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ВІЗИТ У ІИМГАІЧЮ
СОФІЯ, 10 трєзня. 

(ТАРС). На запрошення 
ЦК Болгарської комуніс
тичної партії і Ради Мі
ністрів НРБ сьогодні в 
Софію прибула партій
но-урядова делегація 
СРСР на чолі з Гене
ральним секретарем ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєвим.

У складі делегації: 
член Попітбюро ЦК 
КПРС, перший заступник 
Голови Ради Міністрів 
СРСР К. Т. Мазуров, 
кандидат у члени Політ- 
бюро ЦК КПРС, секре
тар ЦК КПРС П. Н. Де- 
мічев, кандидат у члени 
ЦК КПРС, заступник Го
лови Ради Міністрів 

РРФСР Є. Ф. Карпова, 
член ЦК КПРС, перший 
заступник міністра за
кордонних справ СРСР 
В. В. Кузнецов, член ЦК 
КПРС, посол СРСР в 
НРБ О. М. Пузанов, який 
приєднався до делегації 
тут.

На святково прикра
шеному Софійському 
аеродромі радянських 
гостей зустрічали Пер
ший секретар ЦК БКП, 
Голова Ради Міністрів 
НРБ Тодор Живков, Го
лова Президії Народних 
зборів НРБ Георгій ф 
Трайков та інші офі
ціальні особи.

ПРО ГЕРОЇВ—
Двадцять два роки минуло з того дня, 

коли залпи святкового салюту сповісти
ли світ про історичну перемогу Радян
ського Союзу над гітлерівською Німеч
чиною. Час все далі відсуває від нас 
події Великої Вітчизняної війни. Але ні
коли не померкнуть ратні і трудові под
виги радянського народу, який у смер
тельній боротьбі розгромив гітлерівські 
орди, відстояв завоювання Жовтня, вря
тував, людство від загрози фашистсько
го поневолення.

В ні травневі дні вся країна шанує 
пам’ять полеглих у боях героїв, вшано
вує ветеранів війни, бійців тилу,, які са
мовідданою працею кували зброю пере
моги.

У столиці України, на крутих дніпров
ських схилах, у парку Вічної Слави є 
священне місце. Це — могила Невідомо
го .солдата, біля якої, наче беззмінний 
вартовий, застиг двадцятншестиметровий 
монумент Слави. Біля його підніжжя го
рить вічний вогонь. Нескінченним пото
ком ішли сюди 9 травня трудящі міста- 
героя, представники партійних, радян
ських, громадських організацій, ветера
ни громадянської та Великої Вітчизня
ної воєн і праці, колишні партизани і 
підпільники, воїни, юнаки та дівчата, 
школярі, гості Києва.

...11 година ранку. Урочисто звучить 
траурна мелодія. В почесній варті зав
мерли воїни. В парк Вічної Слави при
були керівники Комуністичної партії і 
уряду України товариші Н. Т. Кальчен- 
ко, Д. С. Коротченко, І. К. Лутак, О. А. 
Титаренко, П. 10. Шелест, В. В. Щср- 
бицький, В. К. Клименко.

До підніжжя монумента Слави покла
дається вінок від Центрального Коміте
ту Комуністичної партії України. Прези
дії Верховної Ради УРСР і Ради Мініст
рів УРСР.

На стрічці напис:
«Героям, які полягли в боях з фа- 

шистеькими загарбниками в роки Ве
ликої Вітчизняної війни».

Покладаються вінки від київських об
кому КП України і облвиконкому, мі
ськкому КП України і міськвиконкому, 
від Військової Ради Київського військо
вого округу, від партійних, радянських, 
профспілкових і громадських організа
цій, від колективів трудящих міста, а та
кож від Генеральних консульств Німець
кої Демократичної Республіки, Поль
ської Народної Республіки і Чехосло
вацької Соціалістичної Республіки в 
Києві.

Звучать гімни Радянського Союзу і 
Української PCP. Гримлять залпи арти
лерійського салюту. Карбуючи крок, пе
ред монументом Слави в урочистому 
марші проходять воїни Київського гар
нізону.

Біля пам’ятника генералові армії 
М. Ф. Ватутіну, яід командуванням яко
го радянські війська визволили місто 
Київ, вінок від Центрального Комітету 
Комуністичної партії України, Президії 
Верховної Ради УРСР і Ради Міністрів 
УРСР поклали товариші В. І. Дрозден- 
ко, М. О. Соболь, А. Д. Скаба, І. С. 
Грушецький.

--------------------\Того ж дня в Дарниці на могили ра
дянських і польських воїнів, які полягли 
в боях з фашизмом, було покладено він
ки і квіти від партійних, радянських, 
профспілкових і громадських організа
цій міста та Дарницького району, від 
Військової Ради КВО, воїнів Київського 
гарнізону, від Генерального консульства 
Польської Народної Республіки в Києві.

На Лук’янівському кладовищі похова
ні радянські і чехословацькі воїни, які 
загинули в спільній боротьбі з фашист
ськими загарбниками при визволенні 
столиці України. В День Перемоги на їх 
могили було покладено вінки.

. Вінки і квіти було також покладено 
біля пам’ятника визволителям Києва в 
Нових Петрівцях, па могили жертв фа
шизму в Бабиному Яру.

♦ ♦ *
Численні вінки і квіти 9-го травня 

було покладено на могили радянських 
і чехословацьких воїнів, які загинули в 
боях за визволення України, в Білій 
Церкві і Фастові на Київщині, в Овручі 
Житомирської області, селі Соколове 
Харківської області, на станції Яхнівка 
на Чернігівщині, в селищі Садгора Чер
нівецької області. (РАТАУ). Л

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, 
НІЩО НЕ ЗАБУТО

ГП АЙБУТНІ покоління наві- 
ки збережуть імена ге

роїв, які в Ім’я перемоги 
Жовтня, в ім’я комуністич
ного завтра віддали найдо
рожче — життя. Ніколи не 
забудуться ті, хто на без
іменній висоті грудьми за
кривав шугаючий свинцем 
кулемет, обв'язавшись гра
натами, кидався під гусени
ці танків, викликав вогонь 
на себе, піднімав повстання 
в фашистських таборах 
смерті...

Волею рідної Комуніс
тичної партії, яка веде нас 
по шляху, вказаному вели
ким Леніним, волею міль
йонів людей, що піднялися 
проти фашизму, мужністю 
легендарної Радянської Ар
мії, стійкістю трудівників 
тилу в травні 1945-го воро
га було розгромлено.

Символами безсмертя по 
всій нашій країні — від 
Чорного до Баренцового 
моря, від Карпат до Ку- 
рільського пасма не зга
сають вогні Вічної Слави, 

утопають у квітах могили 
воїнів-героїв, у беззмінній 
варті застигли пам’ятники й 
обеліски. На місцях крива
вих битв завмерли на 
п’єдесталах танки, гармати, 
літаки. Іменами героїв на
звано міста і села, піонер
ські дружини і заводи, шко
ли і колгоспи. Полеглі на
вічно занесені до списків 
військових частин і підроз
ділів, виробничих бригад.

За рішенням ЦК ЛКСМУ 
в республіці з 2 по 9 трав
ня проходив Тиждень па
м'яті героїв, що загинули 
за Радянську владу. В ці 
дні комсомольці, вся мо
лодь брали активну участь 
в оновленні і впорядкуван
ні могил, пам’ятників, ме
моріальних дощок, колиш
ніх партизанських стоянок. 
По всій республіці відбули
ся масові мітинги і факель
ні походи до місць похован
ня борців за народне щас
тя, створювалися нові обе
ліски, кургани слави, закла
далися парки і сквери імені 

героїв громадянської і Ве
ликої Вітчизняної воєн. В 
палацах культури і клубах 
пройшли вечори револю
ційної, бойової і трудової 
слави, читацькі конферен
ції, кінофестивалі.

Напередодні свята Пере
моги представники комсо
мольських організацій, вій
ськкоматів, ДТСААФ, герої 
війни і праці, воїни Київ
ського гарнізону зустріли 
учасників мотоестафети, 
присвяченої Тижню пам’яті 
героїв. До столиці України 
прибули посланці легендар
ного Севастополя і героїч
ної Одеси, міст комсомоль
ської слави Краснодона, 
Жданова і Кривого Рога.

З самого ранку 9 травня 
біля пам’ятника засновнико
ві Комуністичної партії і 
Радянської держави В. І. 
Леніну, біля могили Неві
домого солдата в парку 
Вічної Слави, біля пам'ят
ників видатному полковод
цеві, Героєві Радянського 
Союзу генералу армії

МІТИНГ У КИЄВІ, 
ПРИСВЯЧЕНИЙ тижню 
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ,
ЩО ЗАГИНУЛИ
ЗА РАДЯНСЬКУ ВЛАДУ

М. Ф. Ватутіну, легендарно
му героєві громадянської 
війни М. О. Щорсу, героям 
революції в почесній варті 
стояли найкращі молоді ви
робничники підприємств, 
будов, організацій і уста
нов, воїни — відмінники бо
йової і політичної підготов
ки, студенти, школярі, піо
нери.

До підніжжя пам’ятника 
В. І. Леніну, який гордо ви
сочить у центрі столиці Ук
раїни, представники комсо
мольських організацій усіх 
районів міста поклали яск
раві букети весняних квітів.

У Голосіївському парку, 
біля обеліска на честь учас
ників оборони Києва, в 
сквері імені Героя Радян
ського Союзу Зої Космо- 

(Закінчення на 2-й стор.).

Невідомих солдатів не буде
З рапорту обкому комсомолу Центральному Комітетові ЛКСМУ про 

проведення Тижня пам’яті героїв.

Тиждень пам’яті героїв, які загину
ли в боях за Радянську владу, для 
комсомольських організацій Кірово- 
градщини став одним із важливих за
ходів по патріотичному вихованню 
молоді, по вихованню вірності спра
ві тих, хто віддав своє життя в бо
ротьбі за торжество ідей комунізму.

В кожному з двадцяти райцентрів 
відбулися масові мітинги, факельні 
походи до місць захоронения. На них 
виступали Герої Радянського Союзу, 
ветерайн революції та воєн, молоді 
бійці-відпускпики.

Ніколи не в’януть квіти біля 19 
братських могил в Ульяновському ра
йоні. А в селі Лозоватці, де народив* 

ся Герой Радянського Союзу А. С. 
Маніта, відкрито кімнату-музей його 
імені, в сільському клубі обладнано 
фотостенд з портретами 76 земляків, 
в Ульяновській восьмирічній школі — 
фотостенд з портретами 126 земляків, 
які загинули на фронтах війни.

В багатьох школах, колгоспах, на 
підприємствах обладнані куточки, фо- 
тостснди героїв-земляків. Низько схи
ляють голови молоді робітники Улья
новського цукрозаводу перед пам’ят
тю тих, хто не повернувся на рідне 
підприємство з вогненних доріг війни. 
З ініціативи заводського комітету 
комсомолу на території підприємства 
встановлено меморіальну дошку.

•Майже в кожному селі, селищі та 
місті області буйно зеленіють алеї, 
сквери, парки, посаджені в честь па
м’яті комсомольців — героїв грома
дянської та Великої Вітчизняної воєн. 
В місті Кіровограді їх сім, а в селі 
Синьки, що на Ульяновщині, посад
жено дві алеї на честь пам’яті ком
сомольців 20-х років.

Тридцять чотири незабутніх мар
шрути походів по героїчних шляхах 
батьків — такий підсумок роботи об
ласного штабу походів комсомольців 
і молоді області, який очолює Герой 
Радянського Союзу В. О. Верхолаи- 
нев. В цих походах знайдено 126 не
відомих героїв, а зібраний матеріал 
дав змогу створити 721 куточок бо
йової слави.

Під час Тижня пам’яті героїв у 
клубах, кінотеатрах, бібліотеках про
водилися вечори, читацькі конферен
ції, кінофестивалі про героїв грома
дянської і Вітчизняної воєн.

Ніколи не вянуть квіти на могилах радянських 
бійців, бо пам’ять про тих, хто захистив нашу сво
боду і щастя в борні з фашизмом, у народі вічна.

9 травня у Кіровограді і Олександрії, Ксмпа- 
ніївці й Ульяновці, у всіх містах і селах області, 
як і по всій країні, до могил відомих і невідомих 
героїв прийшли трударі полів і промислових під
приємств, представники партійних, радянських, 
профспілкових і комсомольських організацій, ко
лишні партизани і підпільники, піонери і жовтеня
та. Відбулися мітинги, До підніжжя пам'ятників 
лягли весняні квіти. У багатьох місцях учасника
ми^ МІТИНГІВ були рідні і близькі загиблих героїв, 
чиї адреси відшукали червоні слідопити.

На цьому знімку ви бачите Олександру Степанівну Іванову 
з міста Кишинепа. Вона з дітьми Лялею, Танею І Соргінком 
приїхала н есло Іванівну, Кіровоградського району до моги- 
ли свого батька Степана Гавриловича Артеменка.

Фото Ф. ПЛАХТІЯ.



WOT ІЕ АААйА
Г     - - - - -  J

НІЩО HE ЗАБУТО
(Закінчення. Початок 

на 1-й стор.).
дем’янської, біля пам'ятни
ка арсенальцям, які загину
ли в боях проти буржуазно- 
націоналістичної Централь
ної ради, відбулися мітинги 
молоді. На них виступили 
герої Великої Вітчизняної 
війни, командори мотоеста- 
фет, що прибули до міста- 
героя Києва, представники 
комсомолу.

На високому березі Дніп
ра, в парку Вічної Слави, 
біля могили Невідомого 
солдата горить невгасимий 
вогонь. Його відблиск па
дає на гранітні плити, під 
якими спочивають воїни 
Великої Вітчизняної війни 
1941 — 1945 років, що за
гинули під Києвом. В ко
ротку золоту рисочку між 

датами народження і смерті 
вмістилося все — життя, 
героїзм, подвиг.

Мовчать мармурові пли
ти. Мовчить чорний камінь. 
У скорботному мовчанні 
завмерли жителі міста-ге- 
роя, які прийшли сюди, до 
26-метрового обеліска, щоб 
вшанувати пам’ять воїнів, 
партизанів, підпільників, 
усіх радянських людей, що 
полягли смертю хоробрих у 
боях за світле майбутнє 
людства.

14 година. Починається 
мітинг, присвячений Тижню 
пам’яті героїв. Представни
ки молоді всіх районів сто
лиці України, воїни Київ
ського гарнізону, піонерські 
загони юних друзів Радян
ської Армії, численні гості 
оплесками зустрічають 

учасників мотоестафети. Бі
ля могили Невідомого сол
дата в почесній варті — 
члени бюро і секретарі ЦК 
ЛКСМ України О. С. Капто, 
Л. В. Бихов, Т. В. Главак, 
І. І. Скиба, В. С. Шевченко, 
секретарі київських облас
ного і міського комітетів 
ЛКСМУ, герої Великої Віт
чизняної війни, ветерани 
КПРС, Ленінського комсо
молу.

Мітинг відкриває перший 
секретар Київського міськ
кому комсомолу Костянтин 
Масік.

Передовики виробництва, 
колишні командири, офіце
ри й генерали у супроводі 
асистентів вносять на май
данчик перед обеліском 
прапор ордена Леніна і ор
дена Червоного Прапора 

Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України, 
прапор комсомольської ор
ганізації міста-героя Києва і 
бойові знамена військових 
частин, які захищали і ви
зволяли столицю респуб
ліки.

Хвилиною мовчання при
сутні вшанували пам ять 
тих, хто віддав своє життя 
за честь, свободу і неза
лежність нашої Батьківщи
ни. Приспускаються прапо
ри. Військовий оркестр ви
конує траурну мелодію, яку 
змінюють державні гімни 
СРСР і УРСР. На могилу
Невідомого солдата кладу
ться яскраві, як полум’я 
вічного вогню, квіти.

В ці урочисті хвилини 
думки юнаків і дівчат нале
жать ТИМ, Хто Не зустрів 

світлого свята Перемоги, 
не піднімається сьогодні ра
зом з ними на риштовання 
новобудов, не плавить 
сталь, але хто живе в па
м’яті синів, Що втратили 
батьків, і в пам яті матерів, 
які втратили синів.

Слово надається колиш
ньому командирові 240-ї 
стрілецької Київсько-Дніп
ровської Червонопрапорної 
орденів Суворова і Богда
на Хмельницького дивізії, 
Героєві Радянського Союзу 
генерал-майорові Т- X.
Уманському. Він розповідає 
про масовий героїзм солда
тів і офіцерів під час битви 
за Дніпро, називає імена 
безстрашних воїнів, які 
вкрили себе невмирущою 
славою.

Потім виступає слюсар 
київського заводу «Арсе
нал» імені В. І. Леніна, при
зовник Володимир Глушко.' 
Він говорить про те, ЩО 
юнаки й дівчата орденонос
ного підприємства свято 
бережуть і примножують 
революційні, бойові і тру
дові традиції старших по
колінь.

ВІДМІННИК бойової І полі- 
тичної підготовки, рядозий 
Борис Соршер заявив, щ0 Я ’ 
для радянських людей нема 
вищої честі, НІЖ ЗІ зброєю 
в руках стояти на варті за
воювань Великої Жовтневої 
соціалістичної революції 
пильно охороняти мирну 
працю Країни Рад. Він за
певнив, що молоді воїни в 
усьому будуть гідні слави 
своїх батьків, чий подвиг 
не померкне у віках.

За дорученням учасників 
мотоестафети з міст-героїз 
і міст комсомольської сла
ви Герой Радянського Сою
зу М. С. Шейкін доповідає 
про успішне заверщення 
естафети і вручає рапорти 
про роботу комсомольських 
організацій по патріотично- ' 
му вихованню молоді.

На мітингу виступив сек
ретар ЦК ЛКСМ України 
О. С. Капто.

Учасники мітингу поклали 
вінки і живі квіти до пам’ят
ників М. Ф. Ватутіну і ге
роям революції.

В. ДУБІЛЬ, 
В. НАБОКА, 
кор. РАТАУ.

НАУКА —КОМСОМОЛОВІ
«Соціалізм і молодь» — так визначено тему 1-ї 

Всесоюзної науково-теоретичної конференції, яка 
почне роботу 15 травня в Москві.

— Які завдання конференції? — з таким запитан
ням кореспондент ТАРС звернувся до секретаря ЦК 
ВЛКСМ 10. 'Горсуєва.

— Наші комсомольські працівники у своїй прак
тичній діяльності, — сказав 10. Торсуєв, — не мо
жуть не спиратися на науку, на глибокі знання. Про 
це говорилося і у звітній доповіді ЦК ВЛКСМ XV 
з'їздові комсомолу. У виступах делегатів також зву
чала думка про необхідність використати в практиці 
комсомольської роботи наукові знання і методи.

— Що вже зроблено в цьому відношенні?
— В обласних комітетах комсомолу, комітетах со

юзних республік створено методичні кабінети, які 
стали центрами по узагальненню досвіду комсо

мольської роботи. В ЦК ВЛКСМ більш як два роки 
працює група соціологічних досліджень, яка разом 
з ученими вивчає проблеми молоді, її життєві плани, 
інтереси, фактори, то впливають на розвиток трудо
вої і громадської активності молоді. Багато роблять 
громадські інститути молодіжних проблем, створені 
при деяких обкомах комсомолу. 1 все ж ми не задо
волені ні розмахом, ні глибиною цієї роботи. Можна 
лише навести такий приклад: проблемам молоді при
свячено понад триста різних дисертацій, а лише 
близько 60 з них порушують проблеми сучасності.

Недавно ЦК ВЛКСМ, Академія наук СРСР, Мі
ністерство вищої і середньої спеціальної освіти 
СРСР, Державний комітет Ради Міністрів СРСР по 
науці і техніці прийняли постанову про роботу з на
уковою молоддю. Ця постанова містить звернення до 

вчених, і насамперед молодих, активніше зайнятись 
розробкою молодіжних проблем.

Ми прекрасно розуміємо, що самою постановою 
справу не вирішиш. Гадаємо, що важливим кроком 
на шляху більш активного використання науки в 
практиці комсомольської роботи буде наступна кон
ференція. В ній візьмуть участь більш як 400 вчених, 
близько 200 комсомольських працівників.

Ми хочемо, щоб на конференції було дано від ком
сомолу своєрідне соціальне замовлення науці по 
проблемах виховання молоді. І сподіваємося, що 
конференція допоможе ще тісніше здружитися ком
сомолові і науці.

Проблеми виховання молоді різноманітні, і тому, 
природно, в конференції візьмуть участь учені най
різноманітніших профілів: філософи й історики, пси
хологи й соціологи, юристи. На конференції працю
ватимуть секції, присвячені питанням формування 
світогляду молоді, всебічного розвитку особи і вихо
вання. моралі, практики комсомольської роботи, між
народного молодіжного руху та інші.

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ ЛКСМУ

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДІ УКРАЇНИ
По країні крокує ювілейний, п’ятдеся

тий рік Радянської влади. Рік зрілості 
нашої держави, рік підбиття підсумків і 
рік грандіозного ентузіазму і щастя. Мо
лодь нашої республіки готує до ювілею 
трудові подарунки, присвячує йому 
свою творчість.

Йдучи назустріч багаточисленним поба
жанням і пропозиціям комсомольських 
організацій республіки, ЦК ЛКСМУ 
постановив провести 23—24 вересня 
1967 року в Києві фестиваль молоді Ук
раїни, присвячений 50-річчю Великої 
Жовтневої соціалістичної революції.

Фестиваль продемонструє вірність мо
лоді Радянської України ідеям Комуніс
тичної партії, славним революційним, 
бойовим і трудовим традиціям нашого 
народу, стане яскравим підтвердженням

НАВКОЛО
II Л А II Е Т Н

Провал змови
ДАМАСК. Великі торгов

ці і реакційне духовенство, 
підтримувані та інспіровані 
реакційними арабськими та 
імперіалістичними колами, 
зробили ще одну безуспіш
ну спробу дати бій револю
ційному урядові Сірії. Вони 
вирішили дезорганізувати 
торгівлю і постачання насе
ленню продуктів, викликати 
в столиці та в інших райо
нах країни паніку і безпо
рядки, які б полегшили 
здійснення чергової змови 
з метою повалення прогре
сивного режиму в країні.

Цю провокаційну вилазку 
придушили власті при ак
тивній підтримці прогре
сивних організацій і робіт
ничих профспілок.

(ТАРС).’

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР» 
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турботи Комуністичної партії і Радян
ського уряду про молоде покоління.

Фестиваль стане рапортом молоді 
республіки Комуністичній партії і ра
дянському народові про досягнення 
юнаків і дівчат в усіх галузях народно
го господарства, науки і культури, буде 
оглядом небаченого розквіту їх творчих 
здібностей і талантів.

На фестиваль будуть запрошені пред
ставники молоді братніх республік СРСР, 
міст Москви, Ленінграда, Волгограда, 
фортеці-героя Бреста, а також Болгарії, 
НДР, Польщі, Румунії, Угорщини, Чехо- 
словаччини.

У склад делегації областей увійдуть 
кращі молоді робітники, колгоспники, 
вчені, діячі мистецтва, спортсмени, учні, 
студенти.

Реакційний військовий переворот у Греції, який відбувся 
21 квітня цього року, стоп тяжким ударом по всіх прогресио- 
них силах країни. Мета перевороту — придушення народно
го демократичного руху, що посилився в останні роки. Під 
приподом «спасіння» Греції організатори перевороту нама
гаються зробити з країни концентраційний табір. Тисячі де
мократично настроєних громадян І політичних діячів арешто
вані. В їх числі — видатні діячі лівого крила, центру й Ін
ших партій. Газоти закриті. В Афінах та Інших містах введе
но комендантську годину. По всій нраїні почали діяти вій
ськові суди. Економіка країни о тяжкому стані.

ДІЇ організаторів перевороту зустрічають всо наростаючий 
опір найширших народних мас. Кожний грек, для якого до
рогі мир I демократія, піднімас свій голос проти неспра
ведливості, проти диктатури.

На знімку: Греція після військового перевороту. 
ОзброснІ солдати обходять будинок за будинком, арешто
вуючи прогресивних діячів країни.

Фото ЮПІ — АПН.
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А НЕБО висипалися вже зер- 
на-зорі. А дівчата ще й не за

лишали кімнати тваринника, 
хоч.і давно закінчили пора
тись в корівнику. Вони з’юрми
лись біля завідуючої фермою 
Катерини Петрівни Дмитров- 

ської, радились, як їм слід буде працю
вати в ювілейному році.

— Ми не хочемо осоромитись, — озва
лася групкомсорг першої молочно-то- 
Еарної ферми Зіна Топар. — Взяти зо
бов’язання неважко. А як не виконаємо 
намічене — засміють. Тому й покликали 
вас на розраду...

Колишня доярка, а нині 
досвідчений ватажок тва
ринників, К. Дмитровська • 
пропонувала подумати дів
чатам, скільки молока мо
же надоїти від корови кож
на з них.

— Врахуйте, — говори
ла. — треба наперед знати, 
які матимемо^корми, як і 
при яких умовах догляда
тимемо стадо.

Замислилась Раїса Ко
вальчук. Вивела на папір
цеві кілька цифр, перекреслила їх. На
писала інші.

— Буде 3500. — сказала врешті-решт. 
Розповіла групкомсоргові й Катерині 

Петрівні про свої підрахунки.
А Дмитровська:
— Доплюсуй своє завзяття.
Тиша. Тільки після довгої паузи Зіна 

мовила?
— Буде 3800.
І так кожен член комсомольської гру

пи. Тільки зваживши всі можливості, 
молоді тваринники накреслили рубежі’ 
взяли зобов’язання. Звісно, і слова ком
сомолок тоді вагомими стали.

.Минула перша декада січня, минув 
місяць, два, квартал ювілейного року. 
Зіна Топар повсякчас стежила, як її по
други виконують зобов’язання. Радісно 
було дівчині, коли поруч з відомою 
дояркою області Тетяною ААарущак ста
ла Раїса Ковальчук. їй вручили вимпел 
грошову премію.

Незабаром на дошці показників соціа
лістичного змагання доярок з’явився за
пис: «Р. Ковальчук — 1038». А добовий 
надій на корову в Раїсиній групі стано
вив 15.1 кілограма.

Виходить, що Рая матиме за рік 
більше 4 тисяч кілограмів молока, — 
зайшовши до контори, сказала Зіна го
лові колгоспу. — Галя Ковальова, Олена 

убан теж, за всіма підрахунками пере
вершать намічені цифри. ' ’ 1

А Іван Григорович Кімач:
— Кожному, хто дотримає слова, по

даруємо телевізор.
Виготовляючи Дошку пошани, Зіна 

Топар зі своїми ровесниками розмісти
ла на ній фотознімок Василя Чижа, 
який нині служить в армії. А раніше 
він був дояром. йшов пліч-о-пліч з дояр- 
ками-чотирьохтпсячницями. І доярки за
певнили:

— Будемо працювати так, як Василь.
Повернулася Зіна Топар від знам’ян- 

ських тваринників, які працюють V дві 
зміни. Зібрала своїх подруг. Розповіла 

КІРОВОГРАДШИНИ

про те, що бачила. І нова хвиля соціа
лістичного змагання - хлюпнула на фер
мі. Дівчата взялися доглядати молодих 
тварин, щоб поповнити ними свої групи 
корів. Запропонували вони правлінцям 
придбати нову доїльну установку. Побі
лили в корівнику, навели порядок на 
проходах.

Ось матимемо нові механізми, — 
не без гордощів каже Зіна Топар. — І 
ми будемо працювати так, як Знам’янці. 
Буде тут і кізаса, матимемо і багатство.

І то так. Радячись повсякчас зі своєю 
наставницею. Героєм Соціалістичної Пра
ні К. П. Дмитровською, молоді доярки 
беруть щодня все ширший і ширший 
розгін.

Молоді тваринники щодоби одержу
ють на корову по 12—13 кілограмів мо
лока. їх мета — досягти пудових надоїв. 
. Про добрі діла молодих доярок артілі 
імені Леніна ми, райкомівці, прагнемо 
повідати всім тваринникам району. Те. 
бїп.н?АЯрКа 3.Новг°РО-іки має на корову 
Й к,Л01Т1ам'в молока, що за
м ся,№ заробляє по 180-240 карбовап- 
Нів, хвилює кожного. І в похід за ве- 
ківК ФепО;ЛОл вир>’1иають сотні праиівни- 
змагаються, щоб етата впі °КрЄМІ Г₽У"" 
вувачами. врівень із заспі-

„ ww П. ХОМУТЕНКО,
секретар Новгородківського рай
кому комсомолу.



РОЗВИВАЙСЯ БУІІІІОКВ1ТТЯВІ====

Добре розцвів сод у колгоспі «Комінтерн» Бобриноцького району.
Фото В. КОВПАКА.

в цк лксм 
УКРАЇНИ

Про висунення кандида
тів на здобуття респуб
ліканської комсомоль
ської премії імені 
М. Островського

Центральний Комітет 
ЛКСМ України повідом
ляє, що кандидатів на 
здобуття республікан
ської - комсомольської 
премії імені М. Ост
ровського висувають 
комсо м о л ь с ь к і орта, 
нізації, творчі спілки, ху
дожні ради мистецьких 
колективів, редакційні 
ради видавництв, редко. 
легії газет та журналів 
до 1 червня 1967 року.

Республіканська ком
сомольська премія імені 
м. Островського при
суджується за кращі тво
ри літератури і мистец
тва та роботи виконав
ців, які відображають 
життя нашого сучасника, 
показують героїчний 
шлях Ленінського ком
сомолу — вірного по
мічника і резерву КПРС, 
його роль в комуністич
ному будівництві, оспі
вують творчу працю на
шої молоді, прищеплю
ють їй високі ідеали, 
формують естетичні 
смаки.

На здобуття премії ви
суваються твори літера
тури і мистецтва через 
рік після їх виходу в світ 
та кращі виконавці ос
таннього театрально- 
концертного сезону.

Представлення по ви
суненню кандидатур на 
здобуття республікан
ської комсомольської 
премії імені М. Остров
ського надсилаються на 
адресу: м. Київ, вул. Де
сятинна, 2, ЦК ЛКСМУ.

В. ПОГРІБНИЙ

Є орден 
імені Єгорова
(Продовження. Початок в газеті за 9 травня).

МИ ПОБУВАЛИ в цьому музеї 
фруктових дерев у переддень 

Першотравня. Для саду це — най
краща пора, пора буйного цвітіння. 
Кожне деревце, кожна квітка його 
дапує пахощі.

Це вона, невгамовна Антоніна Гна- 
тівна Ігнатьєва, Герой Соціалістич
ної Праці, разом з сільськими садо- 
любами злеліяла куточок вічного 
цвітіння — колгоспний сортосад. Во
на, шановна Антоніна Гнатівна, на 
мою просьбу, поведе вас, дорогі дру-

ми... Як хороше буде! — захоплено знівечили кілька рядів яблунь, груш, 
говорив молодий агроном. вирубали могутні дерева в лісосму-

I люди охоче бралися за діло. Трак- зі і відкрили ворота холодним віт- 
тористи розорювали цілину, колгосп- рам.
ники і школярі виходили за село з 
лопатами, готували лунки. З Мліїв- 
ської плодоовочевої станції привози
ли саджанці. Першу яблуню посади
ли агроном і вчителька. До війни 
молоде подружжя встигло зробити 
небагато — розбити на квартали всю 
площу в 120 гектарів, 
гектари яблунь,

покоління — поколінню

посадити 42 
вишень, черешень, 
зайняли квартал 
грушами.

Колгоспний сад 
— що не рік кра
щав і 
перша 
яблуня 
крилась 
цвітом, 
біля

зі, алеями цього чудового саду, роз
каже його історію, оповість про 
теранів і молодих — справжніх 
тузіастів-садолюбів.

1. ОСТАННІЙ НАКАЗ
То було в 1940 році. Агроном Лео

нід Михайлович Скалько і вчитель
ка Антоніна Гнатівна прибули сюди 
з Чернеччини, що під Харковом. У 
нього було конкретне завдання: за
класти у Первозванівці 120-гектар- 
ний сортосад. Вже до цього Леонід 
Михайлович полюбив свою професію, 
прагнув прикрасити землю садами і 
квітами.

— Бачу наші міста і села в садах. 
Коли там, де, крім горобини, нічого 
не росло, зацвітуть яблуні, груші, 
абрикоси, персики, якою буде краї
на! — замріяно говорив Леонід Ми
хайлович.

Антоніна Гнатівна все більше за
хоплювалась його думками і мріями. 
І коли чоловік запропонував їй, вчи
тельці, працювати разом в саду, — 
погодилася без вагання.

Вони разом виходили за село, туди, 
де біля балки лежали масиви незай
маної землі.

— Ось тут буде наш колгоспний 
сад, Тонго. Сюди злітатимуться со
лов’ї, будитимуть степ своїми треля-

ве- 
ен-

кращав. І 
крислата 

давно ло
ту с т и м 

Та немає 
неї садівни

ка — Леоніда Скалька. Він спочиває 
вічним сном у боатській могилі неда
леко від саду, його палке серце про
низала куля лютого ворога в чорні 
дні гітлерівської окупації...

Антоніна Гнатівна запам’ятала все 
до подробиць. її чоловік, комуніст 
Леонід Скалько, разом з іншими під
пільниками. проводив певну роботу. 
Та знайшовся зрадник, який виказав 
їх. Одного похмурого дня кілька де
сятків колишніх військовополонених 
і сільських активістів загнали в ката
комбу, вириту в скелястому схилі за 
садом, затруїли іпритом, а потім се
ло приголомшив вибух.

В кишені комуніста Леоніда Скаль
ка знайшли записку. Всього чотири 
слова: «Я евакуйований. Обв’яжи 
сад». Це був останній наказ того, 
хто прагнув уквітчати рідну землю 
буйними садами, порадувати степо- 
вйків-хліборобів рясними плодами, 
зробити повітря чистим, волу — про
зорою. Антоніна Гнатівна вже тоді 

---------  ---- — вико-сама собі дала клятву: наказ 
паю, Льоню, сад буде цвісти!

2. ВІЧНЕ ЦВІТІННЯ
Ні, це не легко й не просто — 

лишати людям хороше. Нелегко було 
й Антоніні Гнатівні відроджувати 
сад. Під час окупації німці поламали,

У першу ж післявоєнну весну Іг
натьєва повела сюди своїх вірних по
мічниць, насадила край саду осоко
ри. Донечка Леоніда Скалька, Світ- 
ланка, виходила рано-вранці з ма
тір’ю в сад, допомагала їй повертати 
до життя кожну яблуньку, вишеньку.

Йшов час. Піднімались і тяглись 
до сонця молоді дерева, відростали 
у вітроломній смузі гостролисті кле
ни і сріблясті тополі.

Колгоспний сад стала доглядати 
бригада дружних і працьовитих жі
нок, очолювана Антоніною Гнатів- 
ною. Скільки людей, закоханих в сад, 
в свою професію, стали незмінними 
помічницями Ігнатьєвої! Серед них 
ветерани колгоспу, які багато років 
доглядали дерева, тепер пішли па 
заслужений відпочинок і все ж не 
забувають доріжку до саду, — Па
раска Олексіївна Шевченко, Ольга 
Олексіївна Єрмак, Марія Володими
рівна Сударикова. В переддень Пер
шотравня їх імена занесли на кол
госпну, а вся бригада сортосаду удо
стоєна честі бути на районній Дош
ці пошани.

Гарно, так гарно зараз в колгосп
ному саду, шо розкиїгувся на 190-гек- 
тарній площі! Привітно колишуться 
віти, обліплені рясним цвітом. Тут 
яблуні і груші, сливи й черешні, аб
рикоси й персики — 558 сортів фрук
тових дерев.

Одних лише яблунь є понад сто 
вісімдесят сортів. Звідси беруть ЖИВ
ЦІ для вирощування посадкового ма
теріалу всі розсадники області, сор- 
тосадн республіки...

Збори плодів тут рахують сотнями 
тонн. Багато років шевченківці всі 
ягоди і яблука, груші, сливи прода
вали в час збирання плодів. А тепер 
колгосп має свій консервний 
який переробляє тисячі тонн фрук
тів. Скільки ж їх зберігається

Цех,

за

тів. Скільки ж їх зберігається всю 
зиму тут, у колгоспному СХОВИЩІ! І 
тому кіровоградцям не можна диву
ватися, що взимку і весною у мага
зинах міста є свіжі яблука. Для кол-

(Закінчення на 4-й стор.).

2. ЗУСТРІЧ ІЗ СТАРИНОВИМ.
Перше ж повідомлення засмутило Олексія 

Єгорова.
— Нині весь тил перебудовується на воєнний 

лад. Починають працювати евакуйовані заводи, 
виникають нові. Від роботи оборонної промисло
вості залежить доля Країни Рад, наша перемога 
над ворогом. Ви це розумієте прекрасно. А тому, 
посилаючи вас на навчання у Військово-фінансову 
академію, ми певні, що ви усвідомлюєте його 
важливість...

Ці слова не раз довелося слухати й пізніше. 
Замість плащнакидки і відрядження у діючу час
тину йому запропонували світлі аудиторії. А хоті
лося іншого. Хотілося дуже простого: на бойовій 
позиції засадити в гармату снаряд і прямою вда
рити в підлий хрестатий бік фашистської залізної 
потвори. А вони лізли все ближче до Москви. 
Добираються вже до Калуги.

У Військово-фінансовій академії Олексій Єго- 
ров вчився близько чотирьох місяців. Але здали
ся вони йому дуже довгими. Це прекрасно розу
міє той, кому доводилося конспектувати зовсім 
мирну літератуоу під вибухи бомб, завивання си
рен.

Після закінчення навчання Єгоров отримав при
значення на роботу у Голоенє фінансове управ
ління Наркомату Оборони. І, можливо, не розлу
чався б довго з фінансами, коли б не трапилось 
випадкове знайомство з однією людиною.

...В кімнату зайшов вищесереднього росту чор
нявий полковник. Зібраний, жвавий. Але спокій
ний, впевнений. Видно — бувала людина не під 
однією кулею та снарядом. На грудях два ордени 
Леніна, три ордени Червоного Прапора. І це в со
рок другому!

Олексій раніше зустрічав орденоносців. Але та
ких заслужених — не доводилось. З непідробним 
захопленням, почуттям гордості дивився він на 
полковника. Той прийшов вирішувати важливу 
справу щодо влаштування потрібних для нього 
людей.

— Хто це? — звернувся Єгоров до майора, 
свого співпрацівника.

— Не знаєте? Це велика людина. Легендарні 
діла залишила після себе в Іспанії. Це Старинов. 
Ілля Григорович Старинов. Фашистів громив ще 
в тридцять шостому. Зараз начальник Вищої 
шкопи особливого призначення при Центрально
му штабі партизанського руху. Ми серйозно хо
чемо зайнятися фашистським тилом. Він готує та
ких хлопців, що гітлерівцям жарко там буде...

Майор коротко, настільки знав справу, розпо
вів Олексієві про, підготовку людей для допомо
ги партизанам у ворожому тилу. Уява буквально 
поглинула старшого лейтенанта Єгорова. Перед 
його очима злітає у повітря довжелезний високий 
залізничний міст. Вагони ворожого составу, як 
сірникові коробки, полізли один на один. Він ба
чить розлюченого фашистського генерала, який 
від хвилювання ніяк не може начепити пенсне, 
погрожує послати на той світ добру половину 
своїх підлеглих за те, що зірвалася обіцяна фю
реру важлива операція. Та ще бачить рідного 
солдата-вусача, який розв’язуючи всюдисущого 
фронтового кисета, говорить: «Спасибі, браток!..»

Олексій постійно шукав приводу ближче позна
йомитися зі Стариновим. Така нагода незабаром 
трапилася.

Безпосередній, відвертий, Старинов ще більше 
розпалив в Олексієві бажання бути близьким до 
тієї відповідальної, небезпечної, але такої потріб
ної для перемоги над ворогом справи.

— Один партизан, Олексо, — поклав Єгорову 
руку на плече, — один підривник часом може 
зробити більше, ніж цілий взвод, ціла рота. Та 
що там! На твоїх очах за одну хвилину у вогнен
ний смерч потрапляє те, що фашисти готували 
довгими місяцями, знаходять собі могилу одразу 
п’ять, десять рот відбірних фашистів.

— Є одна думка, Ілля Григорович. Вірніше, 
пропозиція. Навіть не пропозиція... — почав стар
ший лейтенант.

— Чи не збираєтеся ви проситися в підривни
ки? — засміявся Старинов.

— Збираюсь, товаришу полковнику. Я цим жи
ву. Розумію, що це дуже відповідальна справа. 
Але...

Старинов на те тільки посміхнувся. І Олексій 
розумів його. Хоча й у військовій формі, а по су
ті мирна людина проситься у такий вогонь. У 
старшого ж лейтенанта аргументи були перекон
ливими: він у фізиці добре розбирається, з шкіль
ної лави любиться з маїематикою, на здоров’я не 
скаржиться, ненависті до ворога не позичати.

Врешті-решт Старинов погодився. Але ситуація 
не такою простою була. З одного боку, Ілля Гри
горович цінував рішимість молодого офіцера. 
Адже не всі, кому пропонували навчання і висад
ку в тилу ворога, давали згоду. Дехто з фронто- 

(Продовження на 4-й стор.).
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(Продовження). 
виків віддавав все-таки перевагу 
пунктові, окопові. А це важливо, 
просто виконує наказ, а сама 
смерть заради великої справи. З другого боку, 
Єгоров тільки недавно закінчив навчання у Вій
ськово-фінансовій академії і одержав призначен
ня в Головне фінансове управління Наркомату 
Оборони. Робота важлива і відповідальна. Перш 
ніж просити, щоб взяли на навчання • у школу 
особливого призначення, треба було добитися 
звільнення з роботи. Звідси, ясно, — вся склад
ність обставини.

Про старшого лейтенанта Єгорова Старинов 
говорив у Центральному штабі партизанського 
руху, створеному в травні 1942 р.

— Це молодий комуніст. Двадцять вісім років. 
Брат його на початку війни загинув. На Західному 
фронті. Рветься хлопець у вогонь. Стримати 
можна, — розповідав Ілля Григорович К. Є. 
рошилову.

— В яких частинах служив до Академії? — 
цікавився Климент Єфремович.

— Був зовсім мирною людиною. Фінансами 
якимись займався.

спостережному 
коли людина не 

готова іти на

не
Во-

ПО-

(Закінчення. Поч. на 3-й стор.). 
гсН'.пу це прибуток, для людей — ве
лика справа. Торік колгосп ім. Шев
ченка одержан від саду 170 тисяч 
карбованців. У цьому році дали сло
во зібрати ще вищий урожай,

3. ОЛЕНА СТАЄ АГРОНОМОМ

Комсомолку Олену Шулик добре 
знають у Кіровоградському районі. 
Вчилася в місцевій десятирічці, зав
жди була спокійна, . урівноважена, 
хіба що занадто вже тиха. Часто ра
зом з однокласниками приходила в 
сад, допомагала старшим пестити 
плодові насадження. Під час перерви 
учні сідали біля Антоніни Гнатівни. 
І починалася розмова про життя, 
про плани на майбутнє, про роман
тику професій будівельника, сталева
ра, механізатора... їх, шістнадцяти
річних, вабили цілинні стени Казах
стану, новобудови Днвногорська, 
шахти Донбасу.

— А я так розумію, — казала Іг- 
натьєва, — романтика завжди поруч 
з нами. Все залежить від любові до 
професії. Головне — стати хороши
ми людьми, гідною зміною батьків і 
матерів. Бо, як говорить народна 
мудрість, красна яблуня плодами, а 
родина — синами.

— А в мене є думка одна — стати 
агрономом, — сказала Олена Шулик.

— Хочемо бути садівниками, — за
явили Люба Бойко, Галина Шевельо- 
ва, Борис Смирнов...

— Давно вабить професія механі
затора, — випалив Василь Короткий.

— Друзі мої, — підсумувала роз
мову Ігнатьєва. — Перед вами ши
рокі путі-дороги у велике життя.

Але одне ще скажу — треба любити 
працю, ким би ви не стали.

... Після закінчення школи Олена 
Шулик прийшла в бригаду сортоса- 
ду. Працювала і навчалася иа плодо
овочевому факультеті Уманського 
сільськогосподарського інституту. Во
ла впевненими кроками йшла у чудо
ве, цікаве життя.

Роки спливли, мов ріка. Друзі по 
роботі, родичі, товариші, знайомі 
привітали комсомолку Олену Шулик 
із закінченням інституту. Тепер вона 
агроном. За плечима — роки навчан
ня і роки практичної школи в саду 
поруч з Антоніною Гнатівною, Прав
ління колгоспу ви
сунуло Олену Шу
лик на посаду аг
ронома - овочевода 
Другий рік працює 
вона 
Багато
починань 
хунку _________________
спеціаліста. її під
тримують, заохочують старші, а ко
ли важко — Олена знову йде до 
своєї вчительки:

— Гнатівно, розкажіть, будь лас
ка...

Чоловік Олени також працював у 
саду, навчався у Зйам’янському сіль
ськогосподарському технікумі. Тепер 
він — агроном-насіннєвод колгоспу.

Дочка Антоніни Гнатівни — Світ
лана також закінчила Уманський 
сільгоспінститут. Була викладачем 
місцевої школи, а зараз працює за
ступником директора обласної стан
ції юних натуралістів.

Багато років працювала в саду

Марія Володимирівна Сударикова. 
Тепер вона пішла иа пенсію. її син 
Володимир після закінчення школи 
замінив матір, вирішив працювати в 
саду. Він одночасно навчається на 
третьому курсі Знам’янського сіль
ськогосподарського технікуму. Воло
димир Судариков очолив первинну 
комсомольську організацію колгоспу.

Здійснилася мрія Василя Корот
кого. Працював причіплювачем у 
тракториста з тридцятнп’ятирічним 
стажем Павла Степановича Ковален
ка. Полюбив всім серцем професію 
мехапізатора-садовода. Поступив у 
Бобринеціже училище механізації,

самостійно, 
хороших 
на ра- 

молодого
ФРУКТОВОГО МУЗЕЮ

успішно закінчив його і знову повер
нувся в рідний колгосп. Тепер комсо
молець Василь Короткий працює в 
саду на тракторі «ДТ-20», змагає
ться з своїм учителем, колгоспним 
ветераном П. Коваленком.

... Квітує колгоспний сад. Скільки 
оком глянеш — рівними рядами тяг
нуться яблуні і груші, сливи і череш
ні. І своєрідний фруктовий музеіі-сад 
поповнюється все новими й новими 
іменами.

Через кілька хвилин машина підніметься 
у повітря. Стрибатимуть майбутні підривники. 
Під ними буде поки що вільна московська 
земля. Фото літа 1942 р.

ПЕРШІСТЬ СРСР 
З ФУТБОЛА 

Черговий тур першості країни

ПЕРЕМОГА У ГЛАЗГО — 
2:0!

ГЛАЗГО, 11 травня. (ТАРС). Пе
ремогою збірної СРСР закінчив
ся 10 травня матч наших футболіс
тів з національною командою 
Шотландії — 2:0.

На сімнадцятій хвилині захис
ник господарів поля Джеммел 
спрямував м’яч у свої порота, а 
незадовго до перерви чудовий 
гол забив Медвідь. Збірна СРСР 
виступала в такому складі: Яшин, 
Афоній, Хурціпава, Шестерньов, 
Данилов, Сабо, Соронін, Медвідь, 
Численно, Стрельцов, Малафеев.

«Суднобудівники (Миколаїв) — 3:0, 
«Металісти (Хсрків) — «Металурги 
(Тула) — 0:1.

(РАТАУ).

пело-

ПЕРШИЙ ЕТАП 
ЮВІЛЕЙНОЇ

ВАРШАВА. Перший етап 
гонки миру по вулицях польської
столиці був коротким. Спортсме
ни пройшли при абсолютно без
хмарному небі І під жарким про
мінням весняного сонця чотири 
замкнених кола загальною дов-

— Щось я не пам’ятаю, щоб із фінансиста та 
вийшов диверсант, — посміхнувся Ворошилов. 
Проте він уважно вислухав доводи полковника і, 
зрештою, дав згоду:

— Дивіться, товаришу полковнику, ви добре 
розбираєтеся в людях і розумієте всю відпові
дальність поставленого завдання.

— Ну, що ж, браток, будемо вчи-ти-ся! — при
ніс звістку Старинов. Наголос робився на остан
ньому слові. Старший лейтенант одразу не вло
вив підтексту того «вчитися». Зрозумів тільки 
пізніше, що мав на увазі полковник. Тоді, коли 
приходив з навчання в школі особливого призна
чення з перев язаною рукою, а пізніше — з пе
рев’язаним оком. Практичні заняття проходили в 
обстановці, близькій до тієї, що має бути на не
безпечній партизанській стежині, під час звер
шення диверсій у тилу ворога. І тут — не тільки 
стрибки з парашутом... Треба бути готовим до 
різних обставин, у які може потрапити партизан. 
Треба навчитися пройти непоміченим, вміти без 
пострілу справитися з трьома фашистами. Яке 
найпоширеніше солдатське прислівя? «Важко в 
навчанні — легко в бою...». Про вибухове госпо
дарство і говорити не доводиться — тут кожен 
мав бути неперевершеним ювеліром.

Це тоді, у війну виникли крилаті слова: «Мінер 
помилитися може тільки раз». Гірко бувало, коли 
призначена для фашистської гадини, яка повзе 
рідною землею, вибухівка знищувала своїх...

Це було влітку сорок другого. Повідомлення з 
фронту ставали все тривожнішими. На початку 
липня наші війська залишили героїчний Севасто
поль, загарбники просувалися до Північного Кав
казу. Напружено кожен м’яз, напружено кожен 
нерв. Але Олексія охопило тверде почуття впев
неності, великої віри в силу, непереможність 
духу радянської людини. Він готувався до справж
ньої бойової роботи. Йому, молодому комуністо
ві, довірять стільки таємниць, стільки небезпечних 
справ. Восени минулого року Олексій бачив об
личчя московських робітників, що йшли в на
родне ополчення. Він пам’ятає, як брали вони в 
руки звичайну гвинтівку! Немов то була зброя, 
що одним пострілом зупинить гітлерівського зві
ра. А йому довірять речі, які висаджуватимуть у 
повітря піе фашистського світу. Від усвідомлення 
цього молода душа сповнювалася спокоєм і за
лізною рішимістю.

(Далі буде).

з 
футбола серед команд другої під
групи другої групи класу «А» за
кінчився з такими результатами: 
СКА (Одеса) — «Авангарди (Жов
ті Води) — 0:0, «Карпати» (Львів) 
— «Сокіп» (Саратов) — 011, 
«Молдова» (Кишинів) — «Дніпро» 
(Дніпропетровськ) — 0:0. «Локо
мотив» (Калуга) — «Шинник» 
(Ярославль) — 2:1, «Локомотив» 
(Вінниця) — «Труд» (Воронеж) — 
3:1, «Металург» (Запоріжжя) — 
СКА (Львів) — 0:0, «Волга» (Ка- 
яініи» — «Волга» (Горький)—1:1, 
СКА (Київ) — «Таврів» (СІмфаро- 
лоль)1:1, «Зірка» (Кіровоград) —

П'ЯТНИЦЯ, 12 трави«. Перша 
програма. 17.30 — «З Латорицею 
можна справитися». (Львів). 18.00
— Телефільм. (Кіровоград). 18.30
— Півфінал Кубка СРСР з хокея. 
(Москва). Під час перерви — 
«Тисяча порад». Телереклама. (К). 
20.45' — Журнал «Творчість». (Кі
ровоград). 21.10 — Телереклама, 
(Кіровоград). 21.15 — Кіножурнал 
«Дружба народів», Художній 
фільм «Службово положення», 
(Кіровоград).

II А ЗАВОДІ «Чср- 
*• вона зірка» закін-

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

СУБОТА, 13 травня. Перша про
грама. 11.00— «Республіка ШКІД». 
Художній фільм. (Кіровоград), 
15.00 — Для школярів. «Хлопчики 
й дівчатка». (М). 16.05 — Англій
ська мова для малят. Урок 19-й. 
(К). 16.30 — Мультфільми «Нові
пригоди оператора Кіпса» і «Не- 
вмивайко». (К). 17.00 —• Теловісті, 
(К). 17.20 — «Б ногу з часом».
Народний художник СРСР В. Ка- 
сіян. (К). 18.00 — «Клуб кіно-
мандрівників», (М). 19.00 — Кон
церт. Під час перерви —- телено- 
вини. (М). 22.00 — «Алло, весна 
слухає...». Естрадна програма. (К), 

Друга програма. 11.00 — Теле- 
вісті. (К). 11.10 — Збірка мульт
фільмів. (К). 16.10 — Фільм для 
дітей. (Дніпропетровськ). 16.40 — 
Дніпровські новини. (Дніпропет
ровськ). 16.55 — «Наш музичний 
університет». Концерт. /п 
петровськ). 22.00 —
фільм «Загадковий 
(Дніпропетровськ).

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
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Павло МАРЧЕНКО.
с. Первозванівка,' 
Кіровоградського району.

жиною 112 кілометрів. Перемож
цем етапу став Яи Смолік (Чехо- 
словаччина), на другому місці — 
Ель Гурш (Марокко), на третьо
му — Марсель Мес (Бельгія). Всі 
показали однаковий час — 2 го
дини 26 хвилин 4 секунди. Неда
леко від «Стадіону десятиліття« о 
«запалі» Дістав серйозну травму 
нош Олексій Петров, який, оче
видно, не зможе продовжити 
гонку.

Вісімнадцять команд з Двадця
ти, у тому числі й наша, показа
ли на першому етапі однаковий 
час—7 годин 18 хвилин 12 секунд. 
Першою визнано збірну Чсхосло- 
оаччини. [ТАРС|.

чився перший 
спартакіади з 
вих видів спорту «За 
труд і довголіття». До 
змагання з шахів, шашок, 
теніса, ковзанів, лижних 
атлетики і виробничої гімнастики. Спо
чатку поєдинки проходили в цехах і від
ділах, а потім нансильніші виборювали 
першість підприємства у фіналах. Учас
ників спартакіади поділили на дві групи.

Найбільш масовими були змагання з 
шашок. В них взяло участь близько 650 
чоловік. 97 з них виконали норми друго
го і третього розрядів. Багато учасників 
було представлено в поєдинках з шахів, 
лиж, настільного теніса.

Уже перший тур спартакіади сприяв 
поліпшенню діяльності низових колек
тивів фізкультури. Численнішими стали 
заводські секції з різних видів спорту, 
пожвавішала в них навчально-трену
вальна робота.

Проте головної мети не досягнуто. Ви
робнича гімнастика на «Червоній зірці», 
як і раніше, не в пошані. В цьому я 
переконався, побувавши в деяких цехах 
і відділах заводу. Так, наприклад, у це
ху і відділі механізації та верстатобуду
вання включили місцеве радіо, по якому 
передають вправи виробничої гімнасти-

тур 
масо-

ЦЕ НЕ ЗАБАГАТ® 
6100?

нього входили 
настільного 

гонок, важкої

кп, тільки після того, коли я спитав, чи 
займаються нею тут. Секретар цехової 
парторгаиізації С. С. Листопадов пояс
нив, що цього дня не було на роботі сек
ретаря комсомольської організації М. С. 
Бондаря, який завжди нагадує про 
робничу гімнастику.

Відділи капітального будівництва, 
ханізації та верстатобудування, як і 
мало подібних їм, взагалі випали з 
ля зору працівників спортивного клубу.

Та справа, мабуть, не тільки в тому, 
що не всюди прикріплені штатні праців
ники. Головне, щоб вони частіше відві
дували цехн і відділи, щоб у них був 
діирокнй актив.

За даними спортклубу виробничою 
гімнастикою на заводі займається 6100 
чоловік. Цифра досить сумнівна. До та
кого висновку я прийшов після відвідин 
цехів і відділів, після того, як побував 
на фіналі з цього виду спартакіади. Три
чі фінал переносили з одного тижня на 
інший. Більшість команд (10 чоловік 
для першої групи і 5 — для другої) 
з’являлася не в повному складі. Виступи 
деяких фіналістів переконливо свідчать 
про те, 
вправи.

Щоб міцно впровадити виробничу 
гімнастику в повсякденний побут черво- 
нозорівців, мало того, що її включили в 

• програму спартакіади. Більш дійовішим 
був би постійний контроль, допомога в 
цьому великим і малим цехам та відді
лам, усім службам підприємства.

Л. ФАИНШТЕИН.

ви-

ме- 
чи- 
по-

що вони вперше роблять ці

(Дніпро- 
Художній 

пасажир».

Фото Є. СВЄТА. (АПН).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР, 

орган Киропоградского 

обкома ЛКСМУ,

ДРЕВНЬОГРЕЦЬКИЙ
ФУТБОЛ?

Юнак у стрімкому русі готується вдарити ногою 
по м’ячу, трохи далі за ним спостерігає чоловік 
в довгому спадаючому розкішними складкоми 
одязі.

Картинна ця написана більше двох тисяч років 
тому на глиняній, покритій чорним лаком вазі. 
Якщо розказати про намальовано сучасними сло
вами, то перед нами футболіст І тренер.

Гра в ножний м’яч — один з видіо спорту 
древніх Греків — предок сучасного футбола, 
батьківщиною якого вважається Англія. Можливо, 
невідомий майстер, який розписав пазу но так та
лановито, як захоплююче, був «уболівальником» 
цієї хвилюючої гри!
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