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вересня, 
секретар 

Павлов,

передає агентство 
С. П. Павлов взяв

прине- 
клятви вірності ре-

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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Симфонія ДОБРОЇ ВЕЛИЧІ

Вчорашнього вихованця комсомолу шофера Доброве- 
лпчиївськоп) міжколгоспбуду Антона МАЛИЦЬКОГО 
недавно прийняли в члени КПРС. Та комсомольський 
вогник не гасне в душі молодого комуніста

♦ото В СИЛАКОВА.
ОЖВКЯЯВНМ4

◄
ІЧКІВЦІВ

0. п. ПАВЛОВ
В СІЛЕЗІЇ
ВАРШАВА, 20 

(ТАРС). Перший 
ЦК ВЛКСМ С. П. 
який перебуває у Польщі, в 
зв’язку з консультативною 
зустріччю європейськ и х 
молодіжних організацій — 
членів ВФДМ, вчора прибув 
у Сілезію.

Як 
ПАП, 
участь у церемонії 
сення 
волюційним традиціям.

С. П. Павлова прийняв 
член Політбюро ЦК ПОРП, 
перший секретар Катовіць- 
кого воєводського коміте
ту ПОРП Е. Тереком. На зу
стрічі було обговорено ряд 
питань, які стосуються пар
тійної роботи з молоддю. 
Потім радянський гість зу
стрівся також з активістами’ 
катовіцької орган і з а ц і ї 
Спілки соціалістичної моло
ді.

Завершенню Днів України в Москві була 
присвячена зустріч, яка відбулася 19 вересня в 
Раді Міністрів РРФСР. В ній взяли участь 
член Політбюро ЦК КПРС, Голова Ради Мі
ністрів РРФСР Г. 1. Воронов, Голова Президії 
Верховної Ради РРФСР М. О. Яснов, перші 
заступники Голови Ради Міністрів РРФСР 
О. М. Школьников, К. Г. Писіи, заступники 
Голови Ради Міністрів РРФСР К. М. Гераси
мов, В. О. Дьяков, В. І. Кочсмасов, міністр 
культури СРСР К. О. Фурцева, голова викон
кому Московської Ради В. Ф. Промислов.

їх гостями були кандидат у члени Політбюро 
ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів УРСР В. В. 
Щербицький, секретарі ЦК КП України О. П. 
Ляшко, А. Д. Скаба, заступник Голови Ради 
Міністрів УРСР П. Т. Трояько, члени урядо
вої делегації, які брали участь у Днях Украї
ни в Москві.

Вітаючи гостей, а в їх особі працьовитий і 
талановитий український народ, Г. І. Воронов 
відзначив, то Дні України, як і інших союз-
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них республік, справили на москвичів величез
не враження і вилились у яскраве незабутнє 
свято ленінської дружби всіх братніх народів 
багатонаціональної Радянської держави, яка 
зустрічає 50-річчя Великого Жовтня видатни
ми успіхами в господарському й культурному 
будівництві.

У слові-відповіді В. В. Щсрбицький сердечно 
подякував російським друзям за винятково 
теплу гостинність і висловив упевненість в то
му, що наступні Дні культури і мистецтва 
Російської Федерації в Києві також пройдуть 
з величезним успіхом.

Зустріч пройшла в обстановці великої тепло
ти і сердечності.

19 вересня представники партійних, радянсь
ких і профспілкових організацій, творчих спі
лок, громадськості Москви тепло проводжали 
на Київському вокзалі дорогих гостей — учас
ників Днів України в Москві — до Києва.

(РАТАУ).

ДУМИ І ПЛАНИ — 
ПО ІЛЛІЧУ

О ОЗПОЧАВСЯ бойовий огляд комсомолу — звіти і 
* вибори. Вожаки молодого племені напишуть ще 
один том історії комсомолу Добровеличківського ра
йону. Саме книгу, бо ні в яну сторінку не помістиш на
віть короткий перелік того, що зроблено в ювілейному 
році руками молодих.

Поруч з райкомом—Дошка пошани передовиків ви
робництва району, а неподалік—виставочні стенди, які 
розповідають про кращі здобутки хліборобів. Співає 
душа, коли проходжу повз ці стенди. Бо з портретів 
усміхаються здебільшого молоді обличчя. Тут і Діна 
Гордієнко, трактористка артілі імені Котовськоге, і Га
лина Клітинська, ланкова з колгоспу «Зоря комунізму», 
молоді механізатори, тваринники, робітники майсте
рень.

Нині Комуністична партія перед Ленінським комсо
молом ставить підвищені вимоги у вихованні молоді. 
Ми скажемо, що виконали завдання партії, коли доб є- 
мося того, щоб для кожного члена ВЛКСМ комсомоль
ський квиток став частинкою власного серця.

(Закінчення на 2-й стор.).
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(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

Я ніколи не забуду, як приймала квиток 19-річна дояр
ка з села Глиняного Олена Хоменко. Вислухавши на
путнє слово і побажання, Оленка стиха мовила:

—Носитиму в серці.
І від хвилювання замовкла, лиш промовляли очі.
Після закінчення восьмирічної школи Олена пішла 

працювати на ферму. А вже наступного року її портрет 
колгоспники побачили на районній Дошці пошани. Од
носельчани обрали комсомолку депутатом сільської 
Ради.

Таких, як Олена—сотні. Вони працюють у молодіжних 
бригадах, на молочно-товарних фермах, — всюди, де 
кипить життя...

Розширюючи горизонти комуністичного будівництва, 
ми все більше відчуваємо потребу радитись з Леніним, 
звіряти по ньому правильність своєї мети, значимість на
ших планів і справ. Нині докладаємо всі зусилля і вмін
ня, щоб виховати у кожного юнака та дівчини життєву 
необхідність звіряти по Іллічу свій крок.

М. ВОЛУЙКО, 
секретар Добровеличківського РК ЛКСМУ.

ПОМІЧНА, 43-й
звер- 

зібра-
Василь Вовченко 

нувся до всіх, що 
лися:

— ТоваришіІ 
Першотравень...

Юнаки, а загін 
дався переважно
сомольців, по черзі по
чали викладати свої пла
ни.

Скоро

скла-
з ком-

А через кілька днів 
комендант Помічної про
читав біля входу в ко
мендатуру повідомлен
ня Радінформбюро — 
правду про гнилість фа
шизму і про успіхи Ра
дянської Армії на фрон
тах.

Ризикуючи життям, Ва
силь. Вовчснко встановив 
зв’язок з партизанським за
гоном імені Пожарського,

Таміла МОЛЧАНОВА вчителює п місце
вій школі-інтернаті. Багато клопоту у 
пчителя, але дівчина встигає приймати 
активну участь в гуртках художньої само
діяльності районного Будинку культури.

Фото О. ГОНЧАРЕНКА.
ехсхзвдкяякз

0(С№И
ІСКРИ...

Валентина ДОВЖИН, 
секретар комсомольської орга

нізації колгоспу 
«Шлях до комунізму»

Так сталося, що якраз перед по- 
I чатком фестивалю молоді Украї- 
I ни, делегатом якого обрали мене, 
І у нас заплановані звітно-виборні 
І комсомольські збори. Я листаю 

> свою записну книжку, готуючи 
; доповідь, і за кожним прізвищем 
.. юнака чи дівчини ловлю 
Е комсомольські іскри.

О На засіданні комітету комсо-
1 молу вирішили створити
і чергування комсомольців на кол- 

й госпних токах. Ганна Олефіренко,

гарячі

нічне

Ліда АНОДА — відмінний 
токар райоб’єднання «Сіль
госптехніка». Незабаром, 
після закінчення заочного 
відділу технікуму механіза
ції, їй вручать диплом май
стра.

Фото О. ГОНЧАРЕНКА.

іцо діяв у лісах поблизу 
міста. Підпільники перепра
вили кілька ящиків роздо
бутої зброї.

Була зоряна жовтнева 
ніч. Тоді вперше над По
мічною прогули радян
ські бомбардувальники, 
а підпільники освітили 
їм дорогу — підпалили 
депо.

Першим у гестапівські 
кліщі попався Володи-

мир Савощик. Алік, йо
го племінник, побіг пові
домити про небезпеку 
інших підпільників, але 
напівдорозі натрапив на 
засаду. Хороброю смер
тю впали, не мовивши й 
слова пощади, Женя 
Хижняк, Василь Вовчен
ко, Валентин Бондарен
ко, Віктор Васильченко і 
піонер Алік Синицький.

М. УСПАЛЕНКОі,

БАТЬКО зрідка появлявся 
вдома. Вдень разом з 

такими наймитами як і сам, 
йшов до панського фільвар- 
ка, вимагав кращої плати, 
а ночами я бачив, як у вік
но била заграва — то селя
ни пускали червоного півня. 
Невдовзі батька арештува
ли і вислали в Сибір, а че
рез шість років мене забра
ли в царську армію. Тут ме
ні і довелося служити в од
ній роті, якою командував 
вусатий фельдфебель Ва
силь Іванович Чапаев.

— Ну що ж, більшовиць
кий сину, — сказав нам, 
однодумцям, Василь Івано
вич, — доки ми будемо ли
ти кров за панські палати? 
Чи не пора поїхати по ре
волюційну науку в Петро
град?

1 вдесятьох, осідлавши ко
ней, помчали крізь ніч на 
вогні революційного міста.

По дорозі наш загін зрос
тав, мов снігова гора, і в 
Петрограді уже налічува
лось 120 чоловік.

— З такою силою 
громити царських 
лів, — сказали нам в рево
люційному комітеті, і повів 
нас Чапаев в уральські, 
добре знайомі йому степи, 
на які наступав Колчак.

Пам’ятаю важку перепра
ву через річку Чагам і за
пеклий бій на залізнії<іній 
станції — нам конче була 
потрібна зброя, 
кілька кулеметів, 
знамениті тачанки, 
тачанки, якими ми 
проривались в тил 
завдаючи нищівного

— А Танк у-кулсмстпи- 
цю ви бачили? — часто за
питують мене піонери.

в нас і дівча- 
— відповідаю, — 
добре, а от чи

можна 
генера-

і повів

бій на залізничній 
- нам конче була 

Захопивши 
створили 

ті самі 
не раз 
ворої а, 
удару.

— Були 
та в полку, 
І воювали

======= ©
Ції ОРНИМ круком шугнула вістка про зраду Цент- 

ральної Ради. Нащадки хрестоносців уже 
накинули петлю майже на всю Єлисаветградщину. А 
тишківці не підкорялись. За кілька днів у селі орга
нізувався партизанський загін у 300 багнетів. Кайзе
рівський батальйон, посланий'на розправу з неско
реними, тишківці розбили вщент.

Та хіба міг устояти загін проти цілого війська? 
Жорстокою була розправа. Двадцять партизанів у 
той день пішли у безсмертя, сто п'ятдесят — ареш
тували, а кожного мирного жителя прогнали крізь 
стрій. Згоріло майже все село.

Але правда подолала кривду.
В 1921 році в селі виник перший комсомольський 

осередок, який очолила Ксеня Хмелівська. В той час- 
в Тишківці діяла націоналістична сіоністська та бап
тистська спілки молоді, куди входили куркульські 
синки та політично неосвічена бідняцька молодь. 

Розпочалась важка 
ідейна боротьба. З 
палким словом про 
більшовицьку правду 
йшли до молоді ком
сомольські активісти 
Анатолій Блюхер, Іван 
Обжелян, Яків Ковта- 
нюк, Григорій Щер
бина, Іван Розли- 

активно діяти гуртки по

ІІ.ІІЛГЛ
НЕСКО
РЕНИХ
ван. При осередку почали ...... ...........
маткової політосвіти, де молодь вивчала твори В. І. 
Леніна, Карла Маркса, Фрідріха Енгельса. Пізніше 
ак-ивісти організували драмгурток.

З кожним днем росла повінь молоді в ряди ком
сомолу. У відповідь куркулі почали загрожувати 
комсомольцям розправою. Вони висліджували їх, 
жбурляли в них камінням, а нерідко стріляли з об
різів. Так був убитий один із зачинателів комсомоль
ського руху в Тишківці Іван Розливан. У відповідь на 
вбивство Івана до лав комсомолу записалось більше 
десяти юнаків і дівчат.

Комсомольці показували приклад в роботі, допо
магали родинам загиблих червоноармійців, активно 
включились в організацію першого ТСОЗу, а вечора
ми вчились. Як організувались колгоспи — комсо
мольці були першими його членами.

М. СОЛОДЧЕНКО.
КЗЕЗКЕЕЗПГО Е

Володимир Тотчин, Ольга Бербе- 
ка цілий тиждень перелопачували 
зерно, допомагали шоферам 
транспортувати його на елеватор. 

О В післяобідню пору зайшла 
на комсомольсько-молод і ж н у 
ферму, щоб поговорити з дівча
тами про політнавчання. Бачу — 
не збираються йти додому. «Бу
демо білити приміщення, — ска
зала Ольга Бербёка. — Адже че
рез два дні по телебаченню буде 
передача «Дівчата з Піщаного 
Броду», тож хочеться, щоб у чер
воному кутку було чисто і затиш
но».

О Через два дні знову побува
ла в неспокійних дівчат. В черво
ному кутку підбили підсумки за 
останню декаду серпня. Перше 
місце знову завоювала Ольга Бер- 
бека — їй вручено вимпел і гро
шову премію. А з початку року 
на фуражну корову Оля вже має 
1707 кілограмів молока. За нею 
по п’ятах йдуть Люда Семенюк —

1601 кілограм і Люба Воронюк — 
1613.

Після наради доярки не збира-

як справи в 
організації.

Фото О. ГОНЧАРЕНКА.

О. С. КРАВЧЕНКО, 
колишній кавалеріець 
Чапаевської дивізії, 

с. Гаївка,

Ганкою звалась котра, не 
пам’ятаю. Та чи так це Й 
важливо?..

Ми були запальні й сміли
ві. Нас водила молодість в 
бої за нове життя, але яким 
воно буде, те нове життя,

О. С. КРАВЧЕНКО. 
Фото 1942 року.

мп не дуже глибоко розумі
ли. Допомагав нам комісар 
дивізії Д. Фурманов. Після 
походу, розсідлавши коней, 
слухали ми його розповіді, 
і в нас, синів наймитів та 
робітників, відкривалися очі, 
поставали картини нового 
життя.

— Сьогодні в клубі «Ча
паев», Олександре Семено
вичу, — забігають до мене 
школярі. Я йду з ними не в 
кіно, а на побачення з 
своєю далекою і неспокій
ною молодістю, що проходи
ла у вогнях при зблиску 
——нпппнчт щабель ча-
ла і 
легендарних 
паєвців.

лися додому: «Треба допомогти 
пенсіонерці Євдокії Ноженко ви
копати картоплю, бо вона й дочка 
хворіють», — сказала Люда Семе
нюк. Всі разом ми попрацювали 
не більше трьох годин, але було 
дуже гарно на серці, що зробили 
корисну справу.

Увечері дивились згадуваний 
уже концерт «Дівчата з Піщаного 
Броду». Приємно дояркам бачити 
себе на екрані телевізора.
• Багатолюдно було в сільсь

кій бібліотеці, якою завідує Та
мара Савенко. Там проходив те
матичний вечір — «Книга — друг 
людини». Ніхто не збирався додо
му. Допізна вели розмову Вален
тина Адаменко, Омелян Шуляк, 
Валентина Доній про повість В. 
Титова «Всім смертям назло».

Отже, сьогодні звітно-виборні 
збори. Як спрямувати їх в потріб
не русло, щоб і наступного року 
іскрилась наша робота?..

Э =г
2
2

ш м 
о а. и> 
Ф 
=І
< 
н 
щ 
е 
г 
о 
Щ

< 
оа 
щ 
х

ф
*

Відкрилась і 

чергова 
сесія 00Н

19 вересня в Нью- 
Йорку відкрилася XXII 
сесія Генеральної Асамб
леї Організації Об’єдна
них Націй, до якої тепер 
входить 122 держави. 
Вона зібралася у напру
женій міжнародній об
становці, викликаній аг
ресією Ізраїлю проти 
арабських країн і роз
ширенням американ
ської агресії у Південно- 
Східній Азії. Доповідь, 
подана Асамблеї гене
ральним секретарем 
ООН У Таном, в якій 
вказується, що за мину
лий рік міжнародне ста
новище «значно погір- 
шилось», відобразила 
загальну тривогу біль
шості делегатів. Стано
вище, яке створилося у 

нинішній се- 
сі‘- ГенеРальної Асамб
леї та її рішенням особ
ливого значення.

До порядку денного 
Асамблеї вже включено 
близько сотні різних 
питань. Майже всі вони 
по суті зв язані з вико
нанням Організацією 
Об єднаних Націй своїх 
основних завдань по 
зміцненню миру, усу
ненню загрози війни, за
хисту народів від іно
земного втручання в їх 
внутрішні справи, по за
безпеченню ліквідації 
залишків колоніалізму.

Народи світу судити
муть про результати ро
боти цієї сесії з того, 
який внесок вона зможе 
зробити в розв’язання 
Цих основних завдань.

(ТАРС).
□

ТЕРОР У ГРЕЦІЇ 
ЗАОХОЧУЄТЬСЯ 
ВАШ1НГТОНОМ 

гнР°літич,п1й терор у Гре- • 
ПОСИЛІО€Т£,СЯ- Тривають 

деожлпПНЯ «нелояльних» 
сячі ’службовців. Ти-
оеб "олі™них В’язнів ПС- 
СЛ'ТЯП?ІОТІ? ПІД ВаРТОІ<> без 
в’язи? сл,дства- Дві тисячі 
кати «; У ЯКІ,Х Фашистські 
ппо ’ П ЗМОГЛИ “ирвати заяв 
чія-п иЛМ?вп під політичної 
качптік 1’ пеРевоДяться з 
на лТ«б0РУ па острові Юра 
Леп^г віддалений острів 
вст™„’„ де для пнх 
СТі/ий°ВЛЄГІ° особливо жор
сткий режим. 
СЬКОвД”"!ГОІ° ’’РСЦЬКОЇ ВІЙ- 
аіггь. 2і хунтп’ яка прово- 
ВашіаЛ?нДН^мТЄрОр- СТ°'ГЬ 
гоеш «Л ■ -я Ми заохотили 
хопл2212х в,йськових на за- 
У п->2ІП,іЯ влаДи*. — заявив 
коі?г»ЛТ представників СІНА 
та пРЛ“ЄП ЕдоаРДС- «Хуя- 
лою '1КОВНИКІВ править ся- 
ляюті3^01’ а збРою постав- 
ска2І2 \ПОлу,|енІ Штати». -

* інший конгресмен.

РЕДАКЦІЯ 
ОДЕРЖАЛА 
ВІДПОВІДЬ

В номері 111 «Моло- 
дого комунара» була 
вміщена критична стаття 
«Дяді, не кривдіть ма
леньких». В ній мова 
йшла про те, що в бу* 
динкоуправлінні № 1 бу
ла відібрана піонерська 
кімната по вуп. Щорса, 
8. Кімнату цю віДАапИ 
уповноваженому по ви
користанню тр у Д о в и х 
ресурсів.

Як повідомив редак
цію керуючий будинко- 
управлінням Б. Д. Наза
ров, рішенням міськви
конкому піонерську кім
нату повернуто її справ
жнім господарям.
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На Центральному стадіоні 
Києва 23 вересня відбудеть
ся урочисте відкриття Дру
гого фестивалю молоді Ук
раїни, присвяченого 50-річ- 
чю Великої Жовтневої со
ціалістичної революції.

20 вересня в 
ЛКСМ України відбулася 
прес-конференція, на якій 
голова організаційного ко
мітету по проведенню фести-

ЦК

тин

Ще зовсім недавно Кіровоградський заслужений самодіяльний ансамбль ' УРСР «Ятрань» виступав у 
Москві, а зараз колектив — у Києві, ііа фестивалі молоді України. Його знову ждуть сердечні вітання, дружні 
Оплески.

На знімку: хореографічна картина «На щедрих берегах Ятрапі». Фото В. КОВПАКА.

РІДНІ СЕСТРИ 
БРИГАН

Я уявляв їх зовсім в іншій обстановці. 
Бачились мені туристи біля багаття, а 
серед ночі, ніби велике біле вітрило, — 
намет. Наповнений вітром романтики і 
пошуків, він плив в небачену далину. І 
його екіпаж, ці шість4 хлопців і дівчат, 
відкривали нові материки і невідомі сто
рінки життя, вчитувались в них, пізнаю
чи навколишній світ і самих себе.

І ось я зустрівся з ними в одній із 
кімнат кіровоградської дитячої екскур
сійно-туристської станції, де вони зу-

Часто після роботи Валя СІДЕНКО змінює білий халат медичної сестри на спортивну 
куртку туриста. І тоді її ведуть дороги рідними степами, дівчина долає переліски I яруги, 
наполегливо тренуючись перед поїздкою В Київ на фестиваль, де в числі шести своїх ровес
ників візьме участь п змаганнях з туристського багатоборства. ^то в К0ВПАКЛ

В ОБКОМІ ЛКСМУ

НАГОРОДИ
ПЕРЕМОЖЦЯМ
Бюро обкому комсомолу підвело 

підсумки соціалістичного змагання 
серед міських, районних і первин
них комсомольських організацій по 
збору металевого лому в другому

валю, перший секретар ЦК 
ЛКСМУ Ю. Н. Єльченко 
розповів журналістам столи
ці республіки про мету свя
та юності, його програму і 
склад учасників.

Фестиваль молоді Украї
ни стане яскравою демон
страцією відданості юнаків і 
дівчат Батьківщині, Кому
ністичній партії, вірності ле-

нінським заповітам, ідеалам 
революції. Його учасники 
віддадуть данину глибокої 
пошани світлій пам’яті тих, 
хто боровся за владу Рад, 
утверджував її завоювання, 
на весь голос заявлять про 
рішимість бути гідними про
довжувачами справи бать
ків.

Делегати від усіх ■ облас-

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
В ЦК ЛКСМУ

пішились перед 
ПОЇЗДКОЮ В Київ 
на фестиваль. До- 

затишок 
якось не 

зараз.

машній
кімнати 
пасував
і навіть подума- 

витвір моєї фантазії —

шестірка завзятих і 
людей. Тисну шість

лось, а чи не
вітрила і багаття? Хвилин через десять 
я переконався, іцо в цій кімнаті тимча
сово причалила 
веселих молодих 
правиць.

— Валентина...
Дівчина трохи
— Сіденко.
— Віктор Македонський.
«Гучне прізвище у юнака», —- відзна

чаю про себе.
— Тетяна Мелешко.

помовчала і додала:

кварталі 1967 року. За цей час ком
сомольці і молодь, піонери та 
школярі зібрали і здали 8310 тонн 
металевого лому.

Значну організаторську роботу 
по залученню молоді до збору ме
талевого брухту провели Новоукра- 
їнська і Кіровоградська районні, 
Олександрійська, Кіровоградська та 
Кремгесівська міські комсомольські 
організації, які перевиконали свої 
зобов’язання.

Розглянувши матеріали, представ
лені міськими та районними комі-

тетами комсомолу, бюро обкому 
комсомолу присудило перше місце 
Новоукраїнській комсомольській ор
ганізації і вручило їй перехідний 
Червоний прапор обкому ЛКСМУ та 
грошову премію.

Друге та трете місця присуджено 
Олександрійській міській та Кіро
воградській районній 
ськнм організаціям. їм 
чесні грамоти обкому 
премії.

За добру роботу по організації 
збирання та здачі металолому від-

комсомоль- 
вручені По
та грошові

тей республіки будуть гос
тями своїх ровесників на 
промислових підприємствах, 
у наукових і учбових закла
дах столиці, розкажуть один 
одному про трудові звершен
ня в ювілейному році, про 
вклад юних у розвиток нау
ки і культури.

Вечори дружби, театралі
зовані вис гави, конкурси по 
професіях також ввійдуть до 
програми свята, яке стане 
великою подією в житті мо
лоді республіки.

(РАТАУ).

Слідом за подругою подає руку блон
динка:

— Ліля Кулик...
Відчувається, що всі їх думки зараз в 

Києві, де доведеться вступити в поєдин
ки з туристського багатоборства, яке 
входить в програму фестивалю, з 
командами інших областей республіки. 
Програма змагань складніша, ніж па 
обласних, на яких повгородківські юна
ки і дівчата зайняли перше місце. Зви
чайно, на першості області теж було не 
легко. Складною була тоді дистанція. 
Біг по колоді через болотисту місцевість, 
переправа по навісній дорозі через рів, 
лазіння на дерево, «маятник»... Чи не 
найбільше саме з ним, з маятником, 
пов’язано курйозів і драматичних мо
ментів? Новгородківці подолали цю пе
решкоду без пригод.

Все-таки важкою була траса. Повер
тались на турбазу «Бірюсинка» стом
лені. З-за дерев випливала флотилія бі
лих наметів. Ніби підтверджуючи це, 
хтось заспівав пісню про палатки — 
рідних сестер бригантин.

Була н проза: буденна робота на кух
ні. Чергували всією командою. Вечеря 
тоді вийшла па славу. Свідоцтво то
му — численні звертання за добавкою.

Коли прийшла звістка, що команда 
поїде на фестиваль комсомольців і моло
ді України і братиме участь в республі
канському зльоті, знову зібрались всі 
разом. За селищем в ліску визначили 
маршрути і почали тренуватись. Прига
дували все, що було на обласних зма
ганнях, аналізували невдачі.

Ті кілька вільних хвилин, що вже пе 
так часто і випадають, заповнюються 
музикою, сміхом, які завжди є супут
ником людей бадьорих, винахідливих, 
життєрадісних. Саме такі ці шісті. хлоп
ців і дівчат з Новгородки: медсестра 
райлікариі Валя Сіденко. радіомонтер 
районного вузла зв'язку Віктор Македон
ський, художній керівник РБК Таня Ме
лешко, зубний лікар Ліля Кулик і пра
цівники райкому комсомолу Володимир 
Нестеренко і Анатолій Лагутін

В. ГАНОЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

значено Кремгесівську міську ком
сомольську організацію. їй вручено 
грошову премію.

Переможцями соціалістичного 
змагання серед первинних організа
цій визнано комсомольські органі
зації Кіровоградської СШ № 2, 
Олександрійської СШ № 2, Ново- 
української СШ № 0. їм вручені 
Почесні грамоти обкому та грошові 
премії в розмірі 20—35 карбованців. 
Сім комсомольських та піонерських 
організацій відзначені грошовими 
преміями в розмірі 20 карбованців.

ЩЕ ПОПІД яблу
нями В1ІДНІЮ- 
ться горби сні

гу, викладені п лю
тому колгоспниками, 
ще вночі в ярку, що 
простягнувся попід 
сад, синіють стрічки 
льоду, а Ганна вже 
ходить поміж рядами 
дерев, на стовбурах 
виводить крейдою

писи в блокнот!, кожен кХоХ’к^’бри^: 
МОН? саІкааД?Н,,К готуеться організувати ре- 
шоппп Д ’ п окремих місцях буде робити 
груш. ? ’ схрсщс,,,,я РІЗНИХ сортів яблунь,

Обійшла кілька рядів та й в долину спусти
лася. Поговорила з жінками та її знову в Го
ло рушила. А навстріч голова колгоспу. З 
«Волги» гукає: у

— Там тебе з сільради розшукують. Ввечері 
зоираеться вся сільськогосподарська комісій. 
Без тебе не обійдуться...

Ганна обіцяє обов’язково прийти. Л голова:
— Куди ж оце так квапишся?
— До школи. Проситиму учнів, щоб допо

могли старе листя з віття зняти.
— То сідай в машину, підкину...
Леонід Йосипович Шліфер цікавиться спра

вами в бригаді. Потім запитує:
— Чим же порадуєш нас в цьому році?
— З усього видно, що буде гарна антонівка. 

І снмиренківські теж. Тільки нам треба, ма
буть, на місці переробляти фрукти, які не

АНТОНІВКА 
ХОЧЕ 
ЛАСКИ
продамо. Різні соки є можливість заготовити...

Голова з утіхою поглядає на комсомолку, 

Обов’язково допо-

Голова з утіхою
хвалить:

— Так, так, щебетухо!., 
можемо. н

1 і
У2.

ГАННА задивилася на 
дивовижіш колег, і

1ПЛННА задивилася на білий циіт, на оцю
* дивовижну красу, і теплий усміх торк

нувся її уст. Ненароком — забідкалась, 
хвиля тривоги хлюпнулась до неї — згадала, 
що по радіо передавали повідомлення про 
можливі приморозки. Одразу до куреня пода
лась. Та стріла Антона Писаренка, колгосп
ника з її бригади. Та й до нього:

— Дядьку Антоне, прохання до вас маю. 
Будете йти додому, кожному з своєї ланки 
передайте, щоб прийшли негайно сюди. Буде
мо на окраїнах саду купи соломи та хмизу 
розкладати...

Сказала, і сама вже подалась за їздовим... 
Ось І зоря вже зарум’янилась на бузковому 

килимі неба. В саду — гомін. То там, то тут 
видніються людські постаті. 1 всюди голос ар
тільного садівника Ганни Чижикової:

— Нікуди не розходьтесь. То й краще, що 
не холодом повіяло. А до ранку все ще може 
бути. Білизною братиметься долина — підпа
люйте хмиз...

Та світання було прозорим. Веселковим ме
реживом привабило воно колгоспників. Хтось 
пробурмотів:

— Тільки дарма ніч не спали.
А Сергій Бушан заперечив:
— От і ні. Ганна — справжня господиня. 

Береженого і лихо боїться. Чатувати тепер 
частенько треба. Л то вся наша, праця може 
нанівець звестися...

.*>

і

3.
ОБІДАЛА її колгоспній їдальні. Подали їй 

борщ А вона:
— Оце диво! І ще без свіжої капусти вари

те? Завтра цілу хуру привезу вам.
Поварі з радістю:
— Вже маєте?

. _ Аякже. І редиску ось-ось, вам дам. Огір
ки теж з’являться раніше, аніж торік...

Слона були не для слів. Бо невдовзі справ
ді в магазинах Надлака, Повоархангельська 
з’явилися овочі з артілі «Зоря комунізму®, де 
агрономом-садоводом працює комсомолка Ган
на Чижикова. А ще через пепний час вона 
інформувала правлінців, що з гектара зібрано 
вже по 110 центнерів помідорів, 100 центнерів 
огірків. Потяглися валки возів з колгоспного 
саду. Яблука, груші, сливи везли в артільну 
комору, на колгоспні базари Новоархангсль
ська, на заготівельну базу. Майже на кож
ному дереві стоп’ятндссятигсктарного саду 
були рясні плоди...ж » *

Хліборобам надлацького колгоспу 
ордени, медалі. В Марії Дзюбн та Леоніда 
Шліфсра Золоті Зірки засяяли па грудях. 1« 
вручили орден «Знак пошани».

— За те, що стрічаєш світання за селом 
Це Леонід Йосипович. — За те, то в кожно- 
го колгоспника аж до весни не виводиг. 
яблук?. І. може. г< столичного інженера вони 
пахнуть »зимку на столі... м ШЕВЧУК.

спецкор «Молодого комунара».

НОВА КНИГА
Впйшоь у світ перший том збірни

ка документів «Рішення партії та 
уряду в господарських питаннях 
(1917—196? роки)», що випускається 
в п'яти томах.

У перший том ввійшли документи 
ЦК РКП (б). Центрального Виконав
чого Комітету, Ради Народних Комі
сарів, прийняті за період з 1917 по 
1928 рік включно. Багато декретів, 
постанов і звернень, опублікованих у 
томі, написані особисто В. І Лені
ним. (ТАРС).
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ПРИЗ ВРУЧАЄ 
БАТЬКО

ІІа рсдакцМвнй стіл ліг рукопне поезій ніропоградця Микол» Галп- 
ченка. Це — сповідь серця колишнього фронтовика, людний чуйної, 
яка пройшла, як кажуть и породі, погонь і воду... Та серце залишило
ся вічно молодим, не зачерствіло п боях з ворогом.

Зараз Микола Галиченко здав до видавництва книжну поезій «Жи
вой радар». Пропонуємо увазі читачів кілька віршів з рунопіїсу М. Ги- 
личенка.

Дванадцять колгоспних 
команд брали участь в 
розиграші приза імені Олен- 
сія Калюжного, героя дзо
та № 11, який загинув при 
обороні Севастополя. У ФЬ 
нал ввійшли футболісти кол
госпів «Зоря» та імені 
Комінтерну. Боротьба була 
рівною, та нічиєї не могло

бугн. Футболісти иолгоспу 
«Зоря» все-таки перемогли 
своїх суперників. Перехід
ний кубок з портретом ге
роя дзота № 11 вручив пере
можцям батько Калюжного, 
який приїхав з Павлнша ва 
ці змагання.

м. остлшко.
с. Онуфріївна.

Николай ГАЛИЧЕНКО

В. ВОИН

ОРГАНІЗАТОР
І СПОРТСМЕН

Рік тому інструктором 
по спорту колгоспу іме
ні Чкалова було приз
начено комсомольця 
Пилила Скрипника. Сіль
ська молодь зразу ж 
відчула, що в неї с здіб
ний організатор і доб
рий спортсмен. Справи

пішли на краще. Почали 
працювати спортивні 
секції, а футбольна 
команда зайняла друге 
місце в районі. Цього 
року футболісти не зда
ли своїх по з и ц і й. 
Завоювали першість те
нісисти колгоспу.

Добре виступив на 
районних змаганнях і 
штангіст Пилип Скрип
ник. Тракторист Микола 
Майстренко ввійшов до 
складу збірної області 
з велоспорту.

В Селі є умови для за
нять спортом. Збудова
но стадіон, сектори дл$ 
тренувань важкоатлетів 
і тенісистів.

Л. ПОЛІЩУК.
Голованівськпії район.

Он все лозпал в буйство чувств, и 
робость. 

Был пред собой в прав и
виноват, — 

Солдат не просто электронный 
робот 

С душонкою в каких-то сотню 
ватт, 

Оп был п есть любых машин 
превыше,

Е° А Д А 1Р

ДВА 
ОЧКА

З 
ОДЕСИ

Матч б Одесі армійці розпочали 
на піднесенні. Вони прагнули віді
гратися за поразку в першому колі 
і поліпшити своє турнірне станови
ще. Однак їх деяка перевага три
вала протягом 18 — 20 хвилин. А 
потім у першому і на початку дру
гого таймів В. Квасов примусив 
господарів поля двічі починати з 
центру. За 20 хвилин до кіпця зу
стрічі дебютант «Зірки» М. Боиан 
Збільшив рахунон до 3:0.

Напередодні дублюючий склад 
«Зірки» також переміг з рахунком 
2:0.

Інші ігри тридцять другого туру 
закінчилися так: «Металіст» (X) —
• Авангард» — 1:0, «Молдова» — 
СКА(К)—0:2, «Локомотив» (К) — 
«Сокіл» — 1:0, «Металург» (3) — 
«Дніпро» — 2:0, «Волга» (К) — 
•Труд» — 2:1, СКА (Л) — «Шин
ник» — 0:4, «Таврія» — «Локомо
тив» (В) — 2:2, «Суднобудівник» —
• Карпати» —1:0, «Металург» <Т) —
• Волга» (Г) — 0:0.

Зараз турнірна таблиця має та
кий вигляд:

1 В Н п М О
СКА (К) 32 18 9 7 40-23 43
СКА <Л) 32 15 12 5 38—24 42
• Мета

лург» (3) 32 13 13 6 38—22 39
«Карпати» 32 15 7 10 42—28 37
«Зірка» ?2 15 7. 10 42-32 37
• Дніпро» 3» 14 9 8 38-30 37
♦ Молдова» 32 11 13 8 20-15 35
•Труд» 32 ІЗ 8 11 37—28 34
«Локомо

тив» (В) 32 11 21 9 41-36 34
«Шинник» 32 13 7 12 31—32 33
♦ Сокіл» 32 10 10 12 33-29 30
«Металіст» 31 12 6 13 29-25 39
• Мета А

лург» <Т) 31 7 16 18 22-24 30
«Суднобу

дівник» 32 6 18 8 20—25 30
«Авангард» 32 7 13 12 18—28 27
«Локомо

тив» (К) 32 8 10 14 28—41 26
СКА (О) 32 в 14 12 *17—35 26
«Таврія» 32 8 8 10 38—54 24
«Волги» (К) 31 4 9 18 J8—Ні 17

У Знам’янці закінчився заключний 
етап чемпіонату області з футбола се
ред команд першої групи.

В попередніх іграх взяло участь 14 
колективів, поділених на дві підгрупи. 
Особливо гострою була боротьба за ви
діл у фінал в першій підгрупі. Цс право 
завоювали футболісти анам’янського 
«Локомотива^ і кремгесівського «Аван
гарду».

Від другої підгрупи, крім спортсме
нів ШВЛП, у фіналі виступала команда 
Кіровоградського гарнізону.

Є ЧЕМПІОН!
Остаточні місця розподілились так: 

1 — команда ШВЛП, П — зпам’ян- 
сьмий «Локомотив..', 111 — кремлів
ський «Авангард», IV — команда Кіро
воградського гарнізону.

Визначились переможці і в другій гру
пі. Ними стали бобринецький «Снартак» 
і добровеличківський «Колгоспник». В 
наступному сезоні вовн виступатимуть 
в першій групі.

Л. ПА ВЛОВ.

Перемога в Глазго
ГЛАЗГО, 21 вересня. (ТАРС). Фут

болісти київського «Динамо» в першо
му матчі розиграшу Кубка європейських

чемпіонів перемогли вчора місцевий 
клуб «Селтік» — 2:1 (2:0). М’ячі у во
рота володарів кубка забили Анатолій 
Пузач і Анатолій Бишовсць.

Матч-відповідь 1/16 фіналу розигра
шу відбудеться 4 жовтня, в Києві,

В Москві нічия. А потім?
МОСКВА, 20 вересня. 

^ТАРС). Перший матч 1/16 
фіналу розиграшу кубка 
володарів кубків з футбола

між командами «Торпедо» 
(Москва) і «Мотор» (Цвік- 
кау) закінчився сьогодні

внічию — 0:0.
Зустріч-відповідь буде 

проведено 4 жовтня в ИДР.

Выносливей чертовски и мощней... 
Пусть из него б войну герой ВС 

вышел, 
Но он и трусом не был на войне. 
Он стоя спал, упершись в дуб, как 

мамонт, 
Когда всю ночь лил дождь, как лэ 

ведра.
И если оп шептал изранен «мама»... 
То в кричал безудержу «ура!..» 
И даже плакал. Рвал в экстазе 

китель,
От радости качался по траве...
Он в мае был не просто 

победитель,
А Человек с венком ва голове.

II. ОБЕЛИСК У ДОРОГИ

Мы свова с прошлым глаз ва глаз 
сошлись, —

Траншея у проселочной дороги, 
А рядом с вей дубовый обелиск, 
Хранящий таинство в молчанье 

строгом.
С дощечки, смытые, заметные едва, 
Виднелись буквы, выведенные 

Наспех;
«Здесь... красвоар... 13... 42...» 
И это вся загадочная надпись.
Но кто ов был, и кем был 

погребен?
Ни имени солдатз, ни фамилий.

Он лал в бою? — прикрыв свой 
батальон...

Или как пленного конвойные 
убили?..

Тот обелиск, не раз сечен дождем, 
Дублен, продут свирепыми 

ветрами,
Стоит один, венкой »3 роз не 

ждет —
Ему венком цветут стенные травы..,

III. МЕДАЛЬОН

Я на фронте носил
Медальон из пластмассы, 
Он был с виду красив, 
На резьбе закрывался.
Под резьбою, зажат
В неизменном секрете, 
Полный адрес лежал 
Фотопленкой в кассете.
Чтоб ее просветить, 
Много ль времени надо?
На солдатском пути
Хватит вспышки снарядной, 
Хватит взмаха крыла
Плотоядной вороны,
Чтоб слеза залила 
Серый бланк похоронной.
Но я в блеске ракет,
Озарявших траншеи,
Шел с винтовкой в руке,
С медальоном на шее!..
Ов в боях мне служил
Нс загадкой талана, 
А хранил мою жизнь, 
Был моим талисманом,

IV. БЕССМЕРТНИК

Полевых цветов ле таи уж много 
Тех, что манят пчелок в сентябре, 
Но бессмертник златокудрым 

богом,
Цвел в бору красуясь, как ла 

грел.
А было б красиво и пристойно, 
Чтоб, как брошь, к жакету 

прикрепить — 
На осеннем янтаре вастоенную 
Безделушку бора и степи. 
Но сорвать цветок — не тут-то 

было —
В сердце боль утраты залегла: 
За работой в лепестках застыла 
Труженица честная — пчела. 
Крылышки поношены изрядно, 
Хоботок едва воткнут в пергу...
— Мир тебе, комаха ненаглядная, 
У тебя я был всегда в долгу.
Как остаться безучастным к 

факту?
Этот случай не забыть вовек.
Нс пчела, а будто от инфаркта 
Отошел рабочий человек...
г. Кировоград.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 22 вересня. Пер
ша програма. J1.00 — «Полот
няна сорочка» та художній 
фільм «Поки жива людина». 
(Кіровоград). 17.05 — «Зустрічі 
я Ю. Дуровим». (К). 17.35 — 
Дні Російської Федерації у 
Москві. «Дорога пролягла за 
екватор» Телевізійний фільм. 
(М). 18.IJU — Телевісті. (К). 18.20 
— Репортаж з штабу фестива
лю молоді України. (К). 18.50 — 
До 50-річчя Великого Жовтня. 
Програма, присвячена дню Іва- 
ио-Фрапківщшпі (К). 20.00 —
Естафета ионии. (М). 21.10 — 
«Тези ЦК КПРС — є маси* .(Кі
ровоград). 21.25 — Теленарис «Я 

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

м. Кіровоград, вуя. Лунгчарського, 36.
Телефони: редактора — <5-00, відповідального секре
тар» — 45-35, відділів — 45-36.

сам творецп краси» та худож
ній фільм «Поки жива людина». 
(Кіровоград).

Друга програма. 11.00 — Те- 
левісті. (К). 11.05 — Літопис
піввіку. «Рік 1937-й». Телефільм. 
(М). 12.15 — «Зірка балету».
(Дніпропетровськ). 21.10 — Кон
церт Уральського російського 
народного хору. (М).

СУБОТА, 23 вересня. Перша 
програма. 10.00 — Телефільм 
♦Розстріл» та художній фільм 
«Доля людини». (Кіровоград). 
15.30 — Телефільм «Хліб і кві
ти». (Кіровоград). 16.30 — Дні 
Російської Федерації у Москві. 
Промисловість республіки. Пе
редача з ВДНГ. (М). 17.00 — 
- Клуб ківомапдрівіїпків». (.М).
18.00 — Телевісті. (К). 18.20 — 
Літопис піввіку. «Рік 1938-й». 
Телефільм; (М). 19.20 — Урочис
те відкриття фестивалю молоді 
України. (К). 20.30 — Телеиоин- 
пи. (М). 21.00 — «Золота ме
даль». Передача з циклу «Зір
кі: фестивалю»'. (К). 21.30 — 
Художній фільм «Доля люди
ни». (Кіровоград).

Друга програма. 10.00 — Гім
настика для всіх. (М) 10.30 —

Співає російський народний хор 
Будинку культури «Мир». (Са
ратов). 15.30 — Для школярів, 
«Журавлик». (Алма-Ата). 16.00 
«Півень і фарби». «Пригоди 
Крапки з Комою». Мультфільм. 
(К). 21..30 — «Сказання про
землю сибірську». Художній 
фільм. (К).

£ ПОКАЗУЄ ДНІПРО
ПЕТРОВСЬК

П’ЯТНИЦЯ, 22 вересня. 11.05 
— Літопис піввіку. «Рік 1937-й». 
Телевізійний фільм. (М). 12.15 — 
Художній фільм «Зірка бале
ту». 17.00 — Дніпровські повн
ий. 17.20 — «Екран новатора». 
18.00 — Телевізійні вісті. 18.20 — 
Репортаж з штабу фестивалю 
молоді України. (К). 18.50 — 
До 50-річчя Великого Жовтня. 
Програма УТ, присвячена дню 
ївапо Франківщипн 20.no — Ес
тафета новин. (М). 21.10 — «Бо
йове завдання пропагандиста». 
21.30 — До 50-річчя Великого 
Жовтня. «Краплини пойнять 
океан». 22.15 — «Екскурсії у 
світ музики».

СУБОТА, 23 вересня. П.00 —

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 

ергеи НирОіОГрїДСКСГС 

обком« ПИСМУ.

Художній фільм «Явдоха Пав
лівна». 15 30 — Фільм для ді
тей. 16.00 — Тслсвізіїїи.) вечірня 
газета. 17.00 — «Клуб кіпо- 
мапдрівпиків». (М). 18.00 — Те
левізійні повили. (М). 18.20 — 
Літопис піввіку. «Рік 1938-й». 
Телевізійний фільм. (М). 19.29 — 
Відкриття фестивалю молоді 
України. (К). 20.30 — Телевізій
ні новини. (М). 21.00 — «Слава 
подвигу святого». 21.35 —
«Спектр». Науково-пізнавальна 
програма. 22.00 — Художній 
фільм «Явдоха Павлівна».

£ ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, 22 вересня. 10.30 

Фільм для дітей. 11.05 — Літо
пис піввіку. «Рік 1937-й». Теле
візійний фільм. (М). 12.15 — 
Художній фільм «Гамлет» 16.45
— Передачі з Одеси. 17,20 — 
Кінохроніка. 17.30 — Актуальний 
екран. 18.00 — Телевізійні вісті. 
18.20 — Репортаж з штабу фес
тивалю молоді України. (К). 
18.50 — До 50-річчя Великого 
Жовтня. Програма УТ, присвя
чена дню Івапо-Франкіошнрн 
20.00 — Естафета повни. (М). 
21 1(1 — Д. Шевцов. — «Дівчина 
і морс». Спектакль.

СУБОТА, 23 вересня. 15.30 — 
Передачі з Одеси. 16.00 — «Фак
ти — вперта річ». (М) 17.00 —
• Клуб кіиомандрівіїнкіїї». (М).
18.00 — Телевізійні новини (М). 
18.20 — Літопис піввіку. «Рік 
1938-й». Телевізійний фільм. 
(М). 19.20 — Відкриті я фести
валю молоді України. (К). 20.30
— Телевізійні повніш. (М). 21.00
— Художній фільм «Гамлет».

Трест «Єнакієвмегалургбуд» Донецької області на 
Будівництво металургійного заводу

ЗАПРОШУЄ
мулярів, монтажників, арматурників, теслярів, 

штукатурів, бетонщиків, електриків, в також різно- 
робочих.

Про умови праці та побуту молодих робітників 
можна дізнатися в міських, районних іа обласному 
комітетах комсомолу.

Набір триватиме до 25 жовтня цього року.

Управління тресту «€к»кіс»металургб^уді>-
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