
XIII пленум ВЦРПС
XIII пленум ВЦРПС, який відкрився 11 липня 

в Москві, розглянув на ранковому засіданні органі
заційне питання. У зв’язку з обранням В. В. Гриши
на першим секретарем Московського міського комі
тету партії пленум ВЦРПС увільнив його від обо
в’язків голови ВЦРПС.

Головою ВЦРПС одноголосно обраний член Політ- 
бюро ЦК КПРС О. М. Шелепін.

На пленумі з доповіддю про роботу, професійних 
спілок по підготовці до 50-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції і про виконання соціаліс
тичних зобов’язань, взятих трудящими на честь юві- • 
лейної дати нашої держави, виступив секретар 
ВЦРПС В. І. Прохоров.

У роботі пленуму беруть участь член Політбюро 
ЦК КПРС. секретар ЦК КПРС М. А. Суслов, кан-. 
дидаг у члени Політбюро ЦК КПРС, секретар ЦК 
КПРС Д. Ф. Устинов. □ і

(ТАРС). !

ПІДГОТУЙСЯ: ЙДЕ ВИХІДНИЙ

сСТИВддр

Ні, «Молодий комунар» зовсім не за
кликає протягом тижня тільки тим і зай
матися, що складати плани на найближ
чу неділю, забувши про роботу. Якраз 
навпаки: ніхто так гарно, з такою корис
тю не відпочиває, як людина, в якої по
заду повнокровний робочий тиждень, 
почуття виконаного суспільного обов'яз
ку. Це необхідна, але не єдина умова 
цікавої неділі.

Вийдіть у вихідний на вулицю, по
тратьте півгодини на спостереження. Он 
іде юнак. Сонце до півдня добирається, 
а він щойно з ліжка: «відпочиваз, сьо
годні ж неділя». Походивши без мети, 
він знайде однодумців, «роздавлять» 
втрьох пляшку горілки — і, вважай, ви
хідному кінець.

А тепер згадай, які питання розгля
дала твоя організація на зборах протя
гом року-двох. Вирішували багато справ, 
більш чи менш цікавих, більш чи менш 
важливих. А от про те, як хто прово
дить вихідний, не встигли ще. Правда, 
про недільники була розмова, а щодо 
відпочинку — то ніби й у статуті нічого 
не написано, і райком чи міськком не 
питає про це.

Даремно не питає. Кремгесівський 
міськком комсомолу сам узявся ще рік 
тому за організоване проведення вихід
них днів. Палац культури, міський парк, 
стадіон, пляжі стали об’єктами пильної

уваги комсомольців. І народилися ціка
ві знахідки на зразок усного молодіж. 
ного альманаху «Прометей», вечорів 
ушанування ветеранів праці в Палаці 
культури ім. В. І. Леніна, гуляння молоді 
в парку і ін.

Багато чого можна запозичити і в ко
мітеті комсомолу заводу «Червона зір
ка». Не тільки масові заходи, що стосу
ються всього робітничого колективу, а 
й відпочинок молоді окремих цехів не 
раз обговорювався комітетом. Чи не то
му завод мас сотні добрих спортсменів, 
користується успіхом його художня са
модіяльність!

Пора відпочинку — це пора пізнаван
ня нового. Потяг молоді до найрізнома
нітніших знань проявляється хоч би в 
тому, що з кожним роком усе більше 
наших дівчат і юнаків стають туристами, 
подорожують по країні й за кордоном. 
Це, сказати образно, великомасштаб
ний туризм. Чому б не зробити кожний 
вихідний днем цікавих подорожей 
по своєму краю! Він, наш край, теж ба
гатий на історичні й культурні пам’ятни

ки, на природну красу.
Вихідний день... Поки що він один, а 

незабаром їх буде два на тижні. Вчімо
ся проводити цей день так, щоб можна 
було сказати: «Я відпочив. Тепер я знаю 
ще більше, я став сильнішим, я готовий 
ще краще трудитися».

КИЇВ, 10 липня. 
(РАТАУ). Святково 
прикрашена сто
лиця України гос
тинно розчинила 
двері своїх палаців 
та клубів перед по
сланцями 
мільйонної 
любителів
змагання, 

чоловік, проходять 
Танцювальним колекти-

Право розпочати творчу естафету фестива
лю припало на долю самодіяльних артистів 
Києва і Київської області. Учора, 9 липня, жю
рі, що їх очолюють народні артисти СРСР 
П. Вірський, П. Білинник, народний артист 
УРСР С. Козак, заслужені діячі мистецтв УРСР 
І. Іващенко та М. Казневський, подивилися 
виступи 500 учасників художньої самодіяль-

Три мушкетери. Так жартома називають на четвертій діль- 
ниці Олександрійської шахти Н® 1—3 слюсарів Василя Брат- 
чсниа, Анатолія Коиюшенка та Юрія Козаченка, яких ви ба
чите на цьому знімку. Хлопці такі ж сеселі та спритні, як І
герої відомої книги. Але свою спритність вони проявляють 
не в поєдинках на шпагах, а біля складного гірничого устат
кування глибоко під землею.

еугледобувники ніколи не скаржаться на якість роботи мо
лодих спеціалістів.

КОНКУРС

Фото А. БОЙКА.

ПОЧАВСЯ!

Початок об одинадця
тій дня. Та вже задовго 
до цього часу міський 
сад бринів різноголос
сям. То робітники і ро
бітниці прийшли на своє 
традиційне свято «День 
червонозорівця». Об оди
надцятій голова завкому 
профспілки Г. М. Ахмед- 
жанов відкрив свято. До 
мікрофону підходить ди
ректор заводу П. К. Кур- 
зов. Він поздоровляє ро
бітників з успішним 
конанням піврічного 
ну, розповідає про 
даннп на майбутнє.

Поряд з ветеранами 
бачу своїх однолітків. 
Он комсомолка Людми
ла Козакова, контролер

ви- 
пла- 
зав-

багато- ... . ___ ..
армії ності Київщини. Звання кращих виборювали 

один з найстаріших в республіці 'народний хор 
Обухівського районного Будинку культури, 
ансамбль пісні і танцю з Баришівки, духовий 
оркестр Сквирського районного Будинку куль
тури, агіткультбригада з Яготина, багато співа- 
ків-солістів. Самодіяльне мистецтво столиці 
України представляли ансамбль танцю «Віте
рець» Палацу культури заводу «Точелектро- 
прилад», капела молодих учених Академії 
наук УРСР, заслужена хорова капела заводу 
«Більшовик», симфонічний оркестр Жовтнево
го палацу культури, ансамбль пісні і танцю 
міжобласного управління профтехосвіти, 
скрипалі політехнічного інституту, духовий ор
кестр трикотажної фабрики «Киянка» та інші.

10 липня клубними сценами заволоділи пос-

самоді- 
в яких

йНН.^-ї;)|ВД^«
САМОДІЯЛЬНО'0

яльного мистецтва. Творчі 
візьме участь понад 7000
в п’яти залах Києва.
вам, ансамблям пісні і танцю, творцям во
кально-хореографічних композицій та цирко
вих вистав віддано великий зал Жовтневого 
палацу культури. Хорові капели й ансамблі 
бандуристів показують своє мистецтво о Ко
лонному залі імені М. В. Лисенка Київської 
філармонії. В Палаці культури працівників хар
чової промисловості змагаються оркестри, ін
струментальні ансамблі й солісти-інструмента- 
лісти. Вокальним ансамблям і співакам надав 
сцену Будинок вчителя, сцену Будинку вчених 
віддали у розпорядження агіткультбригад та 

^ищ^в-декламатор^в^

ланці самодіяльного мистецтва Чернівецької і 
Донецької областей.

Чернівецька область прислала на фестиваль 
понад 10 кращих колективів. Танцюристи, | 
цимбалісти, співаки продемонстрували життє
радісне мистецтво буковинської землі.

Свою майстерність показали близько двад
цяти колективів Донецької області. Серед них 
народний ансамбль танцю колгоспу імені Ка- 
лініна С. Благодатне Амвросіївського району, 
циркова група Палацу культури шахти 1/2 
м. Добролілля, оркестр народних інструментів 
Палацу культури тресту «Азовсталь», солісти. 
Цікаві номери підготували танцюристи ан
самблю «Зарево» Донецького ордена Леніна 
металургійного заводу імені В. 1. Леніна. В їх 
програмі — танець металургів, хореографічна 
композиція «Залп «Аврори», темпераментна 
«Угорська рапсодія».

БАГАТИЙ
ДЕНЬ 
НЕДІЛЬНИЙ

Крила Жовтня
АВІАЦІЙНИЙ ПАРАД

У ДЕНЬ ПОВІТРЯНОГО ФЛОТУ СРСР

з цеху ковкого чавуну. 
Трохи далі — Леонід Ле
вадко з того ж цеху. 
Гордістю світяться очі, 
бо й він, формувальник, 
вніс чималий вклад у 
загальнозаводським ус
піх.

Та хіба тільки він? 
Комсомольські групи Ка
ті Колісниченко, Наташі 
Луженос, бригади Мико
ли Нестеренка, Миколи 
Ковальова та інші моло
діжні колективи попра
цювали на совість!

Ораторів змінюють лю
бителі художнього сло
ва і пісні. Потім міряю
ться силами волейболіс
ти, тенісисти. І повсюди 
пісні, жарти.

Для дітей організовано 
майданчик. їм кінотеатр 
«Малятко» демонструє 
мультфільми. Тож і лю
ди сімейні можуть відпо
чивати спокійно.

Багатим на радість, на 
видумку, на посмішку 
був цей день недільний.

В. ГОЛУБИЦЬКИЙ, 
член корпункту 
«Молодого кому
нара» на заводі 
«Червона зірка».

пори СРСР і союзних республік. 
На головній машині—транспарант 
«Слава КПСС». А ось група вер
тольотів з «космічними вантажа
ми». Над трибунами пропливають, 
важко похитуючись на підвісках, 
перший штучний супутник Землі, 
красень корабель «Восток-1», пер
ший місячний репортер — радян
ська станція — «Луна-9» і наш 
космічний рекордсмен — 12-тонна 
наукова лабораторія «Протон-1». 

В розпал свята неначе кольоро
вий дощ посипав з неба. Це з лі
таків, які пролетіли над полем, 
спустився на землю десант — 50 
дівчат-парашутисток. В яскравих 
комбінезонах вони підіймаються 
на трибуни і підносять букети кві
тів керівникам партії і уряду, 
прославленим льотчикам, авіакон
структорам.

Парад літаків Аерофлоту від- 
свята — парадкриває прабатько нашої реактив- 

флоту.ної пасажирської авіації «ТУ-104».
і колону машин, що

Традиційним оглядом досягнень 
радянських авіаторів стали у нас 
авіаційні паради. Багато раз на 
голубій арені Тушинського аерод
рому демонстрували свою май
стерність льотчики і парашутисти, 
показувалась наша чудова авіа
ційна техніка. У цьому році Ту
шинський аеродром-ветерап пе
редав естафету парадів наймо
лодшому московському аеропор
ту — Домодєдовському. У неділю, 
9 липня прапорами і яскравими 
транспарантами розцвітились ма
гістралі, які ведуть в Домодєдово. 
Красивий і нарядний аеропорт з 
ЙОГО скляними, прозорими гале
реями. На свято разом з москвп- д г ___ _______ |
чами прибули військові делегації Низка вертольотів проносить пра- Він очолює*

різних країн, 
ють присутні 
тичної партії і Радянського уряду, 
визначних воєначальників, відомих 
льотчиків і космонавтів, які 
були на парад.

Парад відкрито. Звучить Гімн 
Радянського Союзу. І перше сло
во, яке авіатори сьогодні, у юві
лейний рік Жовтня, кажуть Бать
ківщині і народові, — це слово 
вдячності людині, ім’я якої стоїть 
і вічно стоятиме па заголовній 
сторінці наших звершень, — спор
тивні літаки «ЯК-18» малюють в 
небі — «ЛЕНИН».

Перший відділ 
Цивільного повітряного

Оплесками зустріча- 
керівників Комучіс-

при-

проклали курси по всьому світу: 
серед них «ТУ-114», «ІЛ-18», ціле 
сімейство «Антонів», «ТУ-124».

Центральною подією параду був 
великий десант, що розгорнувся 
на полі аеродрому. Понад тисячу 
парашутистів покинули борт 
транспортних машин. Вертольоти 
«М1-4» і «МІ-6» літаки «АН-12» 
«спустили» з неба потужну бойову 
техніку — самохідні гармати, тан
ки, гармати. Ліало хто бачився 
віч-на-віч з велетенським «Антеєм», 
а тут на аеродром приземлилося 
їх зразу три. Відкрились вели
чезні люки, і десант дістав могут
нє підкріплення — 9 ракетних са
мохідних установок.

У заключній частині параду бу
ли продемонстровані бойові літа
ки найновіших конструкцій.

Н. ЖЕЛЄЗНОВ, 
Б. ЛУК’ЯНОВ, 

в. новиков, 
кор. ТАРС.

Домодєдово, 9 липня.
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ТЕПЛО ДРУЖНІХ СЕРДЕЦЬ
ЛЬВІВ, 10 липня. (РАТАУ). П’ять днів у старо

винному місті чулася чеська й словацька мо
ви. П’ять днів на вулицях і площах, в парках і 
палацах культури міста лунали пісні, гр;.міла 
музика. В інститутських аудиторіях і клубах 
йшла мова про виховання юнаків і дівчат на 
революційних, бойових і трудових традиціях 
радянського та чехословацького народів. Ціка
вими були зустрічі учасників фестивалю друж
би радянської і чехословацької молоді за про
фесіями, в майстерності змагалися токарі, по
вари, законодавці мод, офіціанти.

КИЇВ, 8 липня. 
(РАТАУ). Цілий тиж
день на площах і вули
цях столиці України не 
вщухали дитячі голоси. 
Піонери республіки ра

портували партії, своєму 
вожатому — комсомоло
ві про те, ЯК вони готу
ються до зустрічі 50-річ- 
чя Великого Жовтня.

Сьогодні востаннє про
звучали фанфари на IV 
республіканському зльо
ті юних піонерів. У 
Жовтневому палаці

ПРИСЯГА 
ЮНИХ

ЗЛІТ ПІОНЕРІВ 
УКРАЇНИ

культури відбулось уро
чисте закриття зльоту, 
присвяченого піввіковому 
ювілеєві Країни Рад.

На сцені в обрамленні 
яскравих квітів — вели
кий портрет Володимира 
Ілліча Леніна. Під звуки 
урочистого маршу вно
сяться прапори респуб
ліканської комсомоль
ської, республіканської і 
обласних піонерських ор
ганізацій, легендарні стя
ги революційної, бойової 
і трудової слави радян
ського народу.
- Виступає голова рес
публіканської ради Все
союзної піонерської ор
ганізації імені В. І. Ле
ніна В. С. - Шевченко. 
Беручи участь у всесоюз
ному ленінському огляді, 
говорить вона, тисячі 
дружин запалили піонер
ські зірки. Вони рапор
тують про виконання 
своїх зобов’язань. Сотні 
дружин — переможців 
огляду занесені до Книги 
Пошани ЦК ЛКСМУ, на
городжені Почесними 
грамотами комсомолу.

Потім делегати зльоту 
одноголосно прийняли 
звернення до піонерів 
2017 року, текст якого 
був запечатаний у макет 
штучного супутника Зем
лі й переданий на вічне

зберігання в Київський 
філіал Центрального му
зею В. І. Леніна.

У почесній варті під 
червоними стягами, за
лишеними на вічне збері
гання в музеях, на під
приємствах, застигли ве
терани революційних бо
їв, учасники громадян
ської та Великої Вітчиз
няної воєн, герої праці. 
Древко червоного прапо
ра, простріленого під Ка
ховкою, тримає міцна ру
ка колишнього конармій- 
ця А. І. Олейникова. Бі
ля бойового прапора 
35-го стрілецького кор
пусу, який бився під 
Сталінградом, його ко
лишній командир гене
рал-лейтенант С. Г. Го- 
рячев. Прапор 232-ї чо- 
тирижди орденоносної 
Сумсько-Київської стрі
лецької дивізії тримає 
колишній начальник шта
бу цього з’єднання пол
ковник О. О. Амосов. Під 
прапором підприємства 
комуністичної праці — 
заводу «Арсенал» імені 
В. І. Леніна — учасник 
революційних боїв арсе- 
нальців 1917—1918 років 
В. О. Баскаков і Герой 
Соціалістичної Праці, 

майстер «Золоті руки» 
М. Г. Павленко. Поруч 

стяг комсомолу республі
ки, увінчаний орденом 
Леніна та орденом Чер
воного Прапора. Обері
гати його доручено деле
гатові XV з’їзду ВЛКСМ, 
заточувальнику заводу 
«Ленінська кузня» Федо
ру Цимбалову, студенту 
Юрію Чувачку і кавале
ру ордена Леніна, доярці 
Воронківського радгоспу 
Київської області Софії 
Тсртншник.

В ім’я Вітчизни, в ім’я 
світлого майбутнього бі
ля цих овіяних славою 
знамен делегати зльоту 
дали клятву рідній Кому
ністичній партії бути 
гідними продовжувачами 
безсмертних подвигів 
своїх батьків.

Після урочистого за
криття зльоту силами 
піонерів братніх респуб
лік і ансамблю київсько
го Палацу піонерів і 
школярів був даний ве- 
кий концерт.

Центральною подією свята став мітинг солі
дарності учасників фестивалю з народами, що 
борються за національне визволення, соціаль
ний прогрес, за мир і соціалізм, проти імперіа
лізму та війни. Його учасники затаврували 
ганьбою американських імперіалістів, які під
няли руку на свободу в’єтнамського народу, 
гнівно засудили агресію Ізраїлю проти араб
ських держав і схвалили рішучі дії Радянсько
го Союзу, Чехословаччини та інших братніх 
соціалістичних країн, спрямовані на її припи
нення.

Бойовий переклик червоних паспортів

„Постарайся,
щоб був осередок...“

Приміщення райкому комсомолу схо
валося в зелені. Тому в кабінетах панує 
прохолода. А ще — гамір, бо чимало 
юнаків і дівчат приїхали обмінювати 
квитки. Пізнаю овсяниківців Олександра 
Перерву, Володимира Понуренка, Вале
рія Мойсеева, Василя Давиденка. Вони 
працюють трактористами в колгоспі іме
ні Урицького. Тут же, в райкомі, і вожак 
колгоспних механізаторів Леонід Жиж
ка. Хлопці статечно заходять до кабіне
ту першого секретаря і згодом виходять 
усміхнені з новими квитками в руках.

Мимоволі згадується розповідь їх од
носельчанина Івана Аврамовича Крама
ренка.

«Було сімнадцять, коли травневого 
ранку прямував до Грузького з Овсяни- 
ківки по росяному узбіччю. Куркулі про
воджали косими поглядами і шипіли 
вслід: «Бодай ти не вернувся».

То було в далекому 1924 році. Та й 
сьогодні я пам’ятаю, як секретар Грузь- 
ківського осередку Гаїна вийшов з-за 
столу, потис руку і сказав: «Тепер ти 
комсомолець. Постарайся, щоб і в вашо
му селі був осередок».

І згодом осередок організували. До 
нього ввійшли Степан Іляшенко, Петро 
Бойко... Секретарем обрали мене.

Збиратися ніде було. Тоді комсомо
лець Федір Гончаренко потіснився і по
ловину своєї хати віддав під клуб. От 
там і займалися політграмотою, диску
тували до хрипоти. Коли витягли біль
шу частину односельчан- з тенет релігії, 
з’явився в селі перший клуб, його об
ладнали в колишній церкві».

Біля пам’ятника танкістам, які влітку 
року першими увірвалися в °«УПОВ^Г? Сор
тами Льв'В, юнаки и дівчата РаА™ клятву
зу та Чехословаччини дали уро У солі- 
вірності ідеям миру й інтернаціонально! со 
дарності трудящих усіх країн. ,:йПДПися

Наприкінці дня в неділю делегації 31 р . _
в Зеленому театрі парку культури Д
чинку Львова на прощальний вечір, > -
новою демонстрацією непорушної дру 
братерства радянської і чехословаць ньо_
ді. Вечір закінчився великим концертом, 
му взяли участь переможці конкурсу ху 
ньої самодіяльності. --„-..м

Учасники фестивалю спеціальними по.здами 
виїхали у Вінницю та Хмельницький.

То був важкий і 
герої чний час. 
Знявши гімнастер
ку, взялися за че
піги плуга. Важко 
було підні мати 
зруйноване госпо
дарство, а ще важ

че— пласти закоренілого «моє», людської 
недовіри до нового, вбивати боязнь пе
ред куркульськими погрозами. Комсо
мольці, як і комуністи, не шкодували ні 
праці, ні життя для загальної справи. А 
звідси — й авторитет. Один з перших 
овсяпиківських комсомольців, нині ленін
градець, капітан першого рангу в запасі 
М. 3. Іляшенко пише:

«Наша комсомольська організація ко
ристувалася авторитетом у населення. 
Про це говорить той факт, що в 1928 ро
ці близько 40 процентів депутатів сіль
ської Ради були комсомольцями. Івана 
Аврамовича Крамаренка було обрано 
головою сільради, Степана Микитовича 
Іляшенка — секретарем, а мене — голо
вою комнезаму.

Наша комсомольська організація про
водила велику роботу по колективізації 
і ліквідації куркулів.

Зараз мені важко згадати всі деталі 
нашої роботи, адже пройшло кілька де
сятиліть, а щоденників ми, на жаль, не 
вели».

Так, вони не вели щоденників. Не до 
того було. І сьогоднішні комсомольці пра
цею звитяжною множать славні тради
ції попередніх поколінь, водночас по 
крупинці відновлюють, в пам’яті люд
ській подробиці тих незабутніх днів. 
Відновлюють, щоб слава про першо- 
проходців збереглася на віки.в. цвях.

Кіровоградський район.
На фото: Іван Аврамович 

Крамаренко з онуками.
Фото автора.
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ГУБІВСЬКА 
ЗНАХІДКА

Хто був у Губівці, той 
бачив величезні три яри 
що лягли зморшками в 
південній частині села. 
В тому місці, де один з 
НИХ ВХОДИТЬ В Солодку 
балку, увагу колгоспного 
пастуха Івана Винничен-* 
ка привернув дивний 
предмет, що вигляда» 
із землі. Зацікавлений 
розгріб землю навколо 
і здивувався: там лежав 
людський череп. Почав 
розгрібати далі. Поряд з 
черепом лежали намис
тинки, якийсь посуд. 
Вражений пастух поспі
шив повідомити про це 
в сільраду. І в Кірово
градський краєзнавчий 
музей надійшов лист про 
незвичайну знахідку. На. 
ступного дня звідти при
була археологічна група 
краєзнавців на чолі з 
Н. М. Бокій.

По дорозі до місця 
знахідки секретар сіль
ради Л. Є. Кочубей роз
повів археологам, що ще 
в дитинстві він часто зна
ходив янтарні буси, ви
миті водою в балці. А ь 
урвищах попадалися за
лишки скелетів.

Музею були передані 
ліпний посуд — горщик 
і мисочка своєрідної 
фдрми, янтарні та скляні 
буси, глиняне прясло, 
уламки якогось бронзо
вого предмета та заліз
ний ніж.

Пошуки продовжува
лись. Був знайдений кіс
тяк людини, років 16—20, 
та черепки двох посудин. 
Невиразність орнаменту 
кераміки утруднювала 
визначення часу похо
вання. Але аналіз, зроб
лений Н. М. Бокій, дає 
право встановити принаг 
лежність поховання до 
пізньоскіфської або сар
матської культури.

Відділ археології Кіро
воградського музею по
повнився новим цікавим 
і цінним матеріалом, 
який незабаром буде 
експонуватись.

Але, на жаль, цінність 
знахідки була частково 
втрачена через невміле 
втручання місцевих жи
телів. Кожному, хто нат
рапляє на пам’ятники 
старовини, не слід забу
вати, що археологічний 
матеріал буде більш цін
ним тоді, коли спеціаліс
ти побачать його повніс
тю.

Ми шануємо і охоро
няємо пам’ятники архі
тектури, пам'ятники істо
рії. то нехай же і сиви
на минулого свято шану
ється нами.

Г. ДУШ Ей ко,
□

КЛ А ТЕПЛУ долоню трид- 
цятирічного голови 

колгоспу Валентина Шуль
ги падає важка блідо-ро
жева зернина.

Над валком скошеної 
пшениці схиляються мо
лоді комбайнери. Торка
ються стебелин. Перегля
нулись:

— Може, пора вже?
— Ще трішки, — це го

лос голови.
Чекають.
А між смарагдовими 

брамами лісосмуг в лип
невому теплі викупується 
зжатий колос...

— ПочалиІ — ненаро
ком вимовляє розхвильо
ваний Валентин Шульга.

Першим рушає в загін
ку молодіжний агрегат. 
Голова вимахує комбайне
рові Луці Сульжину та 
його помічникові Юхиму 
Дячуку рукою:

— Щасти вам, хлопції
Од лісосмуги рушив 

другий комбайн, третій. 
Жовтаві стебла спливають 
та й спливають на тран
спортер. І вже тихе від

луння б’ється в бункери: 
піх-піх-пахі.. піх-піх-пах!..

В гомін жнивного степу 
вплівся мелодійний гу
док, що полинув од ком
байна. І до агрегату одра
зу помчала автомашина 
Володимира Задніпряно- 
го.

А голова колгоспу по
спішив на тік. Тут стар
шокласники Верблюзької 
середньої школи наводи
ли порядок на майданчи
ках, що під навісами. А о 
центрі току виднілись 
очисні машини.

Хвилина, друга. І ось 
уже Володимир Задніпря- 
ний сідає в кабіну свого 
«газона», щоб під’їхати 
за чистим пшеничним ян
тарем.

Замайоріли червоні 
прапорці на автомашинах. 
Найдорідніше пшеничне 
зерно повезли верблюзь- 
кі хлібороби в державні 
засіки.

Валентин Шульга зно
ву спішив до комбайнів. 
А йому навстріч йшла дів

чина з журналами, газе
тами.

— Це з організаторів 
агітпункту на току, — зра
дів ватажок хліборобів. — 
Не забарились..,

їхав Валентин Шульга 
до комбайнів. І вже ду
мав про бригаду скирто
правів, що закінчувала 
упорядковувати стіжки сі
на.

— Завтра хлопці будуть 
тут, де обмолочено валки 
пшениці, — говорить. ---
А слідом за ними почне 
працювати ланка механі
заторів, що розкидатиме 
по стерні місцеві добрива. 
Понад шістнадцять тисяч 
тонн їх на окраїнах буря
кових, хлібних площ є.

Посеред лану пливли 
три комбайни. Але соло
ми за собою не залишали.

— На комбайнах є спе
ціальні дробарки, — по
яснює В; Шульга. — По
дрібнену солому одразу 
веземо до тваринницьких 
ферм. Там буртуємо. 
Звісно, і для скиртопра
вів буде робота.

Надвечір’я лине над 
полосами. Комбайнер Лу
ка Сульжин, передавши 
штурвал своєму помічни
ку, побіг до бочки з во
дою. Голова колгоспу зно
ву вітав його. Мовив:

— Обліковець повідо
мив, що кожен агрегат 
уже підібрав валки на 
двох-трьох гектарах по
над змінне завдання. 
Отож завтра отримаєте в 
голубих конвертах чер
вінці...

А Лука:
— Вже на обжинки го

туйте їх. Краще скажіть, 
скільки зеренця вродило 
тут. Не підраховували?

— Агроном заявляє, що 
більше двохсот тридцяти 
пудів з гектара натрушує
мо. Це — «миронівської». 
А «безоста» ліпше лю
бить нашу землю...

Пройшовся стернею.
— Глядіть-но мені, дру

зяки, щоб жодне зерен
це не заховалось тут.

Сідав в автомашину. І 
знову повідомив про свій 
черговий маршрут:

ВИЇХАВ 
ГОЛОВА 
В ПОЛЕ

~~ До кооператорів 
махну. Побачу, чим вони 
збираються торгувати за
втра в полі. Далі —. до 
наших куховарок... В клу
бі сьогодні генеральна 
репетиція. Завтра ж агіт- 
культбригада має висту
пати тут, в степу.

І помчав зелений «га- 
ЗИК» до Верблюжки.

А тут, між чотирьох 
брам лісосмуг, сонячні 
серпанки знову брали в 
свої обійми вусята колос
ка. І підрум’янений вечір 
тепло усміхався степово
му диву.

М. ШЕВЧУК 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп імені Кірова 
Новгородківського 
району.



ЛІК
ПІСНЯ І ПОЛЕ

З стор,

НАС ДВАНАДЦЯТЬ
Коли над Липовеньками вщуха

ли останні заметілі, а під пластами 
снігу все частіше починали пуль
сувати струмки, отоді ми й почали 
створювати свою агіткультбрига- 
ду. Відбирали до неї найкращих 
учасників художньої самодіяль
ності. Крім того, врахували й ту 
якість, без якої не може існувати 
агіткультбригада. Йдеться про 
умови виступу. Адже немає таєм
ниці, що є такі аматори, які мо
жуть вільно виступати з клубної 
сцени і аж ніяк — в польових умо
вах: то голосу не вистачає, то 
стомлюють часті переїзди.

Спочатку набралося десь біля 
восьми учасників. Серед них були 
доярки Галя Кравчук та Галя Ли
са, трактористи Микола Антонюк 
та Люда Рибалко...

Підібрали репертуар. І вже піс
ля кількох занять Ліда Титенко ви
словила думку:

— Коли ми будемо готуватися 
лише в чотирьох стінах — тяжко 
потім доведеться на повітрі...

Обміркували. Дівчина мала ра
цію. А тут якраз і парторг колгос
пу Микола Павлович зайшов на 
репетицію.

~~ Що ж, пробуйте, — сказав 
він. — Раджу почати з ферм.

Хоч і аплодували агітбригаді«- 
цям, хоч і чулися голоси: «При
ходьте ще!», кожен з нас відчував 
якесь внутрішнє невдоволення.

' — знову за роботу, знову ви
ступи на фермах, в тракторній* 
бригаді. Здається, «взяли бога за 
бороду». Отоді для ствердження 
своєї думки і подались в сусідні

села Пушкове, Капітанку, Молдов- 
ку. Скрізь приймали нас, як гос
тей, а проводжали, як друзів. Бо 
до кожного виступу готувалися 
старанно. Агітбригада зросла до 
дванадцяти аматорів.

Зараз гудуть в полі комбайни. 
Бронзотілими хвилями лягають на 
стерню валки пшениці, гороху. Ще 
День — і на токи проллється ваго
вита ріка хліба. І ми ждемо сво
го дня, як великого свята. Бо ра
дість урожаю немислима без пісні,

Коли над Липовеньками вщуха
ли останні заметілі, а під настилом 
снігу вже починали пульсувати 
весняні струмки, з вікон нашого 
клубу прозвучали перші акорди. 
То було перше народження пісні 
для великих жнив.

Б. ДУДНИК, 
завідуючий сільським клу
бом села Липовеньок, Голо- 
ванівського району.

ЦТАБ «Червоної гвоздики» в Луганській середній школі 
існує зовсім недавно. Але по допомогу до нас звертається 

багато людей, рідні яких загинули в роки Великої Вітчизняної 
війни. «Допоможіть знайти могилу...» Листи з таким прохай* 
ням до нас надходять майже кожного дня. І ми шукаємо 
В архівах, у військкоматі, а то й просто за
питуємо у старожилів.

Одного разу нам прийшов сімейний лист. 
Чотири брати Тертички з Дніпропетровської 
області розповіли нам про свого батька, 
який захищав Луганку і не повернувся з 
війни. «Чи не відоме вам місце поховання 
нашого батька?» — запитували вони в кін
ці листа.

ВІДПОВІДЬ НЕ ЗАБАРИЛАСЯ
Відповідь не затрималась. У військкоматі 

ми довідались, що воїн Тертичко похований 
у братській могилі Луганки.

Багатьом сім’ям ми повідомили місце поховання їх близь-

Ці паркі і винахідливі, гомінливі і серйозні молоді мешканці мо
лодого міста Кремгеса, як і їх однолітки, ноатомно йдуть дорогою 
революційних, бойових і трудових подвигів радянського народу. 
Славні партизанські шляхи вони нерідко проходять, як учасники 
воєнізованої гри, І ті авртнзанські стежки оживають романтикою а 
походах,

ВІК-НЕ ПЕРЕШКОДА
Взяла старт спартакіада «Здоров’я», яка 

проводиться між будинкоуправліннями об
ласного центру. Вже відбулись змагання з 
волейбола. Серед чоловіків місця розподі
лились так: І місце — команда будннкоуп- 
равлін«я № 7, II місце — будинкоуправлін
ня № 6, III місце — будинкоуправління № 1.

Серед жінок сильнішими виявились во
лейболістки будинкоуправління № 1. На 
Другому місці команда будинкоуправління 
№ 6, на третьому — будинкоуправління 
№ 3.

В командах, які виступали в змаганнях, 
можна було зустріти волейболісток різного 
віку. Так, команду будинкоуправління № З 
очолювала 54-річна О. Ф. Петрова. В інших 
командах грали дівчата, яким сповнилось 
по 17—18 років. Отже, можна сказати, що 
волейболу підвладні люди різного віку.

А. ПЄТУШКОВА, 
інструктор Кіровоградської міської 
ради Союзу спортивних товариств 
і організацій.

ЧЕТВЕР 13 липня. Перша про
грама. 17.00 — До 50-рІччя Вели
кого Жовтня. «Червоні галстукмв. 
КІнонарие про зпіт піонерів Ук
раїни. (К). 17.20 — «Жива сріб
ло». КІнонарие. (Донецьк). 17.30— 
Для школярів. «Так ми еідпочн- 
ваамо». (Чернівці). 17.50 — Теле- 
вісті. (К). 18.20 — «Прожекторе. 
(Кіровоград). 11.33 — Телефільм. 
(Кіровоград). 19.00 — Першість 
СРСР і футбола: вТорпедо» (Мо
сква) — «Шахтар» (Донецьк). В 
перерві —тепеновини. ІМ). 20.45- 
Теленовини. (М). 21.00 — «Світ
сьогодні». (М). 21.30 — М. Ірчан
— «Підземна Галичина». Спек
такль Львівського театру Імені 
М. Горького. (Львів).

П’ЯТНИЦЯ, 14 липня. Перша 
програма. 11.00 — ТелееІстІ. |К|. 
11.10 — Республіканський фести
валь художньої самодіяльності. 
(К). 12.10 — Художній фільм «Че
рез 20 рокіа». (Кіровоград). 16.50
— Телевізійна агентство «Піоне
рів». (Москва). 17.20 — «Жовтня». 
Мультфільм. (К). 17.30 — «Для 
спорту 1 відпочинку». Репортаж з 
бази Укрспортторг. (К). 18.00 — 
Телереклама. (Кіровоград). 18.05
— Художній фільм «Через 20 ро
кіа». (Кіровоград). 19.30 — Еста
фета новин. (М). 20.30 — «Паліт
ра». Художник Овчинников. (К|.

21.15 — «На ланах широких». (Кі
ровоград). 22.23 — Телефільм 
«Іду за Гашеком». (Кіровоград).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.10 — «Ти 
не сиротав. Художній фільм. (К). 
16.30 — До 50-рІччя Великого 
Жовтня. «Вітрила революціїв. 
(Дніпропетровськ). 17.00 — До 
50-рІччя Великого Жовтня. «Мета
лурги України«. (Дніпропет
ровськ). 17.40 — Тези ЦК КПРС

До 50-рІччя Радянської влади. 
(М). 18.00 — ТелееІстІ. (К). 18.20 
— Тиждень Киргизької РСР у Мо
скві. Відкриття національного свя
та Киргизії. Репортаж з ВДНГ. 
|М). 19.20 — Програма передач. 
|К). 21.15 — До 50-рІччя Велико
го Жовтня. Програма українсько
го телебачення, присвячена Дню 
Черкащини. (К|. 22.50 — «Жни
ва — ударний фронте, (Дніпро
петровськ). 23.00 —, Концерт.
(Дніпропетровськ).

ких, що не повернулися з війни.
В. О. Івлєву з Донецька, Н. І. Акімовій з Вінницької області 

і багатьом іншим штаб сповістив, де поховані їх рідні. Це — 
братська могила в Луганці.

Л. ЛІСКОВСЬКА, 
член штабу «Червона гвоздика».

Пошта „Червоної гвоздики“
Розгромлений під Сталингра

дом фашистський звір намагав
ся установити рівновагу сил. До 
лінії фронту німці гарячково 
підкидали ешелон за ешелоном 
з технікою і живою силою. 
Наше командування вирішило 
залишити фашистів без підкріп
лень, перерізати залізничну лі
нію Лиха — Сталінград. А для 
цього треба було оволодіти ху
тором Перебойним, розташова
ним, на пануючій висоті на пра
вому березі Північного Дінця.

Чотири рази з рук в руки пе
реходив цей важливий страте
гічний пункт. Одним з •перших 
під свинцевим вогнем піднімався 
в атаку уродженець села Шпа
кового, Новомиргородського 
району, Кіровоградської облас
ті Федір Степанович Павловсь- 
кий. Не судилося воїну побачи
ти і відчути радість перемоги 
над ворогом: в цьому бою він 
загинув. В 1957 році останки 
воїнів, які полягли під Пере
бойним, були перенесені на ху
тір Верхню Ясинівку.

Ось уже третій рік ми зби
раємо відомості про героїв пе-

Тут могила 
Федора 
Павловського

ребойновських боїв. Ми від
найшли 27 імен воїнів, полег
лих під Перебойним, а також 
живих учасників цієї битви.

Ми звертаємося з великим 
проханням до слідопитів Кіро
воградської області допомогти 
нам відшукати близьких і рід
них Федора Степановича Пав
ловського, бо хочемо з ними 
листуватися. Будемо дуже ра
ді, якщо взнаємо, що серед 
земляків Федора Степановича 
є воїни, які билися за нашу 
землю.

За дорученням слідо
питів 5 «А» класу Бог- 
данівської середньої шко
ли, Каменського району, 
Ростовської області

Валя БОГДАНОВА, 
Гриша ПАВЛЕНКО.

ЩЕ ЗОВСІМ НЕДАВНО фор
туна була нашим незмін

ним супутником. На всіх зма
ганнях ми займали призові міс
ця. Грамотами і подяками нас 
засипали. А все закінчилось, як 
у казковому сні.

Я намагаюсь пригадати, з чо
го почалася смуга невезіння. 
І пригадую наші останні зма
гання з футбола. Прийшла я на 
стадіон, коли гра була в розпа
лі. Те, що я побачила, мене об
разило до глибини душі. Проти 
нашої дворової команди — 
хлопчаків — грали «дяді». Ка
чали наших1 футболістів по по
лю, як м'ячі. Ледь дочекав-

У СЕМИ
НЯНЬОК
шіісь кінця першого тайму, я 
підійшла до судді (він же го
лова міської ради Союзу спор
тивних товариств і тренер на
ших суперників) Тимофеева.

— Що це за команда грає з 
нашою? — запитала я в нього.

— Із Черемушок, — відповів 
мені Тимофеев.

— А який вік футболістів?,
— Хочете третє місце? Без 

змагань? Тоді мовчіть, — за
мість відповіді почула я.

Боюся, що зараз не зможу 
передати дальшу нашу розмо
ву з Тимофєєвим. Але з того 
дня паша футбольна команда 
розпалась повністю, а Тимофеев 
почав переманювати кращих 
наших гравців у свою команду. 
Так трапилось із футболістом 
Ковтуном.

Так керівники міської ради 
Союзу спортивних товариств 
«допомогли» нам в організації 
спорту. А далі й пішло. ІІа нас

скоса почали поглядати з Па
лацу піонерів. Перше, шо вонц 
зробили, — це позбавили нас 
керівника школи класичного 
танцю. Міськком комсомолу і 
свою частку вніс. Шість років 
направляв до нас піонервожа- 
тих, а тепер вирішив перевести 
нас на «самообслуговування».

Але найцікавіше те, що її на
ші шефи (школи № 24 і 31) від 
нас відцурались. Єдиним ста
більним заходом у нас була 
ранкова зарядка. Проводили її 
викладачі фізкультури згада
них шкіл. А ось 1 липня на на
шій спортивній площадці вже 
не чути закличного маршу. 
«Красуються» зараз на ній два 
здоровенні контейнери для сміт
тя. Єдине, що в нас залиши
лось, — це гурток крою і шит
тя.

У семи няньок, кажуть, дитя
без ока. Так трапилось і з на
шою піонерською кімнатою тре
тього будинкоуправління.

Ми, члени жіночої ради, час
то говоримо про це. Можливо, 
й паша вина є в тому, що ро
бота загальмувалася. Але мені 
здається, що ми зробили все 
від пас залежне: добились
приміщення, обладнали спор
тивний майданчик, закупили 
спортінвентар, організували біб
ліотеку. Створили умови для 
справжньої роботи з дітьми 
при будинкоуправлінпі. І во
на була. Нас ставили у при
клад. поширювали наш досвід. 
В 1964 році наше будинко
управління ввійшло в першу 
десятку Союзу, за шо було на
городжене грошовою премією і 
Грамотою ЦК комсомолу. Те
пер це тільки приємний спомин.

Я вже пороги пооббивала і в 
раді спортивних товариств, і в 
міськкомі комсомолу, і В ше
фів. Але...

Т. БУЙНОВА, 
голова жіночої ради бу
динкоуправління № 3.
м. Кіровоград.
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люблю прозорість...» ЗАПИТАННЯ: Коли

№ 82 (782)

Відомий московський поет, 
який видав иемапо поетичних 
збірок, вчився у видатних май
стрів слова, сидить ось перед 
нами і говорить:

— Давайте побудуємо свій 
вечір у формі запитань І від
повідей. Адже я можу розпо
вісти ТС, що вам відомо...

Учасники зустрічі з Олексі
єм Марковим, яка відбулася 
в редакції «Молодого комуна
ра«, з великим задоволенням 
відгукнулись на таку пропози
цію. Відповіді поста даємо о 
стислому викладі.

ЗАПИТАННЯ: В останні роки 
поетична молодь особливого 
значення надає формі вірша. 
Яке до цього ваше ставлення!

ВІДПОВІДЬ: Ви знаєте, Щ° 
таке форма для твору. Але 
мені чомусь врізались у па-

м’ять слова Блока, який гово
рив, що справжній талант 
складне робить зрозумілим, а 
бездара прописні Істини праг
не сказати незрозумілими 
словами. Якщо у вірші занад
то відчувається форма — то 
це ніби прокурене повітря. 
Прокурене — значить, не здо
рове.

ЗАПИТАННЯ: Заявляє про
себе той, хто заявляє відразу, 
хто відкидає традиції!

ВІДПОВІДЬ: Віддаю перева
гу тому, хто, входячи в храм, 
скидає шапку. Були такі, що 
входили, виламуючи двері, але 
на цьому виламуванні й закін
чилася їх література. Хочу на
гадати східне прислів’я: «Хто 
не поважає своїх батьків, той 
помирає під тином».

друкуватися пізно, може це 
позначитись негативно на- долі 
таланту І

ВІДПОВІДЬ: Пізнє друкуван
ня шкідливе, як і раннє. Зби
рай урожай своєчасно.

ЗАПИТАННЯ: Хто з україн
ських молодих письменників 
викликає у вас найбільшу сим
патію!

ВІДПОВІДЬ: Ясні І прозорі. 
Хотілося б, щоб були поряд 
І співаки, і філософи, люди 
різних уподобань. Щоб одне 
не виключало Інше. Підкрес
люю: це мої чисто суб’єктив
ні думки...

ЗАПИТАННЯ: Як вас зустрі
ло Кіровогрьдщнна!

ВІДПОВІДЬ: Видно, що во
на перенесла дуже багато. 
Особливо у минулу війну. Во
на дуже гостинна. Ця гостин
ність межує з ласкою.

так. Сьогодні в руках уч-
Ноогородківського району 

сконструйована ним самим, а

Алексей МАРКОВ

ЧЕЛОВЕК
Человек, человек, что же ты улыбнулся 
Там, где надо бы плюнуть пройдохе 

в лицо, 
Человек, человек; что же ты изогнулся 
Перед самым подлейшим из подлецов? 
Человек, человек, почему ж. промолчал 

ты 
Там, где надо бы. надо бы голос поднять. 
Разве ставить годится на совесть 

заплаты? 
Расползутся заплаты опять и опять. 
Человек, человек, как же вышло, 

что струсил?
Перед истиной так оробел, оплошал, 
И с отпетым бесчестьем в невольном 

союзе 
Невиновного друга не поддержал. 
Человек, человек, разве это годится, 
Чтоб тянулась рука, как слепая раба, 
Ведь рука называется, помни, десницей, 
От которой у гадов трещат черепа. 
Человек, как в пустыне голодной 

и душной 
Стебелек проростает от капли воды, 
Так от ветра сражений с тупым 

равнодушьем 
Человеческих помыслов всходят цветы. 
Человек, человек, оправдаться нам 

нечем, 
Если мы проживем на отлете свой век. 
В бон за дерзкую суть человечью, 
За великое званье твое, человек!

В одиночку, мол, доедет: 
Жил не как народ, особо!.. 
Только печи дым вздымали 
Ввысь, как будто обелиски. 
Стало больше в них печали, 
Да и небо стало низким! 
...Старики, сверяя.время: 
«Часики-то Арсик.сделал, 
По своей еще системе! 
Доверяться можно смело!» 
«Сколько лет с того апреля, 
Ка'к его средь нас не стало, 
А отстукивают время... 
Мастеров подобных мало!»: 
Пьют водицу и помянут:. 
«Был мастак бурить колодцы! 
А теперь бурят-то спьяну, 
То-то муть наружу льется!» 
«Был, конечно, Арсик резким! 
Но ведь прямо, не заглазно. 
Вся душа без занавески, 
Склок не ляпал.понапрасну!» 
Время вышло: помер Казик. 
Шли за гробом чин-по-чину, 
И, цветами холм украсив, 
На поминки люд отхлынул! 
Не дошли еще до дому: 
Расползаться стали платья! 
Надо ж казусу такому- 
Получиться! Вот проклятье!..
— Куманек, да что же это! 
Швы ползут, да больно шибко! 
Голоса куме ответом:
— Казик шил гнилою ниткой! 
Мол, уйду, и взятки-гладки. 
Сраму мертвые не имут!
...А каким в словах был сладким! 
Мало жару, много дыму! 
Там, где Арсик похоронен. 
Зреет красная рябина, 
Держит пламя на ладонях 
Крест, простершись

над стремниной. 
Казик? Что же, Казик сгинул! 
Лишь полынь цветет кудлато, 
И как нитки, паутина 
Липнет к беглым поросятам!

лайнера. Фото І. ПРЯДУНА.

Захоплення авіацією починається саме 
ня 7 класу Верблюзької середньої школи 
Станіслав Дзямбн — модель літака, с— 
завтра, можливо, з-під його руни вийдуть креслення швидкокрилого

ПУТІВКА
своєно звання майстра 
спорту) він створив 
центральних підступах 
воріт надійний заслін, 
який оозбилася не одна 
атака суперників. З дня на 
день підвищує свою май
стерність юний дебютант 
Борис Білоус.

Душею команди можна 
назвати півзахисника Сергія 
Галояна. Невтомний, агре
сивний, технічний, він грає 
по всьому полю, коли по
трібно, з’являється в захис-

В ПЕРШУ

Останні три матчі «Зірка» 
провела, ніби прагнучи ска
зати своїм прихильникам: 
«Дивіться, чого я варта». І, 
дійсно, команда провела фі
ніш першого "кола, як доб
рий стайєр, який вміло роз
поділяє свої сили на всю 
дистанцію, а наприкінці її 
на радість уболівальникам 

і робить різкий спурт, зали- 
I шаючи позаду себе супер

ників.
Отже, перемоги над він

ницьким «Локомотивом», 
«Трудом» і «Соколом» пере
сунули нашу команду з де
сятого на п’яте місце в під
групі. «Зірка» має вісім ви
грашів, шість нічиїх, п’ять 
поразок, набрала 22 очки. 
Зрівняємо це з підсумками 
першого кола минулого ро
ку. Тоді у команди було ли
ше 2 виграші, 8 нічиїх, 7 по
разок. Вона набрала 12 очок 
і знаходилася на 18-му місці 
в підгрупі.

Одним з найважливіших 
підсумків першого кола 
слід вважати те, що до його 
фінішу визначився праце
здатний, бойовий, по-спор- 
тивному агресивний колек
тив. Якщо на початку сезо
ну наставникам команди 
доводилося експерименту
вати в пошуках кращих ва
ріантів використання і ----
СГсІНОВКИ 

здається, 
мхця.

Рівно і 
дійно проводять матчі 
роторі Володимр Вебер і 
Георгій Бурсаков. Захист 
групується навколо Миколи 
Кольцова. Разом з Анатолі
єм Кравченком, (якому, до 
речі, минулого тижня при-

здебільшого

результатів 
окремі кур-

воро- 
весь 

неї 
Але

на- 
во-

роз-
гравців, то тепер, 
все стало на свої
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АРСИК 
II КА«И1К
Жил да был, как говорится, 
На селе беспалый Арсик. 
Небольших полетов птица, 
Да взлетишь с болота разве? 
Дом — как прорва. То пеленки. 
То гниет на крыше дранка, 
Тб нет сена коровенке, 
То с похмелья длится пьянка! 
Мастер был на все он руки: 
Часовщик, печник и слесарь... 
Не по правилам науки 
Делал все, но с интересом! 
Лишь одна была морока, 
Лишь одна была накладка: 
Словно черт толкал под локоть, 
Резал встречным правду-матку! 
«Видел ночью, как из леса 
Ты, сосед, тащил березу! 
И какого же ты беса 
Сводишь красоту под носом?..». 
Выпалит другому Арсик: 
«А зачем ты стал партийным?
Чтоб на должность легче влазить, 
Пусть, мол, гнут другие спину?!» 
Ну, сказал бы полукавейі 
Нет, паршивец, режет прямо... 
Только смерть одна исправит, 
Усмирит таких упрямых! 
То ли дело швейка Казик — 
По делам портняжным дока! 
Он живет с людьми в согласье, 
Улыбается широко.
И покладистый, и чуткий, 
Все-то шутки-прибаутки: - 
Что портной тебе изгадит. 
То хитрец-утюг загладит!
Горб и доктора не лечат — 
Выправить горбатых может! 
Ежели рознятся плечи — 
Ваты под плечо подложит! 
Правда, не без недостатков: 
За глаза порой «строгает»... 
Но не прямо же, не гадко! 
За глаза царей ругают! 
Помер Арсик. И соседи 

Не пошли, скорбя, за гробом:

СІМ ДНІВ
ПОЄДИНКІВ

ПІТНІ

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 

орган Кироюградскогс 

обкома ЛКСМУ

ті, підключається в напад. 
В ланці з Галояном краще 
показує свої здібності Вік
тор Сучков.

І, нарешті, про напад. 
Досвідченість Миколи Ко- 
рольова тут вдало поєднує
ться з таранними діями Вік
тора Ступака і технікою 
Віктора Квасова. Недарма 
вони кращі бомбардири 
команди: на рахунку Коро- 
льова п’ять голів, у Ступа
ка і Квасова — по чотири.

На нашу думку, корисні
ше сказати про недоліки, 
які характеризують коман
ду в цілому. «Зірку» спра
ведливо називають грозою 
лідерів. Адже вона завдала 
поразки киянам, дніпропет- 
ровцям, вінничанам, 
нежцям, які майже 
час знаходяться вище 
в турнірній таблиці,
саме ця обставина повер
тається проти самої «Зір
ки». В усякому разі на цьо
му фоні зовсім невиправда
ними с програші «Авангар
ду», «Шиннику», калузько
му «Локомотиву».

В чому ж справа? Недав
но мені довелося бесідува-

Протягом тижня, з 2 
по 9 липня, в Кірово
граді проходила XVII 
Спартакіада учбових за
кладів цивільної авіації 
СРСР. Майбутні авіато
ри Кіровоградської шко- ' 
ли вищої льотної підго
товки в упертих поєдин
ках здобули друге місце 
серед команд середніх 
учбових закладів, посту
пившись лише своїм су
перникам із Риги. Вони 
весь час переслідували 
команду-лідера, і лише 
програш футболістів у 
передостанній день зма
гань позбавив наших 
земляків почесного зван
ня чемпіонів Спартакіа
ди. Третє місце завоюва
ли спортсмени міста 
Єгор’євська.

І в окремих видах зма
гань команда нашої 
І1ІВЛП виступила вдало.

За нею — перше місце з 
баскетбола, друге — із 
спортивної гімнастики і 
футбола, третє — з во
лейбола, четверте — з 
легкої атлетики.

В особистому заліку 
непоганих 
домоглись 
санти. Так, на стометров- 
ці В. Березанськин був 

другим, його результат— 
11,1 секунди. Третє міс
це в метанні диска за
воював Г. Лобжинідзе. 
Судді зафіксували ре
зультат 41 м 80 см. 
С. Крилов подолав чо
тириста метрів за 51,2 се
кунди. На цій дистанції 
він був переможцем.

Серед вищих учбових 
закладів місця розподі
лились так: 1 місце — 
м. Київ, II — м. Рига, 
ПІ — м. Ленінград.

Б. БОЛТЯНСЬКИЙ, 
головний секретар 
Спартакіади, суддя 
республіканс ь к о ї 
категорії.

колегу 
свій час 
тих, хто 

невда-

ти на цю тему з ветераном 
кіровоградського футбола 

Е. Додіним. Він згадав сво
го футбольного 
П. Леснова, який в 
говорив на адресу 
прагнув виправдати
чі різними об’єктивними 
причинами: «Треба грати».

Ці два слова Інколи під
ходять і для «Зірки». Но 
лише з лідерами, а з будь- 
якою командою треба грати 
в повну силу,

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
ПЕРШОГО КОЛА

М О1 В Н П
СКА |К| 19 12 і 2 23—0 29
«Дніпро* 19 8 9 2 20—10 23
■Локомо

тив» (В) 19 10 4 3 29—19 24
•Мета-

лург» |31 19 7 9 3 22—11 23
«Зірка» 19 8 б 3 21—14 22
«Карпати» 19 9 4 в 22—13 22
СКА |Л| 19 7 В 4 20—15 22
•Трул» 1» 8 5 б 23—17 21
■Мета

лург» ПІ 19 7 7 3 17—15 21
• Сокіл» 19 7 і 7 16—12 19
■Молдова» 19 і 8 6 8—10 18
«Металіст» 19 7 3 9 17—18 17
■Волга» (Г) 19 3 11 5 7—9 17
«Авангерд» 19 4 9 б 12—15 17
СКА (О) 19 4 9 6 10—18 17
■Шинник» 19 7 2 10 15-21 16
■Локомо

тив» (К) 19 3 5 9 16—25 15
«Суднобудів

ник» 19 2 10 7 8—18 14
•Таврія» 19 4 4 11 19—36 12
«Волга» (К) 19 2 5 12 9—30 9

Підсумки першого кола 
свідчать і про гіршу гру на
ших земляків на виїздах. 
Адже з 22 очок вони набра- 
ли на чужих полях лише 
вісім. З восьми виграшів 
тільки два здобуті в гостях.

Радують успіхи дублюю
чого складу і юнаків з гру
пи підготовки молодих фут
болістів. Дублери весь Ч0С 
лідирували в підгрупі і за
кінчили перше коло пере
можцями. У них 31 очко з 
38 можливих.

Ще кращі показники в 
юнаків. Вони виграли пер
шість зони, набравши 18 
очок з 20 можливих і випе
редивши своїх найближчих 
суперників — нікопольський 
«Трубник» — на 8 очок.

Починаючи сезон, керів
ництво «Зірки» і футболісти 
поставили собі за мету бу
ти В першій десятці підгру
пи. Підсумки першого кола 
дають можливість сподіва
тися на краще.

М. МАР’ЯН ЕН КО.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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