:

— Дивись!
Група німців непомітно заходила в тил дзоту №

вони почули зловісний стогін

Раєнко.

свої місця. За дзотом, на гре-
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І ТУ ГРУДНЯ фашисти почали штурм. Горизонт затяг- 
" * нуло димом розривів. Десятки ворожих літаків 
бомбили наші бойові порядки і місто. Під прикриттям 
вогню артилерії і мінометів рушили на штурм севасто
польських позицій німецькі танки.

Захисники дзоту були на своїх бойових постах. Сна
ряди рвались навколо. Ось перед самою амбразурою 
спалахнуло полум’я. Здригнувся корпус дзоту, посипа
лася земля.

«Почалося!» — подумали моряки. Але почалося 
значно пізніше. А зараз сусідні дзоти всіма силами 
стримували натиск ворога. Один за одним замовкали 
наші кулемети.

В цю ніч в одинадцятому ніхто не зімкнув очей. Над 
головою зловісно гуділи ворожі літаки. Вдалині за го
рами, над Севастополем кромсали нічне небо промені 
прожекторів, танцювали розриви снарядів.

Десь після третьої ночі Олексій Калюжний став на 
вахту перед дзотом. Присів у невеличкому окопі, по
ставив гвинтівку і на секунду щільно заплющив очі, 
стараючись звикнути до темряви.

Бій на протилежному боці долини вщух, обстріл при
пинився. Раптом Калюжний почув різкий, противний 
звук, що зразу ж перейшов у свист. На висоті розірва
лось кілька снарядів. Німці поновили артилерійський 
обстріл. Снаряди лягали все густіше і густіше. Гуркіт, 
безперервний гуркіт.

Темне небо посіріло. Клоччя важкого туману підня
лось над долиною. І ось на фоні білих мазанок села 
Олексій побачив сіро-зелені фігури німців. Він зразу ж 
дав знати про це командиру. Ворогів ставало все 
більше.

— Ух, гади, — вимовив мимоволі Олексій. — Споді
ваються, що гарматний вогонь розчистив їм шлях.

Перша лавина німців стала підніматись на крутий 
схил горба. Вороги були вже в ста метрах. З кожною 
секундою вони підходили все ближче й ближче. Олек
сій вже виразно бачив обличчя гітлерівця, що йшов 
попереду. Калюжний прицілився і натиснув спусковий 
гачок. Гітлерівець здригнувся, махнув догори автома
том і звалився набік. Клацнув затвор і знову постріл.

Сергій Раєнко короткими чергами придавив фашис
тів до землі. З тріском кулемета злились рушничні по
стріли. Німцям довелось відступити.

Все світліше ставало навколо. Ворог зосередив на 
дзоті вогонь кількох артилерійських і мінометної бата
рей. З виттям і свистом летіли міни з-за крутої гори. 
Гітлерівці мали поновити атаку, і моряки чекали її. Ще 
раз переглянули зброю...

Підвівся Сергій Раєнко.
— Ну, хлоп’ята! Наш час настав!
Він обійняв Дмитра Погорєлова, міцно притиснув і 

поцілував. Коли Сергій Раєнко обійняв матроса у дзоті, 
засяяли очі Олексія, він наче знову ступив на поріг 
батьківського дому.

Олексій тихо промовив: «Клянуся!».

-

%/ ДОЛИНІ знову з’явився ворожий цеп. Нім- 
* ці вже не йшли в повний зріст, а бігли пригнув
шись, то падаючи, то піднімаючись. Автомати в їх ру
ках безупину тріщали, розсіваючи віяло куль в напрям
ку дзоту. Рвалися міни. Дві з них попали в перекриття. 
Земля і вапно посипались на голови моряків. Дзот за
мовк. Гітлерівці осміліли. Вони випрямились і пішли 
півколом.

Раєнко сам сів біля кулемета.
— Вогонь! Смерть фашистським гадам!

Матроси розуміли, чим загрожує цей маневр. Тепер на 
них, на двох молодих моряків, лягала відповідальність 
за життя товаришів, за долю дзоту. Примостившись з 
старому окопчику, Олексій з Дмитром чекали, доки 
вороги підповзуть ближче.

Обоє вистрілили майже одночасно. Німці зразу ж 
затаїлись, а потім відкрили безладний вогонь із автома
тів. Йшли вперед.

— Гранати! — крикнув Калюжний.
Дмитро відчепив від пояса «лимонку» і, піднявшись 

в окопі, кинув її.
Пролунали один за одним вибухи, вириваючи з фа

шистських рядів десятки солдат. Гітлерівці не витрима
ли і, кинувши поранених, сповзли в темну балку Те
пер ворог не загрожував дзоту з тила.

Під вечір німці почали новий, третій в цей день, 
штурм. Ворожі міни рвались біля самої амбразури. Ко
ротко скрикнувши, упав Сергій Раєнко. Ледь чутно він 
прошепотів Дмитру Погорєлову, що нахилився над ним.

— Бери команду на себе. Держіться, пам’ятайте 
клятву...

Вночі гітлерівці не наступали, але продовжували об
стрілювати дзот трасуючими кулями, освічували місце
вість ракетами. Від ворожої кулі загинув Дмитро Пого
релов. На допомогу не можна було сподіватись.

|_1 А СВІТАНКУ 19 грудня фашисти знову кинулись на 
■ ■ дзот. Із кулемета тепер бив Василь Мудрик. Воро
жа куля обірвала його життя. До кулемета сів Олексій 
Калюжний. Іван Четвертаков подавав патрони.

Весь день стримували моряки скажені атаки гітлерів
ців. Одна з груп гітлерівців була вже на відстані 30—40 
метрів від дзоту і почала закидати його гранатами. Але 
першу ж гранату, що влетіла до дзоту, вмить схопив 
Григорій Доля і з силою жбурнув назад.

— На, гад, своє добро!
Граната розірвалась над головами фашистів. Так про

довжувалось кілька разів. Але одна із гранат розірва
лась в його пальцях. Права рука Григорія нежиттєво 
повисла вздовж тіла, рукав бушлату намок від гарячої 
крові. Олекса зірвав з себе тільняжку і перев’язав 
Друга.

Настав вечір. І раптом:
— Здорові були, товариші!
В дзот протискувався здоровенний моряк. За ним ще 

Двоє.
— Заступник політрука Михайло Потапенко, — веле

тень з крутими плечима і несподівано м’яким голосом 
ткнув себе пальцем в груди. — Це — я. А це ось Пет
ро Корж з торпедних катерів і Костянтин Король з лі
деру «Ташкент». Всі — комуністи. Прислані командуван
ням вам на підмогу.

В дзоті з явилось два ручних кулемети. Принесли мо
ряки і патронів та гранат.

Наближався світанок. Моряки готувались до бою, 
Олексій Калюжний сидів біля телефонного апарату, 
який вже довгий час не подавав голосу. Пов’язка на 
його голові знову насинилась кров’ю. Русявий чуб злип- 
ся. Тупий, ниючий біль не проходив. Він слабів, але крі
пився.

Що б не сталося — не підведу, видержу..., —• 
думав він. І йому захотілось сказати про це своїм рід
ним, товаришам по зброї і всім мужнім захисникам 
міста.

Олексій задумався. Перед ним, наче кадри фільма, 
проносилось все його просте і ясне життя, так схоже 
3 ЖИТ7“лко>«ного його ровесника. Народився в гріз- кому 1920-му... Школа... Самодіяльність .. На каХу- 
лах — робота в колгоспі... Потім — моторист, обліко- 

трак.тоРно' бригади, секретар колгоспної комсо- 
»ій'гкСЬКО1 організації. А потім — Онуфріївський рай- 
віиськкомат... Флот... Війна... Ну, що ж? Хай знають... 
<-нлл С И виРвав 3 блокноту аркуш і, поклавши його на 
сумку протигазу, став помалу писати...

в. __

ПЕРШИМИ променями сонця почався новий, третій 
день боїв. Вогненне кільце ворожого оточення асе 

зменшувалося і стискалося навколо неприступного 
острівця. Німці намагались оточити дзот, але моряки

(Закінчення на 4-й стор.).



29 жовтня цього року комсомол України відзначає 
славний ювілей — 40-річчя шефства над Чоономон 
ським флотом. Його знамена овіяні мужністю £ 
роиством десятків тисяч моряків •'

«Вітчизно моя!., я помираю, але знаю, що ми пе
реможемо», писав у своїй передсмертній записці 
наш земляк хоробрий захисник дзоту № 11 під Се 
вастополем Олексій Калюжний. Вихованець Ленін
ського комсомолу тепер навічно зарахований у спис
ки Н-ської частини. Таких прикладів багато.

Давно відгриміла війна. Та дружба між робітни
чою, с.льською і флотською молоддю стає все міц
нішою. У багатьох заводських клубах можна поба
чити вимпели, макети кораблів та інші подарунки 
від моряків, а в чорноморців — подарунки, виго
товлені руками молодих робітників.

ШЕІ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ
Славно служать кіровоградці на морських рубе

жах. «Матрос Іван Калашніков зарекомендував себе 
дисциплінованим, завжди добре обслуговує мате
ріальну частину. Регламентні роботи, виконані ма
тросом Калашніковим, кожного разу мають високу 
технічну культуру. Він — відмінник бойової і полі
тичної підготовки, має 15 подяк від командування 
частиною». Так пишеться про Івана в спеціальній 
листівці, випущеній політвідділом Н-ської частини.

Вірним помічником Комуністичної партії у вихо
ванні військових моряків є багатомільйонний шеф 
Військово-Морського Флоту — Ленінський комсо
мол. Він активно допомагає військовим морякам до- 

в бойовій і полі- 
бойову готовність

биватися все нових і нових успіхів 
тичній підготовці, високо тримати 
кораблів і частин.

9

ДИВИШСЯ 
Д*, на цей пра
пор і немов 
бачиш на ньо
му картини безсмертної 
слави наших військових мо
ряків, починаючи від битви 
при Гангуті і кінчаючи обо
роною Севастополя у Вели
ку Вітчизняну війну. Скіль
ки незабутніх подвигів в 
ім’я Вітчизни звершили смі
ливці в безкозирках на чо
лі з видатними 
цями Ушаковим, 
вим, Макаровим!

Зараз один з 
на який ми звернули свої 
погляди, 
реліквія, знаходиться 
почесному місці в комітеті 
комсомолу заводу «Черво
на зірка». Це подарунок 
екіпажу Н-ського корабля 
Чорноморського флоту на 
знак міцних шефських 
зв'язків, великої дружби 
молодих кіровоградських 
машинобудівників і севасто- 

Ъюльських моряків. А та я, 
кораблі, також зберіга

нь червоний прапор, вру
чений екіпажу червонозо- 
рівцями.

Глибоке коріння має ця 
дружба. Вона виникла со
рок років тому, коли Ленін
ський комсомол взяв шеф
ство над 
ським флотом, 
коріння дружби 
зміцніло.

І це справді 
недавно 
заводу

СЛНВНА ТРАДИЦІЯ

флотовод- 
Н ахімо-

прапорів}

як найдорожча
на

Військово-Мор-
3 тих пір 
розрослось,

так. 
колишній 
«Червона

Зовсім 
коваль 
зірка»

комсомолець Микола Ле
щенко служив на тому ж 
підшефному кораблі. Стар
ший матрос високо проніс 
честь рідного заводу: він 
став відмінником бойової і 
політичної підготовки.

А ось комсомолець 
нід Бурмак, колишній 
вонофлотець, нині — 
сар інструментального 
ху. На завод він приніс 
морський гарт і зараз з че
стю носить почесне звання 
ударника комуністичної пра
ці.

Ми назвали лише двох. 
А їх сотні, тисячі. Вчораш
ній робітник сьогодні стає 
військовим моряком, а вчо
рашній моряк — слюсарем, 
ковалем, електрозварником... 
І де б вони не були — ні
коли не поривають друж
ніх зв’язків. І це зрозумі
ло: на різних фронтах мо
лодь вершить загальну 
справу — зміцнює еконо
мічну і оборонну міць рід
ної землі.

Від військових моряків 
приходять на завод і відхо
дять з заводу від робітни
ків сотні листів. Ось пише 
старшина першої статті 
Олексій Лигаченко: «Моря
ки живуть єдиними думка
ми з усіма радянськими 
людьми: поіивидше сягнути 
вершин прийдешнього. Во
но, звичайно, не прийде са-

Лео- 
чер- 

слю- 
це-

ме по собі. Ось чому ми 
невтомно вивчаємо нову 
техніку, щоб в будь-який 
час стати грудьми на захист 
завоювань Жовтня».

Про свої трудові успіхи 
повідомляють на флот і 
червонозорівці. Вони не 
обмежуються листами, а й 
часто виїжджають у гості 
до своїх підшефних моря-

к.

о ®©^©з©

пода- 
кора- 

заводського

1
 кораблі свято. ‘ 

Друзі обміню
ються

новинами
і

рункамц, 
бельного
життя.

— Наші зв’язки з моря
ками міцніють щодня, — 
говорять червонозорівці. — 
Ми — єдина радянська 
сім'я будівника комунізму.

Р. МИХАЙЛОВ.
м. Кіровоград.

поєдинок з
■ ІЦИПІННЯ переходить у свист. Злий потік
■ Ш піни рветься через пробоїну. Крижана вода
■ вже залила підлогу, піднімається вище... А в
■ сусідній каюті спокійно розмовляють моряки, 
в Рафік Закар'ян возиться із «змійкою» свого
■ комбінезона. Ледве чутно гуде метал обшнв-
■ ки, вібруючи від роботи механізмів.
■ І раптом:
■ — В другому відсіці на лівому борту про*
■ боїна!..
■ Закар'ян різко застібає «змійку», і четвірка
■ сміливців в глянцево-чорних комбінезонах кн-
■ даються до місця аварії.

В суцільному тумані не помітиш розірваних
■ країв пробоїни. Вода б’є в обличчя, підбирає-
■ ться до колін. Здається, не спинити її напору.
■ Тримаючи дерев’яну «подушку» перед грудь-
■ ми, старший матрос Василь Вельможко рішу*
■ че кидається вперед. Вміло розрахований
■ стрибок — і «подушку» підведено до краю
■ пробоїни. Моряк перехитрив силу потоку. Але
■ стихія не збирається здаватися. Дерев’яний 

квадрат вібрує в матроських руках, ще се
кунда, і він буде звалений, відкинутий.

Але до рук Вельможко приходять двоє дру* 
гих — земляка і друга киянина Віктора Куцо
го. «Подушка» припиняє «танок», та сильні 
фонтани пробиваються з-під неї. Вода не зби
рається здаватися. Обличчя моряків напруже
ні, червоніють, набухають жили.

■

■

ОРГАНІЗАТОРИ!
І ВИКОНАВЦІ
СІ К ТІЛЬКИ закінчилось 

денне доїння, всі дояр
ки зібралися біля щойно 
випущеної стінної газети. 
Завідуючий фермою кому
ніст Микола Сухій читав і 
коментував замітки.

— А ми непогано йдемо, 
адже вісім кілограмів моло
ка на корову восени — не 
не мало, — немов підби
ваючи підсумки прочитано
го, сказав завідуючий. — 
Але й сусіди наші з ферми 
Василя Снісаря не пасутьВасиля Снісаря 
задніх.

Ми побували 
другій і___
фермі і всюди бачили сві
жі номери стіннівок. 
Серйозний вплив вони роб
лять на 
в цьому 
мольців.

Якось 
мольських зборах секретар 
комітету 
висловила думку, 
гано було б поряд 
госпною друкованою багз- 

* тотиражкою випускати та
кож стінні газети на фер
мах, у тракторній бригаді.

Комсомольці 
свого вожака, 
редколегій 
Івана Лущака, 
Клатаевську, 
Козинцеву та інших, 
актив стіннівок складається 
з десятків чоловік, пере
важно з числа молоді. Га- 
зети стають дедалі змістов
нішими, дійовішими.

Добре працює комсомоль
ська організація колгоспу 
імені Дзержинського Ново- 
празького району. Ось зве
дення про виробництво

і також на 
молочно-товарній

людей. А заслуга 
передусім комсо-

весною на комсо-

Ніла Могильна 
що непо- 

з кол-

підтримали 
До складу 

рекомендували 
Валентину 

Олександру 
Нині

край дерев’яного квадратаВ цей час об .. г_______ ___
вдаряється металева труба струбцини, дру
гий її кінець моряки Р. Закар’ян і X. Мі- 
жев впирають в дерев’яну стойку, яка надвоє 
розгороджує відсік.

Міцні руки вміло обертають струбцину, і во
на, немов домкрат, притискує «подушку» до 
країв пробоїни. Легкі гумові килимки, кілька 
заплішок, ’ ’ л
цівками.

Глибоко
Гумовими
дині краплини, не то бісерини поту...

— Відмінна робота! — До моряків підходить 
мічман з секундоміром в руках. — Ще півхви
лини виграно.

Який моряк не брав участі в «боротьбі за 
живучість» корабляї Про одне з таких на
вчань, максимально наближених до бойового 
стану, і описано вище.

Відмінно володіє своїми спеціальностями 
четвірка молодих посланців Ленінського ком
сомолу. Та нам, друзям Василя Вельможко, 
Рафіка Закар’яна, Віктора Куцого і Халезн 
Міжева, добре відомо, скільки днів, місяців, 
наповнених трудовими буднями, стоїть за кож
ним скупим, чітким рухом, за кожною секун
дою поєдинку з водою,

Б. ОСИКОВ, 
моряк.

і ось, востаннє вистріливши білими 
вода підкорилась.
і важко дихаючи, мопчить четвірка, 
рукавами стирають з чола не то во- !

 МИКОЛАЇВ. Третій рік г 
існує тут юнацька флотилія. і; 
Двісті школярів оволоді- ■; 
вають спеціальностями суд- •! 
новодіїв малометражних су- ■; 
ден, мотористів, радистів. В і; 
розпорядженні учнів-курсан- і; 
тів — учбові кабінети, два !; 
теплоходи, моторні катерн, І; 
шлюпки і дебаркадер «Юний !; 
моряк». Курсанти самі ре- !; 
монтують двигуни, нещо- !; 
давно вонп оснастили радіо- !; 
рубку на теплоході «Відваж- ? 
кий». В дні літніх канікул !» 
флотилія ходила в походи !; 
по Південному Бузі до Воз- > 
несенська і по Дніпру через > 
Херсон І Каховку до Дніпро- !; 
петровська. :>

На знімку: учбові судна і; 
флотилії на річці Інгул. і’ 

Фото К. ДУДЧЕНКА. і;■ ками і вигуками «Віва
■ Куба!».
■ Піонери одноголосно прий-
■ мають зарубіжних друзів у. 
■почесні члени клубу, пов'я
зують їм піонерські галсту
ки. Лунають звуки фанфар-
■ ного маршу. Загін юних 
■ленінців вручає гостям бюст 

■г Ілліча.

КЛУБ ЮНИХ ДРУЗІВ
*Г АК вирішили
1 піонери Оя

і назвати 
Олександрій

ської середньої школи № 2 
свій інтернаціональний клуб. 
На перше засідання запро
сили гостей — посланців

острова Свободи, які про
ходять практику в місті 
Олександрії. Коли кубинці 
ввійшли до зали, учні при
вітали їх гарячими оплес-

Один за од
ним виступа* 
ють кубинці 
розповід а ю т ь

про життя свого народу, 
про боротьбу проти амери
канських агресорів, дякують 
за прийняття у члени клубу. 
Лунають звуки національ
ного гімну Куби, револю
ційного маршу. Потім — 
танці. Вальс дружби змі
нюється полькою, танго — 
веселим гопаком.

Друзі обмінюються ав
тографами, в альбомі по
чесних гостей школи з’явля
ються побажання. Хороша 
згадка залишилась у наших 
піонерів від цієї зустрічі.

Л. МАКСИМЕНКО, 
старша піонервожата.

----------ф----------

та інші. Це з їх активною 
допомогою артіль виростила 
добрий урожай качанистої, 
однією з перших в області 
виконала план продажу хлі
ба державі.

Хлібороби колгоспної Пан- 
тазіївки включилися в зма
гання за почесне право на
зиватись колективом кому
ністичної праці. Юнаки і 
дівчата першими взялися 
за навчання, за оволодіння 
механізаторськими профе
сіями. Адже пункти зобо
в’язання гласять 
що через чотири 
жен колгоспник у 
тридцяти років 
восьмирічну або 
освіту. На рік раніше цього 
строку має бути заверше
на механізація всіх проце
сів у рільництві і тварин
ництві.

Зрозуміло, що у перших 
рядах змагання йдуть ком
сомольці, заспівувачі і_ 
виконавці хороших справ.

М. БОНДАРЕНКО.
с. Нова Прага.

продуктів тваринництва в 
господарствах Олександрій
ського виробничого управ
ління.
локу 
перші 
вклад 
комсомольці і молодь. Біль
ша половина членів ком
сомольської організації зай
нята в тваринництві. Я'< 
про сумлінних трудівників 
відзиваються в колгоспі про 
молодих доярок Валентину 
Клатаевську, Ліду Бонда
ренко, Олександру Козин
цеву, Валентину Рябко, те
лятниць Олену Липову, Ва
лентину Котляр, Параско- 
вію Марушко. А портрет 
члена комсомольського ко
мітету свинаря Івана Лу
щака виставлений у гале
реї передовиків району в 
Новій Празі. Він одержав 
по 20,6 поросяти па кожну 
свиноматку.

Новими успіхами пораду
вали і молоді механізатори 
Леонід Лифар, Іван Поло
винка, Володимир Черкес
£іо □□□□□ о □□□□□□□ оешо □ езоо о оосюосза □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ агу 

І ВІТАЄМО З РАДІСТЮ !
о 2
° ОПЕКТИ В механоскладального цеху № 2 Діро-а

воградського агрегатного заводу вітає через га- □ 
а зету своїх кращих робітниць, ударниць комуністич-а 
и ної праці Світлану Милющенко, Надію Чайку та| 
о Галану Лисенко з великою й радісною подією вп 
8 житті — народженням дітей. а
□ Щиро бажаємо синові Світлани та дочкам Надії а
□ й Галини зростати в щасті. §
а ао Робітники другого механоскладального □
□ цеху комуністичної праці агрегатного п
□ заводу. □
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ЛТИНУЛОГО тижня група журналістів газети «Молодий кому- 
нар» і члени клубу любителів поезії в міському Палаці 

культури зустрілися з молоддю шахтарської Олександрії. Пра
цівники редакції М. Барськнй, О. Шкабой, О. Чернецький, 
В. Юр’єв розповіли про роботу відділів та позаштатних корес
пондентів і юнкорів газети.

Цікавими І досить обгрунтованими були виступи читачів «Мо
лодого комунара», які дали оцінку окремим номерам, а також 
тематичним добіркам і сторінкам, опублікованим в нинішньо
му році.

Секретар комсомольської організації заводу підйомно-тран
спортного обладнання Віктор Пнлнпенко сказав у своєму висту
пі, що газета стала більш послідовно вести окремі рубрики, 
частіше з’являються матеріали, з яких багато корисного можна 
почерпнути комсомольським працівникам. Так, заслуговує на 
увагу диспут «Чому скучно на зборах?».

— Та. бажано, — продовжує В. Пилипенхо, — щоб газета 
більш систематично писала про життя робітничої молоді, про 
молодих шахтарів Олександрії. Колись п «Молодому комуна
рі» з'явилася ціла серія матеріалів про комсомольців, які на 
заклик партії виявили бажання з підприємств поїхати на роботу 
в сільське господарство. Тепер, коли молоді ентузіасти вже 
працюють на місцях, газета лише зрідка інформує про них.

Повчальним був виступ старшої піонервожатої середньої шко
ли № 17 Лілії Клюєвої.

— Зараз, — говорить вона, — як ніколи пожвавилась піонер
ська робота в школах. Газета послідовно висвітлювала життя 
піонерів. А останнім часом, саме тоді, коли піонери вийшли на 
старт, обходить це питання. Треба також ширше писати про 
піонерів, щойно прийнятих в ряди ВЛКСМ.

— Давайте дружити, більше зустрічатися, — говорить у своє
му виступі секретар Олександрійського райкому комсомолу 
Михайло Шкурат. — Наша чудова молодь підкаже вам багато 
цікавих тем. Сьогодні ми не можемо поскаржитися на газету, 
що вона незадовільно висвітлює життя сільської молоді. Є хо
роші кореспонденції, нариси і зарисовки про механізаторів І 
працівників тваринницьких ферм.- Але я ось не зовсім по
годжуюсь з В. Пилипенком саме в тому, що «Молодий кому
нар» систематично подає матеріали піл рубрику «Трибуна ком
сомольського активіста».

Михайло Шкурат пропонує також, щоб редакція організувала 
кілька обмінних сторінок з молодіжними ’ 
тей. Причому матеріали, вміщені па цих 
ти повчальними для кіровоградців.

Окремі читачі висловлювались за те, 
більше літературних творів, і, особливо, 
но вела куточок дозвілля.

Редактор «Молодого комунара» П. Марченко відповів на запи
тання читачів, поділився творчими планами редакційного колек
тиву. /

Потім члени обласного клубу любителів поезії, що працює при 
редакції газети «Молодий комунар», О. Шкабой, О. Чернець- 
кий, В. Гончаренко та В. Юр’єв познайомили присутніх зі свої- > 
ми поетичними творами. 1

ХРОНІКА КЛУБУ 
любителів поезії

газстами інших облас- 
сторінках, повинні бу- 

щоб газета подавала 
сатиричних, послідов-
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А Привітно стріли учні Кі
ровоградської школи-інтсрішту 
№ 2 імені Гагаріна молодих 
поетів обласного центру Олек
сандра Шкабоя, Валерія Гонча
ренка, Миколу Пироженка, Ва
лерія Юр'ева та Георгія Шев
ченка. Діти ознайомили їх з 
історією школи, показали г 
майстерні та учбові класи, 
ля цього молоді літератори 
читали своїм юним друзям 
поезії.

Такий же вечір відбувся 
школі-інтернаті № 1.

А Минулої середи відбулися 
збори любителів поезії при 
«Молодому комунарі». На ве
чорі прочитали свої вірші Ми
кола Галичснко, Петро Глада- 
репський та інші. Було також 
намічена план роботи на на
ступний місяць.

А Наступної середи обгово
рюватимуться віпші працівника 
кіровоградської міжрайонної 
газети «Зоря комунізму» Ге
оргія Шевченка. Члени клу
бу любителів поезії візьмуть 
участь у літературному кон
курсі на кращий вірш. Перемо
жець своєрідного турніру одер
жить пам'ятний томик «Коб
заря».

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
27 жовтня 1962 р., З стор.
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Б СИНЮ спецівку, забризкану розчином вапна і 
” цементу, б’ють тугі вітри. Влітку вони гарячі, взим

ку — холодні. А зараз чимось схожі на вередливу дів
чину: то закружляють легкою міддю осіннього листя, то 
січуть пронизливим дощем. Та ритмічно видзвонює кель
ма в руках хлопця, спритно лягас цеглина до цеглини. 
Будова росте, як велетенський гриб в післягроззя.

І задивилася осінь на непокірну молодість. Легким 
шлейфом вітру змахнула з очей залишки мряки, всміх
нулася сонячно.

— Ходи-но сюди, білявий.
Гримить каміння, поскрипують підйомні крани, гурко

чуть потужні мотори машин... Не чує юнак чарівного 
голосу. Тоді розгнівилася золотокоса, затупотіла каблуч
ками, підбігла до найближчої тополі, дмухнула на неї 
вогнянно... І спалахнуло дерево, посипалися язички по
лум’я на плечі муляра.

Зойкнула кельма і застигла в повітрі.
— Як тебе зватн, любий?
Він мовчав. А вона як у люстерко, заглядала у витер

ту до блиску кельму, поправляючи квітчасту хустину.
— Ходім зо мною, — моргнула сонячно. — Я повідаю 

тобі найкращу пісню...
Він мовчав.
Та це була якась невловима мить. Кельма раптом 

здригнулася. Посміхнувся юнак і осінь холодно свиснула.
... Закружляло листя. Різонув сталевогострий дощ.
І як тільки до цеглини торкнулася кельма — над 

ажурннмн лісами будови зринала пісня. За нею — дру
га, третя, четверта... Лягала цеглина до цеглини.

Грала кельма. Народжувалася поезія.
Валерій ЮР'ЄВ.

І Молодим співакам і танцюристам Сабліно-Знам яііського цукрокомбінату аплодували в
в ? Олександрії, Кіровограді, Черкасах, в багатьох селах Знам'яиського району. Чудово спі-
° £ вають українські та російські народні пісні старший паровичних Віктор Павлов і працівниця
в £ клубу Алла Дацко. Від душі сміються п залі, коли читає сатиричні вірші та фейлетони за-
“ | відуючий фельдшерсько-акушерським пунктом Володимир Гавриленко. При клубі підприем-
в < ства створена агіткультбригада, що виступає з цікавими концертами. Аматори сцени часто
в £ бувають гостями у хліборобів, безпосередньо В ПОЛІ.
■ 5 На знімку: учасники агіткультбригади Алла ДАЦКО та Володимир СЕМЕНИЧЕНКО
■ $ готуються до виступу.

(Закінчення. Початок див. на 2-й стор.).
зайняли кругову оборону і відбили атаку ворога. Ця 
спроба особливо дорого коштувала фашистам. Ні піхо
та, ні танки, ні артилерія, не могли взяти дзот. Тоді 
оскаженілі фашисти пустили на нього авіацію. Дев’ятка 
пікіруючих «Юнкерсів» ринулась на дзот. На крихітний 
майданчик біля дзоту вони скинули біля двох десятків 
бомб. Вони розривались поряд з дзотом. Змістилися 
його стіни, зірвало перекриття. Амбразури засипало 
землею і камінням. Потім більше двох годин продов
жувалась шалена артилерійська підготовка. Ворожим 
снарядом розбило «Максим». Іван Четвертаков був 
вбитий, Олексія поранило ще раз — в праву руку. Під 
час бомбардування загинув Костя Король.

...Стікаючи кров’ю, Калюжний бачив, як повзуть і 
повзуть вверх по крутому схилу горба німецькі солда
ти — до них двадцять кроків. Олексій лівою рукою зі
рвав з пояса гранату. Зубами смикнув чеку.

— Давай разом, морякі — почув він голос Михайла 
Потапенка.

— За Батьківщину! — вигукнув Калюжний, піднімаю
чись на весь зріст. Поруч з ним піднялись комсомолець 
Радченко і комуніст Потапенко. Олексій з останніх сил 
кинув гранату. Прогриміло три вибухи. Піднялось дим
не полум’я... Це було останнє, що довелось побачити 
комсомольцю Олексію Калюжному. Він впав на землю, 
скошений ворожою кулею. А його товариші багнетами 
і гранатами змели гітлерівців з горба.

...Під кінець дня два бійці недалеко від КП підібрали 
обезсиленого від втрати крові і нелюдського напру
ження Григорія Долю, якого було послано на КП час
тини за підмогою.

— Звідки, матрос?
— З одинадцятого.
Це прозвучало, як пароль. Бійці доставили Григорія 

до медпункту. I єдині слова, що він встиг прошепотіти, 
втрачаючи свідомість, були: «Одинадцятий бореться!»,

...А в руїнах одинадцятого продовжували битись чор
номорці. Тепер дзот обороняли тільки троє: Корж, По
тапенко і Радченко. Петро Корж був поранений в об
личчя і ногу. Вони відстрелювались до останнього пат
рону. Потім почали відбиватись гранатами. Михайло

Валерій ГОНЧАРЕНКО

ПРЕЗИДЕНТ ЦЕГЛИН
Стою в ореолі слави
Лід оплески світлих днин. 
Будова — моя держава, 
А я — президент цеглин. 
Кидаюся в бій без ліку я 
Із браком лихим і лінню. 
Натягнутий шнур вичікує, 
Як фронту вогнева лінія. 
Команди даю я кранам, 
Неначе гігантським роботам. 
1 кран мені кожен ранок 
Махає привітно хоботом. 
Розстебнутою спецівкою 
Вбираю я неба синь, 
Розписуюся розшивкою 
На кладці червоних стін.

СЕРЦЕ
ЇЙ НЕ СПАЛОСЯ

Промінь місяця сів метеликом
На портьєру важку, як тиша.
Мнучи млу навкруги простелену, 
Вона млосно в прихожу вийшла.
Йшла, неначе німа розчука.
Рук ламалися білі пута.
А у спальні пропахлий ліками, 
Як засохлий листок лавровий
Із нервово тонкими віками 
Чоловік — в подушках пухових.
Цей супруг із великим стажем. 
(Стаж удеоє за неї старший...) 
Десь весна.
Десь на довгій вулиці 
Синусоїдно пісня в’юниться.
Хтось, можливо, ще на побаченні. 
Синім птахом над парком — музика.
Як це втрачено... Непобачено...
В тьмі ліхтарики — срібні гудзики, 
їй не спалося, їй не спалося.
Перед нею вікно гойдалося.
1 крутилися в жовтій райдузі 
В кожній шибці пісні і радощі.
І нестримно, мов чорні блискавки, 
Чиїсь очі сміялись, блискали.
Йшла ходою вона нерівною.
Йшла кімнатою, ніби прірвою. 
Губи тонко і часто сіпались.
Брови гнулись, мов чорні лози.
А з халату монети сипались
І котились, як срібні сльози.

Я НЕ ЗВАВ ТЕБЕ БАТЬКОМ
Вечір спогадами пропах
1 помер на німих шибках.
В синій склянці — наївні лілії, 
Ніжні, наче слова несмілії.
1 крізь них, мов крізь ночі травня 
Ти несеш на вустах щось прозоре, 

давнє.
Так до болю чужим і сивим 
Виринаєш, як хмура згадка.
Ти ніколи не звав мене сином, 
Я ніколи не звав тебе батьком. 
Пам'ятаю, серед кімнати 
Обережний і нерішучий
Ти чомусь не дививсь на матір, 
Безпорадно цигарку мнучи.
Потім вийшов, пішов кудись.
Дні летіли, літа неслись.
1 крутили над нашим садом 
Мідне листя туД вітри.
Кажуть, ніби в Кіровограді 
Десь живуть моїх три брати.
Теж сини твої, вперті губи. 
Теж, як я, вони — білочубі.
Трьох колись ти любив і пестив, 
Теж покинув... пішов ні з чим.
Ніч, як старець на перехресті 
Мідяками вогнів бряжчить.
Я дивлюсь на наївні лілії
Ніжні, наче слова несмілії.
Жаль чогось мені, може, й справді 

За тобою так серце б'є.
Кажуть, ніби в Кіровограді 
Вже племінники в мене є.

бою.
вечір 20 грудня 
досягли дзоту.

9
9
9

9
0
9

фашистів

знайдена 
датована

Потапенко і Петро Корж за
гинули в нерівному 
Лише під 
гітлерівці 
Назустріч їм виповз моряк. 
Тяжко поранений, стікаючи 

кров ю, Володимир Радченко з одним ножем кинувся 
в гущу ворогів. Чотирьох фашистів встиг знищити мо
ряк, поки перестало битись його серце.

7.__
Ворог до Севастополя не пройшов. 
Через кілька днів чорноморці очистили від 

Камишловську долину і село Камишли.
І моряки пішли в бій. З ними була записка, 

в протигазі комсомольця Олексія Калюжного, 
19 грудня 1941 року.

«Батьківщино моя! Земле російська! Я, син Ленін- 9 
ського комсомолу, його вихованець, бився так, як під- 
назувало мені серце. Нищив гадів, поки в грудях моїх т 
билось серце. Я вмираю, але знаю, що ми переможемо. І

Моряки-чорноморці! Тримайтесь міцніше, знищуйте ( 
фашистських скажених собак. Клятву воїна я виконав, л 

Калюжний», (І 
...Височить в Балаклавському районі біля села Даль- Т 

нього (так тепер називається село Камишли) пам’ятник ’ 
на братській могилі. Високий обеліск прикрашений \ 
скульптурними зображеннями ордена Вітчизняної вій- . 
ни, медалей «За оборону Севастополя» і «За перемогу > 
над Німеччиною в Великій Вїтчизня’ій війні 1941— л 
45 рр.». В гладку лицеву сторону обеліску вмурована 
чавунна дошка зі словами записки комсомольця Олек- 
сія Калюжного. Увінчує пам’ятник п’ятикутня зірка, р 
прикріплена до якоря.

У підніжжя пам’ятника — плита, під якою покоються 9 
останки героїв дзоту № 11. Серед них — Олексій Ка- # 
люжний. Він 
безсмертя.

...Урочисто
— Матрос 

боях за свободу і незалежність нашої Батьківщини.
Далі йде звичайна вечірня перевірка.
І так кожного дня. Щовечора він присутній на пере

вірці в першій роті, до списків особового складу якої 
зарахований навічно.

Э
9
9

с
9
9
9
:
9
9
9

загинув, але смерть його стала початком

звучить відповідь правофлангового: 
Калюжний загинув смертю хоробрих в

м. Кіровоград.
В. ЧАБАНЕНКО.

І БРУК
ІНШИЙ ВУЛЬВАР
Де крок матроський — бульвар 

приморський.
Одеське сонце, п’янкі вітри. 
Стоять піжони, як папіроски, 
Біля кіосків, біля вітрин.
Ідуть модерні дівчатка мамині, 
Уста ламають, як накрохмалені. 
Ламають мову, як білі пальчики, 
Ідуть байдужі, як сірий брук.
За ними кволо метуться «мальчики», 
Немов з асфальту мететься бруд... 
Мені плювати на їхнє цвенькання. 
Я рідну мову просту, хорошу 
Несу крізь хрипле гітари бренькання, 
Крізь модні коки і чорні кльоші. 
Несу тривожно, мов ніжне полум'я, 
Боюсь впустити її додолу я. 
Боюсь за неї, як за помічену, 
За непорочну вродливу дівчину. 
Приморський вітер В огні 

наряджений.
Іду замріяний, до серця вражений, 
Плюндрують фати і рвуть, мов карти, 
Святиню й гордість своїх батьків... 
Пливе бульвар на хвилях жартів, 
Луза насіння жаргонних слів.

СЕРЦЕ 1 БРУК
Йдуть по серцю рожеві думки, 
Ніби кроки дитячі легкі.
Йдуть по ньому важкі почуття, 
Зупиняючи серця биття. 
Б’ють об нього літа, б’ють 

страшними копитами.
І по ньому метуть спогад чорними 

мітлами.
Б’ють по серцю мелодії ніжні 
Із акордами сивих сторіч.
Чуєш, серце, ти брук дивовижний, 
Що ке зна супокою і в ніч.
Ти, як він, і старієш під ношею, 
Під щоденний нетихнучий стук. 
Лиш не можеш ти бути спустошеним -у 
І байдужим на старість, як брук.

В СКВЕРІ 1
Двоє стрілося. Вечір стомлено 
Брів крізь тишу і крізь вогні. 
Двоє стрілося. В неї — спомини, 
В нього — скроні у сивині. 
В нього билося лунко серце. 
В неї дзвінко слова лились: 
.«...Вийшла заміж... Та й ти, 

здається...
Пам’ятаєш, як ми колись...» 
Вона схожа була із вазою. 
Що дзвеніла весь час одне. 
Вона поспіхом щось розказувала
Із дитинства його смішне. 
А сміятись було несила.
Він стояв, як давно колись. 
І усмішка його тремтіла. 
Як на вітрі осінній лист.

ЧЕКАНИЯ
Я чекаю тебе до болю.
Я пронизаний весь тобою. 
Недочитаною сторінкою
Я гортаюсь біля каштанів.
Площа крутиться грампластинкою, 
Грає танго німе чекання.
Мимо — зачіски трафаретні.
Мимо — хлопчики йдуть коректні.
Мимо — спини, неначе стіни, 
Ніби тіні зелені, сині.
Ти, звичайно, прийдеш у білому, 
Здушиш брови свої стрільчасті.
Ми цей вечір удвох зустрінемо, 
Як букёТ голубого щастя.
Будуть вслід нам дивитись дами. 
Як старезні смішні реклами.
Буде заздрити тихий вечір. 
(Він таких не стрічав на світі). 
Я чекаю тебе до болю.
Я пронизаний весь тобою.
Листя крутиться грампластинками,
Пада скрученими листками.
1 розводить годинник стрілками,
Як тонесенькими руками...
Я бреду крізь чужі пісні
Із холодним вогнем букета.
З площі місяць услід мені 
Твоїм світлим сія беретом.

(Наступний номер «Молодого 
комунара» вийде 31 жовтня ц. р.)
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