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• ТРЕТІЙ ТРУДОВИЙ

ПЕРЕМОЖЦІВ ВИЗНАЧЕНО
КИЇВ. (РАТАУ), В другому кварталі нинішнього 

року силами комсомольців і молоді, піонерів і школя
рів республіки зібрано і здано понад 470 тисяч тонн 
металевого брухту.

Переможцями у республіканському змаганні по 
збиранню сировини для мартенів стали комсомольські 
організації Львівської, Волинської, Херсонської, Кі
ровоградської, Одеської, Чернівецької і Харківської 
областей. Усі вони,-а також ряд міських, районних і 
первинних комсомольських організацій нагороджені 
Почесною грамотою ЦК ЛКСМУ і відзначені грошо
вими преміями.

ІНЇЬ
Могло трапитись інакше. Могли 

зустрітися не Ерош Агиеш і Зоя 
Ковальчук, не Бака Іштваи і Коля 
Рудюк, а інші юнаки і дівчата, їх 
студентський будівельний загін міг 
називатися не «Едельвейс», а, ска
жімо, «Ромашка». Але все трапи
лось саме так, як сподівалися сту. 
ден ги і студентки Сегсдського уні
верситету, що в Угорщині, і юні 
політехніки із Львова.

Здається, що й Саша Глущенко, 
секретар комсомольської організа
ції колгоспу імені Леніна Долин- 
ського району чекав у гості саме 
І ну Волог, Магдолну ГІустаї, Надю 
Рсзніченко, Івана Забару, а не ін
ших юнаків і дівчат. Можливо, це 
лише здається, інші студентські 
загони могли бути не гіршими, але 
всі вже так звикли один до одного, 
що лише думка про розлуку смут
ком сповнює очі...

Цікаве життя почалося у юних 
львів’ян і їх ровесників — угорців. 
Цікаве своєю романтикою, похо
дами, знаііомсівам з народними 
звичаями.

— Ми встаємо в шість - годин 
ранку, — сказала Ерош Агиеш.

Сказала досить виразно. Ерош— 
студентка філологічного факуль
тету Сегсдського університету, 
мови — її спеціальність, тому вона 
використовує кожну нагоду, щоб 
поповнити свій словник.

І не лише вона. Коли заходить 
ніч, запахи різнотрав'я наморочать 
голову, надриваються цвіркуни, на
магаючись заколисати, дівчатам не 
спиться. Та й як заснеш, коли тре
ба стільки ще розповісти новим 
подругам? Про своє місто, бать
ків, коханих...

—- Серелеш, ссрет- 
ші, серетлек, — чує
ться угорське.

А потім українське: ' 
— Кохання, кохані, 

кохаю.
Цс дівчата україн

ки «складають екза
мен» з' угорської мо^ 
ни. Потім ролі ломі” 
ллються.

У хлопців турботи 
дещо інші, як інша й 
лексика...

Ніщо так не загартовує колек
тив, як спільна мета, спільна пра
ця. В студентському таборі розпо
рядок суворий, як суворі і сту
дентські закони «третього трудо
вого». Підйом о шостій ранку, кі
нець роботи — о дев’ятій. Виклю
чення може бути лише для гостей, 
яким треба побачити цікаві місця 
Кіровоградщини. Але і для поїздки 
у Долинськнй дендропарк, і до 
Світловодська, і в інші місця були 
виділені окремі дні. У всьому ос
танньому — порядок залізний.

То нічого, що, святкувавши день 
народження Іци Волог, цокались 
кухлями з чистою водою, що до
щаний барак зовсім не нагадує 
затишних гуртожитків, що після 
довгого трудового дня печуть 
долояі'і ломить спина.

.Участь в студентському загоні 
для Михайла Кухгн і Фелфилді 
Ласло, для Піроша Шандора і 
Юри Андрющепка, Алли Асофато- 
вої і Марії Мейсарош стала 
справжньою школою мужності, а 
труднощі, що зустріли вопи і ра
зом перебороли, зблизили радян
ських студен І ів з угорськими,, 
здружили їх.

Ми прибули в студентське міс
течко, КОЛІ! і угорські, і радянські 
студенти готувалися до вечора 
спільної дружби. Звичайно, підго
товка до нього провадилась вечо
рами; а зараз всі студенти були 
на об'єктах. Пас з секретарем 
парторганізації колгоспу імені 
Леніна Олександром Петровичем 
Фомуляєвим зустріла майстер 
студентського будівельного заго
ну, студентка Львівського полі
технічного інституту Зоя Коваль
чук.

— Разом працюємо, — сказала, 
вказуючи на риштування.

Там кипіла робота. Злітали чер
вонобокі цеглини, бронзовом'язі 
руки підхоплювали їх і миттю кла
ли в ряди. Кладка росла иа очах, 
чулись українські і . угорські 
команди. Зоя диригувала цією 
симфонією.

Завдання у студентів нелегке. 
Ліають збудувати котельню і зер
носховище на 6 тіїсяч тонн зерна. 
Це солідний обсяг роботи, але з 
темпів, денних виробіток можна 
судити, що молодь з завданням 
справиться.

А увечері — репетиція худож
ньої самодіяльності. Кожен готує 
свій концерт. Зливаються голоси 
колгоспних дівчат Оксани Попової 
і Даринн Сердюк, студенток Ерош 
Агнеш, 1 ци Волог, Наді Резнічен- 
ко та їх друзів і подруг. Мелодії 
українських танків перепитаються 
з угорськими.

Свято радянсько-угорської 
дружби було призначено другого 
дня. Зустріч відбулася під відкри
тим небом біля річки. Вітати мо
лодих зарубіжних гостей прийшли 
піонери місцевої школи, які поз’я- 
зали юнакам і дівчатам червоні 
галстуки, колгоспники. До цього 
свята львів’яни випустили святко
ві стіннівки, плакати.

Дякував за працю угорським 
студентам секретар парткому кол
госпу О. П. Фомуляєв. Кращі сту- 
дентн-будівельникп були наго, 
роджені грамотами обласного ко
мітету комсомолу, тресту «Кірово- 
градвуглебуд». А потім — пода
рунки, концерт.

В розмові Ерош Агиеш часто 
вживала слово—«серетлек». Я за
питав у перекладачки Адп Мол- 
иар, що любить ця дівчина. По
чувши запитання, Ерош Агиеш 
заговоріпа гаряче, Ада лрдеє 
встигала перекладати:

— Люблю, коли сходить сонце, 
ваші ниви і гаї, моїх нових друзів, 
люблю з ними працювати, розмов
ляти, я все тут люблю.

Друзі дивились па неї і схвали- 
по посміхались.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого комунара». 
Долинськнй район.

НОВОМИРГОРОД. Ком
сомольсько - молодіжна 
бригада колгоспу імені 
XXII з’їзду КПРС зверну
лась до юнаків і дівчат 
району з закликом створи
ти ударні бригади по 
скиртуванню соломи.

В колгоспі «Комуніст» 
комсомольці та неспілко- 
ва молодь створили бри
гаду по скиртуванню со
ломи з дев’яти чоловік. 
Члени ударної зобов яза- 
лись заскиртувати за Ю 
днів пожнивні рештки на 
площі 250 гектарів.

Комсомолець Микола 
Гарбузенко завоював 
славу одного з кращих 
комбайнерів колгоспу 
«Жовтень». За дев'ять днів 
він зібрав хліб з 161 гек
тара і намолотив 5776 
центнерів зерна.

УЛЬЯНОВКА. Комс
омольсько - молоді ж н а 

тракторна бригада колгос
пу- імені Ульянова, очолю
вана комуністом Анато
лієм Харкавим, зайня

ла друге місце в районі 
по врожайності зернових. 
Молоді механізатори ви
ростили по 35,1 центнер 
зерна з гектара, а пше
ниці — по 37,3 центнера.

Завзято працювали під 
час жнив комбайнери. До
свідчений механізатор 
ібвн Петрович Олійник зі
брав хліб на 223 гектарах 
і намолотив 8060 центнерів 
зерна. Іван Петрович — 
щирий друг і порадник 
для молодих комбайнерів, 
які, до речі, попрацювали 
теж чудово. Іван Хмелюк 
намолотив 6677 центнерів 
зерна на 193 гектарах,

Іван Бондар — 6362 на , 
181 гектарі, Андрій Глад
кий — 4585 на 131 гектарі.

ДОБРОВЕЛИЧКІВКА. Ко
ли в колгоспі імені ^<Х1І 
з’їзду КПРС йшли комсо
мольські збори з питан
ням денним «Твоє місце 
на жнивах», молодий ком- 

-байнер Веніамін Фатссв 
попросив слова.

— Беру зобов’язання 
на честь 100-річчя з дня 
народження В. І. Лені
на, — сказав комсомо
лець, — намолотити не 
менше 4 ТИСЯЧ Ц.ЄНТНЄ- і 
рів зерна.

Агрегат Веніаміна косиц 
горох, пшеницю на звал, 
а потім проводив молоть«- 
бу. Разом з своїм поміч-ц . 
ником Іваном Мусіснком? 
Веніамін іноді працював 
до третьої години ночі. 
Тепер напружена пора по
заду. Настрій в хлопців 
відмінний. Поперше, пше
ниця дала урожай по 35 
центнерів з гектара. По- 
друге, слова свого Веніа
мін дотримав.

МАЛА ВИСКА. РівДі за
гінки тримають молоді 
хлібороби Маловисківсь^ 
кого району. В соціаліс* 
тичному змаганні першість 
виборов комбайнер з 
колгоспу «Росія» ВолодМ- 
мир Граждан. Разом з 
своїм помічником Леоні
дом Гайдуком вони скоси
ли вже 198 гектарів, на
молотивши 7342 цёнтнери 
зерна. Слідом за ним йде 
Іван Кушніров (колгосп 
«Дружба», показники — 
217 гектарів 6585 центне
рів; помічник Григорій 
Абрамов].

ДО ТОКУ наближалася пісня. Біля 
ворохів пшениці розпрямлялись зо

середжені постаті, звертались погляди в 
її бік. А вона, заглушуючи ревіння мо
торів, бадьоро в’їхала на подвір’я і 
враз стихла.

— Тримай, оберс-с-жпішеї —.як дити
ну, протягнув баяна Віталій Дацеико, 
залишаючії машину останнім.

Барвиста група, трохи припорошена 
дорожною курявою, прямувала до агіт- 
бссідкп. 1 хоч їх приїзд сьогодні не Гув 
сюрпризом, та зустрічали з радістю, як 
добрих знайомих.

НЕРУБАІВСЬКІ
ДУЕТИ

— «Ясени» будуть?•
— Частушки давайте! — замовляли 

нетерплячі.
Лаштувалися недовго. Агітбесідка — 

сцена, крісла для глядачів — м’яка 
трава, купи пшениці, а кому — просто 
тепла земля.

Секретар комсомольської організації 
колгоспу Василь Люшняк прочитав 
лекцію «Ленін і Кіровоградщпна». А 
потім над притихлими в годинному від
починку хлопцями і дівчатами з брига
ди по очистці зерна, водіями, вагарями 
зазвучало в ліричному натхненні:

Ріднив кран —• сади і шумливі гаї! 
Рідний край — пісні і весни мої! 
Долею ясною, мрією одною
Будем вічно горді я і ти.

1 високий тенор, хвилею перекочую
чись через замети хліба, лине в просто-

рінь степів, в ті «сади і шумливі гаї». 
Піснею Тулікова «Батьківщина» худож
ній керівник Буднику культури колгос
пу імені Карла Маркса Василь Дацеико 
розпочинає концерт.

Коротеньке імпровізоване віршове по
бажання успіхів — і на сцену вибігли 
дві дівчини. Зустрічають їх дружніми 
оплесками, світяться посмішками об- 
Уіиччя назустріч, виказуючії щиру симпа
тію до Валентини Бакаєвої і Тані Да
цеико. Цей дружний дует знають дав
но. Ще в школі дівчата співали разом 
і непогано, бо навіть їздили на обласну 
олімпіаду. Сьогодні вони студентки: Ва
ля — па третьому курсі Одеського тех
нологічного інституту, Таня — на друго
му Вінницького педінституту. Та ' ‘ 
час канікул подруги — незмінні 
ниці агітбригади.

Не раз д^ужнйй сміх перебиває сати
ру Г1. Глазового «Перевелися жепи- 

чптає

під 
учас-

ру П.
хн», яку з невимушеним гумором 
М. І. Шганько.

Ще подекуди вибухав дружний сміх, 
" на місце гумору знову прийшла

Сіножаті скосяться,
1 пшениця вижнеться, 
.Листячком заселяться всі сади...
Треба йти до осені...

Запал пісні входить в серце і позер- 
таєгься посмішкою па обличчя жниварів. 
І чи то завдяки таланту композитора 
О. Білаша, чи то темпераменту Юрія 
Бакаева, що виконує пісню «Яблунева 
осене», останні слова її підхоплює бага
тоголосий хор, і нема вже пі артиста, 
ні глядача — а ліпне пісня.
ПОЗХОДИЛИСЬ ирису і ні з піснями, 
х тільки-но почутими.

— Приїздіть до нас ще! — просили 
артистів. — 3 новими піснями, — да
вали наказ.

-- Прн-иї-ї-дсмо!
До цього концерту готувались амато-

а пісня.

ри ще з травня. Укомплектували ком
сомольсько-молодіжну агітбригаду і по
чали складати новий, «жнивний», репер
туар. 1 тут допомогли студентки Вачеи- 
гина і Тетяна: з Одеси і Винниці в се
ло Нерубаівку полетіли конверти і бан
деролі з текстами та нотами нових су
часних українських пісень, обробками 
для баяна. До пізнього вечора передив
лялись в бібліотеці купи книжок худож
ній керівник клубу Василь Дацснко, де
сятикласник Іван Бовкун, відшукуючи 
поезії, гуморески, мініатюри. А випуск
ниця Леся Лук’япова сама запропону
вала вірш С. Острового «Лист людині». 
Потім з успіхом читала його на кон
цертах.

До репертуару ввійшло більше трид
цяті) номерів, що дозволяло вибирати 
на той випадок, коли доведеться висту
пати не раз перед одними н тими ж 
глядачами. Але не не набір розрізне
них номерів. Пісні, вірші, гуморески, мі
ніатюри об’єднані під девізом «Хвала 
рукам, що пахнуть хлібом». Компози
ційну чіткість, плавність переходів від 
номера до номера надають концертові 
вітання, куплети і частушки, що їх 
складає місцевий поет, завідуючий Бу
динком культури 
Шганько.

Найбільша доля 
припадає па пісні, 
ми «Батьківщина», 
Волгограді берізка» до «жнивної» про
грами увійшли комсомольські пісні: 
«Пісня невловимих месників» із одно
йменного кінофільму, «Ор.'іяга вчаться 
літати», «Стоять па рейді наші бриган
тини». І, звичайно, чи не найбільшою 
популярністю користуються українські 
народні га сучасні пісні, бо в них сама 
душа хліборобська: і тонкий ліризм 
«Чорнобривців», і соковитий гумор на
роду, той, що називають «українським»,

Микола Іванович

в кожному концерті 
Поряд з патегіїчии- 

«Стспом». «Росте у

в «Підкручу я чорнії вуса», і розпач 
мої неньки-України в «Степом, 
ГІОМ»...

РІЗНОПЛАНОВИЙ в репертуарі і під
бір творів для художнього 

читання. Тут на першому місці вірші 
громадського звучання. До програм» 
включили також гуморески П. Глазово
го «Батьки і діти». «Перевелися жени
хи», «Баба-стіїляга». С. Олійника — 
«Сліпе кохання», «Наші таки вигра
ють». Щирий сміх викликали і мімічні 
сценки у виконанні М. І. Штанька та 
В. Лук’япова, що висміювали нерозто
ропність, хитрість, лінь.

Відсутність танців в репертуарі агіт
бригади — звичайно недолік. З цього 
приводу художній керівник В Дацеико 
пояснює:

— Як не прикро, але до цього часу у 
нас немає спеціаліста гавдювалыюго 
гуртка. А готувати номери як-небудь — 
не в наших звичаях.

За час жнив ііеруоаівсі.:.і зчаюри 
виступили з концертами вдома і сусід
ніх селах: Іваиівці Небе.іівці Ііідинсо- 
кому.. Та найбільше запам’ятався за
ключний. Голова колгоспе В. II. Печи- 
тайленко 
сповнили гордістю хліборобів, 
центнера цшепниі з гектара иа 
ужинок нього року, а місцями 
за 40. В числі передових — 
м о л ьсько - молод і ж шій екіпаж
Сливка і Олександра 
групкомсорг 
тракторист Воле

оголосив підсумки жнив, що 
“ По 32.1 

круг — 
— сягає 

комсо- 
Сани

Даценка, водій, 
автопарку Василь Кукса, 

їй мир Лук’япов... І тут 
же під час концерту прозвучали нові 

односель-

имир Лук’япов...

частушки про передовик] 
чай.

О.
спецкор «Молодого

НоиоархашельсьиЯ район

БАСЕНКО, 
комунара»
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Меридіани
«ГОВЕРЛА -69

Цей будівельний загін львівських студентів працює, 
в селі Полтавці Компанії вського району. Разом з 
колгоспниками села будзагонівці відзначили День 
будівельника. Студенти показали себе, як завзяті ар
тисти і спортсмени. Жителі села змогли побачити 
конкурс пісні і танцю, який влаштували говерлянці.

Переможцями виявились Ярослав Овдієнко і Ми
кола Седлярук, їх по праву назвали соловейками 
будзагону. Ансамбль гітаристів виступив поза кон
курсом. У нього не було суперників.

'ЕДЕЛЬВЕЙС»

У сдельоейсівців подвійне свято. Крім Дня буді
вельника, студенти провели вечір інтернаціональної 
дружби. У складі студентського будзагону львівсь
ких політехніків працюють угорські юнаки та дівчата.

Почесні місця в президії зайняли двадцять сту
дентів з Угорської Народної Республіки, керівники 
колгоспу, кращі будівельники загону.

Секретар обкому ЛКСМУ Микола Гаврилович Гай
дамака вручив почесні грамоти обкому комсомолу 
кращим бійцям інтернаціонального загону Михайлу 
Кухті. Іштвану Бака, Володимиру Процищину і ін
шим.

Угорських друзів привітали піонери колгоспу, по
дарувавши книги, букети запашних квітів. У Будин
ку культури відбувся святковий концерт. Угорські 
студенти показали на ньому національні танці,-про
співали пісні Львівські студенти піднесли українські 
пісні, народний гумор. На спортмайданчику відбу
лися змагання волейболістів між командами угор
ських і львівських студентів.

'КАР ПАТИ-69*

На день затихли будівельні об'єкти в селі Петро
ве. Па свято будівельника студенти порадували^ кол
госпників великим концертом, спортивними іграми.

А Зіні Білоус на все життя запам'ятається це свя
то. Бо саме в цей день її прийняли до лав Ленін
ського комсомолу. Після закінчення трудового се* 
мсстру Зіна поїде до університету комсомолкою, за
лишивши після себе багато хороших справ, як і її 
товариші.

Карпатівцям буде чим погордитись. Вони мають 
закінчити в цьому місяці споруджуваний об'єкт у 
Метрово.

Володимир САВИЦЬКИИ. 
комісар Кіровоградського штабу СБЗ.

• Думки, відгуки, рецензії

ЩОБ Я ПОБАЖАВ
СИНОВІ

>ГУВ січень 1918 р. Склад« 
0 іній, напружений. Од
ним з центральних питань, 
яке стояло тоді перед парті- 
ею, було питания про Ус
тановчі збоціі. Вибори до 
них, що проводилися за 
старими списками, висуну-

Золотий впер щедрого ліга допомагає дівчатам перевіюва
ти верно на току. По-діловому туркоче вім. З рукава ллєть
ся Оронзович струмок. Гогуєтьси посівний матеріал до ново
го врожаю.

Завзято і дружно працює молодь колгоспу імені Кірова 
Зиам'яиського району. Фото А. Дібровного.

Перегорнув сторінку, другу. І 
відчув, який дивпо-чарівіпгй 
Цейлон в сезон ява, тобто в се
зон малих дощів, що починаю
ться в травні, коли немає ні 
хмар і ні світанку, коли сонце 
виринає з-за океану раптово і 
раптово розгонить темряву, і по
бачив гірський масив Вігоіна, 
парк-заповідннк на його пів
нічному схилі, де так полюбля
ють відпочивати жителі Софії. 
Дізнався, що такс сафра ьа 
Кубі, ці своєрідні жнива по зби
ранню цукрової тростини і «к 
гасять палаючі газові і нафтові 
фонтани висотою и сорок п’ять 
поверхів. Відчув, яка сувора 
зима в Гіндукушах. розділив 
радість фелаха, якому Асуан
ська гребля принесла щастя. 
Познайомився з мужніми в'єт
намцями І з тією складною об
становкою, в якій вони ведуть 
боротьбу проти американської 
вояччини за свого свободу. (По
думати тільки-, у В'єтнамі ви
рито 50 тисяч кілометрів тран
шей, на І0 тисяч кілометрів 
більше, ніж довжина кола зем
ної кулі но екватору! У Пів
нічному В’єтнамі живе зараз 
17 мільйонів людей і вирито 21 
мільйон сховищ).

І все це я побачив очима ра
дянських людей, відчув їхніми 
серцями. Документально. Без 
перебільшень і вимислу. Бо кни
га «Так поступають радянські 
люди»і) — це збірник нарисів, 
документальна оповідь про кон
кретних радянських люаей, 
яких інтернаціональний обов’я
зок покликав у В'єтнам і на 
■Кубу, на Асуан > в Монголію...

У книзі одинадцять нарисів. 
Різні автори, різні і порчі почер
ки. Якщо Тсолор Гладков у 
своїй оповіді «В'єтнам — 1968 — 
весна» побачене весь час під
кріплює статистичними даними, 
то 1О Мойсеєв прагне розкрити 
не лише характери своїх героїв, 
бійців-пожежників на нафто
вих промислах, а й показати 
новітні методи боротьби з вог
ненною стихією. Якшо Сергій 
Дешков («Закон чесгі») схиль
ний до описовості, то Василь 
Песков у своєму нарисі «За що 
вмирають солдати» оповідає 
про героя зовсім стисло, але 
філософськи осмислено. І прочи
тане сприймаєш і розумом і 
серцем.

Написані нариси н різний час, 
по гарячих слідах подій. А зі
брані разом, вони читаються як 
одне ціле, хоч про різних людей 
і про різні події йдеться.

Капітану судна «Роздольний» 
Валі Трофимову тридцять чоти
ри, Мишко Шарабарпи. третій 
помічник і комсорг, сорок пер
шого року, але пін «уже закін
чив вищу мореходку і досить 
поплавав, не раз ходив і у В’єт
нам». Д Євген Володимирович 
Богданов, начальник рації, «то
го року, як Шарабарин з’явив
ся на світ, втратив на фронті 
ногу. Йому довго не дозволяли 
плавати, писав Ворошилову, до
мігся свого». На «Роздольному» 
його називають «наш Маре
сьев». Так коротко можна пред
ставити читачу декого з дійо
вих осіб нарису «В’єтнам — 
І9в8 — весна».

Нетерплячий Рсм і спокійна 
Розочка, «завзята театралка» 
(Л. Міни «Рем — африканець»), 
витриманий інструктор-тракто- 
рист Микола Мамонов (І. Мат
веев. «В сезон ява») і «дивно 
простий» професор Титов, який 
наближається до дев'ятого де
сятка років (П. Аль ников, 
«Вчитель»), і десяти їх спів
вітчизників, про яких йдеться в 
кинзі, — люди різних доль і 
характерів, І. безсумнівно, не 
вдача, шо авторам вдалося по
казати їх саме такими різними, 
з своїми індивідуальними люд-

I). «Так поступають радянські 
люди». Видавництво політичної 
літератури Москва. 1969.

ськими захопленнями і вадами. 
Якраз завдяки цьому більшість 
образів (змальовані вони широ
ко чи скупо) живі, характерні, 
переконливі.

Окресливши виразно індивіду
альність кожного персонажа, ав. 
тори зуміли переконливо пока
зати і тс основне, що єднає 
їх героїв, звичайних радян
ських людей, — високий патріо
тизм, інтернаціоналізм. Завдя
ки цьому збірка нарисів і чи
тається як цільна докумен
тальна розповідь про благород
ство радянських людей.

«Маресьеву» -з «Роздольно
го» — Євгену Володимировичу 
Богданову перед рейсом у В’єт
нам натякнули, що його він мо
же пропустити, «бо все ж 
таки, мовляв, вїк і здоров’я...». 
Але Богданов підмовився:

... Крім помполіта Новикова, 
я єдиний я екіпажі, хто воював. 
А ми, між іншим, йдемо, що 
називається, в зону військових 
дій. народ на судні молодий. 
Потрібно ж для «навару» хоч 
пару ветеранів.

інакше зробити він просто не 
міг. Не міг і Микола ЛІіі.іточ 
(І. Ліатвсєєв. «В сезон ява») 
відлежуватись п лікарні, коли 
його друзі в Канталайї викорчо
вували джунглі під плантацію. 
Не міг. професор Титов (П. Аль- 
ников «Вчіїтель*») милуватися 
московським*! пейзажами. коли 
молодий болгарський науко
вець Донка Недєва звернулася 
за допомогою. Він виїжджає в 
Болгарію, щоб керувати робо
тою Донки, хоч за плечима иід 
дев'яносто років. Не могли си
діти п тиші палат радянські лі
карі па Кубі Мотиченко. Чер
ниченко та інші (В. Бухаров, 
Р. Катіна «Докторсс советікос»), 
коли розпочалась сафра, вони 
стали по сумісництву г мачете- 
рос. тобто рубщиками цукрової 
тростини. Не могли! Такий вже 
радянський характер!

Інколи в буденності МІ! й не 
помічаємо, а точніше: ми звик
ли. тому й не помічаємо, який 
чудовий наш сучасник, наскіль
ки щедрий душею! 1 рецензова
на книга тим і цінна, що пе
реконливо нагадує про не. і 
мимоволі заставляє замисли
тись: «А як би я зробив?»

Так думаєш, осмислюючи са
мовідданий подвиг п заводсько
му цеху підлітка Василя Гусєва 
(В. Чачін. «Василь Васильович») 
в період Великої Вітчизняної 
війни, і безмірну мужність Ліи- 
коли П’яскорського (В. Песков. 
«За що вмирають солдати»), 
який я мирний 1962-й в Алжірі 
знешкодив 10 тисяч мін і не 
вберігся під однієї.

«А як бн я зробив?» — ду
маєш і зважуючи будні Рема п 
Малі. Він проектує енергоиеп- 
траль і вчить неписьменного 
малійця Садібс Умара кресляр
ській майстерності. Свого пер- 
вепця Садіб називає іменем Рсм, 
в знак найбільшої поваги до 
свого вчкхсля. За звичаєм ма
лійців це значить, що Рем Юхи
мович теж батько цього хлопчи
ка. Він має піднести подарунок. 
Але при собі нічого не має, 
кпім готовальні, яку подарував 
батько, і яку він осі, уже скіль
ки років береже як святиню. 
На мить задумується: «Хіба 
можна? Цс ж пам’ять про бать
ка. І навіщо вона потрібна ній 
людині, що народилася п сава
ні, на схід під Бамако? Чи бу
де креслярем Садібс? Чи зможе 
коли-небудь вчитися його син? 
Ного... Але ж він тепер і мій 
син. Своєму енну я побажав 
би... так. Стати енергетиком, 
як дід і батько...». А потім ви
тягає заповітну готовальню. 
Щоб був щасливим малієш. 
Рем. «Рсм. що означає — рево
люція. електрифікація, мир».

В. ЦВЯХ.

тими різними політичними 
партіями ще до Жовтневої 
революції, відбулися в се
редині листопада, коли 
значна частина народу не 
могла ще знати всього об
сягу і значення Жовтневої 
соціалістичної революції; 
воші дали більшість партії 
есерів, причому переважну

«НА ОСНОВІ

СОЮЗУ...»
кількість місць захопили 
праві есери — відкриті во
роги Радянської влади. Од
нак уже під кінець листо
пада 1917 року партія есе
рів розкололась, трудяще 
селянство у своїй масі від
вернулось від правих есе
рів. Таким чином, склад 
Установчих зборів не відо
бражав дійсного співвідно
шення класових сил у краї
ні. Проте Ленін вважав не
обхідним скликати їх, бо 
багато селян, відсталі вер
стви трудового населення 
міст ще вірили в буржуаз
ний парламентаризм, і тре
ба було наочно показати 
їм. що Установчі збори не 
виражають інтересів трудя
щих і не здійснять їх вимог.

Па початку січня 1918 ро
ку Ленін написав історичну 
«Декларацію прав трудящо
го і експлуатованого наро
ду», що стала основою Ра
дянської Конституції. Пред
ставники- Радянської влади 
повинні були оголосити шо 
«Декларацію» в Установчих 
зборах і запропонувати ос
таннім прийняти її. «Росія, 
сказано було в «Деклара
ції». — оголошується рес
публікою Рад робітничих.

солдатських і селянських 
депутатів. Вся влада в цен
трі і на місцях належить 
цим Радам». «Декларація» 
визначала основні завдання 
Радянської влади: знищення 
всякої експлуатації людини 
людиною, придушення опо
ру експлуататорів, соціаліс
тичні' організацію суспіль
ства, цілковите усунення 
поділу суспільства на кла
си. .У «Декларації» підтверд
жувались основні декрети 
Радянської влади, форму
лювались принципи мирної 
зовнішньої політики Радян
ської держави. вказува
лось. що «Радянська Росій
ська республіка утворюєть
ся па основі вільного союзу 
вільних націй як федерація 
Радянських національних 
республік». (В. І. Ленін. 
Твори, т. 2G, crop. 378).

5 січня у Таврійському 
палаці відкрились Установчі 
збори. Контрреволюційна 
більшість Зборів відмови
лась обговорити і прийнятії 
«Декларацію прав трудящо
го і експлуатованого пара
ду». Після цього більшови
ки заявили, що сопи не хо
чуть прикривати злочини 
ворогів народу, і покинули 
Установчі збори. На другий 
день Рада Народних Комі
сарів, а потім ВЦВК прий
няли написаний Леніним де
крет про розпуск Установ
чих зборів. Це рішення га
ряче схвалили і підтримали 
широкі маси робітників, 
солдатів і селян Росії. •/

Установчим зборам біль
шовики протисташїЛи’ ПІ 
Всеросійський з’їзд Рад. як 
єдиний, верховний орган 
влади, що виражає волю 
робітників і селян. З'їзд 
відкрився 10 січня 1918 ро
ку. З доповіддю про діяль
ність Ради Народних Ко
місарів па .з’їзді виступив 
В. 1. Ленін. Це був перший 
звіт Радянського уряду пе
ред народом.

На фото: В. 1. Ленін, 
Петроград, січень 1918 року.

СИГНАЛ ГРОМАДСЬКОЇ ТРИВОГИ ии'іяіия ■ і віттасав

ДІД З РЕШЕТОМ
Якщо вам доводилось (а 

може, ще й доведеться) їха
ти з Кіровограда до Боб- 
ринця, то ви могли б помі
тити, як осторонь, по грун- 
тівці, мчать колгоспні газо
ни, навантажені зерном но
вого врожаю.

Оце я, їдучи в автобусі, 
задивився на них. Раптом 
мій сусід штовхнув мене і 
мовив:

— Глянь, отой химерний 
дідок пилюку пересіває.

Справді, на в’їждженій 
автомашинами дорозі сто
яв дід з решетом і щось 
зсипав у мішок.

Через кілька кілометрів, 
вже неподалік Бобринця, 
знову побачив подібне.

І ось я вже поруч діда,

який насипав в решего за
смічене зерно.

— І багато насіваєте? — 
цікавлюсь.

— Та, як коли. Зранку оці 
халамидники їздять ще так 
собі, приглядаються до до
роги, а потім...

Він випростаеся і показав 
рукою на валку автомашин, 
що наближалася до нас. 
Ось вони промчали осто
ронь, здіймаючи пилюку. 
На землю сипнулось зерно.

Трохим Олексійович Сур- 
ко (це дід з решетом) зно
ву зігнувся над мішком,

— І це не тільки їхня не
уважність. Дорога, бачите, 
яка? Всюди вибоїни, горби. 
От і сипеться ЗЕРЕНЦЕ...

І отак щодня. На дорогу 
виходить Трохим Олексійо

вич, інші пенсіонери, пере
сівають розсипану пшеницю. 
А автомашини все мчать і 
мчать. Одні з колгоспу «Ко
мінтерн», інші — з артілі 
імені Суворова...

ЗЕРНО ДО ЗЕРЕНЦЯ — 
та й цілі кілограми гублять
ся в пилюці. Байдуже див
ляться на це колгоспні оо.~ 
дії, байдужі і шляховики 
району, які но подбали, 
щоб дороги під час жнив 
були як слід відремонтова
ні.-

Не помітили цієї безгос
подарності і комсомольсь
кі «прожектористи» Боб
ринця. Виходить, дід з ре
шетом має найдбайливіше 
око.,.

М. АЗОВЧЕНКО.



14 серии л 1069 pouy „Молодой комунар" З crop.

РАПОРТ *

У КВІТНІ 70-го

ДЕ ПРОСТОРО
ЛЕЖИТЬ
СТЕП...

Якщо аж на самому виїзді з Чсчсліївки. де 
просторо лежить степ і різко пахне випарами 
стиглих колосків, збочити І проїхати піщаною 
дорогою,'то там і зустрінетесь із дівчатами мо
лодіжної ферми колгоспу «Перше Травня».

Над самісіньким Інгулом, що так рясно при
порошений фруктовими садками, розташував
ся літній табір. Ного ще здалеку видно: два 
довгих корівники, невеличкий будинок- відпо
чинку та багато білих бідонів, що виблиску
ють на сопці.

Завідуючий відділом комсомольських органі
зацій ІІетрівського РК ЛКСМУ Анатолій Ко
вальов різко гальмує мотоцикла:

— Нам пощастило. Дівчата готуються до 
обіднього доїння.

1 справді. В білосніжних халатах, закотив- 
ти рукава, доярки порались біля своїх груп. 
А групи — исмаленькі. По 25 корів в кожній.

— Ми встигаємо подоїти корів за 40 хви
лин. — говооить доярка Галина Грицько. вми
каючи механічний апарат. — Дві-трн корови 
видоюємо руками, а решті — до вподоби повни 
спосіб доїння, з відром І ие підходь.

■ Корови ремигали, позираючи в бік свосї 
ТЫАки: коеи ж то й до ішх черга прийде?

- ' — Цікаво, скільки кілограмів молока 
здавте щодня?

Відповіла обліковець ферми Катерина Гри
горівна:

— В середньому ш> 800 кілограмів кожна 
дбирка. А їх в пас працює II. Ось І під
рахуйте.

ха-
ей

3 кожною хвилиною повнішають бідони. Дів
чата працюють по-ударному. Всі. як одна, 
виконали минулого року річні зобов’язання. 
Є серед них нагороджені медаллю «За трудо
ву доблесть». Це — Віра Бочка і Галина 
Грицько. По 3 тисячі кілограмів молока на
доїли вони під кожної корови торік. А з по
чатку цього року пжо мають понад ІЯОО кіло
грамів.

Доки ми розглядали літній табір, перечиту
вали стінну газету «Тваринник», яку щойно 

■ вивісила редколегія, порівнювали соціалістич
ні зобов'язання, взяті доярками, обідне доїн
ня закінчилося. До гурту підійшли дівчата ро
ків шістнадцяти.

— Доярки? — дивуюсь.
— Майбутні,1 — сміється світлоока Галина 

Гапеля, — ми після восьмого класу прийдемо 
на ферму, і Оксана Мнкнтиша, І Галина Бі- 
дащук, 1 Ніна Гапеля. А поки що тільки допо
магаємо своїм старшим подругам.

— І мені теж, — втручається в розмову сек
ретар комсомольської організації колгоспу, 
зоотехнік Юля Климович.

Юля тепло розповідає про дівчаток. Це вони 
допомагають їй щодня підводити підсумки по 
надоях молока. А підсумки ці радують. В зма
ганні з доярками комсомольсько-м'олрдіжіїої 
ферми колгоспу імені Карла Маркса чечеліїв- 
ські дівчата йдуть попереду.

— Не віддаємо їм перехідніїй вимпел. Поки 
що пін міцно «заякорився» на нашій фер
мі, •— каже комсомолка Галина Бідаїцуїс.

У відвертій розмові‘участь брали всі. Кожна 
розповідала про свою стежку, яка привела на 
ферму. У одних вона — довга, в інших — ко
ротка. Як, наприклад, у цієї ж Галини Біда- 
щук. Тільки в тому році кінчила вісім класів, 
а вже он яка доярка — старших випередить, 
Та у всіх дівчат є багато спільного. 1 перше, 
що кидається в очі — працьовитість, друж
ність.

Вже давно видоєні корови. Наповнені за
пашним молоком бідони стоять на машині.

• Через кілька хвилин його відправлять на мас
лозавод в Петрове.

Аїп прощаємось з дівчатами. Знову мчить 
мотоцнкі піщаною дорогою. Табір залишається 
вдалині. Окраєць сонця ховається за хмарину. 
Там, на самому виїзді з Чечеліїакп, у степу, 
де пахне стиглими колосками, трудяться ком
сомолки ударної молочно-товарної ферми.

Л. ПОПРАВКО.
є. Чечеліївка
ІІетрівського району.

Інтернаціональний похід 
„Прапор Перемоги“

Хвилюючі слова про 
братерську дружбу наро
дів соціалістичних країн, 
про безсмертний подвиг 
радянських людей в роки 
Великої Вітчизняної війни 
звучали на Красній площі. 
У центрі столиці нашої 
Батьківщини було дано 
старт першому етапові ін
тернаціонального походу 
молоді «Прапор Перемо-

ги», присвяченому 25-річ- 
чю визволення Європи від 
фашизму. У поході беруть 
участь юнаки і дівчата 
Болгарії, Угорщини, НДР, 
Польщі, Румунії, Радян
ського Союзу та Чехосло- 
ваччини.

Учасники походу мають 
подолати на мотоциклах 
п'ять тисяч кілометрів. Во
ни побувають там, де гри-

міли бої, зустрінуться з ве
теранами минулої війни, 
візьмуть участь у мітин
гах дружби і маніфеста
ціях на кордонах соціа
лістичних держав, у сто
лицях Польщі і Румунії, на 
знаменитій Шипці. Похід 
завершиться в Софії, де 
його учасники святкува
тимуть 25-річчя народної 
Болгарії.

З нагоди початку похо
ду на Красній площі від
бувся мітинг.

ЗАСВІТИМО
ЛАМПОЧКУ ІЛЛІЧА

ТРІШКИ ІСТОРІЇ
£^ТЕПІВКЛ... В минулому' 

маленьке село з десятка
ми приземкуватих хатин зсо- 
лои’яними сгріхами. Якщо 
в’їздити в нього з півдня па 
північ, то по праву руку, аж 
в кінці села, ще й досі збе
реглася садиба Троцького. 
Хіба іцо збереглася тільки 
садиба. В пій зараз сільська 
школа, та її вона цього паз- 
Аїльного року пустувати
ме — школярі справляти
муть новосілля у двоповер
ховій, білокам’яній будівлі, 
що в центрі села біля Бу
динку культури Та свято 
буде у вересні не тільки в 
учнів, а й у всіх степізчав. 
У селі засяє лампочка ' Іл
ліча.

— З неіерпінням чекаємо, 
коли вона спалахне, — го
ворять діл Яків Спиридо- 
новнч, — Тоді вже я без 
окулярів «Правду» читати 
му. Та чи_ж мислимо! До 
шістдесятого гасовими лам- 

! нами свігпли. А потім хоч і 
і з'явилась лектрика, то піку- 
' дишня. Хіба двигунчиком 

забезпечиш нинішнє госпо
дарство в колгоспі?

Дід підвів очі з білими 
бровами у надхмар’я і з гор
дістю сказав:

— Орли ні (хлопці саме 
кріпили провід на стовпах) 
"' ------ 1 елскТрП.

впораю- 
й собі тс-

обіцяють до осені 
фікуваги. якщо 

• ться ■— поставлю
їіезізора.

ХТО ЦІ ОРЛИ?
степівчан паііпохідпіші 

& слова саме зараз це: 
жнива, електрика, студенти. 
Обмолот зернових майже 
закінчився. Колгосп розраху
вався з державою і готує
ться до сівби озимих.

Готуються до завершення 
роботи й електрифікатори 
колгоспу — студентськії Гі 
будівельний загін педінсти
туту, імені Пушкіна.

Більше місяця хлопці (а 
їх сімнадцять) знаходяться 
в колгоспі імені Чапаева. 
Фронт робіт тут чималий. У 
самому селі треба було 

знести сяк-так натягнуту 
колись стару лінію і провес
ти нову, більш надійнішу і 
довголітню, адже 
йтиме струм від 
електромагістралі

по пій 
головної 
району. 

•Хлорці поспішають. Вже за- 
кЙчукіть ставити сгозлп 19- 
кілометровоівисоковольтно? 
лінії, а потім залишиться 
натягнути провід. Щоб ро
бота йшла великими темйа-

ми, командир загону Анато
лій Непотеико розбив ХЛОП
ЦІВ на окремі бригади і це 
дало свої наслідки. Одно
часно тепер робиться багато 
справ. Бригада, де Іван Ов- 
маренко, Гсшіадій Могилей і 
інші проводять провід у бу
динках колгоспників став
лять лічильники. З 180 
дворів колгоспників брига
да зробила 
більше. Інша бригада, де 
добре працюють 
Фенчепко, Валерій Кала ін
ші ков, Анатолій 
електрифікують І 
приміщення, 
ник. А незабаром, коли бу
де повністю змонтована ви
соковольтна лінія, хлопці 
ставитимуть підстанцію.

Мехколона № 7, де 
пальник тов. Соломієв, доб
ре забезпечує будзагонівців 
матеріалами, необхіднії м и 
механізмами А тому й не 
дивно, що загін вже зробив 
на 40 тисяч карбованців ка
піталовкладень, 
електрифікацію 
виділено 70 тисяч, 
більша частина грошей ви
користана. звичайно, зроб
лено більше, аніж лишилось. 
А якщо врахувати те, що 
будзагіи за рахунок колгос
пу демонтував стару лінію, 
яка обійшлася в 350 карбо
ванців. то зроблено справді 
чимало. Хлопці намагають
ся по-господарськи впкори- 
стовуватш провід і інше, щоб 
не було перевитрат. А. нав
паки, збереження.

НАМ БИ ТАКИХ!
"О ЕЧОРОМ біля колгоспно- 

го Будинку культури то
рохкотить маленький дви
жок. Гіде кіпо. Коли закін
чується. після танців жителі 
розходяться по домівках з 
ліхтариками, насвічуіочл со
бі дорогу. І обов’язково, 
проходячи біля будинку, де 
живуть 
про них 
пагорбі 
кутнє 
Та м —

— З 
ХЛОПЦІ, 
мольського секретаря 
госпу Раїсн Качан, 
командир Анатолій ІІепр- 
генко та Вадим Дудник, Во. 
лодимир Свороль до пізньої 
ночі лаштували його. Не 
могли кинути ВОШІ цієї діль
ниці, бо ж почалися жнива. 
Правління колгоспу попро. 
сило будь-що впоратись. 
Зробили. А то концерт мали

наполовину

Микола

і Толока
КОЛГОСП II І 

ферми, ПТЭ1П-

на

коли на 
колгос пV 

Отже.

заведуть 
селом па 

чотири, 
світла.

студепти, 
мову. За 
видпіється 
мереживо 
тік. 
нього й 
— це слова комсо- 

кол-
- їх

починали

Чубата Могила.степу

в долину

мій автобус. Петрове у «плі. 
й зваблива краса Ініульия.

поторочі 
битв!

Петрову 
Крнм-Гірей.

Могила — як в сні ориіаддлась, 
п з товаришем довго стояв.

зійшлись 
V куряві

Коли понад осінь спливають лелеки, 
Мов з неба колишеться обрію над. 
Візьми мене, поле, мій степе далекий, 
Прощай, мій Інгуле, мій Кіровоград.

Чубата Могила — І серно розрає, 
Чубата Могила над оком орла, 
А далі розгнуздана далеч безкрая. 
Мов з лука козацького пружна стріла..

Подамся в безмежжя широкої волі. 
Без крил полечу крізь вітрила світань, 
В дорогу лиш хліба та дрібочку сол», 
В дорозі дорога нова привіти.

Чубата
На ній _ ___ ,_____  ____  __
1 світ хороводив у фарбах сіянь, 
Я чуг. того світу захоплений галас.

І питиму колос високої.долі
В КОЛИСЦІ вітрів МОЛОДОГО ВІНЦЯ. 
Біжпть 
Сувора

Чубата Могила в степу, як дзвіниця. 
Промінять довкола черлеяпість епох, 
їй часто, ой часто у присмерку спиться 
Татарського табору переполох.

1 скрегіт шабельок піч крилами ночі, 
В галопі розпаленім тупіт копит. 
Неначе до герцю 
і в куряву впали

Мені, невгомонному, що більше треба? 
Лиш неба без міри та спрагу в путі — 
Зійду на хмарний задимлений гребінь. 
Злечу опівночі на зорі круті.

1 встала край 
Козацького духу чоло ожило,
1 виросли в неї невидимі крила - 
Вояк смагпплнних гаряче крило!

ВАША ото

хоч би 
у язер- 
а потім

сгавити на день Військово- 
Морського Флоту. Але не 
вийшло... Всі люди були на 
жнивах. Мало задощити. А 
у валках багато пшениці ле
жало. То вони і тут вихід 
знайшли. Закінчивши свою 
роботу, прямо-таки на току 
провели бесіди, прочитали 
лекції. Воші всі такі робо
тящі й ініціативні. Нам би 
таких!,.

ПІЗНО ВВЕЧЕРІ...
ТТІЗНО ввечері хлопці схо- 

даться до свого приста
нища, скинувши спецівки, бі
жать до водоймища, що за 
левадами.

— Нарешті, прибули ста- 
хановці, — мішаючи страву, 
говорить Євдокія Тимофіїв- 
ча Супруи куховарці Галині 
Данилівні Волошин, і до
дає; — Знову вечеря про
стояла.

А... сгахановцям 
що. Впплекалнсь 
кальному плесі, 
до столу.

— Люблю працювати, 
люблю н ложкою помаха
ти, — чую чийсь голос. Ген. 
надій Моги лей розповідає:

— Я спочатку Гі кігті не 
знав як одягати, а без них 
на стовп не вилізеш. Але 
навчився.

— То так, — підтверджує 
ного хтось, сьорбаючи 
борщ. — Воно начебто й не
високо. але на перших по
рах в голозі па морочилось.

З розчиненого вікна до
неслась мелодія гармоніки. 
Біля лампи, яка стояла на 
підвіконні, двоє грали в ша
хи. Деякі писали листи. Гіііт 
лампи зашкварчав і поволі 
затух. Не стало гасу.
~ Ет, знову не дописадв 

листів, — попік о д у в а л и 
хлопці. Що ж. допишемо, 
коли засяють лампочки.

А воші засяють. І тоді, 
мабуть, всі сгепівчапн пи
сатимуть своїм родичам: «У 
нас в селі електрика, вже 
від ГЕС, студенти педаго
гічного проводили...». І Яків 
Спиридонович без окулярів 
«Правду» читатиме, а за 
«Динамо» вболіватиме вже 
біля телевізора. На фермі 
буде машинне доїння. І 
скільки всього іншого буде, 
коли студентн-бу д з а г о. 
нівиі ,в Степі°пі засвітять у 
перед’ювілеіїшіГі рік вож
дя — його мрію, яку нази
вають лампочкою Ілліча.

М. ЛИТВИНЕНКО,
с. Степ і вк а 
Бобршіецького району.

Нічим ураганом _ .
Кружля божевілля, летить Крнм-ГіреЛ. 
Та стишились коні, запінились кров’ю:
— Аллах тут не з нами!
— Не наша бере...

І маками сходин. Чубата .Могила, 
Аж квітне багрянець в очах Інгульця. 
І чайка тривожно над хутором квилить. 
Тій тузі над степом іїемаг кіпця.

Зійшов па Могилу козацький атаман,
Скидає жупан із врубцпваних пліч:
— Гуляти, панове...
—• Гульнемо з братами...
— А дзуськи, холопи! Зруйновано Січ!

Висока Могила, ,Чубата Могило, 
Чого ти в задумі суворій мовчиш?

Невже ти забула, як рвалися банди. 
Як полум'ям дихало сонне згори.
Як оороц. огорнутий траурним бантом. 
Упав на зелених степів прапори.

Як день Революції в плині багрянім 
Котив понад полем п розгоні доріг.
Як відблиск на обрій годиною рашіммо 
Вкипів іґягигранніїм сіянням зорі!

До тебе. Могило, я спомин покличу 
Крізь далеч туманів крізь холод куги... 
Як
Як

маки заквітли о очак 
ніівв бурунила колот

степовичок, 
ТУГИЙ.

Як
Як
Як ___  ________ __ ____„ ____
Старого забрала півмісяць кривий.

в кожному зерняті —
в кожному подисі — 
опало світання, на ньому забрало.

слова зачало, 
корінь живий.

1 peril, і скреііі металу над степом,
і диму пекельного морок лелить,
I зорі із стрічками чорного крепу 
Хрест-навхрест лягли в інгулецьк! мосте.

Та куряви хмари чорніші від ночі 
Весь обрій встелили, не видно небес, 
І музика смерті зубами скрегоче: 
В Петрове. Петрове, до сонячних нлес.

За «тиграми» — «тигри».
Ревуть «фердинандп».
Від Рога Кривого палає земля.
Лавина вогненна. Фашистські десанти... 
Немов сарапчею засіяно шлях.

— Лазу кін!
— Пегчеико!
Гримить батарея.
— Чаладзл!
— Пашков!
— Кріпше гада вражайї
Як орди колишнього хана Гірея — 
Прокляті фашисти в ромашках лежать.

їх очі иокриіо про горою НІЧЧЮ, 
В їх нервах навіки заснули громи.
Над ними горять «фердинанди». як свіччв, 
Ііаа ними пливуть пк хоругви, дими,

А коло.- тужавіє. Повняться жили. 
Цілющими соками колос живе.
О матінко степу — Чубата Могило — 
Вроди мені праптоньки слово живе.

До тебе прийшли я з далекого міста 
Напитись наснаги, любові, добра.
Бо в місті моєму — на камені чисто. 
Там небо лежить у ротгомоиі тра а

Гуляк -.і ч літом на тракторі 
змія пускав із шлалеровихі 

А
1

I

їздив, 
шпальт, 

потім гайнули а<> нашого міста, 
літечкі ппп і», ця ситий асфальт

ліго ска мло, їлибиине коріння 
Крізь тіло камінне вростає в меяі 
Стояли на площі неначе у сні 
І бачили степу чапіпі-е видіння.

Там гриви коїилн.
Там трави пливли.
Несли на собі да.іьнозору Могилу, 
Мов з тисячі пліч перевесла зняли. 
І» тих перевесел пролилися крила.

Сувора я« вніязь на біиїм копі, 
Врочиста, як гільпе у хаті весільній. 
Росла.
Чубата

пропливала «аткяеннп • вілмк» 
Моги ал v душе мені:

Стелю.
Повік _ . ...... .. __
Над степом широким високі орля 
Простерли з коайпебя пя.-iiv скатертипу.

засылаю 
не любила

не буйства столи — 
мізерні картини!

Пругкі 8І11ЮІради. вино, кавунн. 
Розкішна, пк врода, моя паляниця!
Бокал, а ве шабля над полем дзвенить 
Чаркуйте. ляльки парубки молодиці!

А першу — за вольність налиймо ущерть, 
А пругу — за думність солдатської слав*. 
А третю — щоб завжди боялася смерть 
Спивати по краплі мій день кучерявий!

І зникла.......... ...... ............ ...... ...
Над ст*пом стелились тумани барвисті. 
Стою на Могилі Чубадій із сином.
ї очі у сина — іопіотиво чисті.

Віїьмн нию поле, мій світе далекії*. 
Кр'зь літечко красне, крізь обрію лад. 
Як сплинуть над осінь високі лелеки 
До хагп не прийде, по верне назад.

Бо скільки ще треба. О скільки цорігї 
Доріг над віками у маршовім -згуці. 
Бо о гомоні вічнім ясних прапорів — 
продовження віку усіх революцій.

Бо в трепеті віщім грядущих вогнів 
Пульсує, б'є сила святого зачала. 
Що віщо
На долю

виходить s гінкого причалу 
велике’, на правду мені...

Розтала. Як марево енне.
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І
«АВТОРИТЕТІВ» 
НЕ ПОЗИЧАЄМО

І

І
І

І

Дні тепер гарячі, жнивні. Та 
все ж зустрічають хлопці 
Павла і запитують;

— В скільки збираємось?
Павло Скляр тренує команду 

з ручного м’яча. Вірніш, дві: 
чоловічу І жіночу. Минулого 
року гандболісти посіли третє 
місце в районі. А нині хочуть 
бути першими.

В нашому колгоспі «при
жився» не лише ручний м’яч. 
Взяти футболістів — вийшли у 
Їінал змагань за кубок ра- 

ому. Вже перевірили майбут
ніх суперників, зіграли внічию. 
Напевне, напруженим буде 
фінальний матч. Чекають йо
го наші хлопці з нетерпінням. 
Чекають і брати Крнвошеї. 
Старший, Микола, вже не 
грає, став болільником. 
Іван — кращий-футболіст се
ла. Гриць лише починає грати.

Павло Дибець, капітан 
команди, часто бігає по полю 
з школярами. То підкаже 
щось хлоп’ятам, то судить зу
стріч між бригадами. А сам 
пильно придивляється. Он 
Микола Боропський добре во
лодіє м’ячем. Здається, з 
Сергія Обмельянсіїка теж толк 
буде. Придивляється Павло. 
Адже то — зміна.

Стадіон у нас чудовий. Нав
коло — верба, долина. Сюди 
часто приходять волейболісти. 
------------------------------ .----------------------£--------------

Микола Маловік має перший 
спортивний розряд, завше го
товий поділитись досвідом з 
молодими.

В колгоспі зараз три волей
больні команди, а серед грав
ців є, навіть, другорозряднн- 
кн. Подивилися б, як грають 
наші дівчата Люда Скляр та 
Віра Сурина. Деяких хлопців 
аж завидки беруть.

— То як, Миколо, в ньому 
турнірі? — завжди так запи
тує парторг колгоспу Іван 
Михайлович Міняйло нашого 
шахіста Миколу Днбеця пе
ред змаганнями.

— Не підведемо.
І не підвели. По шахах і 

шашках зайняли перше місце 
в районі.

Не лідподять і-легкоатлети. 
Микола Бражник з бігу на 
1.500 метрів виконав норманів 
третього розряду. Добре до
лає стометрівку Микола Ма
ловік. Вдало виступають ве. 
лоенпеднети — Іван Брат
ченко та Анатолій Кузьменко.

Доводиться іноді 
тпсь з сільськими __ г
нами, які скаржаїься, що 
має в селі спорту», 
здається так; спорт 
приходить. Ного 
робити.

Не було в нас стадіону. Зі
брались комсомольці й вирі-

зустріча- 
спортсме- 

, _з «пе- 
А мені 

сам не 
потрібно

І

І
І
І
І

І
І
І
І
І
І
І
І
І
І

про початок

14 серпня 1969 poiQ

РАХУНОК СОЛІДНИМ
напруженій боротьбі іа кубок 
країни завдали нора юк кіль
ком сильним командам, у тому 
числі з найвищої ліїн і завоюва-

„Мололи іі комунар“
шили: попрацювати разом піс
ля роботи. Правління колгоспу 
відвело нам площу, І заграли 
п руках шіоиіа лапаїи іі єа, 
Жири. Зараз приємно прийти 
сюди, сісти на лаву іі подиви
тись, скажімо, на футболістів. 
Звичайно, якщо ми виграєм. А 
для нас — це місце для по
стійних тренувань, бо трену
вання для хлопців і дівчат 
стали законом.

Не було в нас спортінвснта- 
ря. Прийшли до Івана Степа
новича Бенька, голови колгос
пу. Вісімсот її ятдесят карбо
ванців виділив з колгоспної 
каси. Купили псе необхідне 
футболістам, інший спортін
вентар.

Найцінніше, напевне, те, що 
наша молодь не чекає «авто
ритетів», тренерів з титулами. 
Має Микола Маловік розряд 
з волейбола — тренує волей
болістів. Федір Дементьев пра
цює з стрілками, Павло 
Скляр — з гандболістами. Ну, 
а чого не вміємо, прнднзляе- 
мось до сусідів.

Зараз в селі біля ста шіст
десяти спортсменів, і з них 
п’ятдесят п’ять розрядників. 
Цей рік виявився «врожай
ним». Розрядні нормативи ви
конали тридцять юнаків і дів
чат колгоспу.

На стадіон часто приходять 
підлітки. Дивляться за висту
пами, боліють. А старші за. 
писуються в секції. Спортив
на сім’я поповнюється. А 
Інакше й не може бути в селі, 
де спорт став невід’ємною 
частиною нашого життя.

Іван СКАВРУЦЬКИЙ, 
інструктор по спорту 
колгоспу імені Куй- 
бишева, Олександрій
ського району.

ДВІСТІ 
І ОДНА

її покликали н заводський 
молу.

— Є доручення. Хочемо запропонувати тобі 
посаду вихователя в ЖКУ № 1.

— А як же цех? Може, після роботи на за
воді я і там...

— Ні. В житлоуправлінні турбот буде чи
мало.

1 робітниця заводу «Червона зірка» Лариса 
Повшедна стала вихователем, інструктором по 
фізкультурі і спорту...

Нині на спортивному майданчику житло
управління її оточують десятки хлопчиків І 
дівчаток. Починаються тренування. До обіду 
Лариса працює з юними тенісистами, шахіста
ми. Потім — бадмінгтон, туристські мандрівки 
за місто. Після обіду готуються до змагань 
футболісти, гандболісти, волейболісти. Більше 
двохсот школярів молодшого віку стали вихо- 
иаіщями комсомолки Лариси Повшебної. Всі 
вони брані участь в спартакіаді «Юність». За 
першість міста боролись 4 футбольні команди, 
40 волейболістів, 21 тенісист, 40 баскетболістів, 
Всі воші були серед призерів змагань.

Чимало школярів, з якими працює Лариса 
Повшсбіїа, мають неабиякий гарт, беруться 
долати псе більші і більші висоти спортивної 
майстерності. Це — баскетболісти Віктор 
Алейник та Анатолій Медведев, тенісисти Ми
кола Горбань та Сергій Капнасов, футболіст 
Олександр Кирилов,

— В мене є немало хлопчиків і дівчаток, на 
яких справді можна надіятись. Бо воші, якщо 
і надалі так наполегливо тренуватимуться, то 
незабаром замінять кращих спортсменів на
шого міста, — не без гордощів каже Лариса 
Повшсбна.

KU MCO*!

Фото 10. ЛІВАШНИКОВЛ.

ПАНОРАМА ЗМАГАНЬ
Баскетбол. Збірна СРСР втретє перемогла на чемпіонаті Європи серед дівчат, 

який проходив у ФРН/Наша команда не програла жодної зустрічі.
Важка атлетика. З черговими перемогами завершили свої виступи на міжна

родних змаганнях на кубок Балтики в Ростоку радянські штангісти. Спортсмен 
з Іалліна Яв і альте переміг у першій важкій вазі з новим рекордом СРСР — 
542,5 кг. Він встановив також світовий рекорд у жимі — 190 кг. У другій важкій 
вазі переміг Станіслав Батищев з Донецька -— 552,5 кг. Паші штангісти завоюва
ли і сам кубок.
сямвапавімн

И а ДТСААФ ЇВСЬ КОМУ майдані з 
11 ранку до вечора гамірно. З ро
машкового поля один за одним зліта
ють 
рені ... _______
ко в небі, креслити складні фігури.

На командному пункті, за склом кг- 
біни А. Горловий, керівник ' польотів.

Через кожну хвилину в репродукторі 
чути голос пілота, що пцтає дозволу на 
зліт чи посадку. Чітко, спокійно дають
ся команди.
— Зараз в зоні 

сто двадцять пер
ший. Бачите, то 
виробляє?

Я дивлюсь в 
небо і бачу ніби 
іграшковий літак, 
здається. гр 
ться серед то. 
бого простору, 
здається, зовсім 
випадково робить 
петлі, «бочк\' . 
вісімки.

І згодом 
вушниках:

— Я — 12). Я - 
121. Дозвольте по
садку. Траверс. Шасі

— Посадку дозволяю.- я ......
Невеличка постать у. чорному шоло

мофоні і синьому льотному костюмі зі
стрибує з крила і біжить по полю.

Я вкрай здивована: відважний льот
чик — дївчйвз. Невеличкого росту, ко
ротко підстрижена (оце єдине, то ро
бить її трохи схожою па хлопця), з 
маленькими руками, в яких вона за
раз тримає шоломофон. '■

Поки Діна Стрижньова розбирає з 
інструктором плюси і мінуси виконаної 
програми, я зазираю до -п 
книжки.

«27.06.1969 р. Виконані 
строєм для відпрацювання 
садки в складі вари».

сП.07.1960 р. Виконати ... 
по приладах для відпрацювання фігур 
прямого пілотажу. Виконати політ аа 
маршрутом».

Останній запис — сьогоднішній. По. 
ліг за маршрутом ще попереду. І ми 
сидимо на трапі і розмовляємо. Діна 
розповідає про себе і її спортивне жит
тя Або як вона каже — «рейс — «зем
ля — небо».

... Колії ’ скінчило иАолу, то питання 
вибору перед нею не стояло — треби 
було працювати. Влаштувалась на 
швейну фабрику. Чи хоче літати, чи 
буде літати — про це не думала. Небо

і сідають невеличкі, але мднев- 
<ЯКн». Злітаїсіь, щоб там, внео-

не вабило до себе, точніше, вона ста
вилась до нього 
Тільки ще в дитинстві 
зрозуміти, як отой літак, 
лНкнй, летить і не падає 
боялася літати — раптом 
кабіну, а літак впаде.

Та якщо вже говорити 
цього рейсу, то треба згадати Таїно, 
найкращу подругу Діниного дитин
ства. Таня мріяла літати, писала хви
люючі вірші про небо, та стан здоро-

чисто нейтрально, 
ніяк не могла 

важкий, ве
на землю. 1 
вона сяде в

121
ви пущено. 

____ і. Полоса вільна. 
121. Вас зрозумів.

-її льотної

два польоти 
зльоту і по.

два польоти

в'я не дозволив. Хотіла Тапя того чи 
лі. та Діна раптом вирішила — не по
летіла подруга, полечу я.

Почалося все з того, що вона. (Гавііь 
не помітивши цього сама, полюбила 
небо. Не романтику, а будні пеба. Мо
же, їй і не дуже подобалось чистити 
кожний гвинтик від літака і по сто ра
зів викопувати одну і ту саму фігуру 
пілотажу, але так було треба, бо зна- 

,лз — небо потребує справжніх пілотів. 
Треба І цього «треба» .було достатньо, 
щоб попа вперто вивчала літак і без 
ремства повторювала політ по кругу, 
зліг і посадку, і знову — зліт...

Одного разу, коли захворіла, зрозу
міла, що не літати не може. І тоді -ви
рішила поступити на нрвчання.

— Поїхала в Калугу. Мала сімдесят- 
годин польотів, а треба — сто. На
ступного року поїхала знову, здала 
екзамени — не прийняли, бо дівчат 
там лише 
ня. І така 
прикро стало, що хоч 
поїхала в Москву, - в 
Прийняв мене генерал. 
«У мене. — каже, —7181 
авіацію рвуться, а я 
Станете курсантом, г .........
між. діти підуть. Які вже туг польоти? 
Жінка є жінка...» А я собі думаю — 
поступлю. Все одно ооступлю. І заміж, 
вийду, і літати буду. Приїхала н Кіро
воград. Спочатку літала па «ЯКах», а

— сто. 
знову, 
, бо ;

одна-дві на все відділен- 
мене злість взяла, так 

плач Тоді ж 
ЦК ДТСААФ. 
довго вмовляв.

і дочки, обидві в 
не дозволяю, 

а потім — , за-

потім на чеських літаках. Пілотаж 
прямий і зворотний. (Машини різні, 
Спочатку не підкорялись...

В 1967 році на республіканських зма
ганнях в Донецьку4виступала в складі 
збірної області. Через рік на змаган
нях в Києві паша команда виборола 
четверте місце, я виконала норму 
майстра спорту. І знову думала 
науку. І знову довелося їхати в 
Генерал пізнав. «Це знову ви?» - 
же. Я наполягала, бо цг була остання 
спроба, .

Про неї говорять охоче. 1 багато:
«Діла Стрижньова — фанатик. Це не 
арт — літати шість років...». «Дін- 
і — звичайна, нормальна людина. 

Тільки вперта. А, може, завдяки цій 
впертості літає і як літає!». «У неї 
гарний голос. Приємно співає, особливо 
з гітарою. Рідко — про небо, але вже 
коли заспіває, то віриш в те, що співає 
льотчпк-пі.тот». «Дінка часом самолю
бива. Колись полетіла по маршруту, а 
за нею навзирці літак інструктора. Ко
ли дізналась, то образилась».

Діна Сгрижпьова — здібний і від
чайдушний пілот-спортсмеп. Вона воло
діє літаком так, ніби собою. Все це — 
результати... Але результати чого?

.Мабуть, сугь 
тому, що ДЇна 
своїм життям, 
вона хоче І на

.значила свою 
програма — це

треба шукати саме в 
рано замислилась над 
вчасно зрозуміла, чого 
що вона здатна. 1 вп- 

л-ніїо життя. Діпива 
___  абсолютно точне визна

чення. що саме і як саме робити.
Ця програма не зробила її людиною 

однобічною. Небо — і все. Льотчиця •— 
і тільки. Найкращі риси її професії 
стали найкращими рисами її характе
ру. Незрозумілий парадокс (чому на 
землі тягне в небо, а а небі людина 
сумує за ромашковим полем) вона ви
рішує по-своєму — бути людиною на 
землі і в небі. 1 там, і там жити з 
повного віддачею. Па швейній фабриці, 
де працювала нещодавно, організувала 
парашутний гурток, грала в команді 
з волейболе, була культмасовпком.

... Через кілька хвилин у Діни кон
трольний політ.

Вираховує щось, наносить маршрут па 
карту. Наділа шоломофон, перевірила 
парашут. Ось вона вже на крилі, 
переносить ногу... Ост в літаку. Закри
ла прозору кабіну.

— Я — і21. Я — 121. Дозвольте зліт.
— Дозволяю.
Я — 121. Вис зрозуміла.

С. АНТОНЕНКО,

Та, па жаль, не на корнеті, кі
ровоградської «Зірки». Наші 
футболісти провели у Львові з 
місцевою командою «Карпати» ___ ..... ...... ...
матч, що не відбувся в першому дії право участі у фіналі, 
колі чемпіонату країни серед 
колективів другої групи класу 
«А» і зазнали поразки з рахун
ком 3:4.

Що ж, програвати, безумовно, 
неприємно. Але суперники діста
лися такі, що не слід особливо і 
дивуватися цьому. Львів’яни не 
потребують особливої характе
ристики. • Це команда, яка по 
кількості втрачених очків зай
має друге місце у підгрупі піс
ля дніпропетровського «Дніпра», 
в другому колі чемпіонату ще 
не зазнала жодної поразки, о 
трьох останніх турах перемогла 
таких сильних суперників, як 
одеські армійці (6:1), миколаїв
ський «Суднобудівник» (1:0) і 
херсонський «Локомотив» (2:0).

Грою «Карпат» 
люються 
ського футбола.

зараз захоп- 
відомі знанні радян- 

Аджс воші в

Можливо, такі гучні титули 
суперника і вилинули на зіб
раність кіровоградцін, можливо, 
тому вони на два пропущених 
гола я першому таймі не відпо
віли жодним. Але після перерви > 
не розгубилися, зіграли краше, і 
Віктор Ступак одразу, ж «ІД- 
квитав однії гол.

До кінця матчу рахунок став 
4:3 на користі, господарів ноля. 
У гостей авторами останніх двох 
голів стали Володимир Дерябі» 
і знову Ступак.

Матч між дублюючими скла
дами цих команд, який відбувся 
напередодні, виграли наші Фут
болісти — 1:0. Гол забив Мико
ла Бєглєцов.

Сьогодні черговий 
ка» зустрінеться у Тернополі 
«Авангардом».

тур. «Зір-
■ з

G ТУРИСТСЬКИМИ СТЕЖКАМИ

ДО БЕРЕГІВ
БАЛТИКИ

Кіровоград.

І

ЧЕТВЕРО 
З 
<І»РАІЩІЇ

11а інтернаціональному альпіністсько
му зльоті на Памірі, який радянські го- 
росходжувачі організували на честь 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна, 
серед посланців 15 країн Європи та Азії 
е четверо членів Французької Загальної 
Конфедерації Праці: геолог з Ніцци 
Жан Верне, марсельні Жак Гей та П'єр 
Гра, парижанин Алекс Аллот.

«Жоден французький альпініст не схо
див ще на «дах світу». А радянські 
спортсмени штурмують його 
нже понад тридцять років, —- 
«ІОманіте». — Інтернаціональну 
пісгську експедицію в цей район 
занесено до числа найцікавіших 
шень у літописі світового альпінізму».

вертінні 
пише 

альпі- 
буде 
звер

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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дМОЛОЛОП КОММУНАР» —орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі м. Кіровоград, вул. Гліпкв, 2.

Найкращий вид відпочинку — туризм. За останні роки 
він набув широкого розмаху в нашій країні. Робітники, І 
службовці, колгоспники різного віку, а молодь особливо, на
дають перевагу проведенню своєї відпустки в туристському і 
поході або поїздці по місцях революційної, бойової і трудо
вої слави радянського народу, по місцях, зв’язаних з жит
тям і діяльністю В. І. Леніна. Постановою партії, уряду і І 
ВЦРПС від 30 травня 1909 року «Про заходи по дальшому 
розпитку туризму і екскурсій в країні» перед профспілковії- ' 
ми туристсько-екскурсійними організаціями ставляться вели- . 
ні завдання. До 1975 року передбачається довести обсяг 
послуг населенню, які надають туристсько екскурсійні орга
нізації, до 1,4 мільярда карбованців в рік. а використання 
поїздів, річкових і морських суден, літаків І автобусів збіль
шити в 5—1) разів.

І Кіровоградська обласна рада по туризму проводить 
значну роботу по розвитку туризму І екскурсій в нашій об- і 
ласті. У пас організуються не лише автобуси! (міські, ви
робничі, заміські, міжміські) екскурсії. Обласна рада по ту
ризму орендує спеціальний поїзд для подорожей по містах 

■. країни.
-ПО студентів інститутів і технікумів КІровоградщкни п І 

січні-лютому цього року на туристському поїзді здійснили 
поїздку в Москву, Ленінград і Київ. В квітні 200 передовії- І 
ків підприємств, колгоспів і радгоспів побували на цьому 
поїзді в містах-героях. Всі туристи були дуже задоволені І 
поїздками, про що свідчать їхні численні записи п книгах 
відгуків і пропозицій.

Не менш цікава мандрівка чекає туристів в період з 14 по 
20 вересня. На цей раї поїзд візьме курс до берегів Балтій- . 
ського моря, роблячи зупинки в Києві, Мінську, Вільнюсі, | 
Каунасі, КаліпіиградІ. Ризі І Ленінграді. В усіх них містах 
будуть проводитись автобусио-пішоходні екскурсії.

Ти, якщо поїдеш, побачиш І допго будеш згадувати Воло- 
димирську гірку II Києві, обеліск Перемоги у Мінську, Пій- І 
рокі набережні латвійської столиці, Історичні вулиці, площі 
і будинки в місті на Непі, що носить ім’я Леніна. і

Отож, лаштуйся в дорогу. Колектив нашого поїзда зробить 
все, щоб твоя подорож пройшла якнайкраще.

М. БОНДАРЕНКО^г 
директор турпоїзда «Кіровоград».■!
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