
Братерський привіт героїчному народові 
Куби, який став на шлях будівництва соціа
лізму, самовіддано відстоює свободу і неза
лежність своєї батьківщини від агресивних 
посягань американських імперіалістів!

Хай розвивається і міцніє дружба і співробіт
ництво між радянським і кубинським народами.(Із Закликів цк КПРС до 45-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції).
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ЗА ЯВ А
Радянського уряду

22 жовтня ввечері президент США Келведі оголосив, 
що він дав наказ військово-морському флотові США 
перехоплювати всі судна, що йдуть на Кубу, піддавати 
їх оглядові і не пропускати судна з зброєю, яка за 
визначенням американських властей має наступальний 
характер. Дано також наказ вести безперервний і ре
тельний нагляд за Кубою. Таким чином уряд США фак
тично встановлює морську блокаду Республіки Куба. 
Водночас почато висадку на американську базу Гуан
танамо, розташовану на території Куби, нових амери
канських військ, а збройні сили США приводяться в 
стан бойової готовності.

Ці безпрецедентні агресивні дії президент намагаєть
ся виправдувати розглагольствуваннями про те, ніби з 
боку Куби виникає загроза національній безпеці Спо
лучених Штатів.

Радянський уряд не раз звертав увагу урядів усіх 
країн і світової громадськості на серйозну небезпеку 
для справи миру політики, яку проводять США щодо 
Республіки Куба. Заява президента США свідчить про 
те, що американські імперіалістичні кола не зупиняю
ться ні перед чим у своїх намаганнях задушити суве
ренну державу, члена Організації Об’єднаних Націй. 
Вони готові заради цього на те, щоб штовхнути світ до 
безодні воєнної катастрофи. Народи всіх країн повинні 
ясно уявляти собі, що, йдучи на таку авантюру, Спо
лучені Штати Америки роблять крок на шляху до 
розв’язування світової термоядерної війни. Зухвало 
нехтуючи міжнародні норми поведінки держав і прин
ципи Статуту Організації Об’єднаних націй, США 
привласнили собі право, і оголосили про це, нападати 
на судна інших держав у відкритому морі, тобто зай
матися піратством.

Імперіалістичні кола США намагаються диктувати 
Кубі, яку політику вона повинна проводити, які поряд
ки слід встановлювати у себе вдома, яку зброю вона 
повинна мати для своєї оборони. Але хто дав право 
Сполученим Штатам брати на себе роль вершителя 
долі інших країн і народів? Чому кубинці повинні вирі
шувати внутрішні справи своєї держави не за своїм 
розсудом, а так, як хотілося б США? Куба належить 
кубинському народові, і тільки він може бути госпо
дарем своєї долі.

За Статутом ООН всі країни, великі або малі, мають 
право будувати своє життя по-своєму, вживати тих 
заходів до гарантування своєї безпеки, які вони вва
жають необхідними, давати відсіч агресивним силам, 
що роблять замах на їх свободу і незалежність. Не . 
зважати на це — значить підірвати саму основу існу
вання ООН, ввести в міжнародну практику закони 
джунглів, породжувати нескінченні конфлікти і війни.

В цю тривожну годину Радянський уряд, вважає 
своїм обов’язком звернутися з серйозною пересторогою 
до уряду США, попередити його, що, здійснюючи за
ходи, оголошені президентом Кеннеді, він бере на себе 
тяжку відповідальність за долю миру, веде безрозсуд
ну гру з вогнем.

Керівники США повинні, нарешті, зрозуміти, що те
пер часи зовсім інші. Тільки безумці можуть тепер ро
бити ставку на політику «з позиції сили», і вважати, 
іцо ця політика принесе їм якийсь успіх, дасть можли
вість нав’язати іншим державам свої порядки. Якщо 
США раніше могли вважати себе наймогутнішою у 
воєнному відношенні державою, то тепер для цього не
має ніяких підстав. У світі є інша сила, не менш мо
гутня, яка виступає за те, щоб народи влаштовували 
своє життя так, як вони цього хочуть. Тепер, як ніко
ли раніше, від державних діячів вимагається виявля
ти холоднокровність і благорозумність і не допускати 
брязкання зброєю.

Радянський уряд підтверджує ще раз, що вся зброя, 
яку має Радянський Союз, служить і служитиме цілям 
оборони від агресорів. У сучасних міжнародних умовах 
наявність могутньої зброї, в тому числі ракетно-ядер
ної зброї, у Радянського Союзу є за визнанням усіх 
народів світу вирішальним засобом, що стримує агре
сивні сили імперіалізму від розв’язування світової 
винищувальної війни. Цю місію Радянський Союз і Да
лі виконуватиме з усією твердістю і послідовністю.

Президент США заявив у своєму виступі, шо коли 
хоч одна ядерна бомба впаде на територію США, то 
Сполучені Штати завдадуть удару у відповідь. Така 
заява пройнята лицемірством, бо Радянський Союз вже

не раз заявляв, що ні одна радянська ядерна бомба не 
впаде ні па США, ні на будь-яку іншу країну, якщо не 
буде вчинено агресії. Ядерна зброя, яка створена ра
дянським народом, знаходиться в руках народу, ніко
ли не буде використана з метою агресії.

Але якщо агресори розв’яжуть війну, то Радянський 
Союз завдасть нанмогутнішого удару у відповідь.

Радянський Союз завжди був вірний принципам Ста
туту ООН, послідовно проводив і проводить політику, 
спрямовану на збереження і зміцнення миру. Всьому 
світові відомо, яких величезних зусиль докладає Ра
дянський Союз для розрядки міжнародної напруженос
ті, ліквідації вогнищ конфліктів і спорів між держава
ми, для перетворення в життя принципів .мирного спів
існування держав з різним суспільним ладом. Саме Ра
дянський Союз висунув і обгрунтував програму загаль
ного і повного роззброєння, здійснення якої відкрило б 
реальні перспективи створення світу без воєн, без зброї. 
Ці пропозиції дістають все більшу підтримку в світі, вони 
захопили уми людей, стали велінням часу. Якщо досі 
справа роззброєння не зрушила з місця, то вину за це 
несуть Сполучені Штати Америки та їх союзники по 
НАТО. Вони бояться роззброєння, не хочуть розстати
ся з великим дрючком, за допомогою якого намагають
ся диктувати свою волю іншим країнам.

Уряд США обвинувачує Кубу в тому, що вона нібито 
створює загрозу для безпеки Сполучених Штатів. Але 
хто повірить, що Куба може створювати загрозу для 
США? Якщо говорити про розміри і ресурси двох країн, 
про їх озброєння, то жодному здравомислячому дер
жавному діячеві і на думку не спаде, що Куба може 
являти загрозу для Сполучених Штатів Америки або 
для якої-небудь іншої країни. Принаймні лицемірно 
говорити, ніби маленька Куба може посягати на без
пеку Сполучених Штатів Америки.

Кубинці хочуть захистити свій дім, свою незалеж
ність від загрози, яка виходить від Сполучених Шта
тів Америки. Уряд Куби апелює до розуму і совісті, 
закликає США відмовитись від посягань на 
ність Куби, встановити нормальні відносини(Закінчення на 2-й стор.).

НЕНАВИСТЮ до американських імперіалістів сповни- П
лося серце колишнього воїна Віталія Галико, коли £

незалеж- 
з кубин-

У Раді Міністрів Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік

з провокацій- 
уряду США і 
намірами аме- 
збройних сил 
1962 року в

У зв'язку 
ними діями 
агресивними 
риканських 
23 жовтня
Кремлі Радянський уряд за
слухав міністра оборони 
СРСР Маршала Радянсько
го Союзу товариша Мали- 
новського Р. Я. про прове
дені заходи по підвищеній 
бойовій готовності у Зброй
них Силах і дав міністрові 
оборони необхідні вказівки,

в тому числі аж до особли
вого розпорядження:

1. Затримати звільнення 
з Радянської Армії стар
ших віків у ракетних вій
ськах стратегічного призна
чення, у військах протипо
вітряної оборони країни і 
на підводному флоті.

2. Припинити відпустки 
всьому особовому складу.

3. Підвищити боєготов- 
ність і пильність в усіх 
військах,

він почув про нові наміри американських імперіалістів 
задушити кубинську революцію. Подвоїлися сили у Ві
талія, ще сильнішим стало прагнення якомога краще 
працювати.

На завод «Червона зірка> В. Галико прийшов після 
демобілізації з рядів Радянської Армії. Зараз він пра
цює на модельній дільниці інструментального цеху тес- 
лярем-модельником. Виробничі завдання молодий робіт
ник виконує на 120—130 процентів. Комсомольці модель
ної дільниці обрали Віталія прупкомсоргом.

На знімку: Віталій ГАЛИКО.
Фото В. КОВПАКА. і)

ІВ БОРОТЬБІ ЗА СВОБОДУТИ НЕ ОДИНОКА, КУБО!
БАТЬКІВЩИНА АБО СМЕРТЬ!

\/ НАС, ста молодих посланців острова Свободи, які
* навчаються нині в Бобринецькому училищі механі

зації сільського господарства, якраз закінчилися занят
тя, коли ми почули по радіо Заяву Радянського уряду. 
З суворими обличчями і стиснутими кулаками слухали 
ми повідомлення про те, що над нашою батьківщиною 
американські імперіалісти здіймають порохові хмари.

Підлість і шантаж — ось зброя американських па
ліїв. Вони намагаються задушити кубинську революцію, 
поставити наш волелюбний народ на коліна. Не вийде, 
панове імперіалісти! Чуєте! Не вийде! Батьківщина або 
смерть! Ми переможемо!

Куба знає, що вона не одинока. Разом з нами вір
ний друг — великий радянський народ, який завжди 
прийде нам на допомогу. А це запорука того, що 
наша революція переможе, що народ Куби збудує 
щасливе життя. Ми знаємо, що на захист нашої люби
мої батьківщини підніметься весь наш народ і зі

зброєю в руках до останньої краплі крові буде від
стоювати свою свободу і незалежність.

Ми зараз вдалині від батьківщини. Але серцем, дум
ками ми разом з своїми кубинськими братами і сестра
ми. Ми тут, оточені турботою радянських друзів, роби
мо потрібну революційній Кубі справу — ми вчимось.

Спасибі вам, радянські брати, за допомогу і під
тримку в ці тривожні часи для моєї батьківщини.

Антоніо РОКЕ, 
кубинець, учень Бобринецького училища меха
нізації сільського господарства N° 2.

Схвалюємо,
— Я недавно 

ну вся з
рік працював 
Свободи 
невтомними 
юнаками й дівчатами. Всім 
серцем полюбив я цих не
втомних людей. На згадку 
про революційний народ я 
привіз кубинський прапор, 
який зберігається в Гайво- 
ронському райкомі комсо
молу, як символ непоруш
ної дружби радянського і 
кубинського народів.

Я власними очима ба
чив, як волелюбний народ 
будує своє щасливе жит
тя, як виростають нові за
води і фабрики, школи і 
заклади культури. Усе це 
для щастя народу.

І ось тепер американські 
імперіалісти намагаються

повер- 
Куби. Майже 

на острові 
пліч-о-пліч з 

кубинськими

підтримуємо!
обруиіити на Кубу вогонь 
смерть, поставити її народ 

хай знає 
що у ку- 

є вірні і 
що ми, ра- 
завжди по-

І

на коліна. Але 
зухвалий агресор, 
бинського народу 
надійні друзі, 
дянські люди, 
дамо руку братерської до
помоги вірним синам кубин
ської революції. Всі меха
нізатори нашого колгоспу 
одностайно схвалюють Зая
ву Радянського уряду.

Ми, хлібороби, у відпо
відь на Заяву Радянського 
уряду потроїмо 
щоб своєю 
вати рідну

Колгосп 
Жовтня 
го району.

зусилля, 
працею зміцню- 
Батьківщину.К. ФУТОРЯН, механізатор, 
імені 10-річчя 
Г айворонсько-

Куба вітає Заяву Радянського уряду
ГАВАНА, 24. (ТАРС). Ку

бинські радіостанції пере
дали повний текст Заяви 
Радянського уряду від 23 
жовтня.

В радіопередачах підкрес
лювалось, що заява відобра
жає послідовну позицію 
СРСР у зовнішній політиці, 
що вона спрямована на 
підтримання і зміцнення 
миру в усьому світі і на вря
тування людства від загро
зи термоядерної війни.

На підприємствах, в ус
тановах, учбових закладах 
кубинської столиці відбу
ваються мітинги, на яких 
зачитується повний текст 
Заяви Радянського уряду. 
Миролюбний кубинський 
народ одностайно схвалює 
цю заяву, а також заходи 
щодо посилення бонової го
товності, вжиті революцій
ним урядом Куби.

Ч Е Р В О Н О !
Одні художники шукають сиві тони, 
Малюють інші хвилі голубими. 
А я побачив буруни червоні — 
Карібське море з бурями крутими. 
Воно регоче долею солдата, 
Воно гойдає прапори, мов айстри, 
Воно палає сонцем бородатим. 
На грудях мужніх у Фіделя Кастро. 
Воно не спить, гойдаючи Гавану, 
В передчутті кривавого осоння... 
Карібське море в хмарах океанних 
Двадцятим валом дибиться червоної

Валерій ЮР’ЄВ.
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Р ад ян с ь к о г о
(Закінчення).

ською державою. Хіба не переконливо звучить те, що 
кубинський уряд офіціально заявив про своє прагнен
ня врегулювати шляхом переговорів а урядом США усі 
спірні питання.

Зовсім недавно, виступаючи на сесії Генеральної 
Асамблеї ООН, президент Республіки Куба О. Дортікос 
знову заявив, що Куба «завжди виявляла готовність 
вести переговори по звичайних дипломатичних кана
лах або будь-яким іншим шляхом, щоб обговорити 
незгоди, які існують між Сполученими Штатами і Ку
бою». Тепер президент США каже, що цих заяв кубин
ського уряду нібито недосить Але так можна ^виправ
дувати будь-яку агресивну акцію, будь-яку авантюру.

Що стосується допомоги Радянського Союзу Кубі, то 
ця допомога має на меті виключно цілі сприяння обо
роноздатності Куби. Як вказувалося 3 вересня ц. р. у 
спільному радянсько-кубинському-комюніке про перебу
вання в Радянському Союзі делегації Куби в складі 
Е. Гевара і Е. Арагояеса, Радянський уряд пішов на
зустріч просьбі кубинського уряду про подання Кубі до
помоги озброєнням. В комюніке сказано, що це оз
броєння і військова техніка призначені виключно для 
цілей оборони. Уряди обох країн твердо стоять на цій 
позиції і тепер. *-.• .•

Необхідність радянської допомоги у зміцненні обо
рони Куби викликається тим, що Кубинська Республіка

-------- а

з перших днів свого існування зазнає безперервних по
гроз і провокацій з боку Сполучених Штатів. США не 
зупиняються ні перед чим, включаючи організацію 
збройної інтервенції на Кубі, як це було в квітні 
1961 року, для того, щоб позбавити кубинський народ 
завойованої ним свободи і незалежності, знову підко
рити його пануванню американських монополій, зроби« 
ти Кубу маріонеткою США.

США вимагають, щоб з території Куби було усунуто 
військову техніку, необхідну їй для самооборони, з 
чим не може, звичайно, погодитись жодна держава, яка 
дорожить своєю незалежністю.

Радянський Союз виступає за те, щоб усі іноземні 
війська було виведено з чужих територій в свої націо
нальні кордони. Якщо США справді дбають про зміц
нення дружніх відносин з державами і прагнуть забез
печити міцний мир в усьому світі, як про це говорив 
президент Кеннеді у своєму виступі 22 жовтня, то вони 
повинні були б прийняти радянську пропозицію і вивес
ти свої війська і військову техніку, ліквідувати воєнні 
бази, розташовані на чужих територіях у різних час
тинах світу.

Проте США, які розкидали свої збройні сили і оз
броєння по всьому світу, уперто відмовляються від 
прийняття цієї пропозиції. США використовують їх 
для втручання у внутрішні справи інших держав і 
здійснення своїх агресивних замірів. Саме амернкан-
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АГРЕСИВНІ ЗАМІРИ ІМПЕРІАЛІСТІВ 
ЗАЗНАЮТЬ ПОРАЗКИ

□ П □ ППЕРЕД СУДОМ ГРОМАДСЬКОСТІ
РЕАКЦІЯ світової громад

ськості не залишає сумніву 
у тому, що всі люди, які 
дбають про збереження миру, 
рішуче засуджують останні за
ходи Вашінгтона, спрямовані 
на задушення вільної і незалеж
ної Куби. Це. до речі, стосує
ться громадських діячів, газет і 
коментаторів, які додержуються 
найрізноманітніших політичних 
поглядів.

Безрозсудна гра з вогнем, яку 
затіяли навколо Куби правлячі

кола США, викликає обурення 
і в союзних Америці країнах. У 
Парижі і Лондоні, наприклад, 
роздратовані тим. що Вашінгтон 
по суті справи поставив своїх 
союзників перед доконаним фак
том.

Коментатор паризького радіо 
зразу ж визначив, що нові агре
сивні акції США напружують 
міжнародну атмосферу, створю
ють обстановку, яка таїть у со
бі серйозну небезпеку.

Наведені президентом Кеннеді
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ігосподар СВОЄЇ долг-

К У Б И Н С Ь К И Й 8-8 А РОД
О НОВУ над малднь- 

кою країною, над 
вільною і мужньою Ку
бою нависли зловісні 
хмари. Вже вкотре тем
ні сили реакції хочуть 
згасити полум’я свободи 
на кубинському острові. 
Щоб якось замаскувати 
свої агресивні наміри, 
американська вояччина 
лицемірить, намагається 
втлумачити світові, що 
не США, а кубинський 
народ готує воєнний на
пад на Сполучені Штати. 
Але хто повірить такій 
облудній брехні амери
канських правлячих кіл, 

о Куба будує соціалізм, 
8 Куба хоче жити в 
8 і дружбі. І ніхто з 
8 друзів з далекого 
$ бинського острова 
р віть не помірковує 
В якесь, вигадане 
х канським урядом, 
8 цання зброєю.
8 Президент Сполучених 
В Штатів оголосив пірат- 
р ські дії щодо суден, які 

берегів 
радян- 
заліз-

о

мирі
б
б
Б

моїх 
ку- 
на- 

про
амери-

бря-

прямують до 
Куби. Як і весь 
ський народ ми, 
ничники станції Помічна, 
підтримуємо Заяву Ра
дянського уряду, який 
закликає підняти голос 
протесту проти агресив
них дій Сполучених 
Штатів щодо Куби.

В ці сповнені тривоги 
дні я і мої товариші з 
комсомольської ЗМІНИ, 
працюючи на профілак
тичному ремонті тепло
возів, виконуємо змінні 
завдання на 104—108 
процентів. Ми ще більше 
помножимо свої трудові 
зусилля в ім’я зміцнен
ня оборонної могутності

к

врідної Батьківщини, 
ім’я того, щоб кубин- 8ськии народ, як і всі во- 
лелюбні народи світу, ЗІ>спокійно будував своє Б 
майбутнє. Мої товариші £ 
приєднуються до Заяви Р 
Радянського уряду: Кубо у 
належить 
народові, і 
може бути 
своєї долі;

А. РЄЗНІК, ; 
майстер комсомоль- { 
ської зміни профі- 
лактимного ремонту < 
тепловозів. <

ст. Помічна. <

Ь
кубинському 8 
тільки він О 
господарем 8
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
25 жовтня 1962 р., 2 стор.

«доводи» для виправдання аг
ресивної політики Вашінгтона 
нікого не переконують. Анг
лійська преса фактично їх від
кидає. «Куба. — підкреслює 
англійська «Гардіан», — не 
вторгається ні на чию терито
рію». Багато англійських газет 
вважають лицемірними тверд
ження, ніби маленька Куба яв
ляє загрозу для США чи 
будь-якої іншої держави.

Показово, що небезпечні 
справи миру і безпеки дії 
шінгтона припали до смаку ре
ваншистським, мілітаристським 
колам Бонна. Це, звичайно, ні
кого не здивує. Бургомістр За
хідного Берліна Віллі Брандт, 
сам майстер на різного роду 
провокації, теж вітав останні дії 
США.

Небезпечна авантюра проти 
героїчного народу Куби, затія
на урядом США, всюди викли
кає гнів і обурення. «Це — 
піратський агресивний крок 
уряду США. Це — закон джунг
лів замість міжнародного пра
ва» — так кваліфікує 
чехословацька «Руде

У самих Сполучених 
преса, звичайно, б’є в 

нам а гаючись

для

для 
Ва-

цей акт 
право». 
Штатах 
бараба

ни, намагаючись посилити во
єнний психоз, який уже протя
гом певного часу підігрівається в 
країні.

Менш як через півгодини піс
ля виступу президента Білий 
дім пікетували американські 
студенти. Вони несли лозунги: 
«Геть дипломатію канонерок!».

Хвиля протестів проти зухва
лих дій правлячих кіл США 
піднімається в усьому світі. Аг
ресорів викрито. їх рішуче за
суджує громадськість, народи 
всіх країн.

СВОБОДА 
ііерсивіке

Багатолюдні мітинги ро
бітників відбулися вчора в 
цехах заводу «Червона 
зірка».

Четвертий механоскла
дальний цех. Виступає ком
сомолка Галина Олійник:

— Ми готуємо мирну 
продукцію для Куби — сі
валки. Американські імпе
ріалісти хочуть не пропус
тити ці машини на острів.

— Ніколи вільна Куба не 
стане на коліна, — висло
вив думку багатьох робіт
ників слюсар-ремонтник ме
тизного цеху Анатолій Ка- 
ламурза. — Правда пере
може!

У своїх виступах тавру
вали ганьбою дії американ
ських імперіалістів груп- 
комсорг третього механо
складального цеху Анатолій , 
Клюшниченко, фрезеруваль- 0 
ник Анатолій Китайгород- 
ськнй та багато інших.

Комсомольці і молодь за
воду, всі робітники одно
стайно заявляють: «Куба— 
так!» і грізне 
ріалістам.

«ні!» — імпе-

м. влох, 
секретаря 

комсомолу
заступник 
комітету 
заводу «Червона зірка».

НАША КОМСОМОЛЬСЬКА ВІДПОВІДЬ ///£ДР/ достатки і велику радість при- 
несла трудівникам нашої артілі 

цьогорічна осінь. Привітання обкому 
партії та виконкому обласної Ради де
путатів трудящих в зв'язку з успішним 
виконанням річних планів продажу дер-

‘ - заслу-
Працею,

ми

жаві м яса, молока і овочів 
жена колгоспниками увага, 
трудовими перемогами здобували ми 
свою добру славу. І молода зміна ар
тільних трудівників теж внесла сюди 
вагомий внесок.

На всіх провідних ділянках колгосп
ного виробництва працюють комсомоль
ці і неодмінно домагаються успіху. Пер
шим у районі завершив наш колгосп 
збирання качанистої на площі 450 гек
тарів, першим виконав план продажу 
кукурудзи державі, засипавши у дер
жавні засіки 9350 центнерів золотого 
зерна. Багато праці доклав комсомо- 
лець-тракторист Михайло Яковенко. З 
комбайнером І. Г. Залоїло він зібрав 

150 гектарів кукурудзи в найстисліший 
строк.

А серед шоферів першість завоював 
комсомолець Іван Залоїло. Не покла- 
даючи рук трудяться і молоді тварин
ники. Вже 2393 літрів молока на кож-

ну корову надоїла Шла Марченко, пе
ревиконавшії своє річне зобов'язання. 
Наздоганяють її подруги — Марія Олій
ник, Неля Гусар, Ольга Олійник, Ніна 
Яковенко. У змаганні випередили всіх 
молоді свинарки Галя Литвин і Надя 
Білан.

Напружена праця молоді посприяла 
тому, іцо нині колгосп вже виробив на 
100 гектарів угідь по 260 центнерів мо
лока та по 49 центнерів м'яса. Річне 
зобов'язання по виробництву сільсько
господарської продукції виконаємо.

До праці нам наснаги не позичать. 
Бо праця — то наш вклад в побудову 
комунізму, в справу захисту миру. 
Своїм звитяжним трудом, що примно
жить багатство і міць Вітчизни, відпо
вімо ми на злісні випади імперіалістич
них паліїв, які гострять зуби на воле- 
любну-Кубу.

Хай знають далекі кубинські друзі, 
що з ними завжди тисячі, мільйони та
ких працелюбних радянських юнаків і 
дівчат, як у нашій артілі «Шлях Ле
ніна».

М. ЯКОВЕНКО, 
секретар комітету комсомолу кол
госпу «Шлях Леніна» Онуфріїв- 
ського району.

У р я д у
ський імперіалізм взяв на себе роль міжнародного 
жандарма. Представники США постійно хвастають 
тим що американські літаки в будь-який час можуть 
напасти на Радянський Союз, скинути американські 
бомби на мирні міста і села і завдати тяжких ударів. 
Не минає і дня, щоб державні і військові діячі, а та
кож преса США не погрожували тим, що американські 
підводні човни, які з ракетами «Поларіс» на борту 
нишпорять по багатьох морях і океанах, можуть обру- 
щити атомний удар тіа Радянський Союз та інші ми
ролюбні держави. В світлі цих фактів особливо фаль
шиво звучать слова президента Кеннеді про те, що 
уряд США у претензійних вимогах позбавити Кубу 
засобів оборони керується нібито інтересами миру.

Миролюбні держави не можуть не протестувати про
ти оголошених президентом США піратських дій щодо 
суден які прямують до берегів Куби, проти встанов
лення контролю за суднами суверенних держав у від
критому морі. Відомо, шо американські Державні діячі 
люблять говорити про свою прихильність принципам 
міжнародного права, розглагольствувати про необхід
ність правопорядку в світі. Але на ділі ж вони, оче
видно, вважають, що закони писані не для США, а для 
інших держав. Встановлення США фактичної блокади 
берегів Куби — це провокаційний крок, нечуване по
рушення міжнародного праза, виклик усім миролюбним 
народам. .

Не можна не бачити і того, шо, коли сьогодні США 
намагаються заборонити іншим країнам торгівлю з 
Кубою і використання їх суден для перевозок товар.в 
і вантажів на Кубу, то завтра американські правлячі 
кола можуть зажадати вжити -----
проти будь-якої іншої держави, політика або соціаль
ний лад якої неугодні правлячим колам США.

Уряд США привласнює собі право вимагати, щоб 
держави звітували перед ним, як вони організують 
свою оборону, доповідали, що везуть на своїх суднах 
у відкритому морі.

Радянський уряд рішуче відкидає такі домагання, 
Зухвалі дії американського імперіалізму можуть при
звести до катастрофічних наслідків для всього людства, 
чого не хоче жодний народ, у тому числі і народ 
США.

Враховуючи всю серйозність створеного урядом США 
становища навколо Куби, Радянський уряд дав своєму 
представникові в Організації Об’єднаних Націй вка
зівку поставити питання про негайне скликання Ради 
Безпеки для рогляду питання: «Про порушення Стату
ту ООН і загрозу мирові з боку Сполучених Штатів 
Америки».

Радянський Союз звертається з закликом до всіх 
урядів і народів підняти голос протесту проти агресив
них дій Сполучених Штатів Америки щодо Куби та ін- 
ших держав, рішуче засудити ці дії і поставити пере
шкоду на шляху розв’язування урядом США термо
ядерної війни.

Радянський уряд зробить все від нього залежне, щоб 
зірвати агресивні заміри імперіалістичних кіл США, 
відстояти і зміцнити мир на землі.

Радянський уряд висловлює тверду впевненість. ЩО 
радянський народ ще більше підвищить свої трудові 
зусилля в ім’я зміцнення економічної і' оборонної мо- 

уряд 
наша 
була

аналогічних заходів

• •гутності Радянської Батьківщини. Радянський 
вживає всіх необхідних заходів до того, щоб 
країна не виявилась захопленою зненацька і 
спроможною дати гідну відповідь агресорові.У ШТАБІ ОБ ЄДНАВЮС ЗБРОЙНИХ СИЛ КРАЇН ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ

Як стало відомо, у зв’язку з провокаційними діями 
американського уряду й агресивними намірами амери
канської вояччини головнокомандуючий об'єднаними 
збройними силами країн Варшавського договору Мар
шал Радянського Союзу Гречко А. А. позавчора, 23 
жовтня 1962 року, скликав офіцерів — представників 
армій країн Варшавського договору і дав вказівки про 
проведення ряду заходів до підвищення бойової готов
ності військ і флотів, які входять до складу об'єднаних 
збройних сил.

і

Нк<із Фіделя Кастро
ГАВАНА, 23.

Кубинські газети
(ТАРС). 

опубліку- X 
валн таке повідомлення: 

«Учора ввечері прем’єр- 
міністр як головнокоман
дуючий збройними силами 
дав наказ про запровад
ження воєнного стану, який 
дається всім революційним 
збройним силам тільки у 
випадках критичної небез
пеки. Цього заходу було 
вжито в результаті пові
домлень, що надійшли з 
Сполучених Штатів, про 
мобілізацію північноамери
канських збройних сил про
ти нашої країни.

Негайно наші бойові час
тини були приведені до ста
ну бойової готовності. Сот
ні тисяч людей були мобі
лізовані протягом кількох 
годин. Члени єдиної партії 
соціалістичної революції і 
всіх масових організацій го
туються з мужністю і від
вагою виконати свій пат
ріотичний обов’язок. Краї
на перебуває на воєнному 
становищі, вона 
відбити будь-який 
Батьківщина ;__
Ми переможемо!»

готова 
напад, 

або смерть!

Звернення Куби до Ради 
Безпеки

ГАВАНА 23. (ГАРС). Як повідомляє агентство Преп- 
са Латта, Куба звернулась до голови Ради Безпеки 

- . оріна з просьбою негайно призначити засідання
адц Безпеки для обговорення односторонніх дій уряду 

Сполучених Штатів, які встановили блокаду Куби



ЗАВЖДИ 
ПОПЕРЕДУ
ЛОЖНОІ гіятиденки під

водяться підсумки ро
боти молодих комбайнерів 
Петрівського району. Пере
можцям змагання вручає
ться перехідний Червоний 
вимпел райкому ЛКСМУ.

З самого початку других 
жнив перед у змаганні веде 
комбайнер-комсомолець з 
колгоспу імені 40-річчя 
Жовтня Микола Давиден
ко.

Молодий механізатор зо
бов’язався зібрати в цьо
му році 200 гектарів куку
рудзи. З самого ранку до 
пізнього вечора врізається 
в кукурудзяне море прикра
шений червоним вимпелом 
комбайн «ККХ-3», за кер
мом якого 
Давиденко.

На його 
більше 120 
шеної кукурудзи, 
виробіток на комбайн Ми
кола довів до 9—10 гекта
рів.

Свої трудові перемоги 
Давиденко присвячує 45-ій 
річниці Великого Жовтня.

М. САЄНКО, 
секретар Петрівського 
РК ЛКСМУ.

сидить Микола

рахунку 
гектарів

Денний

по*О А ПРАЦЬОВИТІСТЬ і веселу вдачу шанують і ..- 
важають Олену Щабельську в жакчнкському відділ

ку радгоспу Сальківського цукрокомбінату. Якщо сяде 
Олена на трактор, значить, робота кипітиме. Там, де в 
вона в години дозвілля, панують веселощі, жарти. А ко- 
ли_ вже візьме в руки книгу, всіма думками поринає в 
неї. В радгоспі вона є передовим трактористом, навчає
ться у Київській сільськогосподарській академії.

На знімку: Олена ЩАБЕЛЬСЬКА.
Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

ІЇЖ ТРУДОВА
свої смаки і 
здається, що 
— найліпша, 
остаточно пе-

ВДЯЧНІ їм колгоспники
Тридцять студентів 

Олександрі йського 
культосвітнього училища 
приїхали в колгосп «40-річ
чя Жовтня» Петрівського ра
йону допомогти хліборобам 
зібрати багатий врожай ку
курудзи.

Робота кипить у їхніх 
руках. По шість центнерів 
качанистої за день перечи
щає кожний з них та від
вантажує на автомашини.

Але не тільки своєю пра
цею радують хліборобів 
студенти.

Кожного дня, закінчивши 
роботу, вони йшли в клуб 
і до пізнього вечора вели 
репетиції.

Нарешті афіші сповісти
ли про наступний концерт.

Біля 250 глядачів зібралось 
в сільському клубі.

Програма концерту була 
велика і цікава. З великим 
успіхом перед глядачами 
виступив студентський хор. 
Тепло зустріли присутні мо
лодих співаків Жанну Ав
дееву та Володимира Ков
пака. Сподобалось колгосп
никам і художнє читання у 
виконанні Надії Іванової 
та Клавдії Бродської, а та
кож виступ танцюристів 
Людмили Глущенко, Раїси 
Бордюг і Галі Кириченко.

Після концерту були ор
ганізовані ігри, розваги, 
танці. Вечір був цікавий і 
дуже всім сподобався.

А. КОВАЛЕНКО. 
Колгосп «40-річчя Жовтня».

> У дівчат з комуністичної >
> бригади — Ліди Петриченко З 
» і Галі Юрасової, — хороший > 
, передсвятковий настрій. 5
> Бригада штукатурів буді- 5 
І вельиого управління № 1 > 
[ облбудтресту, де вони тру- $ 
£ даться, до свята 45-ї річии- < 
, ці Жовтня зобов’язалась за- З 
» кінчити опоряджувальні ро- З 
І боти фасаду широкоекран- З
> ного кінотеатру і закінчити З
с штукатурку житлового бу- З 
£ дннку № 6 в мікрорайоні З 
£ Кіровограда. |
£ На знімку (справа налі- >
1 во): Ліда ПЕТРИЧЕНКО
2 Галя ЮРАСОВА.

ПЛАХТІЯ.

І^ОЖЕН, звичайно, має 
уподобання. Мені ж 

спеціальність будівельника 
Облюбував її я давно. Але 
реконався в тому, що це просто-таки
чудова спеціальність, під час проходжен
ня практики на комсомольській новобу
дові — Кіровоградському м’ясокомбіна- 
ті.

Разом з однокурсниками Георгієм Ве
чірком, Володимиром Трусихіним, Ми
хайлом Балашовим і Володимиром Зі
нов’євим прибув я сюди сім місяців то
му, щоб закріпити теоретичні знання 
трудовими навиками. І в цьому багато 
нам допомогли і допомагають досвідчені 
будівельники. Працює тут 
в основному молодь, енер
гійні юнаки і дівчата. Для 
кожного — чи то кваліфі
кований будівельник, чи 
той, хто до цього не три
мав кельму в руках, —• 
новобудова стала справж
ньою трудовою школою.

Такою вона є І для нас, 
практикантів, майбутніх спеціалістів бу
дівельної індустрії. Перші два місяці ми 
працювали під наглядом досвідчених 
майстрів, власне, вчилися практично на 
мулярів. Потім нам присвоїли другий 
розряд і перевели на самостійні роботи. 
Я і Володимир Зінов’єв працюємо в 
бригаді, яку очолює майстер своєї спра
ви Віктор Павлович Бавикін. Ця брига
да бореться за звання колективу кому
ністичної праці, є однією з кращих на 
новобудові.

Зустріли нас тут привітно. Пригадую, 
як в перший же день було нанесено 
«удар» по нашому «студентському інди
відуалізму». Бригада тоді вже працюва
ла на кладці зовнішніх стін чотири
поверхового приміщення для м’ясожи- 
рового і ковбасного цехів. Бригадир ви
ділив нам робоче місце. Хотілося пока
зати, на що ми здатні. Отож кожен і 
старався з усіх сил. Коли це підходить 
до нас муляр Григорій Давидов і каже:.

— А знаєте, хлопці, справи у вас 
йтимуть значно швидше і краще, якщо 
ви згуртуєтеся.

студентів*

Студенти — народ здружений
ДЕ працюють студенти, легко встановити по пісні.

Якщо з току лунає мелодія — значить, саме там 
їх побачиш. Вдень на току очищаємо качани, а як 
стемніє, переключаємось на транспортування кукуруд
зи від комбайнів до току. Слава трудова найчастіше 
припадає на долю комсомолок Жаннн Таранової, Га
лини Солодкої, Валентини Цвіркун, Нелі Дем’яновоі.

У вільний від роботи час готуємо концерти художньої 
самодіяльності для трудівників колгоспу імені Щорса. 
Аматорами стають навіть ті, що раніше нічого спіль
ного не мали з гуртковою роботою.

Т. КОРОЛЕЙко,
студентка Кіровоградського педінституту.

Устинівський район.
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ф.Фото

Ми здивовано переглянулися.
— Не розумієте? Добре, поясню,. — 

продовжував Григорій. — Ви працюєте 
кожний сам по собі. В даному ж випад
ку простір дозволяє вам застосувати 
більш прогресивний метод: хай один 
розрівнює лопатою розчин, а другий — 
вкладає цеглу. В цьому і вся суть...

У бригаді хороший звичай — орієнту
ватися на кращих. А це значить переви
конувати виробничі норми, все робити 
доладу. І якщо тобі щось доручено, му
сиш виконати, як належить. Абияк тут 
не пройде. В цьому я переконався на 
власному досвіді. Одного разу бригадир 
доручив мені перевірити, як теслярі під

готували опалубку для бе
тонування віконних пере
мичок. Довірившись на сло
во теслярам, я доповів 
В. Бавикіну, що все гото
ве. Була дана команда по
давати бетон. А через де
який час бригадир покли
кав мене і сказав:

— На цей раз ти, Віталій,виявився не
акуратним у виконанні доручення. Пога
но перевірив опалубку, — бригадир під
вів мене до вікна, — ось бачиш — щі
лини. Це ж брак.

Мені було соромно. Добре, що недолік 
виявився лише на одній перемичці.

Бригада в основному складається з ви
сококваліфікованих мулярів. Більшість з 
них оволоділи на новобудові кількома 
суміжними професіями (монтажника, 
тесляра, штукатура). Є чому повчитися 
у таких досвідчених спеціалістів, як 
Юрій Бершадський, Станіслав ГІетргч- 
чук, Григорій Давидов та інші. Але й 
ми, студенти-практиканти, не залишає
мося перед робітниками в боргу, часто 
допомагаємо тим, хто відвідує вечірню 
школу або навчається в спеціальних уч- 
бов'их закладах, в підготовці до занять.

Отак разом працюємо, разом і вчи
мося. Шкода тільки, що наша річна 
практика скоро закінчуються. Все ж 
приємно відчувати, що частка твоєї пра
ці на цій комсомольській новобудові за
лишиться, що й ти вклав тут не одну 
цеглину.

В. КИВА, 
студент п’ятого курсу 
Кіровоградського буч 
дівельного технікуму.

---- 0---- ,

Працелюбні скотарі
НА важливу роботу — 

догляд молодняка ве
ликої рогатої худоби, по
слали комсомольців колгос
пу «Україна» В. Воробйо- 
ва, А. Ходачснка та груп- 
комсорга Г. Болдецького.

Зараз вони допізна прі-* 
цюють на випасанні телят. 
І наслідки відрадні: добо
вий приріст ваги молодня
ка становить по 940 грамів. 
Але хлопці на цьому не за
спокоюються: прагнуть до
вести приріст кожного те
ляти до 1100 грамів.

А вечорами скотарі поспі
шають у вечірню школу.

В. МИРОНОВ.
Добровеличківськпй 
район.

О суворих випробуваннях 
громадянської війни, в 

роки довоєнних п’ятирічок, 
в період Великої Вітчизня
ної війни зростала і мужні
ла радянська людина, вона 
вкрила себе немеркнучою 
славою.

Радянська людина! Люди
на країни Рад! Це високе 
звання знає все прогресивне 
людство, воно є символом 
миру і щастя, символом доб
ра і справедливості, симво
лом комунізму. Недарма 
В. Маяковський наприкінці 
своїх чудових «Стихов о со- 
ветском паспорте» писав:

Читайте, 
завидуйте,

гражданин 
Советского Союза.

Як у фокусі відобразились 
кращі риси нашого героїч
ного сучасника в безсмерт
них подвигах молодогвар
дійців, Лізи Чайкіної, Мико
ли Г астелло, Олександра 
Матросова та багатьох ін
ших. Щ самі риси знайшли 
своє втілення в подвигах 
Юрія Гагаріна і Герма на 
Титова, Андріяна Ніколає- 
ва і Павла Поповича, Ва
лентини Гаганової і Олек
сандра Гіталова...

Високі якості, що зуміли 
виховати в собі ці люди, по
в’язані з нашою комуністич-

ною мораллю, основні прин
ципи якої сформульовані в 
чудовому кодексі будівника 
комунізму, записаному в но
вій Програмі КПРС.

Необхідно, щоб ці прин
ципи стали переконаннями 
всіх радянських людей, 
особливо молоді, яка покли
кана історією завершити бу
дівництво комунізму в на
шій країні. Не можна забу
вати, що побудова комуніс
тичного суспільства потре
бує створення не тільки мо
гутньої матеріально-техніч
ної бази, але й високого рів
ня свідомості.

Ось чому з таким вели
чезним інтересом зустріли 
читачі книгу «Мораль как ее 
понимают коммунисты»*). 
В ній зібрані документи, 
листи і вислов л ю в а н н я 
К. Маркса, Ф. Енгельса, 
В І. Леніна, М. І. Калініна,

♦) «Мораль как ее понимают 
коммунисты». Москва. Госпо- 
лнтиздат. 1962 г. Составители 
Н. В. Бычкова. Р. А. Лавров, 
В. А. Любишева.

М. С. Хрущова та інших ви
датних діячів комуністично
го руху.

З книги читач дізнається, 
що думали про людей кому
ністичного сус п і л ь с т в а 
К. Маркс і Ф. Енгельс, яким 
було їх уявлення про мо
раль, про норми поведінки 
людини, які вимоги пред’яв
ляли засновники наукового 
соціалізму до тих, хто по
винен був побудувати без
класове суспільство.

Цікава «Исповедь» Марк
са, в якій викладені відпо
віді геніального вченого на 
питання його доньки Жен- 
ні. Ось деякі з них: «До
стоинство, которое Вы 
больше всего цените в лю
дях — простота». «Недо
статок, который внушает 
Вам наибольшее отвраще
ние — угодничество». «Ва
ше представление о счастье 
— борьба».

В ряді своїх робіт, уривки 
з яких наведені у збірнику, 
К. Маркс і Ф. Енгельс впер
ше дали науково обгрунто
ване поняття про справжню, 
людську мораль.

В чому ж вбачає своє 
щастя наш радянський су
часник? Воно — в радісній 
праці на благо соціалістич
ної Батьківщини, в боротьбі 
за світле майбуття. Кожний 
член комуністичного сус
пільства повинен чесно тру
дитися. Це його святий обо
в’язок, бо праця — джере
ло всіх матеріальних і ду
ховних благ на землі.

Знайомлячись з вислов
леннями В. І. Леніна в пи
таннях комуністичної мора
лі, ми читаємо такі слова: 
«Хто не працює, той не 
їсть». Цей принцип, як відо
мо, увійшов у моральний ко
декс будівника комунізму.

Розділ збірника «Питання 
моралі і виховання в Про
грамі Комуністичної партії 
Радянського Союзу» дає чи
тачеві широку уяву про те, 
які завдання ставить партія 
в галузі виховання комуніс
тичної свідомості.

Велику увагу питанням 
комуністичного виховання 
приділяв і приділяє видат
ний діяч Комуністичної пар

тії, послідовний борець за 
мир М. С. Хрущов. Багато 
його висловлювань наведені 
у збірнику.

Говорячи про моральний 
кодекс, М. С. Хрущов від
значає, що в ньому «втілено 
моральні норми, які віками 
вироблялилися прогресивни
ми суспільними силами, 
особливо робітничим класом 
та його ленінською партією; 
в них висловлено принципи, 
народжені революцією, су
часним етапом боротьби за 
комунізм.

Моральний кодекс прой
мають благородні ідеї гума
нізму і колективізму. Вду
майтеся, як хвилююче за
клично звучать наші прин
ципи: «Один за всіх, всі — 
за одного!», «Людина лю
дині — друг, товариш і 
брат». Наш кодекс — це 
бойова програма життя бій- 
ця-революціонера, якого ха
рактеризують висока ко- 
муністина ідейність, полу
м’яний патріотизм, соціа
лістичний інтернаціоналізм, 
непримиренність до хиб».

В книзі «Мораль как ее 

понимают коммунисты» чи
тач познайомиться також з 
висловлюваннями Ф. Е. 
Дзержинського, М. І. Калі- 
ніна, С. М. Кірова, II,- К. 
Крупської. Не можна без 
хвилювання читати листи 
Ф. Е. Дзержинського, напи
сані ним в царських тюрмах. 
«В тюрьме я созрел в му
ках одиночества, в муках 
тоски по миру и по жизни. 
И, несмотря на это, в душе 
никогда не зарождалось 
сомнение в правоте нашего 
правого дела».

Зміст життя — за Дзер- 
■жинським — у вірному слу
жінні своєму народові. 
«Быть светлым лучом для 
других, самому излучать 
свет — вот высшее счастье 
для человека, какого он 
только может достигнуть».

Благородні принципи мо
рального кодексу будівника 
комунізму міцно входять у 
життя всіх радянських лю
дей, стають нормою пове
дінки.

Книгу «Мораль как ее по
нимают коммунисты» корис
но прочитати кожному.

Ю. ЧЕРВОНЕНКО, 
вчитель Кіровоград
ської школи № 19.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
25 жовтня 1962 р., З стор.
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ДИЇВСШ ГОД
ЩЕ один відгомін війни знайшовся в Донбасі. На 

цей раз ніхто не знешкоджував бомб, не виво
зив у поле снарядів. Справа стоїть зовсім інакше. 

Спеціальна комісія Дружківського міського коміте
ту партії на чолі з редактором газети «Дружковский 
рабочий» О. Кашкаровим після багатьох місяців ко
піткої праці — збирання документів, опиту числен
них свідків — відновила картину діяльності ще 
однієї підпільної комсомольсько-молодіжної групи, 
яка діяла в донецькому місті Дружківці в період 
фашистської окупації. Вона мала назву «Ленінська 
іскра».

На просьбу кореспондента РАТАУ тов. Кашкаров 
розповів про те, як склалася, як діяла ця група ра
дянських патріотів, вихованих Комуністичною пар
тією і Ленінським комсомолом.

ЇХ ВИХОВАВ 
КОМСОМОЛ І,

офіцерів з 
прифронтової 

стали в приги- 
самодіяльнос-

Отже і діяти бу-

шисти при міському клубі.
— Так ми зможемо кра

ще знати, чим дихає, шо 
робить ворог, вчасно одер
жувати потрібні відомос
ті, — відповів на здивовані 
погляди своїх нових друзів 
Павло,
демо активніше.

...Якось бночі п’ятеро з 
«Ленінської іскри» через 

■ паркан проникли на маши
нобудівний завод. Не 
чені охоронниками, 
вповзли в приміщення 
тенівського цеху і так 
непомітно зникли. А

групи узнали: в міському 
клубі повинні зібратись 500 
фашистських 
різних місць 
смуги. І тут 
ді «учасники
ті». В сумочках, під одягом 
вони принесли в клуб вибу
хівку, протягли шнур і го
тувалися в потрібну хви
лину запалити його. Але 
вибуху не сталося. Пізніше 
з’ясувалося: йому запобігпомі-

вони' зрадник, який дезертирував
мар*
само
коли

НОВІ ГЕРОЇ
антифашистського під»іглля

читали жителі

СПОЧАТКУ їх було оди- 
надцять, людей різ

них — молодих робітників, 
службовців, школярів, — 
але з одним спільним пал
ким бажанням мстити фа
шистам.

Про себе вони заявили 
вже в першу осінь Великої 
Вітчизняної війни. На сті
нах будинків, парканах, те
леграфних стовпах з’яви
лись листівки, які заклика
ли земляків не вірити брех
ливій пропаганді фашистів. 
«Москва була і залишилась 
нашою,
Дружківки в листках.—Фа
шисти не переможуть. Пе
реможемо ми, радянські 
люди».

По місту пошепки пере
давали один одному підба
дьорливі слова. Перший ус
піх окрилив, і сміливці роз
добули друкарську машин
ку. Стали вже виходити 
листівки в багатьох примір
никах. Потім задумались 
над тим, як дістати зброю.

— В балці Куртовій, де 
йшли недавно бої, — під
казав товаришам Микола 
Дементьев, робітник заводу 
металевих виробів. Старший 
віком, він був більш досвід
ченим серед товаришів.

Ночами і на світанку чле
ни групи потай перенесли в 
двори надійних людей гвнн- 
Т’вки, десятків два 
патрони, пляшки з 
сумішшю.

В один із днів 
осені 1941 
представив своїм друзям 
ще одного нікому не знайо
мого чоловіка. Вій трохи 
суворо, наче перевіряючи,

••

гранат, 
горючою

ПІЗНЬОЇ
року Дементьев 
своїм

НА все життя запам’ятав 
рядовий І. Константи
нов урочистий день прий

няття військової присяги.
— Клянусь бути чесним, 

хоробрим, дисциплінованим, 
пильним воїном, суворо бе
регти військову і держав
ну таємницю, беззаперечно 
виконувати всі військові 
статути і накази команди
рів і начальників, — схви
льовано і водночас урочис
то читав він слова клятви 
перед строєм бійців.

«Правильні слова», — 
думав Іван Константинов. 
Він згадував свій рідний 
колгосп, товаришів, які в 
наполегливій праці виборю
ють високі врожаї... Добре 
трудився комсомолець Іван 
Константинов у колгоспі. 
За відмінну роботу прав
ління артілі нагородило йо
го цінним подарунком — 
наручним годинником «По
беда», його портрет був 
на Дошці пошани, а груди 
прикрашала, медаль уча^

поди би вся на кожного, чи 
не підведе, а потім відреко
мендувався:

— Гребенюк Павло Ілліч, 
військтехнік другого рангу.

Коротко розповів про се
бе. Родом він був із сусід
нього міста Краматорська. 
За кілька років до війни 
його призвали в армію, по
слали у військове училище. 
Був прийнятий кандидатом 
у члени КПРС. Війну 
зустрів на самому кордоні, 
йому доручили евакуювати 
сім’ї військовослужбовців. 
Організував ешелон, підго
тував до відправки на схід 
і передав його товаришеві, 
а сам попросився на перед
ній край, 
потрапив 
утік.

— Так і 
басі, — 
Ілліч. —
не наважився залишитись— 
можуть узнати, 
сусіди, думаю 
тися...

час було виведено

закінчилась перша 
операція «Ленін-

заводоуправління, 
висадження в по- 

ріку

Був поранении, 
у полон, потім

опинився 
закінчив 
В рідному

в Дон- 
ГІ а зло 

місті

а з вами, 
порозум’:-

ТТ ОТІМ офіцер почав сам 
ставити питання, і пер-

Г ребенюк 
справи.

тим було: чи є в групі 
комсомольці. Ствердно від
повіли немало присутніх. їм 
і став доручати 
найнебезпечніші
Гребеиюк запропонував то
варишам насамперед добре 
замаскуватися, вступити, 
наприклад, на роботу в... по
ліцію, взяти участь у гурт
ках художньої самодіяль
ності, то їх створили фз-

• • •

сміливцям уже не погрожу
вала небезпека, над заво
дом спалахнув стовп яскра
вого полум’я. Горіли транс
форматори мартенівської 
печі. Фашисти готувалися 
от-от почати плавити в ній 
сталь, але мартен знову на 
довгий 
з ладу.

Так 
бойова
ської іскри». За нею пішла 
друга — пожежа в примі
щенні 
третя 
повітря моста через
Торець. В районі міста пі
дірвались три ешелони з 
боєприпасами і продоволь
ством. Це також зробили 
підпільники.

Були й операції без вог
ню, але й вони надовго 
запам’яталися фашистам. У 
селищі Сурове, наприклад, 
сміливці завалили дах ве
личезного сараю. Багато
тонна маса раптом впала, 
придушивши 27 німецьких 
автомашин, поранивши 16 
солдатів.
І> ІДВАЖНІ «Іскрівц;» 
" організовували втечі вій
ськовополонених з табору і 
передавали потрібні Радян
ській Армії відомості через 
лінію фронту. У вЦповідь 
прилітали червонозор/і.іі лі
таки і клали бомби точно в 
ціль. Радіопередавач під
пільники виготовили своїми 
руками.

Але одна дуже велика 
операція зірвалась. У штабі

Б У
сільсько- 

виставки. І 
напутні 
батьків, 
його в

ника Всесоюзної 
господарської 
сплили у пам’яті 
слова товаришів, 
коли проводжали 
Радянську Армію.

— Дивись, Іване, високо 
тримай честь нашого кол
госпу, будь прикладом в 
усьому і скрізь, — говори
ли вони йому.

Іван Константинов з чес
тю виконує наказ односель
чан, своїх друзів-комсо- 
мольців. Військову службу 
несе він відмінно. Має 
п’ятнадцять подяк від ко
мандування частини. За 
відмінне виконання взятих 
соціалістичних зобов’язань 
на честь XIV з’їзду 
ВЛКСМ комсомольцю 

1. Константинову команду
вання надало відпустку з 
виїздом на батьківщину, в 
село Станкувате Вільшан- 
ського району.

Комсомольці 
виявили йому 
вір’я, обравши 
сомольського
Константинов з честю ви
правдовує це довір’я. Він 
є маяком, на який рівняю
ться всі воїни підрозділу.

Нещодавно командування 
частини батькам Івана Кон
стантинова — Василю Ми
хайловичу і Марії Михай
лівні та первинній комсо
мольській організації кол
госпу імені XXI з’їзду 
КПРС Вільшанського райо
ну надіслало подяку за ви
ховання мужнього, віддано
го сина Батьківщини — 
простого і скромного воїна- 
комсомольця.

На знімку: І. КОНСТАН-тинод,

У перший 
день початку 
навчального ро
ку, 
іии 
неповної середньої школи 
№ 8 були здивовані відсут
ністю піонервожатої Софії 
Русак. За шість років діти 
встигли міцно полюбити цю 
веселу, енергійну дівчину. 
Чому ж не було її на тра
диційному святі першого 
дзвінка? Про це розповіла 
завуч школи Олександра 
Панасенко. Софія народи
лася в Лодзі. їй було три 
роки, коли батько Гнат За
йонц загинув у бою за ви
зволення рідної Польщі від 
гітлерівських загарбників. 
Пізніше фашисти погнали 
на каторжні роботи в Ні
меччину її матір, брата і 
сестру.

Дівчинка залишилась са
ма. Блукаючи, вона попала 
в німецьке місто Бранден
бург і опинилася в темному

прийшов-
на заняття,

підрозділу 
високе до- 

членом ком- 
бюро. Іван

підземеллі разом з багать
ма дітьми, привезеними сю
ди гітлерівцями з найрізно
манітніших куточків Євро
пи. Кати в білих халатах 
проводили над ними жахли
ві експерименти.

Радянські воїни, прорвав
шись у Бранденбург, вряту
вали дітей. Одна з малень
ких полонянок Лена Ру
сак назвала польську дів
чинку своєю сестрою. З то
го часу Зося Зайонц стала 
Сонею Русак. Вона вихову
валася в дитячому будинку 
в Чернівцях. Після закін
чення семи класів вступила 
до Чернівецького педагогіч
ного училища, закінчила 
його і стала піонервожатою 
школи №8.

Одна думка бентежила. 
Соню: чи живі мати, сестра, 
брат? Де вони? Вчителі 
дружно допомагали дівчині

р

з фронту. Це його фашисти 
підіслали в організацію. 
Він і видав членів «Ленін
ської іскри».

Тяжкою була 
керівника групи 
Ілліча Гребенюка,
гестапівці відрізали 
викололи очі, і після 
ного нового катування, зму
ченого, виводили на показ 
до товаришів. Але жоден 
член групи не здрнгнуз, 
не зрадив справи, за яку 
боровся.
ТІ 1СЛЯ довгих катувань 

28 лютого 1942 року 
дванадцять інших 
ників під посиленим 
БОЄМ вивели до 
відвалів заводу і 
стріляли.

Ось вони, герої 
го підпілля, чиї імена через 
20 років стали відомі всьо
му Донбасу: комуніст Пав
ло Гребенюк, комсомольці 
Іван Михайлов, Нюся Иі- 
колаєва, Анатолій Ожогов, 
Геннадін Харченко, Вален
тина Власюк, її батько Па
нас і мати Антоніна, ком
сомолка Дуся Ілліна, її ма
ти Василина Лук’янівна, 
16-річний Олександр Ма
хонько, вчителька Катерина 
Соболева, комуніст Іван 
Марков.

Двом активним 
«Ленінської 
Дементьеву 
вій вдалося

Ухвалено: 
де жили герої-підпільники, 
на місці їх страти 
вити меморіальні 
Хай вони завжди 
ють про славний

загибель 
Павла 
йому 
вухо, 
кож-
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ролу
ПІДПІЛЬ- 

кон- 
шлаковнх 
там «роз-

донецько-

членам 
іскри» Миколі 

і Шурі Соболє- 
втекти.
на будниках,

всга.ю- 
дошкн. 
нагаду- 
подвиг

безстрашних патріотів, які 
віддали життя за Радян
ську Батьківщину.

Б. ГЕРЦЕНОВ, 
кореспондент РАТАУ. 

м. Донецьк.

V ТО з дівчат не мріє оволодіти любимою профе- 
сією! Та, певне, найцікавішу обрала собі оди- 

надцятикласниця Кіровоградської школй № 3 Неля 
Козлова. Зараз вона успішно навчається в аероклубі 
майстерності водіння літаків.

На знімку: Неля КОЗЛОВА.
Фото І. НАЗАРАТІЯ.

до во- 
майданчича. 

сховається 
звідти чули- 
по м’ячу. Та

це був май- 
землю

от і вся «споруда».

ЕЧОРАМИ молодь час
то сходилася 

лейбольного 
Поки сонце не 
за горизонтом, 
ся лункі удари 
власне, який
даичик? Зариті в 
два стовпи, трава витопта
на
Ще й один із стовпів похи
лився від давності.

— Давайте не будемо 
його замінювати іншим, -- 
запропонував Віктор Грі- 
каш. — В новому парку об
ладнаємо спортмайданчик. 
Справжній! Згода?

Ще б пак. Коли Віктор,

ДЬ ЩАСЛИВА, 
О с

розіиукувати рідних, писали 
у Варшаву, в Москву. І, на
решті, прийшла хвилююча 
звістка: рідні знайшлись. 
Живуть вони в Лодзі. Після 
дев’ятнадцятирічної розлу
ки Соня розмовляє з ма
тір’ю по телефону.

З Лодзі чути схвильова
ний голос:

— Зося? Це ти?
— Я, мамочко, я, — від

повідає дівчина.
І ось Софія Русак знову 

стала Зосею Зайонц.
Напередодні навчального 

року вчителі тепло проводи
ли Ті в Польщу. Зворушли
вими були хвилини прощан
ня. Зося сказала:

— Я залишаю свою другу

Почалась осіння 
путина

КЕРЧ, 23. (РАТАУ). В 
Чорному і Азовському мо
рях, в Керченській протоці 
почалась осіння путина. 
Сотні суден добувають ри
бу. Одержано перші десят
ки тисяч центнерів продук- • *•
ЦІЇ.

Несучи трудову вахту на 
честь 45-х роковин Велико
го Жовтня, кримські рибал
ки вирішили за осінню пу
тину добути 300 тисяч цент
нерів риби при завданні 172 
тисячі і виконати річний 
план до 7 листопада.

З Криму в промислові 
центри країни відправлено 
високоякісну ставриду, ке
фаль, скумбрію.

Ж і

І
1
І
1
1
1

студент Харківського авто
шляхового інституту, роз
повів, яким буде їхній май
данчик, його гаряче підтри
мали всі любителі м’яча. На 
недільники й учні Губів
ської середньої школи при
ходили. Колгоспні машини 
возили пісок, тирсу. Керів
ники артілі для підпор дали 
обрізки труб. Хлопці скоси
ли бур’ян, перекопали і 
утрамбували землю, відве
дену площину залили по
дою. Дехто тільки головою 
хитав: «1 навіщо ото? Да-, 
ремна трата сил». Та Вік
тор гаряче доводив свою 
правоту. А коли вирівняли 
шар тирси і шар піску, всі 
з захопленням подивилися 
на наслідки своєї праці.

ф Другого дня а 
був вихідний — м’яч 
відпочинку літав над 
кою. Одна команда зміню
валася іншою, щойно сфор
мованою. Подивитись на 
змагання прийшло багато 
літніх колгоспників. І тепер 
в нашій Губівці є чудовий 
волейбольний майданчик. 
А гравці й болільники теп
лим словом згадують Вік
тора.

— Бач, добре вийшло. 
Що то ініціатива!

В. ПЕРЕВЕРЗЄВ, 
учень Губівської се
редньої школи. 

Компаніївський район.

саме 
без 
сіт-

батьківщину з словами пал
кої подяки всім радянським 
людям, які виховали мене, 
дали мені путівку в життя. 
Я ніколи не забуду всього 
того хорошого, що зробили 
тут для мене.

На просьбу школи ми 
зв’язалися з польським міс
том Лодзь. До телефону пі
дійшла Зося Зайонц. Вона 
з радістю прийняла при
віт від колективу школи і 
повідомила:

— Я тепер перебуваю під 
враженням хвилюючої зу
стрічі з матір’ю, братом і 
сестрами. Брат мій — льот- 
чик . Польської Народної ? Президент 
Республіки, мати працює на ! пі’ са 
фабриці старша сестра ви- $огол

^іховуе дітей, молодша, яки я .побачила вперше в житті.,1^’ ”к повідомили в Біло-
' гт?мУ А°МЬ набирає чинності

ходить уже в 8-й клас. Я ^24 жовтня о 17 одині за 
вже встигла познайомитися 4'московським часом. 
з піонерами міста.

Я. ФЕЙГІН.
} м. Чернівці.

БЛОКАДА КУБИ
ВАШІНГТОН, 24. (ТЛРС). 

США Кеннеді 
декларацію, яка 

блокаду Куби,

Редактор П. МАРЧЕНКО.
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