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ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
ПРОФСПІЛОК

Пленум Української Республіканської ради 
професійних спілок, який відбувся 11 червня 
в Києві, обговорив питання про дальше поліп
шення роботи культосвітніх закладів респуб
ліки. З доповіддю виступила секретар Укр- 
профради Л. К. Шелдрик.

Пленум розглянув також питання про захо
ди по викопаним постанови травневого ( 
пленуму ВЦРПС «При поліпшення роботи 
профспілок по державному соціальному стра
хуванню». Доповіді, зробив секретар Укр- 
профради Є. І. Єфременко.

По обговорених питаннях прийнято відпо
відні постанови.

На пленумі виступив з промовою кандидат 
у члени Політбюро ЦК КП України, голова 
Укрпрофради В. К. Клименко.

(РАТАУ).

Пленум ЦК ВЛКСМ
12 червня ц. р. у Москві відбувся IV Пленум ЦК 

ВЛКСМ.
Пленум обговорив питання «Про заходи по вико

нанню рішень квітневого (1968 р.) Пленуму ЦК КПРС 
і Постанову ЦК КПРС «Про роботу Красноярської 
крайової партійної організації по керівництву ком
сомолом». З повідомленням в цьому питанні висту
пив секретар ЦК ВЛКСМ Б. М. Пастухов. У дебатах 
виступили В. П. Трушин — перший секретар Москов
ського міськкому ВЛКСМ; О. С. Капто — перший 
секретар ЦК ЛКСМ України; Р. В. Ніколаєв — пер
ший секретар Ленінградського обкому ВЛКСМ; 
О. В. Зінченко •— помічник начальника головного 
політичного управління Радянської Армії і Військово- 
Морського Флоту по комсомольській роботі; О. М. 
Колесниченко — перший секретар Красноярського 
крайкому ВЛКСМ; У. Джанібеков — перший секре

тар ЦК ЛКСМ Казахстану; Л. Л. Борткевич — пер
ший секретар ЦК ЛКСМ Латвії.

Пленум затвердив заходи по виконанню рішень 
квітневого (1968 р.) Пленуму ЦК КПРС і Постанови 
ЦК КПРС «Про роботу Красноярської крайової пар
тійної організації по керівництву комсомолом».

З інформацією про хід підготовки до IX Всесвіт
нього фестивалю молоді і студентів «За солідар
ність, мир і дружбу!» виступив голова Комітету мо
лодіжних організацій СРСР Г. І. Янаєв. Пленум 
схвалив роботу радянського підготовчого комітету.

Пленум розглянув також організаційні питання.
У зв язку з обранням С. П. Павлова головою цент

ральної ради Союзу спортивних товариств і органі
зацій СРСР Пленум увільнив його від обов’язків пер
шого секретаря і члена Бюро ЦК ВЛКСМ.

Першим секретарем > членом Бюро ЦК ВЛКСМ 
Пленум обрав Є. М. Тяжельникова.

У зв'язку з переходом на іншу роботу Пленум 
увільнив від обов'язків секретаря і члена Бюро ЦК 
ВЛКСМ М. І. Журавльову.

За великий вклад у комуністичне виховання мо
лоді і велику роботу по розвитку Комуністичної 
Спілки Молоді С. П. Павлов обраний почесним чле
нов ВЛКСМ, нагороджений Почесним знаком 
ВЛКСМ і занесений в Книгу пошани ЦК ВЛКСМ.

За великий вклад у комуністичне виховання моло
ді і багаторічну роботу в комсомолі М. І. Жураа- 
льоаа нагороджена Почесним знаком ВЛКСМ.

У зв’язку з переходом на партійну роботу Пленум 
увільнив від обов'язків членів Бюро ЦК ВЛКСМ 
Ю. М. Вєрченка і Ю Н. Єльченка.

Пленум увільнив від обов язків члена Бюро ЦК 
ВЛКСМ В. Г. Ярового.

Пленум обрав членами Бюро ЦК ВЛКСМ О. С. 
Капто — першого секретаря ЦК ЛКСМ України і 
Г. І. Янаєва — голову Комітету молодіжних органі
зацій СРСР.

У роботі Пленуму ЦК ВЛКСМ взяли участь член 
Політбюро, секретар ЦК КПРС М. А. Суслов, секре
тар ЦК КПРС І. В. Капітонов.

(ТАРС).

I ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ТВОГО СУЧАСНИКА
І

ЦІНА
ЛІРИКИ
В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИХ ШАХТАРІВ ічммН

в шахту 
вугілля

Це було рік тому. Я летів під землю, згаду
ючи всіх своїх рідних — і далеких, і близьких. 
Поруч сидів спокійний, як Будда, інженер. 
Щось мені пояснював, щось питав, та я нічо
го не чув, окрім органа, звуки якого летіли з 
усіх боків. «Звідки тут бути органу? — про
майнуло, — Може, то сама земля і є найди- 
вовижнішим музичним інструментом, якому 
ще й назви нема...»

Та раптом орган замовк. Повіяло вологим 
повітрям, щось гуркнуло востаннє і — тиша.

— Звідси — пішки, — наче здалеку, донісся 
голос інженера.

Це було рік тому. Я вперше спустився 
№ 2—3, вперше побачив, як іде на-гора 
олексаидрійців.

Потім ще не раз доводилось бувати під землею на 
Донбасі, але ота перша подорож запам’яталась на- 

I завжди. Я ходив і на повний зріст, і пригинаючись, 
і весь час у голові сиділо: «Про іцо думають шах
тарі в що мить, кожного дня, про що?». 1 раптом

почув:
— Іване, як міркуєш, де краще весілля про- 

! вести, вдома, чи, може, на природу поїхати 
всім товариством?

Відповіді недочув. Тільки подумав: «Цікаво, 
яка в цього хлопця наречена, красива, ма
буть».

А потім знову земля. 1 сонце. Яким же воно 
відразу здалося святковим, наче у сонця був 

і день народження. А може, в цьому і є сенс 
> шахтарської професії: незважаючи на трудно-

щі, на важку, іноді небезпечну працю, кожно
го дня бачити нове сонце, кожного дня бути 
присутнім на дні його народження?

«Моряки і шахтарі, як ніхто інший, 
жуть честь своєї професії». — Ці слова 
кова-Прибоя нагадав 
Ігор Урицький, коли я 
сандрії.

— Хочеш у цьому 
шахту N° 2—3 до комсомольсько-молодіжної 
бригади прохідників Адольфа Карпенка, — 
додав перший секретар Олександрійського 
міськкому комсомопу...

Кажуть, що шахтарі суворі люди, 
лірики. І справді, яка тут 
коли киркою та лопатою 
для майбутньої лави.

— Це залежить від того, 
ку, як її-бачити точніше, — горорив мені по
тім Адольф Карпенко, коли я поділився з ним 
своїми роздумами. ■— Звичайно, солов’ї і яб
луневий цвіт кожну душу 
далі хлопець, — але є й 
відчути тільки серцем, 
шахтарській, справі.

Взагалі Адольф не дуже _ .
знають на шахті. Навіть жартують з цього. Особли
во після його виступу по 
пощастило, а може, сонце допомогло...

їх семеро разом з бригадиром. Тут може 
виникнути справедливе запитання: чому семе
ро, а не десятеро 
бригади працюють 
повідати окремо.
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знов приїхав до

бере- 
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Олек-
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їм не до 
може бути лірика, 
розчищаєш місця

і
в

всі

на 
в ті

них 
умо-

вони 
і за- 
вда-

як сприймати ліри-

зачеплять, — вів 
інша лірика, її можна 
яке назавжди віддав

балакучий. Про це всі

телебаченню. Може, мені

більше, адже саме такі 
шахті. Про це треба роз-

О КОСЬ прислали в бригаду одного шахтаря. 
** Хлопці нічого не мали проти. Тільки за 
традицією перші дні з ним працював брига
дир. Саме клали тоді рейки. Чоботи у воді 
хлюпають. Дошки мокрі. Тут не те, ще в рука
вицях, а й голою рукою не завжди втримаєш 
вантаж. Працювати треба швидко. А новачок 
натяг рукавиці і мацає ту дошку, мацає — ні
як вхопити не може. Адольф допоміг раз, 
другий. Зробив зауваження. Реакції ніякої. А 
після зміни новачок ще й почав розпитувати,

скільки він у них матиме грошей...
І вже не один такий приходив. Звичайно, 

що в бригаді вони довго не втримувались. Ні, 
хлопці не створювали якихось особливих 
штучних труднощів, не навалювали 
більш, ніж треба. Просто ставили їх 
ви, в яких самі працювали.

Таких «новачків» було чимало, і
довго не втримувались. А їх як було, так 
лишалось семеро. Різних за характером і 
чею людей, яких об'єднала, мабуть, ота ліри
ка, яку не побачиш простим оком, яку треба 
читати серцем.

Працюють вони у різні зміни. Але майже щосубо
ти збираються. Цс вже у них традиція — проводити 
вихідні дні разом, сім’ями. Бо у кожного ж сім’я, 
діти. Щоправда, під час відпочинку не заведено го
ворити про роботу, але коли треба, то й тут не за
бувають про справи... ,

Якось проходили вони 56-й збірний штрек. 
Та раптом затягло мулом транспортер. Ситуа
ція майже безнадійна. Вести роботу далі не
можливо. Треба встановлювати транспортер. 
Начальник третьої підготовчої дільниці, на 
якій працює бригада, запропонував зачищати 
транспортер по всій довжині. Але крім того, 
що виконання цієї пропозиції було занадто 
трудомістким і зайняло б багато -масу, що 
могло статися й так, що після всього тран- 

• спортер міг не працювати.
Тоді Іван Шевченко запропонував 

це по частинах. Спочатку вивільнити 
транспортера, а потім вже й решту.

Творча думка завжди допомагає 
долати труднощі. Це вона допомагає бачити 
в їх нелегкій роботі і ту лірику, і ті обрії, до 
яких вони йдуть напередодні 50-річчя ювілею 
комсомолу. Зарзз хлопці взяли зобов’язання 
виконати річний план до цього ювілею.

І мені віриться, що вони додержать свого 
слова. Не знаю, яким буде в той день сонце. 
Але впевнений, що і того дня воно буде для 
кожного з них новим, неповторним.

Ю. КАМІНСЬКИЙ.

робити 
«хвіст»

бригаді

м. Олександрія. У

3‘ЇЗД 
ТОВАРИСТВА 

І„ЗНАННЯ“
МОСКВА. 11 червня в 

Колонному залі Будинку 
Спілок відкрився V з’їзд 
всесоюзного товариства 
«Знання*. Вже більш як 
два десятки років про
вадить велику пропаган
дистську роботу ця ор
ганізація. Тепер товари
ство об'єднує в своїх ря
дах понад два мільйони 
вчених, новаторів, діячів- 
культури. Близько 44 ти
сяч лекторів щодня ви
ступають перед аудито
рією більш як у *2,4 міль
йона чоловік.

Бурхливими оплеска
ми зустріли делегати ад
ресоване з’їздові приві
тання Центрального Ко
мітету КПРС. У приві
танні дано високу оцій- 
ку діяльності організа
цій у пропаганді полі
тичних і наукових знань, 
у комуністичному вихо
ванні трудящих. Визна
чено головні завдання 
роботи товариства на 
сучасному етапі кому
ністичного будівництва.

Із звітного доповіддю 
на з’їзді виступив голо
ва правління товариства 
академік І. Г. Артоболев- 
ський.

(ТАРС).

На фото? перші комсо
мольці Михайлівкн (зліва на
право)! Іван КАЛИНИЧЕНКО, 
Калении МАЙ БОРОДА, кому
ніст Хома ГУДЗЬ,
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НАРОДЖУВАЛОСЯ
СВ1ТЛОДЕННЯ...

Василь Сюзак, секретар Олександрів- 
ського райкому комсомолу^ стоїть посеред 
кабінету і читає менЦсвої оірші. То при
страсні рядки про людський неспокій, про 
народження в нашім степовім краю ново
го світлодення, то слова про смаглявих 
степовичок, що нині стелять молоду окра
су на своєму полі. Нарешті Василь кладе 
на стіл невеликий зшиток і знову до мене:

— Твоя мета якнайбільше дізнатись про 
перших комсомольців? Тоді їдемо в Єлиза- 
ветградківку. Саме там пролунав найгучні- 
ший заспів...

їдемо лісом. Василь раптом торкається 
моєї руки.

— Ні-ні, мчимо в Михайлівку, — куйов
дить короткий білястий чуб. — Організатор 
першого комсомольського осередку в Єли- 
заветградківці Каленик Олексійович Май- 
борода живе нині там. Тільки б застати йо
го вдома. Бо він хоч і пенсіонер, але завж
ди серед людей. То піонерам розповідає 
про далекі багряні весни, то зустрічається 
з молодими механізаторами, згадує, як ор
ганізовував колгосп зі своїми друзя/ли...

Та нам пощастило. Каленика Олексійови
ча застали на долині. Він стояв з косарями, 
радив, як краще приготувати сіно. Кажемо 
Майбороді про мету наших відвідин, і він 
кличе нас до хати.

Не поспішаючи, озброюється окулярами, 
потім подає мені кілька зшитків з полиня- 
ними обкладинками.

— Це — спогад про ті роки.
Перегортаю пожовклі сторінки. А він тим 

часом розповідає про свою юність.
...В селі — тривожний гамір:
— Ондечки на залізниці з'явилась ціла 

колона озброєних людей.«
— Невже німці?
А з гурту хлоп’я:
— Наші, наші! Червоні стрічки на кашке

тах...
Всі квапляться до залізничної станції. 

Тут — зустріч з червоноармійцями, що 
тільки-но. зійшли з бронепоїзда. Іван Гри- 
гір, Сава Кравець, Семен Тарасенко та Ка
леник Майборода намагаються стати якнай
ближче до військових. Хлопців помітив 
кремезний чоловік в шкіряній куртці. Під
моргнув їм. Та й по-російськи до Каленика:

МК

— Що, браток-українець, насурмонився 
так? Мати висварила?

Усміх спливає на устах парубійка:
— До вас у добровольці хочемо.
Поруч — регіт. Якийсь червоноармієць:
— Хто ж за тебе шаблюку носитиме, хто 

горобині гнізда нівечитиме?..
За михайлівських хлопців заступився не

високий на зріст чолов’яга з біноклем на 
грудях. Він уважно вислухав їх і згодився 
взяти до загону Савку Кравця та Каленика 
Майбороду.

Бронепоїзд залишив станцію Цибулеве. А 
через кілька днів на річці Тясмині — су
тичка з німецькими інтервентами. Там і 
одержав перше бойове хрещення шіст
надцятирічний Каленик. разом з бійцями 
другої роти він ішов в атаку, разом з ни
ми захищав міст від ворога.

Після бою командир сказав Майбороді:
— Уракаєш ти здорово. Тепер черга —• 

навчитись добре стріляти.
Коли був бій за село Бірки, то од куль 

Каленика Майбороди впав уже не один чу
жинець. Досвідчені кулеметники взяли 
хлопця у свій загін.

В перші дні квітня вісімнадцятого року— 
знову зупинка на станції Цибулеве.. Черво- 
ноармійців оточили з усіх боків вороги. З 
боєм вийшли з оточення. Проходили лісом. 
Майже щодня — сутички з бандами петлю
рівців. В одному з боїв Каленик зупинив 
французький танк «Рено». Вдруге мав по
хвалу від командування.

А невдовзі юний сміливець з Михайлівки 
був уже на бронепоїзді № 2. Червоноар- 
мійці одержали завдання стерегти район 
станції, не дати ворогові захопити склади.

До Єлисаветградської фортеці першим 
вирушив загін, яким керував молодий чер
воноармієць Каленик Майборода. Бандити 
одступили. А через кілька днів вони ото
чили бронепоїзд на станції Знам’янці. Пост
ріли з кулеметів і гармат дещо відтіснили 
ворогів. Але вони знову вибрались на плат
форму. Тоді зав’язався рукопашний бій. У 
ньому знову відзначилися хлопці з загону 
Майбороди.

...Червоноармійці верталися додому. 
Змужнілий у боях приїхав у Михайлівку і 
Каленик. Коли в Єлизаветградківці було ор
ганізовано комсомольський осередок, його 
--------------------& _______
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очолив він, Каленик Майборода, той, хто не 
раз дивився смерті у вічі, хто слухав по
лум'яні промови комісарів, хто водив в ата
ки своїх ровесників.

В селі — злидні, голод. А на станції Ци
булеве — чужі діти. Розхристані, замурза- 
ні. Каленик Майборода пропонує зібрати 
цих сиріт в один будинок. А Петро Прос- 
кура: . _

— То можна. Тільки чим прохарчуєш іх>
— Спробуємо випросити в дядьків.
Невдовзі — зустріч з Прокопом Цимба- 

лом. У нього було сорок кіп жита, кілька 
рундуків пшеничного борошна, повна ~клу- 
ня зерна. І Майборода запропонував йому 
виділити для дітей 20 пудів борошна. Цим
бал прибіднявся:

— Сам ледве перебиваюсь. Знаєш же, 
було тут господарів.

— А дітей вам не шкода?
Прокіп Цимбал мовчав. Тоді Каленик 

Майборода запропонував піти до цимбало- 
вих клунь. І куркуль злякався:

— Та якось же назбираю вам кілька пу
дів.

Хліб для дітей роздобули.
...Як вродило жито, як у хаті колишньо

го бідняка запахло хлібом, в Єлизавет
градківці пішла чутка про заручини. І не 
одні. До Каленика Майбороди приходили 
хлопці й дівчата.

—Неодмінно когось пришліть на весіл
ля, — просили. — Бо ті, з лісу, знову деш- 
поту можуть наробити. Хай хоч Ваня Кур
ченко з наганом навідається...

На весіллях був порядок...
...В хаті-читальні сільські комсомольці го

тувались до Жовтневих свят: драмгуртківці 
мали поставити водевіль, музиканти розу
чували мелодії маршів.

Того вечора Іван Цямрук запропонував 
обладнати в попівському хліві зал і сцену.

Піп згодився віддати комсомольцям хлів. 
Вони відремонтували його, повставляли 
вікна, вистелили долівку, зробили ослони. 
І святковий концерт хлібороби дивилися 
вже не на майдані, а в клубі.

...Далі — спомин про гуртування тсозів. 
Він — Каленик Майборода — голова комі
тету незаможних селян, знову збирав своїх 
активістів. І в Єлизаветградківці, Михайлів
ні інших сусідніх селах народжувалось но
ве світлодення, яке дарувало хліборобу 
надію на багатий ужинок, на щасливу до
лю.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

ОДЕРЖУВАТИМЕТЕ 
ГАЗЕТУ?

Відновлення передплати IеЧ 
на «Молодий комунар»
на 11 півріччя 1968 року

Райони, Відиоадепо
Міста (В Процент;,'іВільшанський |2;
Новоархангельськнй И7
Бобринецький
УСТИНІВСЬКНЙ 9|
Компаніївський ад
Знам’янський
Добровелнчківський 75
Олександрійський 7|
Новоукраїнський вд
Олександрійський 
Новомиргородський 67
Онуфріївський 65
Кремгесівський 63
Го.юванівський щ
Маловисківський 62
Кіровоградський 53
Долинськнй 52
Ульяновський 45
Новгородкіпський 45
м. Олександрія 43
Пегрівськнй 42
м. Кіровоград 37
Гайворонсьиий 21

* * ж
Редакція щиро дякує комсо

мольським активістам і праців
никам зв’язку Вільшанського, 
Новоархапгельського, Бобри- 
нецького, Устинівського районів, 
всім друзям газети, які подба
ли, щоб у другому півріччі не 
зменшилася кількість перед
платників «Молодого кому
нара».

Агітувати за газету — це. на
самперед, нагадати всім, у кого 
вона передплачена на півроку, 
що строк закінчується. Адже 
більшість читачів замовляла со
бі «Молодий комунар» вісім — 
дев’ять місяців тому, і аа таке 
нагадування люди будуть тіль
ки вдячні.

Про цю елементарну Істину 
можна було б не говорити, якби 
в усіх районах її пам’ятали. Та 
виходить інше« В ряді первин
них комсомольських організацій 
Гайворонського, Ульяновського 
районів, міст Олександрії та 
Кіровограда за іншими важли
вими справами випустили пи
тання передплати на «Молодий 
комунар».

Ще два тижні можна замов
ляти обласну молодіжну газе
ту на друге півріччя. Часу неба
гато, але, якщо по-справжньо
му взятися, його достатньо для 
стопроцентного відновлення пе
редплати. Перевір і ти, читачу, 
одержуватимеш свою х^'.ету 
після І липня чи ні; р<ЖУ за
був про закінчення ст^у пе
редплати — звернись до листо
ноші або в поштове відділення, 
тобі допоможуть передплатити 
«Молодий комунар».

КЛИКАВ 
„ЧЕРВОНИЙ 
ПОЇЗД“
Коли я зустрічаюся зі школярами, 

майже щоразу вони повідомляють мені 
якусь новину. І найчастіше — юні слідо
пити. Оце в Іванівні згадали мені про 
свого земляка Дмитра Тимофійовича Гу- 
ляєва, молодого партизанського ватаж
ка, який боровся з гітлерівцями в Біло
русії. Піонери листуються з білоруськи
ми дітьми, отримують листи від колиш
ніх партизанів.

1 ось в їх зошиті запис: «Д. Т. Гуляєв у 
серпні сорок першого року з групою бійців 
потрапив в оточення. Там, в Любанському і 
І'лузському районах Мінської області він згур
тував бригаду імені Олександра Невського. 
Незважаючи на те, що партизанів було зама
ло, вони вже в листопаді вигнали гітлерівців 
з Любаиі, розгромили ворожий гарнізон. А 
г.знмку народні месники вже мали чимало 
трофейної зброї: 200 гвинтівок, 7 кулеметів...»

1 далі: «17. II. 1942 року з групою партиза
нів Д. Гуляєв знищив загін поліцаїв, чимало 
гітлерівців у селі Долгому Старобінського ра
йону... Партизани побували в Кривоносах, 
Цвітному, Барборовому. І знову знищили 147 
фашистських солдатів і офіцерів...»

«У вересні 1943 року в одному з боїв з ні
мецькими загарбниками біля села Паничі, що 
неподалік Слуцька, Дмитро Гуляєв загинув. 
Йому посмертно присвоєно звання Героя Ра-

■ дянського Союзу.
’ Іменем Гуляева названа вулиця міста Со

ві лігорська, вулиця й середня школа в селищі 
L Старобіні. в Любанському районі е колгосп 
І імені Гуляєва».
1 Юні слідопити Олександрівни дізналп- 
г ся нещодавно про подвиг своєї землячки

Євдокії Григір. Дівчина по комсомоль
ській путівці поїхала на Донбас. Здобу
ла там кілька професій, стала прослав- 

і лепою шахтаркою. А з перших днів вій-
■ ни пішла па фронт, вчилася в льотному 
. училищі. Одним з перших боїв, у яко- 
? М.Х бРала участь молола льотчиця, був 
І бій з німецькими бомбардувальниками

неподалік станції Цибулеве. Ворожі лі- 
5 таки залишили район, де степом руха-
■ лись наші війська. Євдокія пролетіла над 
< Олександрівною, Михайлівною. їй дуже 
t хотілось, щоб мати Килина Василівна 
S побачила літак, який вела донька.
■ При першій можливості Євдокія Гри- 
[ гір зустрілась з матір'ю. Вона розпові

ла, що має чоловіка, льотчика, Дмитром 
звуть. А ще повідала, що скоро стане 
теж матір’ю.

— То ти вже не полетиш? — запиту
вала Килина Василівна.

Герой Радянського Союзу Дмитро ГУЛЯЄВ 
ґ

— Чого ж, на нашій землі ще неспо
кійно...

І вона полетіла. В небі над Карпатами 
в жорстокому повітряному бою спалах
нув її літак. 1 Євдокія більше не верну
лась до рідного дому.

Юні слідопити найбільше ведуть розмов про 
агітаційний «Червоний поїзд», який курсував 
у дев’ятнадцятому році на території Єлнса- 
ветградщини. Од колишнього бійця агітпоїз
да Фабіана Гаріна школярі дізналися про зу
стріч прославленої 51 дивізії, якою команду
вав Василь Блюхер, з культармійцями.

Тоді на станції виступали агітатори, 
потім дужий тенор співав армійські час
тівки, гармоніст тішив бійців «Яблуч
ком». Нарешті, завідуючий клубом, чер
воноармієць Воробйов вигукнув:

— Кінчай «Яблучко»! Зараз слухати
мемо запне промови Голови Ради На
родних Комісарів Володимира Ілліча 
Леніна.

Нові імена, нові біографії відкривають 
знову й знову юні слідопити. Подвиг тих, 
хто прожив свої молоді весни, оддав 
усього себе людям, посіяв на землі зер
на добра, дивовижним ліхтарем світить 
нині моєму ровеснику. І той, хто виру
шає сьогодні в дорогу, знає в яку ше
ренгу йому ставати.

Василь СЮЗЛК, 
секретар Олександрівського райко
му комсомолу.

ЛЕНІНУ
Сталось...

Сталося... 
Мільйони, 

вчувши голос дивний, любий, 
поєдналися в колоні, — 

в цеп серця свої зв'язали
і пішли 

на геройства
і на згуби,
бо в пітьмі їм ясно сялн 
ідеали.

Він стояв бадьорий, дужий
і вперед передавав 
волю маси — 
руку з криці, 
що ховала таємниці 

й гнівність люду, гнівність лав. 
Струменем зливались з вулиць 
на цяцьковані будинки 

молоді пролетарі, —• 
хижаки в кутки ховались

і боялись
глянуть сонцю просто в очі -« 

і, конаючи, вмирали, 
як кроти, в своїй норі.
Дзвонять, дзвонять перемогу. 

Схід і Захід — все в огні.
Глянь: Ідуть бойовики 

твердо, 
рівно, 
в ногу, в ногу, 
наче лицарі ясні.

Це твоє ім’я безсмертне -Ч 
очервонене шатро, 

міццю всесвіт огортає. 
Нам не страшно жить тепер! 
Хто це каже: «В домовині!» 

Буде так, як є вже нині: 
Людство встало 
і співає: 
«Ти — не вмер».

Під твоє крило велике, 
опромінене крило 

стали праця, 
рівність,

- воля,
кузня всесвіту кує:
«Браття! Смерті не було, 

той, хто в серці в нас тепер, 
хто засіяв пустку поля, 
той — не вмер!

Ти — між них — оцих повсталих 
що, будуючи, несуть 

Ленінізму заповіти 
і руйнують світ химер: 
бачиш, з лав бадьорих, 

сталих —
виникають моноліти —« 

Ти — не вмер!» 
1926 р.

ПРИЙДЕШНІМ
Минуть віки... На наші болі 
нащадок гляне крізь туман, 
1 зігре з книг життя поволі 
згадня про важкість наших ран.
Минуть віки... Бадьорі очі 
нових, усталених борців 
пже не боятимуться ночі 
й гнилої спадиіннн віків.
Минуть віки... Зміцніє воля
і розкує пролетаря,

ЧОЛОМ ТОБІ, 
МОЛОДОСТЕ!
ОЛЕНІ ЖУРЛИВІЙ —70

Комсомольська молодість Олени Ко
стянтинівни Журливої (Котової) співпала 
з першими роками Радянської Вітчизни. 
Завтра поетесі минає сімдесят. Ми зичи
мо ювілярці довгих літ, молодечої снаги, 
нових творчих здобутків.

Фото 1933 р.

з-над пейих меж нового поля 
засяє ясная зоря.
-Минуть віки... В погожу днину 
проводить будуть мирно час, 
але в тривожную годину 
згадають з гордістю про нас! 
З єднають нас безсмертні дії, 
ми рідні будемо брати — 
і ворог кров’ю лише змив 
свій шлях до чорної мсти.
Минуть віки... в зотлілих трунах 
лежати будемо в пітьмі, 
але в борцях, а цОВНХ комунах —1 
воскреснем ми!



Т РЕТ Я
ДОЧКА

Розкажу

частіше уявляю

розбили

глянь, як 
місці, де

роз- 
зби-

ПОЛІ 
соняшни-

’на Ноївна взяла іірісу аркушів 
в10"3». Новий цей клас 

Н1К всього ч,,тала у ньому 
мож»'^ літературу, А Ось зараз 
може безпомилково сказати: у Ко
вальовій суде п’ятірка, у Зборжо- 
вецької — теж. 7 н
л.п?.3„ялз п?Рший, що лежав зверху. 
мип5*Н/лК г- воїнн ~ прапороносці 
миру» (О. Гончар «Прапороносці»), 

”Р°читала тему твору і почала 
../і ти олівчем над кожним ряд- 

, готова одразу зупинитись, по
мітивши помилку.

Характер роботи виробив звичку 
слідкувати за правильністю напи
сання слів, за побудовою речень, 
розділовими знаками. Па зміст 
менша увага звертається. Але Ніна 
поівна_ на цей раз відступилась 
від Цієї звички. Цс трапилось само 
соОою. Одним духом, як кажуть, 
прочитала весь твір, а потім поди
вилась на титул, па прізвище. ‘Ек
заменаційна робота з української 
літератури Бойко Валентини», —• 

внвеДено рівним почерком.
Ьоико Валентина... Яка ж це? 

Ой, та це ж Валя... Справжній 
сюрприз. Усно вона теж завжди 
відповідала на відмінно. Але то 
були рядові п’ятірки. Твір же був 
незвичайний.

Характеризуючи образи Воронцо
ва, Черниша, Брянського, учениця 
добирала слова, які проникливо 
западали в душу, хвилювали. Так

—

НЕ ТІЛЬКИ 
ТЕОРЕМА
ПІФАГОРА

Хоч і відкладено порт
фелі до нового навчаль
ного року, але робота 
над підручниками три
ває. Як-не-як — екзаме
ни, відповідальна пора. 
В екзаменаційних листах 
з’явилися перші п’ятірки, 
та зараз не про них. Бо 
відмінна оцінка за вірне 
доведення теореми Пі- 
фагора, то ще не кругла 
пятірка. Учень мусить 
вміти застосувати її 
практично... Йдеться про 
ставлення старшоклас
ника до життя, про те, 
якими очима дивиться 
він на працю батьків, на 
своє рідне село.

Цього року в Попівській 
восьмирічці — 
пускіїий клас, 
учні вирішили 
тий. Це вже 
свого села, ( 

до інститутів та технікумів 

роки швидко, як журавлі зя
з РІЗНЯ

ЧІ стануть сьо- 
восьмнкласними? 

хлоп-

невеликий ви- 
Майже всі 

йти в дев’я- 
_ — крок від 
бо десятирічка 

аж в Онуфріївні. А там і 
д- :........
недалеко, бо пролетять Два 
роки швидко, як журавлі за 
осінню. Ото б зустріти тоді 
Миколу Уса, Петра ОІ——- 
ченка! Якими < 
годнішні і........... —
Стрункими, гарними 
цими. 1 обов’язково відбув
ся б такий діалог:

— Цей сад на трактор
ній бригаді посадив і ви
ростив наш клас, коли ми 
Ще навчалися в Полівці...

— Ось на цьому
ми проривали 
ки... >■'

— Ось тут 
квітник...

— Миколо, 
символічної На 
завжди ми зберігали де
сятки тонн металевого 
брухту — стоїть новень
кий трактор.

Я поясню хлопцям, що 
від прав- 

в тій
пра-

то подарунок 
ління колгоспу, що 
машині є частка і їх 
целюбності.

Щось не в міру 
фантазувалася. Он
раються на шкільному
подвір'ї Валя Фидра,
Микола Ріка, Ніна Бутен
ко... Збираються йти в 
поле, і мені відставати 
від них аж ніяк не гоже.

Надія ГОРОБЕЦЬ, 
старша піонервожата.

с. Погіівка.

Не

За

Мов

ПСІ 
ви- 
йо- 
всс

■ - 1 ■ 8 стор,
ДВА ВІРШІ

Ме-

можна писати тільки про того, ко
го любиш справжньою любов’ю.

А ось який висновок зробила Ва
лентина.

«А сьогодні всі народи, які ба
чили страхіття минулої війни, 
прагнуть робити все так, щоб вони 
не повторились, борються за мир. 
Вони закликають бути пильними 1 
берегти спокій на землі.

Радянський Союз очолює 
країни, які підтримують мир, 
ступає за повне роззброєння. 1 
го з кожним днем підтримує 
більше країн.

Я живу в Радянському Союзі, 
ні дорогі інтереси моєї Вітчизни, 
мого народу. Тому я теж з впев
неністю обіцяю, що буду все своє 
життя вести рішучу боротьбу за 
мир. Я приєдную свій голос до го
лосів усіх людей світу, які вима
гають припинення війни у В’єтнамі, 
до голосів борців за мир.

Почуття любові до народу, до 
Вітчизни ще більше захопило мене 
після того, як я прочитали трило
гію О. Гончара «Пропоропосці». Я 
зрозуміла, що тільки той живе по- 
справжньому, хто любить свою 
Батьківщину, любить мир 1 свободу, 
хто живе не одноманітним життям. 
Я хочу бути такою, як Брянський. 
1 я вірю, -що все життя буду та
кою, як Юрій, що ніколи, ні за яких 
обставин не зраджу своїм почут
тям».

Це вже кредо ЛЮДИНИ ІЗ зрілими 
поглядами, ясною метою, вірою в 
свої сили,

Ніна Ноївна відклала в бік уч
нівські роботи. їй стало якось так, 
ніби вона щось втратила. Дивно 
іноді виходить. Присвятив себе ви
ховній справі, навчаєш, спостері
гаєш. А тут вислизнуло з-під рук 
те, чого іноді роками шукаєш. Ад
же з Валі вийшов би хороший лі
тератор! То не біда, що вона не 
так красномовно розповість усно 
про те, що її хвилює. Цс буває ду
же часто з духовно багатими, емо
ційними натурами, яких скром
ність сковує в розмові. Зате на 
папері вони роблять чудеса. До та
ких належить і Валя.

Ніна Ноївна поділилась своїми 
думками з колегами.

— То дівчина особливого' скла
ду, — втрутився в розмову Дмитро 
Павлович Соломаха — вчитель іс
торії, класний керівник 10 «З». — 
Вона й з історії п мене менше 
п’ятірки не одержувала. От тільки 
скромна дуже. Занадто навіть. І 
це робить її непомітною, хоч вона 
і кругла, відмінниця.

Дмитро Павлович часто викликав 
дівчину на відвертість. Вона йому 
зізналась, що мріє після закінчення 
школи вступити до Уманського 
сільськогосподарського інституту 
на відділ садівництва і що з усіх 
предметів їй найбільше подобає
ться хімія.

Дмитра Павловича здивувало рі
шення дівчини. Ллє це здивування 
зникло з тієї хвилини, коли він 
довідався, що Валя — третя дочка 
Орсста Михайловича Бойка — трак
ториста колгоспу імені Шевченка 
с. Первозванівки. 1 що дві перші 
дочки його — Галя і Люба (теж, 
до речі, відмінниці) — вчаться 
цьому вузі. То Валя, мабуть, 
сімейній традиції 
цією ж стежкою...

В

БІЛІ КВІТИ
Білі квіти рясним 

мереживом
Обліпили гілки весінні, 
І тремтить на зорі 

пожежою
Пелюсткових світань 

одіння.
Біле полум’я йде у літо,
Мов з доріг до матусі 

діти..,
Дай же, весно, й для 

мене квіту,
Щоб не тліти — палкіш 

горіти,
Білі квіти — маленькі 

гасла,
Я кладу їх в долоні тихо, 
А назустріч — шалінь 

незгасна
Котить степом зелений 

вихорі

0
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НА ШКІЛЬНИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ СТОЛАХ — ЩЕ ДЕСЯТКИ 
«ЩАСЛИВИХ БІЛЕТІВ». Є МІЖ НИХ І ТРУДНІ, ТАКІ, ЩО ТРЕБА ДОБ
РЕ ПОМІЗКУВАТИ, ДОКИ ДІЙДЕШ ДО ВІРНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ 
ТЕОРЕМ, ЗАДАЧ, ХІМІЧНИХ ФОРМУЛ. І СТАРШОКЛАСНИКИ ДУ
МАЮТЬ... ПРО НИХ 1 ЙДЕТЬСЯ У ВИПУСКОВІ СЬОГОДНІШНІХ 
«вітрил».

ІІЕЗАБАРОМ і 
** стану десятиклас
ницею. А поки що 
складаю екзамени за 
дев’ятий. Та вже й за
раз приходить до мене 
думка: ким буду? Все 
дороги майбутнього. Уявляю, і не завж
ди бачу їх привабу. Отоді, щоб ясніше 
роздивитися, заглянути в завтрашній 
день — йду до своїх друзів-випускників.

Ось простують алеєю Алла Ткаченко, 
Люда Касса, Віра Шевченко... Подруги 
про щось гомонять. Спинилися.

— То що ж робити? — чую голос 
Світлани Онойко. — Може, зараз піде
мо?

Алла Ткаченко заперечила:
— В обідню перерву там нікого не 

застанемо. в
— Ну, гаразд. Завтра вранці, коли схо

дитиме сонце...
Я здогадуюся: мова йде про шефство 

над тваринницькою фермою № 1. І не 
варто мені брати під сумнів завтрашній 
ранок. Дівчата обов'язково прийдуть до 
доярок. Прийдуть, І знову я буду дума
ти. Чому вони всі ходять на ферму? 
Адже я впевнена, кожна з дівчат мріє 
про студентську аудиторію. Мабуть, мої 
подруги, які старші від мене лише на од
не літо, вже встигли взяти від дорослих 
оту рисочку, що зветься неспокоєм. Я, 
наприклад, поки що дружу лише з учня
ми. А вони мають приятелів і на заводі. 
Разом з робітниками проводять вечори- 
зустрічі з ветеранами праці, влашто
вують концерти.

Це я сказала кілька слів про подруг. 
Але було б несправедливо обійти хлоп
ців. З цього ж таки Ю-го «Б» класу. 
Взяти хоч би Валерія Чикуна. У корндо-

рі, де висить дошка добрих справ шко
ли, красується його фото. Це вій у най
тяжчу хвилину завжди готовий подати 
руку товаришеві.

Розповім лише про один випадок.
Була зима. Валерій і Віктор Кравчук 

пішли до лісу на прогулянку. Коли пе
ред хлопцями вже схиляли засніжені ві
ти дуби і клени, Віктор раптово спітк
нувся. впав.

— Вставай, — підійшов Валерій.
Але друг навіть очі не відкрив.
Що робити? Навколо — ні душі. Ли

ше сніг порошить, та телефонні дроти 
гудуть край дороги.

Вихід залишався один. І Валерій взяв 
товариша на плечі, глибоко провалюю
чись у наметах, рушиа до села.

А могло ж бути й по-іншому. Ой, що 
я кажу? Не такі легковажні ці десяти
класники, щоб залишати когось у біді. 
А тут і поготів — йшлося про ^киття 
друга!

Ще кілька екзаменів і — не буде в 
школі ні Віри Шевченко, ні Валерія Чи- 
куна, ні Миколи Жердія. Розлетяться 
по всіх усюдах, як птахи з гнізда.

І вийдуть до воріт матері.
І задивляться на дорогу вихованців 

учителі.
І мені буде якось дивно.., І
Добрим сумом заболить серце, доброю 

стежкою поведе до десятого.
Марія КИРИЛОВА.

м. Мала Виска, 
середня школа № 4.

в 
по 

вирішила йти 

четвертій школі м. Кіровогра
да, як і в усіх інших, зараз 
йдуть випускні та перевідні 
екзамени. Валя вже склала 
їри. 1 має три п’ятірки...

Повні пригорщі тобі щастя 
і удач, Валю!

Г. ПРОКОПЕНКО.

ніжність
хотілось печальної 

долі 
смерканням з ясної 

криниці,
Тільки серце моє 

мимоволі 
Брало золота з неї 

напиться.
І шукала тебе, шукала, 
Та й знайшла на лимані 

свіжім, 
цілюща вода, 

плескалась
У долонях прозора 

ніжність.
Лариса ЧЕРНЕНКО, 

випускниця Кірово
градської середньої 
школи № 6.

ро ОСИ впали на стіл, на 
аркуші з формулами, 

задачами. Втомлено по
клала голову на руки. За
мислилась. А 
пробив першу, 
що б’є він тривожно. І 
та<т йому 
кров, стугоніла у скронях. 
Втомилася, але заснути 
було несила: завтра (тоб
то сьогодні вже) екзамен 
з алгебри — перший у 
дев’ятому. Тому, мабуть, 
так неспокійно на серці, 
хоч підстав хвилюватися 
немає. «Спати? Ні, не мо- 
жуї» Майже до ранку ле
жала з розплющеними 
очима у мареві світлих кіс. 
Думала про щось зовсім 
неважливе. Під ранок за
снула, і мати бачила, як 
уві сні Ольга посміхала

ся, по-дитячому ще зов
сім, хоч і має шістнад
цять років,

...Витягла білет — важ
кий. Та всміхнулася не 
розгублено, а спокійно, як 
завжди в класі, коли від
повідала складне питання. 
В такі хвилини думка ста
вала гострою і відточе
ною. Ольга Кривова на
пружувала її, і чим склад
нішим було питання, тим 
впевненіше і спокійніше 
себе почувала. Боротьба з 
формулами не втомлюва
ла, а приносила дивне по
чуття сили своєї думки і 
знань, боротьба захоплю
вала. Ольга відчувала 
свою владу над зовні аб
страктними математични
ми знаками, які в разі по
треби вірно служили їй. 
Математика, фізика були 
для неї не сухими наука-

годинник 
Здалося, 

в 
пульсувала

ми, а мали свої таємниці, 
які вона все-таки розгаду
вала, Вона любила їх та<, 
як люблять щось захоплю
юче, хоча подруги з шос
тої середньої інколи цьо
го не розуміли.

Коли важка задача бу* 
ла нарешті розв'язана, 
Ольга всміхнулася, знову 
по-дитячому, але трохи

вуличний гамір 
міста увірвався в 

І хвилювання 
хвилею охопило

висока, гарно

таки

ФАНТАЗЕРИ
К<^3 Багато наш клас має традицій. - поча
ла Пим5-і — Та чи не станеться так, що ра
зом з нами переступлять шкільний поріг і вс 
ГаЛолааВ«рйозно, майже по-дорослому 

СТГР£се:хороше, то робить людина, завжди 
супроводжує п. хотілося б залишІ1т„ якусь 
~„„„ себе Ну скажімо, щоб і без пам’ять про сеое... пу, 

нас в школі жив наш ДУ ] вирішили
Гомоніли восьмикласні Д- Вонн мали 

посадити бі ія школи кі закінчує напрн-
вирлетати незвичайними... збирається біля 
клад, випускний клас школу,збирач^ться 
їих дерев. Не просто п^ХХ'им внхован- 
естафету добрих справ наймолодши 
цям_ першокласникам Ото. як иаае^ас 
бажання, приїздіть до нас. Р 
має відбутися цей РИТУ*-’’- ••х старшоклас-В думках я часто "«зтю своїх і наша 
ників фантазерами. Може, Це тому.п _ , ПСІ 
школа дуже мала — всього У по-
вони, як на долоні! На кожному крош

мічаєш їхні добрі вигадки. То вони в найлю
тішу заметіль оголошують похід у двори кол
госпних пенсіонерів, то дружною ватагою ра
зом з батьками йдуть на роботу в поле...

— Сто гектарів оброблених соняшників, — 
хвалиться голова місцевого колгоспу Гермо- 
ген Кирилові! ч.

Бачили, як голова розмовляв з одним пер
шокласником. «1 ти прийшов? Малий ше... 
М’яча б ганяв». «Та я з сестрою». «А руки 
чого в чорнилі? Хошсч, щоб соняшники цього 
літа не золотисю зацвіли... А з отакими си
німи плямами, чк у тебе па пальцях? То й на
сіння ж тоді буде сине, і зернята...»

Гсрмоген Кирилович теж трохи схожий па 
фантазера. Сам же колись сидів за партою.

А он до мене біжить Рая Пішехонова — 
старша піонервожата.

— Валентино Борисівно! Гляньте, як ля
лечка.

Так говорить Рая про школу. ІЦе не пов
ністю закінчився старий навчальний рік, а 
школа готова стрічані новий. Приміщення 
побілене, вікна вимиті, парти пофарбовано. 
Питаєте, чіі наймали майстрів? Пі. Все зроби
ли мої юні фантазери Пагаля Курченко, Таня 
Кисіль, Віктор Нікітін, Володя Байдак...

В. ШЕВЧЕНКО, 
директор Костянтинівської восьмирічної 
школи Онуфріївського району.

ПОЕЗІЯ 
ОЛІ 
КРИВОВОЇ
вперто. Здається, 
вперто.

Відповідала — не 
лювалася. Нічого не 
вало в її світі, крім графі
ків, функцій — лише ал
гебра, струнка, логічна 
наука. А тепер — скінчи
ла. І раптом почула шепіт 
у класі, і відчула на собі 
очі вчительки Ганни Тимо
фіївки, і 
літнього 
кімнату.
терпкою 
дівчину.

Стояла 
причесана, з стрічною у 
косах, і не знала, но віда
ла, що на обличчі в неі — 
справжнє натхнення, ніби 
зробила дівчина якусь 
надзвичайно цікаву спра
ву.

А мені здалося раптом, 
що Оля —- поет... В мате
матиці. Може, воно так і 
€?.<

А. СЗІТЛА,
м. Кіровоград.



4 стор.

СВІЖОГО ВІТРУ
ДЕРЗАЮЧИМ
У Севастополі закін

чився перший всесоюз
ний семінар-нарада мо
лодих літераторів, які 
пишуть на військово-пат
ріотичну тему. Він був 
скликаний ЦК ВЛКСМ, 
Спілкою письменників 
СРСР і Головним полі
тичним управлінням Ра
дянської Армії і Військо- 
вОг-Морського Флоту.

В розмові з кореспон
дентом РАТАУ заступ
ник голови комісії по 
військово-художній лі
тературі правління
Спілки письменник і в 
СРСР М. Крючкін розпо
вів:

— Виявити нові пись
менницькі резерви, по
дати кваліфіковану до
помогу молодим літера
торам — така основна 
мета семінару. Прозаїки, 
поети, драматурги не 
тільки обговорювали 
конкретні твори. Це 
була серйозна розмова

з найбільш животрепет
них питань розвитку вій
ськово-художньої літе
ратури. Особливо палко 
обговорювалася проб
лема, зв'язана з роз
криттям характеру воїна 
наших днів.

На думку учасників се
мінару, багато вражень 
залишило відвідання бо
йових кораблів і частин 
Червонопрапорного Чор
номорського флоту.

Як напуття молодим 
прозвучала вітальна те
леграма Михайла Шо- 
лохова на адресу семі
нару.

«Не забувайте про те, 
що ваші книги дуже по
трібні нашій молоді, 
особливо тепер. Нам ба
гато дано і багато спита
ється, а тому — доброго 
свіжого вітру дерзаю
чим, щоб вітрила твор
чості стали тугими й 
пружними».

(РАТАУ).

ШАХИ
Вісім команд виборювали в 

Кіровограді першість обкому 
профспілки медичних праців- 

г ннків з шахів. Перше місце 
зайняла команда міста Олек
сандрії, яка набрала 22 очка з 
32 можливих, на другому — 
шахісти Голованівського райо
ну (19 очок), на третьому — 
команда Олександрійського 
району (18 очок). На своїх 
дошках переможцями вийшли 
В. Овчаренко, А. Кохан, Б. Ра- 
тушняк, Л. Кшемінська.

ВЕЛОСПОРТ
Обласна рада ДСТ «Аван

гард» провела фінал періппеті 
серед збірних команд галузе
вих обкомів профспілок. Пер
ше загальнокомандне місце 
вибороли машинобудівники, 
вугільники зайняли друге міс
це, на третьому місці спортсме
ни обласного комітету проф

@ СПОРТ

При Кіровоградській стан
ції юних техніків працює 
гурток авіамоделістів. П а 
фото: гуртківець, учень 
10 класу СШ № 34 Олек
сандр ВОЛ КОЖА готує мо
дель до польоту.

Фото В. .ПАНСЬКОГО.

ХРОНІКА ЗМАГАНЬ
спілки легкої промисловості.

В парних гонках серед чоло
віків два перших місця діста
лися спортсменам з Олександ
рії, Серед жінок у парних гон
ках перемогли кіровоградські 
машинобудівники.

РУЧНИЙ М’ЯЧ
В чотирьох зонах сільські 

спортсмеии області виборюва
ли право за вихід у фінал 
першості облради ДССТ «Кол
госпник». У Гайвороні серед 
чо.гтонініо- онйтіїли переможця
ми спортсмен» Ульяновського 
району. Господарі поля зайня
ли Друїе місце. У жінок пе
ремогли спортсмеии Гайворон- 
ського району. їх сусіди, ганд
болістки з Ульяновського ра-

нону, на другому місці. В До- 
лннській зоні виступало шість 
чоловічих і чотири жіночих 
команди. У чоловіків на пер
шому місці бобринчави. у жі
нок — спортсменки з Петрів- 
ського району. Чоловіча і жі
ноча команди Долинського ра
йону зайняли другі місця. В 
Маловисківській зоні перемог
ли серед чоловіїув господарі 
поля, у жінок переможцями 
вийшли спортсменки Ново- 
мнргорода. В Олександрів- 
ській зоні перемогли чоловіча 
і жіноча команди господарів 
поля.

ФУТБОЛ
Розпочалась першість УРСР 

з футбола серед колективів 
фізкультури. В цих змаганнях

^ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 14 червня. Перша 

програма. 10.30 — «Стиль жит
тя». «Мій знайомий Соколов». 
Телефільми. (К). 11.05 — «Бонн 
були першими». Художній 
фільм. (Кіровоград). 16.50 — Ра
дянській медицині 50 років. (К). 
17.30 — Для дітей. Телефільм. 
(К). 18.00 — До 50-річчя Ком
партії України. «Флагман ук
раїнської преси»- 18.30 —-Оголо
шення. (Кіровоград). 18.35 — Те-

лефільм. (Кіровоград). 18.45 — 
Тележурнал «Від Дніпра до Бу
гу;». (Кіровоград). 19.30 — Пер
шість СРСР з футбола. «Спер- 
так» (Москва) — «Динамо» 
(Київ). 21.15 — Естафета но
вин. (М). 22.00 — Музично-роз
важальна програма з Тбілісі. 
«Салагобо».

Друга програма. 18.30 — Теле- 
вісгі. (К). 19.00 — Образ Лені
на в творчості художників-хар- 
кш ян. (Харків). 19.30 - «Вони 
оу.тн першими». Художній 
фільм. (Кіровоград).

СУБОТА, 15 червня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
лля ®“’х’ — Теленовн-
ни. (М). 10.00 — «З днем на
родження». Музично-розважаль
на програма. 10.30 — «На мо
рі* * (Сочі). 11.00 — «Джерелс». 
Фольклорний клуб. (М). 12.00 — 
«В походах і боях». Теленарис. 
(М). 12 ЗО — «П'ять днів, п’ять

бере участь чемпіон області 
1967 року команда Ш8ЛП 
«Авіатор». В другій зоні, де 
виступають наші земляки, гра
ють також команди Сумської і 
Полтавської областей та міста 
Києва.

Першу гру авіатори прове
ли з командою Кременчуць
кого вагоноремонтного заводу 
і програли з рахунком 0:1.

23 червня футболісти ШВЛП 
прийматимуть у себсвВДОма 
команду спортилубу «Темп» з 
Києва, а 7-го липня виїдуть у 
Конотоп, де зустрінуться з 
місцевим «Шахтарем».

* * *
У Знам’янці на місцевому 

стадіоні «Локомотив» відбу
лися фінальні змагання з 
футбола на першість області 
серед учбових закладів систе
ми профтехосвіти.

Юні футболісти Зііам’ям
ського профтехучилища № 7 
завдали поразки суперникам з 
міста Олександрії з рахунком 
3:1 та бобринчанам з рахун
ком 9:1 і стали чемпіонами 
обласної ради товариства 
«Трудові резерви». На друго
му місці команда Олександ
рійського профтехучилища 
№ 8, на третьому — Бобри- 
нецького профтехучилища № 2.

левізійні вісті. 18.00 — Коротко-* 
метражний фільм. 18.30 — Те
левізійний альманах «Подшіг». 
(Одеса). 19.00 — До 100-р1ччя з 
дня народження В. І. Леніна. 
«Образ Леніна в творчості хар
ківських художників. (Харків). 
19.30 — Футбол: «Спартак» — 
«Динамо». (К). 21.15 — Еста
фета новин. (М). 22.00 — Ху
дожній фільм «Морські опові
дання» .

СУБОТА, 15 червня. 10.05 — 
Передачі з Одеси. 16.30 — Про
грама кольорового телебачення. 
(Ж). 18.00 — «Клуб кіно-
мандрівппків». (М). 19 00 — Кі
нохроніка 19.15 — Передача 8 
Одеси. 20.45 — «На меридіанах 
України». (К). 21.15 — В. Оси- 
пов. «Сріблястий грибний 
дощ» Телевізійний спектакль. 
(М). 22.00 — Концерт майстрів 
мистецтв. (Ленінград). 23.05 
Телевізійні новини. (М).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» . 
оргап Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

Індекс 0і 197.

м. Кіровоград, вуп. Пуначарського, 36.
Телефони: редактора — 2-45-00, відпо
відального секретаря — 2-45-35, відді
лів — 2-45-36.
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Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління по пресі, м. Кіоовогпал. ву.п. Глінни. 9Б к 02190.

/ШЦ
ІҐШГНИ

МУЛНОСГІ
В. ЧАБЕНКО

ГОЛУБИЙ 
ГОРИЗОНТ
(Закінчення. Початок в газетах за 8 та 11 червня).

У серпні 1941 року, при польоті ».о урядовому завданню в 
оточенні) Ленінград ліи’н Тарана було підбито зенітним 
вогнем противника в районі станції Мга, розірвано носову 
частину фюзеляжа іяжко поранена другого пілота І самого 
команднім. Пересилюючи біль, із перебитою ногою Таран до
вів літак до розташування наших частин.

Достроково виписавшись із госпіталю, Таран відхилив про
позицію праиюваїн в тилу повернувся до своєї частини і 
негайно инлючг.вся в бойову роботу.

У квітні 1£42 реку в складі групи літаків блискуче вико
нав завдання по доставці боєприпасів, озброєння і продо
вольства Першій Ударній Одинадцятій арміям, які вели 
запеклі бої під Старок» Руссою.

Досягнувші» рекорду, — чотири бойових вильоти за ніч, — 
успішно впкоіГаь одинадцять особливо важливих польотів у 
райони Риги. Каунаса, Двінська.

...Ніч з 15-го на 10-е лнсіопада 1943 року видалась на 
диво не схожою ьа попередні: -аного снігопаду, вдавалось, 
іще не доводилось бачити льотчикам. В один з партизансь
ких загонів у Білорусію з різни- аеродромів, але з однією 
метою вилетіло кілька літаків. їм необхідно будь-що проби
тися крізь імлу і здійснити посадку. Часто зникала вер
тикальна І .горизонтальна видимість, метеорологічні умови 
виявились найскладнішими: літаки повернулись на бази, не 
виконавши бойового завдання. Не повернувся лише Таран: 
він, єдиний з усіх досяі цілі — авдяни своїй настирливості 
і майстерності...

При групових по.іьогах у ворожий тил капітан Таран 
завжди був лідером. Особисто ним у період Кримської кам
панії проведено шістнадцять бзйевих вильот'в, з них чотири 
— з посадкою » тлу ворога (ні польсти зрозуміло, були 
найвідповідальнішими).

Полк під командуванням капітана Тарана особливо від
значився в червні ІУ44 рону — при наступі Третього Білору
ського і Першого Прибалтійського фронтів: він забезпечував 
партизанські з’єднання Білорусії зброєю і боєприпасами для 
підриву комунікацій порога ьа іініях Вільно—Мінськ,

• Мінськ—Мотилів—Оршя
У вересні 1 14 року капітану Тарану було доручено зав

дання надзвичайної складності, відповідальності і важливос- 
ті: у ніч ■» 4-го на 5-е вересня 1944 раку провести політ у 
район міста Ружсн Берок (Слявакія) І скинути на парашу
тах керівників народно-визвольної боротьби Словаччини: (З 
цими подіями читачам доводилось очевидно ознайомитись з 
чудового твору чекіста-пчсьменника Георгія Бряпиева «Це 
було в Празі» — В Ч.). Сольо’и і розшук у гористій міс
цевості були надзвичайно ускладнені, і коли з непередбаче
них обставин довелось іти на посадку. Таран провів май
стерний політ вздовж гір для уточнення майданчика І вміло 
посадив літак. Представники Словацького уряду високо оці
нили блискучі дії капітана Тарана.

е СПОРТ е СПОРТ

ночей». Художній фільм. (М). 
14.10 — Наша афіша. (К). 14.15— 
Мультфільм. (К). 14.25 — Для
школярів. «Світлячок починає 
сеанс». (К). 14.55 — До 50-річчя 
ВЛКСМ. «Фестиваль мистецтв». 
(Кишинів). 16.20 — Теленовини. 
(Ж). 16.30 — Програма кольоро
вого телебачення. (М). 18.00 — 
Клуб кіномандрівників. (М). 
19.00 — Творчий вечір артистів 
державного академічного Мало
го театру. (К). 20.45 — На ме
ридіанах України. (К). 21-15 — 
Молодіжна програма «По
гляд». (К). 22.15 — Художній
фільм. (К). 23.20 — Велика роз
важальна програма. (Берлін).

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, 14 червня. 17.00— 

До 60-річчя Комуністичної пер
тії України. «Флагман україн
ської преси», (К). 17-30 — Те-

«Надзвичайна, непереиер- 
шена льотна майстерність 
капітана Тарана, мужність, 
героїзм і наполегливість при 
виконанні бойових завдань е зразком для льотного 
складу не лише апіадноізії 
ЦПФ, але й для інших авіа
частин, які знають бойову 
роботу Тарана. Він — визна
ний герой...».

28 вересня 1944 року у на
городному з’явилися рядки: 
«Гідний звання Героя...». їх 
написав начальник Головно
го Управління Цивільного 
Повітряного Флоту маршал 
авіації Астахов.

Указом Президії Верховної 
Ради Союз> РСР від 5 іт>у- 
дня 1944 року Григорію 
Олексійовичу Тарану при
своєно звання Героя Радян
ського Союзу-

Стали Героями І Його учні 
П. Михайлов і Д. Єзсрсьннй.

ПОВОЄННІ ТРАСИ

№ в» (925) -------

Г. О. ТАРАН.
Фото 1945 р.

На початку лютого 1945 року фото майора Тарана з'яви
лось маііж». и усіх центральних, оегпубліканськнх ча облас
них газетах, — гак прославляла країна іероя з героїв. 460 
разів пересівав Г. Таран лінію фроигу, здійснив 230 нічних 
вильотів у глибокий тил ворога, із них 78 — з посадкою на 
невідомих майданчиках. У перервах між польотами у воро
жий тил Г. Гараі. провів 400 цейсів ча передові позиції. 
Льотчиків його гвардійського полку знали иа багатьох фрон
тах Великої Вітчизняної війни: вони літали до партизанів 
у лісп Білорусії і в стспн України, допомагали партизанам 
у районі Кишинева, сідали на крихітні аеродроми Криму і 
Карпат, вивозили поранених з поля бою в Прибалтиці, бра
ли участь у боях за Берлін.

Першому асу Цивільного Повітряного Флоту Г. О. Тарану 
доручалися заь кді- найвідповідальніші, найважчі польоти. 
Він доставляв членів Уряду в Лондон 1 Ііью-Йорк, на Ку- 
рнльські остр-ы ь Ашхабад. Ча конференцію глав урядів 
СРСР, США і. Великобританії в Тегерані майор Таран до
ставляв делегацію на чолі з Верховним Головнокомандую
чим Збройними Силами СРсР її В. Сталіним. Майор Таран 
побував у Баїдаді, Каїрі, іунісі, Марселі.

У жовтні 1948 року трапи.тось несподіване і непередбачене: 
Григорій Олсксійикн. Таран запі.іуч внаслідок нещасного 
випадку на полювали!.

З любов'ю зіадують прославленого аса численні його уч
ні, які водять повітря.її лайнери у всі куточки земної кулі. 
З гордістю розпот.даюті про свого брата капітан Говоров і 
полковник Таран, односельчани Героя,* * *

Розпростує крила сни орла, пробує їх міцність, готуючись 
до високих і дальні" польотів, а голубими від неба очима 
вдивляється у гер’зонг, ніби приміряється до завтрашнього 
польоту.

Тож щасливих рейсів тооі, орля! Щоб не зникало прн-

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ЗНАМ’ЯНСЬКИИ сільськогосподарський 
ТЕХНІКУМ

оголошує прийом учнів 
на 1968—1969 навчальний рік

На стаціонарний відділ по спеціальностях:
Агрономія (на базі 7, 8 та 9 класів) строк навчання 3 ро

ки б місяців.
Бухгалтерський облік (на базі 7, 8 та 9 класів) строк на

вчання 2 роки 10 місяців.
Планування (на базі 10 та 11 класів) строк навчання 1 рік 

10 місяців.
Технікум готує спеціалістів агрономів, бухгалтерів і плано

виків сільськогосподарських підприємств.
Вступники на базі неповної середньої школи складають ек

замени з української мови (диктант) та математики усно; на 
базі середньої школи з української мови (твір) та матема
тики усно.

Відмінники навчання, а також демобілізовані офіцери і 
військовослужбовці знерхетрокової служби приймаються без 
екзаменів.

Заяви приймаються до 31 липня 1968 року, а від випуск
ників шкіл до 15 серпня 1968 року.

До заяви дпдаюгься: документ про освіту (в оригіналі), 
автобіографія, медична довідка (форма № 286), три фото
картки розміром 3x4 см. Свідоцтво про народження, пас
порт. пред'являються особисто.

Вступні екзамени зі по 20 серпня 1968 року.
Початок занять з і вересня 1968 року.
При технікумі є заочний відділ за спеціальностями пла

нування і бухгалтерський облік.
Адреса: с. Шамівка, Знам'янського району, Кіровоградсь

кої області’. '
ДИРЕКЦІЯ,

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 8

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 19Є8—1969 
навчальний рік

Училище готує для промислових підприємств і організацій 
міста і області кваліфікованих робітників з числа юнаків і 
дівчат, що мніоть освіту 8—9 класів (для спецгруп — серед
ню), віком 16—20 років. Строк навчання 1—2 роки.

НАБІР ПРОВОДИТЬСЯ НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
електромонтери по монтажу | ремонту промислового елек

трообладнання (для роботи о Кремгесі, в районі Побужжя 
й інших районах області);

слюсарі по ремонту автотранспорту (для роботи в 
м. Олександрії і) Інших районах області);

І обладнанню.

шляхом кон-

слюсарі-ремовтннкн;
слюсарі-монтажники по металоконструкціях
В СПЕЦГРУГТИ:
слюсарі по ремонту автотранспорту; 
сліосарі-інструментальники; 
слюсарі-рсмонтникн;
електрослюсар шахти.
Прийом молоді в училище здійснюється ................

куреного відбору по оцінках, вказаних у свідоцтвах і ате
статах.

Встигаючі учні забезпечуються стипендією в розмірі 18—23 
карбованці.

Іногородні забезпечуються гуртожитком.
При училищі працює їдальня.
Заява 'про прийом до училища подається на Ім'я дирек

тора училища 8 зазначенням обраної професії чіі спеціаль
ності.

До заяви додаються: документ про освіту, свідоцтво про 
народження, медична довідка, довідка а місця проживання, 
п’ять фотокарток (розміром 3X4 см).

Прийом ваяв п училище — з 15 червня по 20 серпня 1968 
року.

Приймальна комісія по відбору в училище працює з 15 
до 17 серпня 1958 року.

Початок занять І вересня 1968 року.
АДРЕСА УЧИЛИЩА! м. Олександрія, площа Кірова, 18, 

ПТУ-8.
ДИРЕКЦІЯ.

М, 9C19R Тимж 42 750.
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