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Сердечно 
ніровоградці 
ських друзів 
нів міжнародного]
клубу молодих меха
нізаторів «Кіровоград 
— Толбухін», які при-' 
були на одинадцяте 
засідання клубу. '

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

МАРШРУТИ 
АГІТПОЇЗДА

ОРГАН
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У нашім області1 лро-| 
ДОЕЖуЄ свою роботу 
агітпоїзд ЦК ЛКСМУ] 
«Комсомолець Украг-І 
нип0 Його учасники! 
вже побували в Олек-І 
сандрії, Кіровограді і! 
Знам'янському райо
ні. |

«РАКЕТА СХОЖА ЩОБ ВПЧИЗНИ | НА ПЕРЕХРЕСТЯХ 1
НА КОЛОС» МІЦЬ ЗРОСТШ і Д р у Ж Б И
ЦЕ ПОЕТОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПРИГАДАЛОСЬ, КО
ЛИ БОЛГАРСЬКІ ГОСТІ БУЛИ В КІРОВОГРАДСЬКО
МУ ВИЩОМУ ЛЬОТНОМУ УЧИЛИЩІ ЦИВІЛЬНОЇ 
АВІАЦІЇ.

Звернення учнів середньої школи N2 
м. Кіровограда де всіх школярів області.
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НОТА1НИ ПРО РОБОТУ АГІТПОЇЗДА «.КОМСОМО

ЛЕЦЬ УКРАЇНИ^ НА ЮРОВОГРАДЩИШ

— їдучи до вас, я пере
дивлявся архіви нашого 
клубу молодих механізато
рів «Кіровоград—-Толбу- 
хін», — розповідав секре
тар Тслбухінського окруж
кому ДКМС Драгні Манков- 
ськи. — Він уже чималий, 
цей архів. І думаю, суттє
во поповниться після на
шого візиту...

Архів поповнюється не 
тільки тим, що можна по
тримати в руках, прочита
ти, показати — сувеніра
ми, буклетами, фотознімка
ми. Ми стаємо багатшими 
на зустрічі, спомини, вмін
ня, які додають дещиці до 
узвичаєного розуміння нав
колишнього СЕІТУ І себе В 
цьому світі.

У краєзнавчому музеї, 
де побували в понеділок 
болгарські гості, виявило
ся, що с багато точок до
тику історії кіровоградсь
кої землі із особистим дос
відом кожного із болгар. 
Актом Семенович ГЛакарен- 
но вчителював у Долинсь- 
кому залізничному учили
щі. — «О, мені дуже подо
бається «Педагогічна пое- 
мр» — говорить Милка 
Георгієва. Конкретні Кіро
вограді^ ставали прототи
пами героїв фільмів «.Са
лют, Маріє», «Майор Ви- 
хоп», «Командир щасливої 
«Щуки». — Так, гссті з ін
тересом дивились удома 
ці фільми. Манет сівалки 
перших післявоєнних 
пусків заводу 
зірка» — Пенчо 
розповідає, ще 
встиг попоацювати на точ
но такій. Митна Господино- 
ва годі було одірвати від 
експозиції, де ідеться про 
пошуки селекціонерів Кі
ровоградської сільськогос
подарської дослідної стан
ції...

Напередодні гості відві
дали Кіровоградське вище 
льотне училище цивільної 
авіації, де їх прийняли на
чальник училища А. О. Ко-

ви-
«Червона 

Тодоров 
він ще

маров, секретар парткому 
О. М. Григор'єв. Болгарські 
гості ознайомились із сис
темою підготовки пілотів 
цивільної авіації, побували 
в навчальних кабінетах і в 
музеї.

Секретар комітету ком
сомолу Микола Чигрин 
розказував про давні і те
перешні літаки: в музеї 
училища є багато їхніх ма
кетів. Перші конструкції 
«батька російської авіації» 
Жуковського поступово 
«доростали» до сучасних 
суперлайнерів. Суть пошу
ків оптимального можна 
висловити в кількох сло
вах: надійніше, швидше, 
економніше. Спробуємо по
шукати паралелей із сіль
ським господарством. Во
ни є. Адже надійність од- 

• наново в ціні і у льотчиків, 
і в тих, хто вирощує хліб. 
Як і економність, ЩО Є 03- 
наною інтенсивного методу 
всякого господарювання. 
Правда, швидкість дозрі
вання хліба, наприклад, 
ще довго, залишатиметься 
у піданні матінки-природи. 
Але на швидкість можна 
подивитись із іншого бо
ку: швидкість сівбн. жнив, 
вклаДання в оптимальні 
строни.

— Із льотчиками сіль
ськогосподарської авіації я 
мав нагоду співпрацювати, 
— розповідав Митно Гос- 
подинов. — У них дуже хо
роша дисципліна, яка ба
гато важить і о сільсько
му господарстві на всіх 
рівнях: у механізатора, с 
агронома, у селекціонера.

2.—
Позавчора болгарські 

друзі відвідали ряд госпо
дарств Новоукраїнського 
району. Відбувся прийом у 
райкомі партії, в ході яко
го другий секретар райко
му партії О. Г. Тарасенко 
розповів побратимам про 
район, про його вагу у на
родному господарстві об

ласті.
(Закінчення на 2-й стор.).

Шановні школярі!
Радянський народ, окрилений історичними на

кресленнями XXVI з їзду КПРС. наполегливою пра
цею примножує багатства нашої Батьківщини. Про
те ці багатства не завжди раціонально використову
ються. Заклик партії до всіх трудящих країни актив
но включитися у боротьбу за економію і бережли
вість знайшов гарячий відгук у наших серцях. Тому 
ми, учні середньої школи № 16, вирішили допомог
ти своїм батькам втілювати в життя лозунг «Еконо
міка повинна бути економною».

З цією мстою у кожному класі нашої школи ми 
провели широку роз’яснювальну роботу, бесіди, у 
яких брали^активну участь кожен юнак і дівчина. І 
знайшли чимало резервів, використання яких сприя
тиме втіленню в життя закликів партії.

Ми маємо чудову шкільну їдальню, де нас годують 
смачним» гарячими обідами, духмяними булочками, 
пиріжками, печивом. Це про нас, юних, подбали хлі
бороби і робітники. Велике їм спасибі.

Ми добре розуміємо, як нелегко дістаються хліб, 
м’ясо, молоко, інші продукти. В цьому переконалися, 
трудячись у тгбері праці і відпочинку. Нинішнього 
року в радгоспі «Україна» Малсвисківського району 
ми протягом червня —липня обробили 50 гентаріз 
цукрових буряків, 10 гектарів соняшнику, 12 гекта
рів картоплі, поклали сіно у валки на площі 10-гекта- 
ріп. За сумлінну працю дирекція радгоспу нагородила 
наш колектив Похвальною грамотою. І ми’ щасливі, 
що частна нашої праці влилася у загальний здобуток 
трудівників радгоспу і всієї держави.

Усвідомлюємо, що ті матеріальні цінності, котрі 
створюються на заводах. фабриках, в колгоспах і 
радгоспах, можна примножити, якщо навчитися ро
зумно і економно ними користуватися.

Якось ми підрахували, що якби ножем 
десятирічки розумно заощадив за один 
50 грамів хліба, то по школі ця цифра 
кілограмів, А скільки за місяць, за пік? 
бах міста, області, республіки, цНоїпп7 тп 
бачимо, як хлопчаки підщутболюють шматок пиріжка 
аоо хліба. А в цих шматках 
батьків.

Бути бережливим треба 
шкільного майна: " " 
зошити, книги,

«Комсомолець України?» 
вирушив у дорогу 28 
жовтня минулого року. За 
час, що минув відтоді, він 
побував у 18 областях Ук
раїни. на шести всесоюз
них, восьми республікансь
ких, шістнадцяти обласних 
ударних комсомольських 
будовах. Учасники агітпо
їзда виступали перед тру
дівниками заводів, фаб
рик, полів і ферм., відЕіда-

іли інституте, технікуми 
школи.

Змінювався склад учас
ників, але незмінним ли
шався бойовий дух комсо
мольського . ‘агітпоїзда. 
Проведено близько 2,5 ти
сячі заходів, на яких побу
вало 310 тисяч чоловік. 
Ллє то тільки сухі цифри. 
А за ними робота — жива, 
справді комсомольська. 
(Закінчення па 2-й стор.).

учень нашої 
день лише 

посягла б 85 
А в масшта-за пік?

країни? Ми нерідно
......... ..

частна праці наших

в усьому. Не псувати 
дбайливо зберігати підручники.

■ —....... > економити воду, електроенергію, па
пір. Такого порядку необхідно дотримуватися скрізь, 
а не лише в школі.

Дорогі друзі! Звертаємось до всіх учнів області!
Будьте бережливими! Боріться за звання «Школа 

комуністичною ставлення до навчання, праці й бе
режливості'».

Звернення одностайно прийняте на загальних збо
рах учнівського колективу середньої школи № 16 
м. Кіровограда.

школи № 16

НАВІКИ В СЕРЦІ 
НАРОДНОМУ

ЕСЯТКІІ експедицій
них загонів червоних 

слідопитів, сотні студентів, 
молодих робітників і кол
госпників побували влітку 
в Далеких і близьких ту- 

1 ( ристпчнн.х походах. Вони 
зібрали цікавий матеріал з 
історії рідного краю, по
повнили новими експона
тами кімнати і музеї 
трудової та бойової сла
ви. Продовжував пошук 
клуб «Патріот» з Красно- 
гірської восьмирічної шко-

лн Головапівського райо
ну, який допомагає місце
вим краєзнавцям, комсо
мольським активістам опо
вити експозицію музею 
підпільної к о м сом о льської 
організації «Спартак». На 
цс спрямовували свої зу

силля і учні Голованізсь- 
кої середньої школи № 2' 
імені Героя Радянського 
Союзу 1. В. Міклся, який 
загинув улітку 1941-го ро
ку під Краспогіркою.

Вагомий доробок у чер
воних слідопитів Устииів- 
ського району, м. Олек
сандрії, вихованців дитя
чої морської флотилії, що 
працює у Світдоводську, 
Вони зібрали численні ма
теріали про учасників 
Сталіиградської битви, за-

хяс-миків Москви, Ленін
града, Севастополя, Брес
та, Киева, інших місг-ге- 
роїв, намагались якнай
більше взнати про колиш
ніх фронтовиків, котрі жи
вуть па їхній вулиці, в їх
ньому домі...

•10 літ минуло з тих пір 
як фашистська Німеччина 
віроломно напала па па
шу Батьківщину. День 22 
червня етап першим днем 
всенародної боротьб і од- 
"™.“ 1418 днів, що 
ближилп Перемогу радян
ського народу лад фашиз
мом. Тих днів не померкне 
слава. Пай ять кличе нас 
У дорогу. Пам’ять про ге
роїв, які зупинили і пере
могай ненависного ворога.

На знімну: перед кіревоградцями виступає вокаль
но-інструментальний ансамбль «Тирас».

Фото В. РЕШЕТНИ MCE А.

р; РАХОВУЇОЧИ важ.тп- 
вість завдань по даль

шому, посиленню вихован
ня молоді на революцій
них, бойових і трудових 
традиціях радянського на
роду, забезпечення спад
коємності соціального і 
морального досвіду поко
лінь. VIII пленум ЦК 
ВЛКСМ закликав юнаків 
і дівчат іще ширше роз
горнути пошук матеріалів 
про всенародний подвиг, 
поповнити музеї бойової 

слави новими матеріалами, 
встановити пам'ятники, 
обеліски на честь воїніп- 
ВИЗВОЛИТСЛІБ.

Бюро ЦК ВЛКСМ по
становило: з вересня ЦЬО
ГО року почати Всесоюзну 
пошукову експедицію КОМ
СОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ «ЛІТО
ПИС Великої Вітчизняної». 
Вона є складовою части
ною Всесоюзного ПОХОДУ 
«Шляхами слави батьків» 
і некликана сприяти ак
тивному прилученню мо-

лодого покоління до без
смертної# подвигу радян- < 
ського народу в роки Ве
ликої Вітчизняної війни.

ГОЛОВНА ■ МЕТА ЕК
СПЕДИЦІЇ — підвищити 
ідейний гарт, посилити тс- 
роїко-патріотичне вихован
ня молоді, зберегти для 
майбутніх поколінь нєоді- 
нешп свідоцтва трудово
го і бойового подвигу ра
дянських людей у роки 
воєнного лихоліття. Необ
хідно записати спогади 

фронтовиків, учасників 
партизанського руху, анти
фашистського підпілля, 
трудівників тилу, знайти і 
передати у музейні та ар
хівні заклади реліквії во
єнного часу, активізувати 
шефську допомогу ветера 
нам війни і праці, сім’ям 
полеглих захисників Бать
ківщини.

Особливої уваги потре
бує підіотовчнй період 
експедиції. Він потрібний 
для того, щоб при сприян-

вї військкоматів, органів II 
соціального за без лечен ял, 
секцій ветеранів війни, му- 
зеїіі і держархівів доку- і 
ментально перевірити і 
уточнити поіменно;

— ветеранів Велико* 
Вітчизняної війни (фронто
виків, Ополченців, учасни
ків партизанського руху, 
патріотичного підпілля) 
котрі проживають на тери
торії району, міста:

— трудівників тилу, 
сім'ї, які втратили рідних і 
близьких на полях битв 
Бег.ино! Вітчизняної.

Маючи повні і перевірені 
вихідні матеріали, райком 
(міськком) комсомолу, від- 
повідпнй штаб походу за
кріплює за трудовими і 
навчальними колективами, 
первинними організаціями 
і піонерськими дружинами 
села, селища, мікрорайо
ни міст, вулиці, будинки, 
де проживають сім’ї но- 

і леглих героїв і ветерани, 
і 
• (Закінчення на 3-й стор.).



(Закінчення
Початок на 1-й стор.).
Болгарська делегація по

бувала у колгоспі «ДРУ’Н* 
ба>». Голова колгоспу 
Петров ознайомив '
із господарством, 
позіз і про те, що

гостей 
Він роз- дуже хореша, продуктивно, 

у них 
чи не зперше о ооласті пу
ла зведено посаду заступ
ника голови колгоспу по 
роботі з молоддю. Комсо
мольці, мелоді комуністи, 
які раніше займали цю по
саду, набузали необхідних 
вмінь у стосунках з людь
ми, вчилися управляти і 
тепер «виросли». Наприк
лад, недавно заступник го
лови по роботі з молоддю 
Микола Бандюк призначе
ний головою колгоспу іме
ні Ілліча.

Болгарські побратими
відвідали комсомольсько- 
молодіжну транторну
бригаду, де оглянули тех
ніку, що тепер на озброєн
ні з механізаторів. Багато 
чого із того, Що бачили, 
болгари використовують і 
в себе. Відбулася тепла зу- 

Сотирова і 
із Мине-

, що тепер 
колгоспу, 
участь н 

трьох засіданнях клубу 
«Кіровоград — Толбухін-» і 
якраз у найбільш пам’ят
них — першому, п’ятому, 
десятому. Торік, коли а 
Болгарії проходило десяте 
засідання клубу, Микола 
познайомився з Пенчо. А 
із Атанасом Сотирооим — 
задозго до того, — на пер
шому засіданні, коли всі 
його учасники завітали в 
бригаду промислового зср- 
НОЗИрОбНИЦТВЗ, ЯКУ ОЧО; 
люзав Атанас. (Відтоді Ата
нас має багато 
кіровоградців). 
відтоді багато чого 
лось у житті друзів. Про ці 
ЗМІНИ, про нову техніку, 
прз нові сорти пшениці і 
йшлося а розмовах.

Наступний зізит — у 
колгосп «Росія», у трак
торну бригаду, що її очо
лює Герой Соціалістичної 
Праці 8. С. Андріяш. Вирі-

стрім Атанаса і 
Пенчо Тодорова 
лою Давидовим, 
керує відділком 
Микола брав 
трьох

знайомих 
Звичайно, 

змічи-

СКАЗАВ КОЛ1БАЙНЕР ВАСИЛЬ МИКИТОВИЧ САВ
ОЙСЬКИЙ, ДІЗНАВШИСЬ 111*0 ПЕРШИЙ УСПІХ 
СИНА АНІКОЛИ.

Коли ніч лягає на поле 
потік машин дещо змен
шується. Настають хзили- 
ни перепочинку. Микола 

. Савранський, водій б/ря- 
. коназангажувача, дозво

ляє собі розслабитися 
поринути у спогади. Пе
ред його очима — золоте 
поле пшениці, чудовий 
комбайн «Нива», тозари- 
ші, з якими виборюзаз пе
ремогу на цьогорічних 
жнивах. Молодці хлопці, 
не підвели, допомогли на
молотити понад 8Ісім ти
сяч центнерів зерна. А це 
ж були його перші жнива 
після повернення з армії.

Спогади перервав гуркіт 
і мотора, сильні промені 
’ світла розітнули темряву.

Це невтомний Петро Се
менович Білоус зирішиз у 
кінці зміни зробити своїм 
8-тонним грузовиком ще 
один рейс на бурякоприй- 
мапьний пункт

—• Як живеш, Миколо?— 
гукнув до хлопця.

Спасибі, Петре Се
меновичу Оце навантажу 
ваш грузозик, і буде -за 
зміну чотириста тонн.

По триста-чо.'ириста 
тонн коренів за зміну 
вантажить у тракторні при
чепи, з кузови автомобі
лів комсомолець Микола 
Савранський. Ніхто не ди- 

, вуєгься такому успіхові. У 
. колгоспі імені Карла 

Маркса Добровеличківсь- 
кого району добре пам'я
тають, як трудився на ко
совиці хлібів екіпаж Ми-

(2

— говорив Атанас, поба
чивши комбайна у роботі. 

Пенчо Тодоров зразу за
в'язав професійну розмову 
із механізатором А, М. 
Петренком. Але справді 
краще раз спробувати сво
їми рунами, аніж з деся
ток рвз почути, як це ро
бить хтось. І Пенчо в свят
ковому костюмі 
бере до рук 
«Херсонець-200» 
Швидко падають 
торний причеп початки, рі
кою струмує силос... Коли 
причепи наповнюються до 
кінця, щасливий Пенчо 

. спускається на землю:
—- Буде дуже добре, ко

ли незабаром такі машини 
з’являться у Болгарії...

Пенчо працює механіза
тором 16 років. Трудиться 
добре: двома Народними 
Орденами Праці — бронто-

оилі і золотим — відзначені 
його трудові здобутки. Він 
в гроте оере участь з засі
данні нлуиу «Кіровоград— 
і олбухін».

— Саме поняття «засі
дання клубу» дуже розши
рилось, — розповідає заві
дуючий відділом робітничої 
і сільської молоді обкому 
комсомолу Володимир Кар
пенко. — Воно ніби сум » 
усіх зустрічей, бесід, ЩО 
відбуиаюгься на полях, у 
тракторних бригадах.

Болгарські побратими 
вирушають у колгосп імені 
XX з'їзду КНРС, де трак
торну иригаду очолює по
чесний президент клубу 
«Кіровоград — Толбухін» 
дзічі Герой Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталоз.

Гості побували а Коми- 
шуватсьиій середній шко
лі, відвідали тракторну 
бригаду. Фаховим, неея 
скурсіиним поглядом оці
нювали вони техніку. Вага 
то на яких тракторах, ком
байнах вже доводилось їм 
працювати. Але на от цьо
му — ні. На кабіні його 
напис — «Випробування» 
Харківський трактор Т-200 
випробовується у гітзлов- 
ському колгоспі.

— Це техніна двадцять 
першого століття, — ска
зав Доагні Манковськи.

Випробовують трактор 
молоді механізатори Мино- 
ла Мучак і Олександр Вов- 
котрубенко. Олександр уже 
досвідчений хлібороб, орде
ноносець. Комсомольці об
ласті вибрали його делега
том XVIII з'їзду ВЛКСМ.

впевнено 
важелі, 
рушає. 
У трак-

шукас 
— шу

шено було побувати на ку
курудзяному полі, де пра
цює комбайн «Херсонець- 
200».

— Такий комбайн ми ба
чили досі тільки на малюн
ках в журналах. Машина

далеко 
крила 
злек-

. За

На знімку: болгарські друзі в Кіровоградському вищому льотному училищі
цивільної авіації. Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

коли Саврансикого. Пра
цьовитий хлопець.

Навесні повернувся з 
армії і до голови кол
госпу:

— Дайте роботу.
— А що б ти хотів ро

бити? — запитав Кузьма 
Андрійович Білик.

— Я — комбайнер, маю 
також спеціальність шофе
ра. Що потрібніше в гос
подарстві?

Кузьма Андрійозич Бі
лик примружизся:

— «Ниву» візьмеш? Но
венька...

Запропонував, бо зназ, 
що Микола Савранський 
до армії жнивував дза се
зони і результати мав 
прекрасні. Знав також, що 
настазником у хлопця до
свідчений комбайнер Анд
рій Іванович Гудим, який 
зробив з нього справж
нього комбайнера. Але 
працювали вони на ста
ренькому СК-4, а тут «Ни
ва». Хіба можна відмови
тися?
— Тільки екіпаж підберу 
собі сам.

— Твоя справа. Тоді ви
бирай і суперника по зма
ганню.

Голова колгоспу поба
чив його вагання, сказав 
ніби жартома.

— Може, Володимира 
Олександровича?

Екіпаж Володимира 
Олександровича Доні я ми
нулого року зайняа на 
жнивах перше місце а 
колгоспі. Суперничати з 

ДХол од ягй ловгу®*?**

ним — значить іти на ве
ликий риск. Але хто не 
ризикує, той не виграє. 
Сказав зозні спокійно:

— Викличу Володимира 
Олександровича.

— Дизись, Миколо, До
ній — великий майстер,— 
попередив голова, щоб по
тім, коли молодим не під 
силу стане змагання з екі
пажем досвідченого ком
байнера, ті не ображали
ся на н»ого: мовляв, «за
вів» Миколу Сазрансько- 
го, а той і «клюнуз».

До складу комсомоль
сько-молодіжного, крім 
Миколи Сзвранського, 
ввійшли помічник комбай
нера Олександр Любчен- 
ко, шофер Василь Горбен
ко, тракторист Василь 
Маяько. Всі комсомольці. 
І працювати вирішили по- 
комсомольському.. Коли 
спека доводила комбай
нера до знемоги, за штур
вал машини сідав його по
мічник, а коли стомлював
ся тракторист Василь 
Манько, його місце в ка
біні займаз шофер Василь 
Горбенко, і навпаки. **

І ось настала урочиста 
хвилина. Трохи зміненим 
підсилювачем, на полі, де 
працюзав комбайн Савран- 
ського, заззучав голос ве- 
тераяа-хлібороба, Героя 
Соціалістичної Праці Сер
гія Яковича Єзана. Він ві
тав комсомольсько-моло
діжний екіпаж з перемо
гою — першою тисячею 
центнерів намолоченого 
хліба. Щиро поздороаиз 
своїх молодих колег, су
перників по змаганню, і 
екіпаж комуніста Володи
мира Олександровича Дс- 
нія. Та чи не найбільша ра
дість була у Миколиного 
батька Василя Микитовича, 
який теж водив колгосп
ними полями «Низу». Си мось...
на наздогнати 
він не зміг. Та 
ставник Андрій

в роботі 
коли ча- 
Іванозич

У поїздці па Нзаоукра- ч 
їнсьсому району гостей су- і 
прозоджували секретар Ио- | 
неукраїнського райкому л 
Компартії України А. П. 5 
Гордієнко, перший секре- 
тар обкому комсомолу . 
Олексій Скічмо, завідуючий § 
відділом робітничої і сіль- 
ськоі молоді обкому КОМСО- л 
молу Володимир Карпенко, , 
перший секретар Новоукр.у || 
їясьного райкому ЛлСяЧУ 
Олексій Козловський, ке
рівники господарств райо
ну.

I на кінець можна поміс
тити такий «кадр», «від
знятий-» у кабінеті секрета
ря парткому КВЯУЦА О. М. 
і ригор’єва. Милка і еоргіє- 
ва ретельно занотовує и 
своєму записнику думну 
конструктор і космічних ко
раблів С. П. Корольоза, 
виділену на стенді: «Хто хо
че зробити справ/, ......  ""
засобі з, хто не хоче 
кає причини»,

Ьлизьно земля і 
космос. Земля дала 
і піднесла до зірок 
сандрійця Л. І. Попова і 
болгарського носмоназтд 
Георгія Ізанова, Поет не 
випадково спостеріг: раке
та, схожа на колос.

3. ДУДКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград 
Нозоукраїнський район.

Гудим сказав з приводу 
успіху комсомольсько-мо
лодіжного: «Повторив се
бе в учнезі», батько з не 
меншою гордістю відпо
вів: «Позториз себе з си
нові». Він Миколі не тіль
ки батько, а й перший 
учитель, який наачиз його 
не лише працювати з по
лі, а й робити правильні 
кроки з житті, вибирати 
пряму дорогу. І син ви
брав її, стаз шанозаною а 
селі людиною.

Перший успіх не заспо
коїв молодих хліборобів, 
не знизились темпи зби
рання хлібів. По 400—500 
центнерів зерна видавав 
щодня з бункера «Ниви» 
екіпаж Миколи Савранс»- 
кого. На зідстазаз і екі
паж Володимира Олек
сандровича Донія. Але ко
ли зжз після обжинок під
били підсумки змагання, 
виявилося, що хлопці з 
«Ниви» Савранського на
молотили 8627 центнерів 
зерна, найбільше з кол
госпі.

Це — другий результат 
у районі.

...Гаснуть зорі, на сході 
зарожевіла смужка неба. 
Незабаром закінчиться 
Миколина зміна. Оце, ма
буть, назантажить грузо
вик Петра Васильовича 
Тарасснка, і прийде бать
ко, з яким працюють на 
буряконавантажувачі. При
йде і запитає, скільки 
зробив син. Син скаже, а 
батько на Мить замислить
ся: Микола — суперник 
по змаганню, та, мабуть, 
не наздогнати його на бу-
рякозих
зміг перемогти
косовиці хлібів досвідче
ний Комбайнер 
мир Олександрович 
ній. А втім,

жнизах, як не
сина ча

Володи- 
До- 

позмагає-

3. ДІМ1Н.
Доброоелмчківський 

район.

Ю верес ЕЖ 19S1 posy —

НА ПЕРЕХРЕСТЯХ
(Закінчення.

Початок на 1-й стор.).

Є з Олександрійській 
середній школі № 6 особ
ливий клас — літератур
ний. Тут, у 9-5, навчаються 
шахтарські діти, які вияви
ли особливі літературні 
здібності. Тож зрозуміло, 
що їхня зустріч з вінниць
кими по агами Ніною Гна- 
тюк та Володимиром Ра- 
беячуком була особлизо 
цікавою.

— Це символічно, що 
створено такий клас у шко
лі, яка дала крила для по
льоту першому космонав
тові Кіровоградщини, — 
зауважила Н. Гнатюк, зна
йомлячись із цікавими ма
теріалами шкільного му
зею космонавта Л. 1. По
повз.

Зустрічі, зустрічі... Кож
на з них при всій своїй 
зовнішній звичайності не
се щось нове. Ніяк не за
бути схвильованих погля
дів дізчат першого і тре
тього курсів бібліотечної о 
відділу культосвітнього 
училища. Проводжаючи 
поетів, вони буквально за
квітчали їх — стільки бу
кетів подарували. Пізніше 
Володимир Рабенчук ска
же мені:

— Такої вдячної аудито
рії ми ще не зустрічали...

Вгім, ці самі слова пов
торить трохи пізніше Ні
на Гнатюк — після висту
пу в Олександрійському 
педучилищі.

— Ніно; — звернувся -я 
до поетеси, — ви читаєте 
багато зіршіз, але зозсім 
мало говорите про себе...

— Родом я з Ямпільщи- 
ни. Закінчила Вінницький 
педінститут. Працювала в 
журналістиці. Видала в 
різний час чотири збірки 
віршів — «Посіяла жито», 
?<Час колосіння», «Про
щання з березнем», «Пе
люстка грому».

До цього додамо, що 
Ніна — член Спігл ки пись
менників СРСР, лауреат 
республіканської комсо
мольської премії імені 
Миколи Острозського, де
легат восьмого з їзду 
письменників України, 
який відбувся цього року 
в Києвіх-

I для неї, і для 3. Ра- 
бенчука — автора двох 
поетичних книжок, журна
ліста за фахом — тема 
молодості і спадкоємності 
поколінь стала провідною 
у іворчості. А тому скрізь, 
де б поети не побузали, 
вони знайшли собі друзів 
щирих і добрих.

Генерал-лейтенант у від
ставці М. С. Гусароз ро
дом з далекого Пскова. З 
грізні часи фашистської 
навали він, росіянин, захи
щав землю України як 
свою рідну. Полк бомбар
дувальників під команду
ванням Миколи Сергійо
вича воюваз у небі Дон
басу і Запоріжжя, Сева
стополя і Одеси, Львівщи
ни й Кїрозоградщини.

І ось він знову тут. На 
землі, яку захищав колись 
у смертельній борні з во
рогом.

Світлий просторий клас. 
Дитячі очі зачудозано 
дивляться на ветерана. 
Кожне слово про ті геро
їчні роки западає хлопча
кам і дівчаткам глибоко 
з душу.

Середня школа № Г 
імені Т. Г. Шевченка —- 
одна з найбільших у місті. 
Тут н&зчаегъся понад ти
сяча юних олександрій- 
ЦІз Як запевняють і п ачи- 

телі, і учні, школа ця *— 
найкраща Тут езітл: кла
си з сонячними вікнами, 
просторі коридори. Ши
рокі сходи ведуть 3 По
верху на поверх. Це пря
мо тут, на сходах, ми зу
стріли за кілька хвилин 
до уроку мужності Іру 
Стасюїс — ланкову з з-В. 
Вона хотіла найг.зршакз 
дізнатися, який із себа ге
нерал...

Якось непомітно п-зз- 
майнуло дві години, з ді
ти все не відпускали 
колу Сергійовича. І навіть, 
коли вже було «офіційно» 
оголошено про кінець зу
стрічі, Мишко Лова., Сіш
ко Чаплюк та Юрко Гри
ценко не відходили від 
нього. Вони вже встигли 
подружитися — воїн, чиі 
груди прикрашають чис
ленні бойові нагороди, і 
шахтарські діти, яким ш,а 
належить стат-і у ряди за
хисників миру з усьзму 
світі.

3.—
Розповідь про перший 

день роботи агітпоїзда бу
ла б далеко не повною, 
коли б ми не сказали прн- 
музей на колесах — вис
тавку голограм історичних 
реліквій музеїв УГСР. 
Створена вона вченими 
Київського інституту фізи
ки Академії наук УРСР і 
працівниками Республі
канського історичного му
зею. «Маг» і господар цьо
го маленького чуда — 
Огег Сінеуцький, науковий 
співробітник музею. А за 
сумісництвом — екскурсо
вод.

— Виставка, признаюся, 
мене дуже врззила, — го
ворила мені чергова пз 
залізничній станції Олек
сандрія, комсомолка Ва
лентина Осипенко. — Ра
ніше я дещо чула про 
мистецтво голографі; — 
об ємного зображення 
предметів. Але те, що по
бачила, перевершило всі 
сподівання.

До думки Валентини 
могли б приєднатися сот
ні людей, які відвідали 
виставку. Кольорззі
об'ємні фотографії над
звичайно точно повторю
ють реальні предмети. 
Вам не дозодилось бачи
ти виробів давньоруським 
золотих справ майстрів? А 
«чальтер» радянського 
розвідника Миколи Кузіс- 
цова? Якщо ні, завітайте 
на виставку, і ви побачитз 
там гранично достовірні 
об’ємні зображення цих та 
інших реліквій. Звичайно., 
якщо потрапите до музею 
на колесах. Бо зін за по
пулярністю у жителів 
Олександрії міг би посу- 
перничати з дискотекою.

До оечі, про дискотеку. 
Вона працює у приміщен
ні молодіжного клубу 
«Диско-60». Старшоклас
ники п яги шкіл Олександ
рії побували тут першого, 
дня Гості міста — ди-.ко- 
клуб «Глобус» Вінницько
го заводу «Термінал» у 
показали одну з інформа
ційних і одну з кільг-фс 
танцювальних програм; 
які зони привезли з со
бою.

Увечері 3 дискотеці 
завершився багатий На 
враження, зустрічі і зна
йомства день. Ми розпові
ли далека не про асі з 
них. Робота' агітпоїзда 
«Комсомолець України» 
на Кіроаотрадщині тільки 
почалась. Отже, нові зу
стрічі й знайомства — пз-
переду.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ. 
(Телефоном)



з жовтня А. Ю. МАЦІЄЗСЬКИЯ біли барельєфів героїв-таяністів. Фото В. ХРИСТЄНКА.

43-ГО ПАМ'ЯТЬ

знищив за 
нерізного

Юхима-
проша-

зони були? ---
Мацієвський. І 
відповідає: — 
красивими по-

дочекалась 
із фронтових 

стіна з вичар-

теж час від 
член спілки 

СРСР А. Ю.
Зін знав: йо- 

складніша

ще не все. 
раз по раї 

у фотографії, 
характери геро 

один дотик

молодими, 
як на цих

№пуб зійсьиовз- 
патріотичного 
захований

НАВІКИ В СЕРЦІ
НАРОДНОМУ

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).
ПІСЛЯ закінчення ПІДГО

ТОВЧОЇ роботи на відкри-- 
комсомольських збо 

піонерському зборі 
комітет комсомолу, рада 
дружини дають комсо
мольцям, піонерам і шко
лярам конкретні доручен
ня для участі в експедиції: 
записати спогади ветера
нів, взяти шефство над ін
валідами війни, сім'ями по
леглих фронтовиків, пар
тизанів, підпільників, роз
шукати бойові реліквії, 
стзорити кіно-, фото-, фо
нотеки. що відтворюють 
події періоду Великої Віт 
чизняної війни, діяльність 
її учасників у наші дні.

Кожна молода людина 
має підготуватись до зу
стрічі з ветеранами, як до 
урочистої події, пройня
тись СВІДОМІСТЮ того, що 
поряд живуть і працюють 
люди героїчної долі, за
гартовані в труді і бою. 
Треба наперед продумати 
послідовність записів 
спогадів фронтовиків, фор
ми шефства над ветерана
ми.

Обласний штаб експеди
ції, прес-центр, що ство
рюється при редакції га
зети «Молодий комунар», 
чекає вістей від районних 
і міських пошукових заго
нів, клубів інтернаціональ
ної дружби, клубів 
ДТСААФ, молодих крає-

знавців, усіх учасників по
ходу «Шляхами слави 
батьків». Запрошуємо вас, 
друзі, до створення руко
писних книг «Ветерани 
розповідають», «Пам’ять 
серця», «Бойові шляхи на
ших батьків», «Вони кува
ли Перемогу», «Люди з 
країни мужності», «Корч.і- 
гінці 40-х». Кращі 
ріали, 
стануть 
ласного музею комсомоль
ської слави. Няйбільш іні
ціативні пошукові загони, 
окремі учасники експеди
ції будуть відзначені спе
ціальними призами, гра
мотами, дипломами.

Пам'ять кличе в дорогу. 
Піхто не забутий, ніщо не 
забуте!

С. ШАПО8АЛО8, 
завідуючий відділом 
спортивної та оборон- 
чо-масозої роботи об
кому комсомолу.

мате-
віднайдені вам», 
експонатами оп-

НА УРОК 
МУЖНОСТІ

'« -ЇЗЕЯ'

Псі іВ є«-! і п ну нашому іемллку із села Злинки 
якому Ьгазом Президії Верховної Ради СРСР пігт їв травня 1944 року присвоєно (посмертні іванпч ГерІч 
Радянського СОЮаУ. 1« вересня виповнилося б ІНІСТ- 
дг-сят. Памятник йому і ще восьми Героям які :,ащм 
здЩсннлк подвиг на Кримській, землі. стЩ’гь у міст 
Саках. В день народження Петра вдячні нащадки но владають до нам ятника квіти. ' ' '

І тут. у Злинці, в середній шкоді № 1 я«а .ІГ),.1ІТі, 
ім’я Петра Велігіна. відбудеться урочиста ліній'а Піонерського загону його імені, а в колгоспі ЖІЇ 
травня» - комсомолі еі Кі збори, присвячені пам’я
ті Іероя. В першій тракторній бригаді де комсомочь- ськю-молодіжніш колектив працює за себе і за п’т; а 
підіб'ють підсумки соціалістично«- змагання і ’ 
вища кращих .механізаторів будуть запч-епі мя ку пошани. ’ ’

А нині в шкалах і виробничих колективах З 
проходять оссіди про Подвиг нашого земляка.'

У КЗІТНІ 1944 рону вій
ськова частина, в 

якій воював Петро Зелігін, 
переправилась через Дніп
ро і закріпилась на Ніко
польському плацдармі. Мо
гутня артилерійська кано
нада сповістила про поча
ток наступу на Крим. Роз
відати дорогу до Сапун- 
гори командування посла
ло' дев’ять бійців на чопі 
з гвардії сержантом Мико
лою Піддубник. У цій бо
йовій групі Зуз і Петро Бе- 
лігін.

Відважні розвідники, 
просуваючись на танку у 
ворожий тил, передали по 
рації рпд цінних відомос
тей. Та ось вони дозідали- 
ся, що в селі Ашага-Д:келі 
(тепер село Геройське) ба
зується великий гарнізон 
ворога, що фашисти зігна
ли в клуб жінок, дітей і 
стариків, щоб спалити їх 
жиацем. Сміливці виріши
ли будь-що розвідати во
рожі укріплення і врятува
ти приречених на смерти 
радянських людей.

На околиці села фашис
ти відкрили по десанту ша
лений вогонь. Прямим по-

і

ПІНКИ

паданням перебило гусе
ницю танка. Коли бійці зі
скочили на землю, що ви
рувала від вибухів, то по
чули наказ свого команди
ра:
_ ~ За мною! Зайняти бо
йові позиції!

Залягли наакол-з танка— 
одні у вирвах від снарядів, 
інші -. зд пагорбом чи за 
деревом, і почали відстрі
люватись. Гітлерівці атаку
вали шість разіз і ирзізу 
відмочувалися назад, зали
шаючи на полі бою десят
ки збитих.

А з розвід.чикіе кінчали
ся боєприпаси, Піддубний 
і ще троє товаришів були 
поранені. Коли фашисти 
кинулися в сьому атаку, 
Піддубний закривавленою 
рукою схопив гранату, по
дався вперед і вигукнув:

— Я живий, хлопці! Гра
нати до бою!

Бійці кинулися за ним 
У рукопашний бій. Петро 
Велігін прикриз собою по
раненого командира і ви
гукнув:

— Бий фашистських га
дів!

Прикладами наші бійці

знищили з десяток ворогів. 
Але сили були нерівні. 

Після полудня відважних 
роззідниніз, закривавле
них і змучених, штовхаючи 
чобітьми і прикладами, 
фашисти вели на майдан. 
Б очах радянських воїнів 
не було страху, тільки не
нависть до ворога.

У хаті, куди їх завели, 
почався допит.

— Хто з вас командир? 
— гаркнуз фашигт-офі- 
цер.

Піддубний подався впе
ред-

— Я командир!
— Прізвище?
Піддубний відповів:
— Я.дужа поважаю його 

не стану називати кожній
собаці.

— Може, ги скажеш, з 
якої ви частини? — єхид
но посміхнувся фашист до 
Велігіна.

— Скажу. — Петро плю
нув офіцерові в пику. — 
Ось моя відповідь!

Жорстоко знущалися во
роги над розвідниками. Ве- 
лігіну вирізали на спині 
смуги шкіри і посилали 
рани сіллю. Били прикла
дами по голові, кололи 
багнетами. Та гітлерівці 
ган нічого й не довідалися.

Безмовних розвідників 
вивезли за село і кинули □ 
прірву. Вночі місцеза ком
сомолка Люба Гапкоза з 
подругами перенесли тіла 
героїв у сад. Дівчата від
чули, що з одному з 
Ще теплиться життя. Це 
був Василь Єршов, нз тілі 
яного нарахузаг.и 17 ну
льових і багнетних ран.•

Дівчата обмили його, на
поїли. І до нього поверну
лася саідомісто. Коли на 
другий день радянські вій
ська зайняли село, Єршоо 
і розповів про мученицьку і 
загибель героїв.

...Ім’я комсомольця Пет
ра Велігіна навічна зане
сено до Книги пошани об
ласної комсомольської ор
ганізації.

Д. ПУТІЄЗСЬКМЙ, 
ветеран Великої Віт
чизняної війни.
Малозискізський 

район.

пик

мІОГО майстерні зно
зу переміни: там, де 
недавно стояли по

груддя відомих письмен
ників, підпільників, робіт
ника і хлібороба, роботи, 
які треба було реставру
вати, гелер Аркадій Юхи
мович постазиз великий 
дощаний щит. А поруч на 
лазі з’явився шолом тан
кіста часіз Зеликої Вітчиз
няної війни. На столі біля 
великого вікна — креслен
ня, фотознімки. 1 книги. 
Окремі з них розкриті з 
тих місцях, де є портрети 
воїнів-героїз. Тут же листи
— із села Зеленого Пет- 
рівського району. На стіні, 
де колись зиеіз ескіз до 
проекту пам’ятного знакз 
«Комсомольським поко
лінням Кірозоградщини» 
(нагадаємо читачам, що 
А. Ю. Мацієвський разом 
з архітекторами А. Л. Гу- 
бвнком та 8. А. Зізняком за 
цю роботу удостоєні 
торік звання лауреатів об
ласної комсомольської 
премії імені Юрія Яновсь- 
кого), тепер уже ІНШИЙ 
малюнок. На постаменті 
погруддя О. Д. Соколова
— командира дивізії, вої
ни якої влітку 1941-го 
стримували натиск ворога 
під Нозоукраїнкою.

Мацієзський закачує ру
кава і починає свою «чис
ту роботу» — кладе на 
дошку вальки густо замі
шаної липкої глини. Що 
це буде? Лице комдива 
чи фрагмент якогось обе
ліска? 1 навіщо тут, поруч 
із щитом, шолом?

Аркадій Юхимович ви
тирає ДОЛОНІ ВІД глиняно
го тіста, бере пальцями 
дерез яну пластину, схо
жу на скальпель, і починає 
загадково "водити нею по 
тілі майбутнього зитзору.

— Танкісти це, тобто, 
барельєфи їхні. — каже 
скульптор, та так, ніби не 
хоче видавати таємниці.
— Там. у Зеленому, плану
ють зідчрити пам’ятник- 
леморіал воїнам-землянам, 
зо.»на;и-аи зводите лям. Архі
тектор Анатолій ~ 
инч Губенко 
летами давно 
проект. На 
встановлять 
там і постат»

Лун’яно- 
зі своїми но- 

зже зробиз 
постаменті 

танк, буде 
. снорботноі

матері, яка 
своїх енні о 
доріг, буде 
буваннми іменами звитяж
ців. Меч і ж довірено вилі
пити лиця чотирьох тан
кістів, котрі о жовтні 
1943-го першими увірвали
ся з село, визволяючи 
його аід гітлерівців. Що це 
за люди були! От жаль, 
фотознімки давні, та ще й 

ЧЕТВЕРО

перетнули нашім
танкістам. А тут — степ. 
Танк Дунасаа наближаєть
ся до села, що так гарно і 
точно названо — Зелене. 
Справді, аже друга поло
вина жовтня, а зоно й до
сі вабить смарагдовим 
листям дерев. Тільки кле
ни ронять золото на столо
чену ворожим чоботом 
землю. Машина мчить

ПОШУК ВЕДЕ СКУЛЬПТОР 
АРКАДІЙ МАЦІЄВСЬКИЙ 

колії з документальних фо
топортретів. невиразні. 
Ось і весь мій матеріал...

Перед тим як взятися 
за нову роботу, Аркадій 
Юхимович радився з кра
єзнавцями, з А. Л. Губен- 
ком, написав листи^тим, 
хто знав полеглих героїв, 
перечитував нариси про 
танкістів. І знозу й знову 
поглядав на цих людей, 
котрі ДИВИЛИСЬ не нього з 
фотографій і ніби про
мовляли: «Нічим ми не
відрізняємось від інших. 
Хотіли вирощувати хліб, 
будувати міста. Не ви
йшло. Треба було піти у 
воюнь, щоб захистити від 
ворога рідну землю. От'і 
залишились 
Ось такими, 
знімках».

— Якими 
перепитує 
сам собі 
Добрими і
ставали перед езоїми мате
рями, грізними, з вогнем 
помсти перед фашиста
ми... Якими вони були?..

...18-й танковий корпус 
повинен іти в наступ. Але 
що там, попереду? Розвід
ку боєм має зробити екі
паж «тридцлтьчетзірки» 
лейтенанта І. 3. Дунаева.

Навколо загадкова тиша. 
Під П’ятихятками і Кри
вим Рогом було інакше — 
гітлерівці без маскування

вузькою вулицею, і ніщо 
ій не заважає. Раптом по
казався майдан. То там, 
то тут кубла мінометників’ 
Он ще й гармата. А далі, за 
хлівом, танк. І автомаши
ни, вози з ящиками. Гітле- 
рівсьні автоматнини. помі
тивши радянську «трид- 
цятьчетвірку», кинулись у 
городи, ховаючись за купи 
картопляного бадилля, за 
тини. «Тридцятьчетзірк.і» 
мчала вулицею, трощила 
все на своєму шляху — 
перекидала вози, чавила 
кубла кулеметників. По 
ній стріляли — з проти
танкової гармати, із тан
ка, навперейми їй кида
лись з гранатами у рога
тих касках гітлерівські 
солдати, котрих гримали 
під прицілом їхні ж коман
дири. Але сгоілець-радист 
Олександр Безсонов бив 
по них без промаху. Ко
мандир башти М. Леонов 
доповів Дунаеву: ,

— Нас оточено. Он уже 
хочуть вдарити прямою 
наводкою.

Танк розвертається, щоб 
«проугюжити» окопчики 
перед ворожо.о гаоматою. 
Механік-водій Михайло 
Сисолєтін маневрує перед 
загородним вогнем.

—_ нас лізе із засідки_ ВИГуКНув
1 його почули 

на командному 
- Пробитий бач з 
• поранений

що з Лгоно—
і де забутий 

не Аом-' Голова Прозидн
Верховної Ради СРСР 

М. ШЗЄРН’Н»-

їхній <<тигр->, 
Безсонов. 
аж там, 
пункті. — 
пальним... 
командир, 
вим?..

А командир танка 
командир бішги вже 
чують його. Олександр 
до Сисолєгіна:

— Не підведи, землячок,

ще хоч трохи потерли, 
старин! Ми прорвемось. 
Ось я їм... '

І стріляв. А танк уніє па
лав, то вертячись на місці, 
то прориваючись уперед 
ще через один заслін, і 
раптом вибух. Вибух по
лум’я. вибух мін і снаря
дів. Горіла броня. Зойк 
фашистського солдата. 
Розпач. І останній поклик 
комсомольця Базсоиоіза:

— Перемога — за на
ми!..

У центрі Зеленого Щ<і 
один спалах.

146 солдатів і офіцерів, 
один танк і 15 транспорт
них машин 
кілька хвилин 
бою екіпаж Дунаева.

А потім у наступ пішов 
увесь корпус, уся п ята 
гвардійська армія...

Хто ж вони і звідки, ці 
безстрашні герої? Скульп
тор перечитує листи, ар
хівні матеріали мемуари. 
Осі. рядки з біографії Без- 
сонова. Народився в солі 
Осинівці Оханського райо
ну Пермської області. 
1942 рону вступив у ком
сомол.

Ось копія листа з Крем
ля:

«Шановна ОнисіяОлек- 
сіївна! За героїчний под
виг, звершений вашим си
ном Олександром Андрійо
вичем Безсзновим в 
ротьбі з німецькими за* 
гарбниками. Президія вер
ховної Ради СРСР Указом 
від 10 березня 1944 року 
присвоїла йому найвищим 
ступінь відзнаки — зван
ня Героя Радянського Со о- 
зу. Посилаю вам 
Ппезидії Верховної РАДИ 
СРСР для збереження як 
пам’ять про сина-героя, 
подвиг якого ніколи не бу- 

нашим маро:

Оригінал цього листа 
нині зберігається у Перм
ському краєзнавчому му
зеї.

Михайло Іванович Сисо- 
лєтін — земляк Бсзсояова. 
Старший за нього на п'ять 
років. Родом із села Анікі- 
ного Кудимкарського ра
йону Комі-Перм'лцьного на
ціонального округу. Пра
цював у колгоспі, на будо
вах. До лав Червоної Ар
мії призваний 1938 року. 
Був мехзніном-вздієм
Т 34...

Мацієвський кладе пе
ред собою їхні портрети 
__ портрети чотирьох Ге
роїв Радянського Союзу, 
котрі визволяли наш край 
від ворога. Безсонов — у 
картузі, Дунаев, Леонов, 
Сисолєтін — без головних 
уборів. А треба, щоб вони 
були усі в шоломах тан
кістів — така компози
ція. Так задумано автора
ми проектів, і скульптор 
теж так вирішив.

і знозу Аркадій 
ви« кладе на щиг 
рок глини.

А через кілька

форми, які заповнить 
більш тривкий і твердий 
матеріал, що покриєть
ся бронзою. Барольєфи 
встановлять на гранітних 
плитах пам’ятника-меморі- 
алу. Щоб пам’ятало від
важну четвірку степове се
ло Зелене. Як і тих 200 
односельців, котрі полягли 
на полях боїв, як і десят
ки інших воїнів, що виз
воляли село від ворога.

Скульптор продовжував 
пошук. Телефонував зно
ву і знову архітектору 
А. Л. Губенку:

— Прийдіть подивитись. 
Може, щось не так. Доб
ре було б якби все це ог
лянув той офіцер, який 
знав танкістів. Ви казали, 
що він живе з Одесі. Да
вайте напишемо йому... 
Треба, щоб усі їх упізна
ли...

...А на стіні висів малю
нок, на який 
часу позирав 
художників 
Мацієвський.
го чекає ще 
робота. Скульптор брав у 
руки фотопортрет леген
дарного комдива, який по
вів на прорив невеликий 
підрозділ, 'оточений фа
шистами. Примружував 
очі, задивлявся кудись у 
далечінь і все думав; 
«Яким же був цей великий 
і звичайний чоловік, кот
рий пішов у безсмер- 
тя?“” м вінцевий.

с. Зелене Петрівськог - 
району—м. Кіровоград

А через кілька днів пе
ред ним було вже два об
рази мужніх воїнів — Без- 
сонова і Сисолстіна. Зго
дом — Леонова і Дунаева. 
Тільки це 
Скульптор 
вдивлявся 
думав про 
їв. Ще і ще 
до холодної глини. 1 вона 
поступово тепліла, ожива
ла. На нас дивились суво
рі і разом з тим людяні й 
добрі очі героїв-танкістів.

Потім будуть відлиті
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СПОРТ СПОРТ СПОРТ

ФУТБОЛ

ЗУСТРІЧ

РІВНИХ
Відбулися ігри 16-ГО ту

ру чемпіонату і країни з 
Фугболу серед 'команд ко
лективів фізкультури, і Іа 
цьому відрізку турніру 
особливо напружено про
ходять поєдинки за вихід 
до фіналу В усіх шести 
зонах. У черговому турі 
кіровоградський «Радист» 
па стадіоні «Піонер» прий
мав первоманський
«Фрегат». Суперники -—

давні знайомі по виступах 
у республіканських зма. 
ганнях. У першому- колі 
вони зіграли внічию — 1:1.

Перед ним матчем ста-' 
мовите клубів у таблиці 
четвертої зони було нерів
ним. Кіровограді знахо
дилися у лідируючій’ гру-
лі, а гості — в середині.

Зустріч почалася насту
пом господарів -- 
ті намагалися 
силами досягти 
Але нервомайці

поля. Во- 
велпкимії 
переваги, 

зуміли 
стримати наступ заводчан 
і самі кілька разів були 
близькими до взяття воріг- 
«Радиста». Все ж перший 
тайм закінчився безре
зультатно.

Після перерви картина 
гри мало змінилася. Уваж-

по і обережно діяли захис
ні лінії обох команд. Фі
нальна сирена пролунала 
при рахунку 0:9. Суперни
ки записали у свої копил
ки по одному очку. У ва
ших земляків їх зараз 
двадцять одне з тридцяти 
можливих.

А олександрійський 
«Шахтар» у Прип’яті Київ
ської області зазнав по
разки (1:3) від місцевого 
«Будівельника».

Наступний тур 12 верес
ня.

б. ШАБАЛІН.

На знімку: момент 
зустрічі «Радиста» з «Фре
гатом».

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

«Я готувалась. Я тренувалась. Працювала ян ніко
ли. І десь у глибині душі вірила — я буду на Олімпі
аді. і зовсім, зовсім рідко, в абсолютній таємниці, 
мріяла — скільки мене переслідували невдачі, то 
мас ж колись і поталанити», — Олена Давидова, аб
солютна чемпіонка Ігор 
мої гімнастини.

XXII Олімпіади зі спортнв-

Я ХОЧУ повернутися з 
вами в літо 1980 ро

ку, до днів московської 
Олімпіади. Але з двох тиж
нів спортивного параду 
«зірок» я вибрав усього 
три ДНІ липня. У ці дні від
бувся жіночий турнір з 
гімнастики, який назвав 
не тільки нову абсолютну 
чемпіонку, а й запалив у 
сузір’ї великих імен ще 
одне. Найнесподіваніше — 
Олену Давидову. До неї за 
останні ЗО ронів олімпій
ської гімнастики 
мо всього п’ять 
них чемпіонок, 
стала шостою.

Я приїздив увечері до 
Палацу спорту в Лужники,

було відо- 
абсолют- 
Дазидова

ло в Лужнииах. Закінчив
ши вправу на брусах, 
включивши с неї «переліт 
Ткачова», — рекордний у 
жіночій гімнастиці, Дави- 
доса одержала 9,95. Тепер 
одна Команеч може обігна
ти її, якщо виконає впра
ву на колоді на 10 балів. 
Але нинішній Наді це не
доступно. Двічі похитну
лась вона. Дві похибки — 
9,85. І маленька фігурка 
Давидової у протилежному 
від мене кінці залу захопле
но піднімає руни. Дівчата 
починають її качати. Пе- 
реді мною стоїть Команеч. 
Вона не усміхається і не 
плаче. Здивована. Стоїть 
сама. Нікого немає поряд і

Віталій МЕЛІК-КАРДМСВ

Всупереч

ФЕХТУВАННЯ

схйстили
ЗБРОЮ ■
Два дні у Кіровограді з спортивному 

залі ДСТ «Авангард» проходили поєдин
ки з фехтування за програмою 411 спор- • 
тивних обласних /.юлодіжних ігор. За 
звання найсильніоіих боролася понад 
п’ятдесят фехтувальників. Усі вони пред
ставники «Спертака».

Найвищу сходинку п'єдесталу пошани 
серед юнаків-шаблістів зайняв кан
дидат у майстри спорту Ігор Колеса- 
нов. Слідом за ним були кандидати у 
майстри спорту Сергій Колотуха та 
Ігор Чорнокнижний

Добре провів бої шпажисг кандидат

у л-.айсгри спорту Вячеслав Соколов. Йо
му дісталося перше місце.

Напруженими були поєдинки рапірис
тів. Тут не мала собі рівних кандидат у 
майстри спорту Анна Катксва. А ось за 
друге й третє призові місця довелося 
зробити перебій між кандидато.м у 
майстри спорту Тетяною Крикун і пео- 
шорозряд ницею Юлією Л5амалигою. 
Срібну нагороду одержала Крикун.

Серед юнаків у змаганнях з цього ви
ду зброї переміг кандидат у майстри 
спорту Ігор Арте.менко. Він і посів пер
ше місце.

З числа кращих спортсменів відібра
но збірний колектив, який захищатиме’ 
честь Кіровоградщини на III спортивних 
іграх молоді України. Ці змагання відбу
дуться у Миколаєві з 22 по ЗО вересня.

В. ТВЕРДОСТУП.

Hjj знімку: момент поєдинку. 
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

дивився на голубий поміст 
і відмічав у аркушиках 
протоколу складені з балів 
щаблі, якими гімнастки 
піднімалися вгору, до 
олімпійської слави.

У перший же день тур
ніру зал ахнув і встав. 
Претендент № 1 - румун
ка Надл Команеч — зірва
лася з брусів. Стабільність 
Команеч входить у число 
спортивних легенд, і рап
том — падіння. Неймовір
но. Та про всяк випадок із 
'списків можливих пере
можців Команеч я не ви
креслював. Цей турнірний 
день закінчився незвичай
но, у фінал потоапила 18-' 
річна Олена Давидова з 
Ленінграда. Марія Філлто- 
ва і Стелла Захарова, на 
лних надій було більше, 
до числа фіналісток не вві
йшли. З радянської коман
ди серед кращих — На
талія Шапошникова і Нел- 
лі Кім. Я уважно стежу за 
ними і мрію, щоб хто-не- 
будь із них зміг перемогти 
непереможну Команеч. За 
півроку до ігор Кім вигра
ла золоту медаль в абсо
лютній першості на чемпіо
наті світу у Форт-Уерті 
(США). Я стежу на всяк 
випадок за румункою Емі
лією Еберле. у неї вже є 
олімпійський досвід, і осо
бливо уважно за 15-.оічною 
Максі Гнаук з НДР. Ма
ленька Гнаук, яку мій то
вариш і колега вперто на
зиває (тільки не у звітах) 
Міні Гнаук, схоже, близька 
До того, щоб стати сенса
цією турніру. Ось і вся 

у яких, * 
шанси на 
відібраній 
немає Да-

1 II в

ніхто не підходить. 
За місяць до ІгорЗа місяць до Ігор стар

ший тренер жіночої збір
ної СРСР Аман Шаніязов 
сказав мені: «Ми включи
ли в команду Олену Дави
дову, яка непогано висту
пила цієї весни на Кубку 
СРСР. Головна її перева
га в тому, що нині у цієї 
гімнастки, мабуть, най
складніша програма в сві
ті. А за новими правилами 
за складність судді можуть 
підвищувати оцінку на 0,2 
бала. Ми сподіваємося, що 
Давидова принесе користь 
команді».

А вона перемогла!
І це була 

більших 
Олімпіади. 
Мі АВЕСНІ я 

нікград.
. гімнастичній 
текарському

одна з най- 
несподіванок

«Молодей коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Па украинском язьзне.

НАША АДРЕСА)

316050. МСП

м. Кіровоград, 
вуп. Луначарського, 36.

БК 05175. Індекс 81107.

Цією турніру, 
група гімнасток, 
на мою думну, є 
медаль. У цій 
мною компанії ___
видової. Спеціалісти .. _ 
числі лідерів не називали. 
Лише тренео Команеч, по
бачивши її на одному з 
передолімпійських турнірів 
(на чемпіонати світу Дави
дову не брали), назвав 
свою ученицю і її МОЖЛИ
ВИМИ пепеможцями Олім- 
піади-80. Та увагу на це 
висловлювання мало хто 
звернув.

А на третій день почало
ся щось неймовірне. Па
дає з колоди Ебепле. Гру
безні помилки у Шапошни- 
•<овоі та Кім. Не витримав
ши ваги ще не врученої, 
але вже близької медалі, 

на останньому сна
ряді в опорному стрибну 
рубо зривається. Не вірю 

2 ні своім підрахункам, ні 
новому електронному таб-

ПІЗИЇХаЕ у Ле- 
У маленькій 

школі на Ап- 
___ ,_____ , проспекті зу
стрівся з Оленою Давидо
вою та її тренером Гекна- 
дісм Федоровичем Коршу- 
новим. Вони розмовляли 
зі мною по черзі. Ст~'" 
кий, середнього 
Коршунов, який , ..
не всидить на місці, а як
що й сидить, то тоді вка
зує і гпвопить. Лише раз я 
побачив його в стані спо
кою. За роялем. До речі, 
Олена залюбки співає піц 
його акомпанемент, а най
частіше вони співають ду
етом. Геннадія Федооовича 
змінювала Олена. Тонень
ка, з такими ясними очи
ма, які я бачив лише у . 
Наталії Кучинської, вона 
сідала акуратненько поюлд 
і складала на колінах руни 
в перекручених на кистях 
венах, з подушечками мо
золів на долонях. Говори
ли впни окремо, а я об'єд
нав їх розповіді в одну. 
Тому ЩЛ їх розділити не 
можна. Тому що, очевидно, 
це випадок, коли вчитель 
зустрічає свою ученицю. І, 
очевидно, це закономір
ність, що вчитель зустрі
чає свою ученицю. Віднині 
вони нероздільні — Учи
тель і Учень. Ідея і її вті
лення. Блискуча ідея і ще 
поекраснішс її втілення. 
Ми зустрічалися часто, і я 
спостерігав за Давидовою 
різною.

Я бачив образу, ноли ми 
з Коршуновим захопилися 
бесідою, а вона тренува
лась поряд і на неї не 
звертали уваги. Давидова 
спохмурніла і вийшла із 
залу.

Була радість, ноли при
биральниця привела в зал

Струк- 
зросгу 

секунди

трирічну дочку і Олена, 
загорнувши на ній сеій 
сУарий купальник, учила 
розтягуватись, а та, тов
стенька, як лялечка з ди
тячого світу, кректала і 
підпорювалась, ніби розу
міла, що з нею морочитеся 
абсолютна олімпійська 
чемпіонка. «Ще не втоми
лася?» — запитувала її 
Олена. «Ще втомилася», — 
віддано відповідала ляль- \ 
ка. Були і сльози, коли, 
виконуючи дуже складний 
стрибок на колоді, вона 
зірвалася і боляче вдари
лася правим боком. «Таке 
враження, що еєрце спра
ва», — сказала вона Кор
шунову. Той, насуплений, 
стояв поряд.
V" НЕДІЛЮ вона запроси* 
“ ла мене до себе е 
гості. Я появкася з дикто
фоном, а вона поставила 
на стіл електричний само
вар, зробила бутерброди і 
завела музику. Працювати 
уже не хотілось. «їжте, не 
соромтесь», — промовила 
вона і дивилася ка мене 
з-під нескінченно довгих 
вій так жалісливо, ніби 
кореспондентам рідно ко
ли вдасться добре наїс* 
тись.

І я, хоча вийшов недля* 
но з-за столу, з’їв бутер
броди. Все-таки є у Дави
дової вміння перекснува- 
ти.

Г. Ф. КОРШУНОВ: Я на
родився в перший рік він
ки. Народився в Москві, а 
потім мати зі мною і стар
шим братом перебралась 
до Орла. Яке там могло бу
ти дитинство у ті роки, до 
того ж батько нас покинув. 
Закінчивши вісім класів, я 
пішов у ремісниче учили
ще, там одягали й годува
ли. Провчився і 
пропрацював два 
карем, закінчив 
школу і поїхав 
град вступати до . 
турного технікуму «Трудо
ві резерви». Б інститут 
вступати боявся. Приїхав 
вступати на відділення ак
робатики, я тоді захоплю
вався нею і мав перший 
розряд, але в технікумі ак
робатики не було, і мені 
довелося вчитися пазом з 
гімнастами. У цій групі 
познайомився з симпатич
ною дівчиною з Воронежа, 
і дуже швидке ми з Інною 
одружилися (років через 
десять‘виявилося, що іннз 
і мама Олени Давидсзої > 
училися в одному класі, ■'*' 
ось такий тісний світ). Із 
технікуму мене забрали в 
армію, а Інна поїхала пра
цювати додому у Воронеж. 
Я після армії довчився —і 
слідом за нею. Працювали 
ми в «Трудових резервах», 
вена вела гімнастику, а я 
їй допомагав, тренував ак
робатику. В нас були непо
гані дівчата, але вийшов 
наказ про спеціалізацію, і 
у Воронежі залишалась 
тільки школа знаменитого 
тренера («Спартак»), вихо
вателя багатьох чемпіонів 
Юрія Едуардовича Шток
мана — ми перейшли пра
цювати до нього.

О. ДАВИДОВА: Скільки я 
себе пам’ятаю, завжди хо
тіла стати гімнасткою. 
Весь час дивилася переда
чі по телебаченню, до по
казували гімнастику, мрія
ла сісти в шпагат. З п’яти 
соків сама розтягувалась« 
Боляче було, але тсоліла, 
зараз не знаю, чому. А по
тім раптом раз і сіла, сид
жу о шпагаті і дивлюся 
телевізор, а тоді оговта
лась і стала кричати: «Ма
мо. мамо, я шг.агат зроби- 
ла!» Ми жили в комуналь
ній квартирі : ------- ■-

чу, з жахом 
кухні. Я до __ ___ ___
одвірка сама навчилась рр- 
бити стойку на руках. Ко
ли пішла в школу, записа
лась у гімнастичний гур
ток. а потім мене записали 
є гімнастичну спортшнолу.

(Далі буде).

два роки, 
рони то- 
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