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Прапор піднято. Зараз пролунає 
сигнал — і трактористи з усіх районів 
області сядуть за важелі.

Репортаж про змагання на кращого 
орача області читайте на другій сто
рінці.

І.
С. Шумилов 
була леремо- 

майстерності 
корпусів, ди-

В ЦК ЛКСМУ ЗАПОВІТАМ ЛЕНІНА ВІРНІ
«Я себе під Леніним чищу, щоб плис

ти в революцію глибше». Цими словами 
пролетарський поет В. В. ГЛаяковський 
зумів висловити думки кожної радян
ської людини. Безсмертні ленінські ідеї, 
титанічна робота вождя, дорогий і бли
зький образ Ілліча — паша могутня 
всеперемагаюча зброя.

Кожен рядок ленінських праць, кожен 
рядок його виступів, все життя Ілліча — 
прекрасна школа виховання молодого 
революціонера, будівника комунізму.

ЦК ЛКСМУ прийняв рішення про
вести на честь 50-річчя &Тій»жого Жовт
ня з 20 по 29 жовтня республіканський 
ленінський урок «Заповітам Леніна вір
ні». Урок проводиться в усіх первинних

комсомольських організаціях підпри
ємств, установ, колгоспів, радгоспів, 
учбових закладів.

Ленінський урок «Заповітам .Леніна 
вірні» покликаний сприяти. прагненню 
юнаків і дівчат прилучатися до скарбни
ці марксистсько-ленінської думки, утвер
дженню себе справжніми господарями 
країни, продовжувачами великої справи 
Жовтня.

Проведення республіканського уроку 
має стати своєрідним 
молодого покоління 
партії, народу.

Ленінський урок 
організаціях рекомендується 
формі бесіди. Слід запросити на них
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ветеранів партії, комсомолу, героїв війни 
та праці.

Урок «Заповітам Леніна вірні» необ
хідно присвятити заняття у системі 
комсомольської політосвіти.

У підготовці та проведенні ленінського 
уроку активну участь повинні взяти ре
дакції молодіжних газет, журналів, ра
діо і телебачення.

Підсумком ленінського уроку «Запові
там Леніна вірні» будуть республікан
ські радіо-телсзбори комсомольців та 
молоді України, які відбудуться 28 жовт
ил, у переддень юзілею Ленінського ком
сомолу, з 19 по 19.30. Ця радіо-теле- 
передача буде заспівом до святкових 
зборів комсомольців та молоді, присвя
чених дню народження комсомолу.

ПАМ'ЯТНИКА
НА
МАМАЄВОМУ
КУРГАНІ

У Волгограді, на легендарному 
маєвому кургані 15 жовтня відкрито па- 
м’ятіяік-ансамбль Героям Сталінград
ської битви.

В святковому вбранні площа Полег
лих Борців. Опівдні біля братської мо
гили захисників Царицина і Сталінгра
да зібралися сотні трудящих. Застиг 
стрій солдатів і офіцерів. Звучить траур
на мелодія.

Хвилиною мовчання вшановують при
сутні пам'ять героїв. Біля Вічного вог
ню змінюється почесна комсомольська 
варта.

Голова міськвиконкому І. М. Коро- 
льов говорить про те, що сьогодні в 
житті міста-героя знаменний день. І. М. 
Корольов доручає учасникові Сталін
градської битви двічі Герою Радян
ського Союзу В. С. Єфремову запалити 
від вогню Вічної слави факел, який буде 
доставлено на Мамаїв Курган.

Прославлений воїн запалює факел і 
йде з ним до бронетранспортера, який в 
супроводі почесного ескорту прямує по 
вулиці Миру і проспекту Леніна до Ма- 
маєва Кургана. На всьому чотирикіло- 
метровому шляху — стрій почесної 
військової варти, тисячі трудящих.

Збудований на Мамаєвому кургані па
м’ятник — грандіозна споруда. Це архі
тектурно-скульптурний ансамбль, який 
гідно відображає подвиг радянського 
народу, його армії біля стін Сталінгра
да в роки Великої Вітчизняної війни.

Кортеж зупиняється біля центральних 
сходів пам'ятника. Двічі Герой Радян
ського Союзу В. С. Єфремов піднімаєть
ся з факелом по широких сходах па- 
м’ятнйка-ансамблю. В репродукторах 
лупає голос диктора, який розповідає 
про місто-героя, місто-трудівннка, місто- 
солдата. Скільки пам’ятних подій зв’я
зано з ного життям! На цій землі Чер
вона Армія і загони революційного про
летаріату Царицина громили білогвар
дійські полчища. Тут на волзькому бере
зі, був збудований первенець нашої ін
дустрії — Сталінградський тракторний 
завод. Біля стін Сталінграда чверть сто
ліття тому воїни доблесної Червоної Ар
мії зламали хребет фашистському звіру.

Факел уже в залі військової слави 
Пантеону. Кругла будівля Пантеону — 
один з елементів пам’ятника-ансамблю. 
ІІа стінах залу — імена тисяч загиблих 
воїнів.

На площі Героїв починається урочис
тий мітинг. На трибуні — товариші Л. 1. 
Брежнєв, О. М. Косигін, М. В. Підгор- 
ний, міністр оборони СРСР, Маршал 
Радянського Союзу А. А. Гречко, пер
ший заступник міністра оборони СРСР, 
Маршал Радянського Союзу 1. Г. Яку- 
бовський, начальник Головного політич
ного управління Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Флоту генерал армії 
О. О. Єпішев, заступники міністра обо
рони СРСР, Маршали Радянською Сою
зу І. X. Баграмян, К- С. Москаленко та 
інші воєначальники, учасники Сталін
градської битви, керівники партійних і 
радянських організацій Волгограда і об
ласті, делегації міст-героїв.

Мітинг відкрив перший секретар Вол. 
гоградського обкому партії Л. С. Кулі- 
ченко. Потім з промовами виступили 
міністр оборони СРСР, Маршал Радян
ського Союзу А. А. Гречко, майстер за
воду «Красный Октябрь», Герой Соціа
лістичної Праці А. Ф. Сєрков, комбай
нер радгоспу «Пролетарий», Герой Со
ціалістичної Праці А. К. Архипов, ко
лишній командуючий Сталінградськнм 
фронтом, Маршал Радянського Союзу 
А. 1. Єременко, колишній командуючий 
62-ю армією, Маршал Радянського Сою
зу В. 1. Чуйков, учасник боїв за Сталін- 
град, Герой Радянського Союзу Я. Ф. 
Павлов, студентка політехнічного інсти
туту Л. М. Кіршина.

З промовою на мітингу виступив тепло 
зустрінутий присутніми Генеральний сек
ретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв.

Мітинг закінчився. Л. С. Куліченко 
звертається до Л. І. Брежнєва з прось
бою запалити Вічний вогонь у залі 
військової слави.

Товариші Л. І. Брежнєв, О. М. Коси
гін, М. В. Підгорний, Маршали Радян
ського Союзу і родів військ, генерали 
проходять у зал Пантеону.

Л. І. Брежнєв запалює Вічний вогонь. 
Звучить Державний гімн Радянського 
Союзу. Над курганом пролітають літаки, 
гул їх реактивних моторів зливається 
з гуркотом артилерійського салюту.

До Вічного вогню покладаються вінки: 
від ЦК КПРС, Президії Верховної Ради 
СРСР і Ради Міністрів СРСР, від Міні
стерства оборони СРСР га Головного по
літичного управління Радянської Армії і 
Військово-Морського Флоту, від Волго
градського обкому КПРС та облвикон
кому. Вінки покладають делегації міст- 
героїв, представники трудящих Волго
града і області.

Учасники мітингу підіймаються на 
вершину Мамаева кургана, до головної 
скульптури пам’ятника-ансамблю. Звідси 
відкривається вид на Волгу, на прп- 
волзькі далі, па все місто-герой, відрод- 
жене"волею і працею радянських людей.

(Спец. кор. ТАРС).
Волгоград, 15 жовтня,

Дорогі тозариші і дру
зі!

Країні Рад незабаром 
мине 50 років. Велика да
та. Величезний і славний 
шлях! На середині цього 
шляху, 25 років тому, 
наш народ, наш радян
ський лад здобули тут, 
на волзьких берегах, ве
лику перемогу. Тут роз
горнулася битва, велетен
ська як за своїми мас
штабами, так і за своїм 
впливом на весь дальший 
хід війни. Тут нашій Ра
дянській Батьківщині до
велося витримати одно з 
найтяжчих випробувань у 
своїй історії.

Уявімо собі на хвилину, 
що відбувалось тоді. У 
димучих руїнах величез
ного міста точиеся бій 
не на життя, а на смерть. 
Розвалювалися стіни, го
ріла розлита по Волзі 
нафта. Вищання пікірую
чих літаків змішувалося з 
скреготом танків, тисячі 
розривів зливалися в су
цільний рев, і часом зда
валося майже немисли
мим, що людина може 
вижити, вистояти в цьому 
морі вогню.

Тут, на Мамаєвому кур
гані, де як кажуть, на кі
нець боїв було більше 
металу, ніж землі, всі ми 
думаємо про стійкість на
шого народу, про все, що 
він переніс, не похитнув
шись духом, не усумнив- 
шись у перемозі.

Перемога під Сталін- 
градом була не просто 
перемогою, вона була іс
торичним подвигом. А 

справжню міру всякого 
подвигу можна справед
ливо оцінити тільки тоді, 
коли ми до кінця уявимо 
собі, серед яких трудно
щів, в якій обстановці він 
був здійснений.

Обстановка була в ті 
дні дуже грізною.

Тривала блокада геро-

їчного Ленінграда. Ворог 
ще стояв за 170 кіломет
рів від Москви. Гітлерівці 
вторглись у передгір'я 
Кавказу, 23 серпня вони 
прорвалися до Волги. Це 
було тут, рукою подати 
звідси, де височить нині 
гребля Волзької ГЕС.

Історія битви на Волзі 
описана в тисячах книг. 
Але сьогодні все-таки хо
четься згадати кілька 
фактів.

Німці кинули в Сталін- 
градську битву більш як 
половину всіх своїх танко
вих і майже 
усіх піхотних 
воювали 
фронті.

Коли почався контрна
ступ, проти наших військ 
було зосереджено міль
йон ворожих солдатів. До 
дня капітуляції Паулюса 
німецько-фашистські вій
ська, розгромлені в 
межиріччі Волги й Дону, 
втратили вбитими, пора
неними і полоненими по
над 800 тисяч чоловік. Пе
редній край війни пере
сунувся на кілька сот кі
лометрів на Захід.

Але для того, щоб усе 
це сталось, армії, -які би
лись в Сталінграді, повин
ні були витримати, винес
ти на собі неймовірний 
тягар багатомісячних обо
ронних боїв за кожну 
п’ядь землі.

Ми кажемо «Будинок 
Павлова» — і перед нами 
в думці постають сотні 
будинків, що стали 
справжніми фортецями, 
неприступними для фа
шистів.

Ми кажемо «Острів 
Людникова» — і згадує
мо десятки "нших острів
ців сталінградської землі, 
в найкритиччіші дні вдер- 
жані мужністю наших 
солдатів і офіцерів.

Ми кажемо «захисники 
Сталінграда» — і думаємо

не тільки про солдатів, 
але й про тих, хто рив під 
бомбардуванням окопи і 
протитанкові рови, хто 
працював на сталінград- 
ських заводах вже під 
вогнем до останньої мож
ливості, до останньої хви
лини.

Ми кажемо — Перемо- 
гаї — і згадуємо всіх, хто 
здобув її в бою. Це була 
перемога великого ра
дянського народу, керо
ваного своєю ленінською 
Комуністичною партією. 
Це була перемога радян
ського воєнного мистец
тва.

Під керівництвом Вер
ховного Головнокоманду
вання великий вклад в цю 
перемогу внесли видатні 
воєначальники товариші 
О. М. Василевський, М. Ф. 
Ватутін, М. М. Воронов, 
А. І. Єременко, Г. К. Жу
ков, Р. Я. Малиновський, 
К. К. Рокоссовський, В. 
Чуйков, М. 
та інші. Це 
га бойової 
командирів 
візій, полків, батальйонів, 
рот і батарей. Це була 
перемога високого бойо
вого духу нашої армії. І 
ми знаємо, як багато зро
били для неї армійські 
партійні організації, чле
ни військових рад, на
чальники політорганів, на
ші самовіддані лолітпра- 
цівники. Це вони — гене
рали, офіцери, солдати — 
бились і перемоглй в 
Сталінграді і пронесли 
наш переможний прапор 
далі, до кордонів нашої 
Батьківщини, до столиць 
визволеної Європи, до по
валеного фашистського 
Берліна.

Товариші! Не раз бу
вало так, що на вирі
шальних повооотах істо-
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Осінній степ живе напруженим 
чеканням. Двадцять п’ять степових 
вслетнів-тракторів вишикувалися, 
мов на парад. їх водії — кращі 
трактористи з усіх районів облас
ті. Ось-ось почнеться змагання на 
кращого орача. Підходимо до трак
тора, за кермом якого Любов Ма
карівна Бургаз із Знам’янського 
району.

— Ви давно 
тракторі?

— З 1935. року. Весь час у своє
му колгоспі імені Котовського.

Знайомимося з учасником зма
гання комсомольцем Анатолієм По
ліщуком з колгоспу імені Ватутіна 
Новомяргородського району. Ана
толій готовий помірятися вмінням 
з колегами. Іван Якович Корнієнко, 
Євгенія Лишок та багато інших ме
ханізаторів,‘звичайно, теж приїха
ли не для того, щоб пасти задніх.

1 ось всі вони стоять біля столу 
авторитетного жюрі. В урочистій 
тиші звучить гімн Радянського 
Союзу. Піонери колгоспу вручають 
орачам квіти. Піднімається прапор 
змагання.

Зелена ракета. Агрегати вихо
дять на старт. Над стеном — жов
та ракета. «Т-74» врізаються в си
ній простір, залишаючи за собою 
чорні оксамитні стрічки борозен.

За умовами конкурсу кожен 
учасник змагання повинен виорати 
ділянку розміром 1,56 га за півто
ри години. Враховується якість ро
боти: треба, щоб глибина оранки 
не виходила за межі 25 — 27 см.

На обніжку сотні уболівальників. 
Натужно гуркочуть мотори, матово 
виблискують лемеші плугів.

25 помічників жюрі, агрономи, за
міряють за кожним агрегатом гли
бину оранки. Адже якість роботи 
може принести переможні бали.

Час минає швидко. Ще кілька 
хвилин радиться жюрі, визначаю
чи переможців. Начальник облас
ного управління сільського госпо
дарства В. С. Клюй оголошує ре
зультати змагання. Перше місце 
виборола Любов Макарівиа Бур- 
газ. її ділянка найкраще виорана.

За свою працю Любов Макарів
на в минулому році була удостоє
на ордена Леніна. Зараз їй вручає

ться перший приз — телевізор 
«Електрон» і диплом першого сту
пеня.

На другому місці — Володимир 
Іванович Руденко, механізатор 
колгоспу «Победа» Кіровоград
ського району. Нагорода — золо
тий годинник.

Третє місце здобув Іван Григо
рович Михайлюк з колгоспу «Ле
нінська правда» Маловнсківського 
району. Приз — фотоапарат «Зе
ніт».

Решті учасників конкурсу вру
чаються почесні грамоти обкому 
КП України і облвиконкому, заохо
чувальні премії.

Біля флагштоку — переможці. 
Вони опускають прапор змагання. 
Попереду — нові старти на нелеікі 
трудові перемоги.

В. ГОНЧАРЕНКО,
В. КОВПАК, 

спеціальні кореспонденти 
«Молодого комунара».

Колгосп імені Шевченка
Кіровоградського району.

II а фото: вгорі — степові агрегати готуються до старту; посередині — члени 
конкурсної комісії перевіряють якість оранки; пніиу — переможці змагання кращі 
орачі Кіровоградщини Володимир Іванович РУДЕНКО, Любов Макарівиа БУРГЛЗ і 
Іван Григорович ММХЛЛЛЮК.

ДІВЧАТА, занісши корм, 
зібралися разом і ді

лилися враженнями дня. 
В цей час і завітала на 
ферму секретар комсо
мольської організації 
артілі.

— Що це ти з фото
графіями носишся? — за
питала Віра Лимар.

— Вам принесла, — 
відповіла Марійка Ду- 
денко і витягнула газе
ту. — Читали про сесію 
Верховної Ради?

— Читали...
— Це добре. Зверну

ли увагу, що говорилося 
на сесії про сільське 
господарство? Ось я під-

креслила: «Одним з
найбільш важливих ре
зультатів перших двох 
років п’ятирічки є знач
не прискорення розвит
ку сільського господар
ства. Середньорічний 
приріст сільськогоспо
дарської продукції 
збільшився у порівнянні

Бесіда 
на комсомоль
сько-молодіж
ній фермі
з попереднім п'ятиріч
чям майже в 1,8 раза». 
То в цілому по країні. 
А наш колгосп? На пер
ше жовтня річний план 
продажу державі моло
ка виконано на 126 про
центів, м'яса — на 150, 
яєць — на 114. А є план, 
то є і в колгоспній касі.

Марія подала дівча- 
. там фотографії:

— Наші новобудови. 
Лише в цьому році кол
госп спорудив у двох 
бригадах будинки меха
нізаторів, 
кінчується
оформлення 
тваринників, 
сяць — два 
ладу двоповерхова шко
ла.

А потім до Ольги Ли
мар:

— Ну як, вже обжила 
нову хату?

— Майже...
— Знаєте, оце недав

но ми підрахували, що в 
селі мало не половина 
будинків збудована за 
останні десять років. 
Здорово, правда?

— А що ж дивного. Є 
за що будуватися, всі 
добре одержують, — 
вставила Надія Шустова.

— Так, Надійко, опла
та добра. І зростає по
стійно. У минулому році 
середній заробіток дояр
ки в нашому колгоспі 
становив 74 карбованці,

а вже в цьому — 102. 
Буде ще кращою опла
та. Про це на сесії пря
мо сказано: за два роки 
грошові і натуральні 
прибутки колгоспників 
від громадського госпо
дарства зростуть при
близно на 20 процентів.

— Так ми всі мільйо
нерами станемо, — ки
нула Віра Лимар.

— А ми й є мільйо-
— підхопила ту 

Марія Дуден- 
мільйонні ж при- 
має колгосп. І з

нери, 
думку 
ко, — 
бутки 
кожним роком багатшає,
технічно оснащується. 
Одних тільки комбайнів 
18 штук та більше дзох 
десятків автомашин. В 
наступному році сіль
ське господарство краї
ни одержить 307 тисяч 
тракторів, 165 тисяч ван
тажних автомашин і ба
гато іншої техніки. Так 
що й у нас машин доба
виться.

Дівчата ще й ідучи до
дому говорили про пла
ни, затверджені Верхов
ною Радою, про ріст 
добробуту наших людей.

В. ЦВЯА, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Колгосп «Прогрес» 
І Іовомиргородського 
району.

НАГОРОДИ

Закінчилась Декада 
російської літератури і 
мистецтва на Україні, 
яка перетворилась на 
незабутнє яскраве свято 
єднання культур ‘ росій
ського і українського 
народів, всіх народів на
шої багатонаціональної 
Вітчизни. Близько 1300 
кращих представників 
літератури і мистецтва 
Російської Федерації оз
найомили трудящих рес
публіки з грандіозними 
успіхами братнього на
роду у розвитку культу
ри, яких він досяг за ро
ки Радянської влади під 
керівництвом Комуніс
тичної партії.

За видатні заслуги в 
зміцненні взаємозв’язків 
братніх культур та за 
активну участь у прове
денні Декади російської 
літератури і мистецтва на 
Україні, присвяченої 50- 
річчю Великої Жовтне
вої соціалістичної рево
люції, ряд творчих ко
лективів і організацій 
РРФСР нагороджено 
Почесною Грам о тою 
Президії Верховної Ра
ди Української РСР.

16 жовтня заступник 
Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР, Голова 
Президії Верховної Ра
ди Української РСР 
Д. С. Корртченко вручив 
Почесні Грамоти Прези
дії Верховної Ради 
УРСР представникам 
творчих колективів і ор
ганізацій Російської Фе
дерації. Від імені Цен
трального Комітету КП 
України, Президії Вер
ховної Ради і Уряду 
УРСР Д. С. Коротченко 
сердечно поздо р о в и в 
митців Росії з нагорода
ми, з наступним святом 
50-річчя Великої Жовтне. 
вої соціалістичної рево
люції і побажав їм но
вих творчих успіхів, міц
ного здоров'я і щастя в 
особистому житті.

На врученні нагород 
були присутні члени уря
дової делегації РРФСР.

ЗБОРИ ВИРІШУЮТЬ, ЗБОРИ

На XV з’їзді комсомолу до Статуту ВЛКСМ бу
ли знесені певні зміни. В зв’язку з тим, що 
зараз з комсомольських організаціях області 
проходять звітно-виборні збори, наш кореспон
дент звернувся до завідуючого відділом комсо
мольських організацій обкому комсомолу В. До- 
линяка з запитанням, чи знайшли ці зміни своє 
відображення в новій інструкції про проведення 
виборів керівних комсомольських органів.

В. Долнняк. Нещодавно ЦК ВЛКСМ 
затвердив інструкцію, яка дозволить 
більш якісно і організовано провести 
вибори керівних комсомольських орга-* 
нів, послужить дальшому розвитку вну- 
трікомсомольської демократії. Вибори 
в первинних, цехових, дільничних, бри
гадних, класних, факультетських, курсо
вих комсомольських організаціях і в 
комсомольських групах проводяться 
один раз на рік. В первинних комсо
мольських організаціях, яким надані 
права райкому комсомолу в питаннях 
прийому до ВЛКСМ, у веденні обліку 
членів ВЛКСМ і розгляді персональних 
справ комсомольців, з кожному окре-* 
мому випадку з дозволу обкому, край
кому комсомолу, ЦК ЛКСМ союзної 
республіки вибори комітетів можуть 
проводитись один раз у два роки.

У первинних комсомольських органі
заціях, які нараховують більше 300 чле
нів ВЛКСМ, а в колгоспах і радгоспах — 
більше 100 членів ВЛКСМ, з дозволу 
обкому, крайкому комсомолу, ЦК 
ЛКСМ союзної республіки вибори комі
тетів можуть проводитись на комсо
мольських конференціях. Звіти і вибо
ри в комсомольських організаціях про
водяться після провед'ення звітів і ви-> 
борів в комсомольських групах, цехо
вих, бригадних, факультетських комсо-^. 
мольських організаціях. Одночасно з 
виборами комітетів проводяться вибори 
ревізійних комісій відповідних організз-

цій. Норми представництва на районні, 
міські, окружні, обласні, крайові комсо
мольські конференції і з'їзди комсо
молу союзних республік встановлюються 
відповідно райкомами, міськкомами, 
обкомами, ЦК ЛКСМ союзних респуб
лік.

Кореспондент. Що нового в інструкцг 
по висуненню і обговоренню кандида
тур в комсомольські органи?

В. Долнняк. Кандидатури до нового 
складу комсомольських організацій в^ 
суваються учасниками комсомольських 
зборів, делегатами конференцій, з'їздів 
і обговорюються персонально безпосе
редньо на комсомольських зборах, за
сіданнях конференцій, з’їздів окремо з 
члени і кандидати комсомольського 
комітету і в члени ревізійної комісії. В 
результаті персонального обговорення 
всіх висунутих кандидатур складається 
список кандидатур для проведення ви
борів.

Кореспондент. Чи асі кандидатури об
говорюються персонально?

8. Долнняк. Так. При персональному 
обговоренні кандидатур лови іно бути 
забезпечене необмежене право відводу 
висунутих кандидатур.

Нова інструкцій, затверджена 
ВЛКСМ, дозволить зміцнити комсомоль 
ську дисципліну, послужить дальшому 
розвитку ВНутрІКОМСОМОЛЬСьКО' демо
кратії, сприятиме підвищенню боєздат
ності комсомольських організацій.
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Промова Л. І. БРЕЖНЄВА
(Закінчення. Початок 

на 1-й стор.).

ріі наша країна, відстою
ючи свою свободу, ряту-> 
вала від поневолення інші 
народи. Так було чверть 
століття тому, коли Ра
дянська Армія своєю 
безприкладною мужністю 
врятувала людство від 
найбільшої небезпеки, 
яка йому коли-небудь за
грожувала, — від коричне
вої чуми фашизму. Місту, 
де ми зараз перебуває
мо, судилося стати симво
лом цього всесвітньо-істо
ричного подвигу.

Увесь світ, затамувавши 
подих, стежив за битвою 
на Волзі. У Вашінгтоні і 
Лондоні, в Парижі і Бел
граді, у Берліні й Римі — 
скрізь люди відчували, 
розуміли: тут вирішується 
результат війни. Це було 
ясно і нашим ворогам, і 
нашим союзникам. Оці
нюючи подвиг героїв Ста- 
лінграда, президент США 
Рузвельт писав у ті дні: 
«ЇХ славна перемога зупи
нила хвилю навали і ста-
ла поворотним пунктом 
війни союзних націй про
ти сил агресії».

» —------------ ------ -— ■ ' ' - 3 стор.
ЖОВТНЕВА ЕСТАФЕТА МАЛОВИСКІВЦШ

У цій битві не тільки 
було перемелено добірні 
гітлерівські війська. Тут 
видихався наступальний 
порив, був зломлений 
моральний дух фашизму. 
Почався розпад фашист
ського блоку. Навіть для 
людей, одурманених на- 
цістською пропагандою, 
дзвін загальнодержавно
го трауру, офіціально 
оголошеного Гітлером у 
лютому 1943 року, про
звучав провісником пораз
ки. День трауру фашист
ської Німеччини став
днем надії для всіх анти
фашистів світу, з тому
числі і для німецьких ан
тифашистів. Підводились 
сили тих, хто не схилиз 
голову перед гітлерів
ськими загарбниками. 
Слово «Сталінград» пере
давалося з уст в уста, як 
пароль опору, пароль пе
ремоги.

Після битви на Волзі 
війна тривала ще понад 
два роки. Треба було ще 
багато винести і багато 
звершити. Але хід подій 
вже був визначений. 
Дальші битви довершили 
розгром ударних сил ім
періалізму. Перемога ра
дянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні
продемонструвала пере
вагу сил соціалізму над 
силами імперіалізму, роз
чистила шлях для вели
чезних соціальних і полі
тичних змін, якими озна
менувалась наша епоха.

Товариші! Сьогодні, че
рез чверть століття після 
історичної битви, погляди 
і серця всіх радянських 
людей, всіх, хто боровся 
проти фашизму за свобо
ду народів, знову зверну
ті до легендарного міста 
на Волзі. Овіяна невми
рущою славою земля по 
праву стала місцем, де 
споруджено величний па
м’ятник творцям нашої 
перемоги.

Цей монумент — дани
на героїчним синам і доч
кам Радянської країни, 
які своєю стійкістю, без- 
завітною мужністю,
кров’ю своєю завоювали 
перемогу. Тут, на цій зем
лі, еони повернули хід 
долі, примусивши її Йти 
від темряви до світла, від 
поневолення до свободи, 
від смерті до життя.

Людство пам’ятає їх як 
гароїв-сталінградців. Але 
прийшли зони сюди з усіх 
кінців країни, і вся наша 
країна стояла за ними.

На заклик Батьківщини, 
на заклик партії прийшли 
сюди радянські люди,

щоб захистити свободу і 
честь свого народу, від
стояти завоювання Вели
кого Жовтня. Коли б з 
окопах Сталінграда не 
стояли пліч-о-пліч сини 
Росії і України, Білорусії 
і Прибалтики, Кавказу і 
Сибіру, Казахстану і Се
редньої Азії — не було б 
сталінградської перемо
ги.

Коли б не працювали 
вдень і вночі заводи Ура
лу й Сибіру, коли б тру
дівники колгоспних полів 
не робили щодня свого 
зовні наче непомітного 
подвигу — не було б ста
лінградської перемоги.

Батьківщина зробила 
все, щоб герої Сталінгра
да з честю виконали свій 
обов’язок.

Багато з учасників гран
діозної битви сьогодні 
присутні тут. Багато хто 
перебуває далеко звідси. 
Але де б вони не були, 
вони з нами так само, як 
з нами захисники інших 
міст-героїв — Москви, 
Ленінграда, . Севастополя, 
Одеси, Києва, Брестської 
фортеці, всі учасники бо
їв минулої війни. 8 час 
урочистого відкриття мо
нумента, присвяченого 
великій перемозі, Цент
ральний Комітет Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу, Президія Верхов
ної Ради СРСР, Радян
ський уряд шлють палкий 
привіт усім, хто захищав 
Батьківщину в ту сувору 
годину. (Тривалі оплески).

Цей монумент — дани
на пам’яті тих, кого не
має більше з нами. Це 
були сильні, повні енергії, 
життєрадісні радянські 
люди. їх було багато — 
десятки, сотні тисяч. Вони 
віддали заради перемоги 
все, що могли віддати: 
своє життя до останнього 
подиху, свої сили до ос
таннього руху руки, яка 
стискала зброю.

Ми знаємо — вдови і 
сироти, батьки й матері, 
брати і сестри тих, хто за
гинув на берегах Волги, 
досі носять а серці біль 
непозоротної втрати. їх 
сум поділяє вся країна, 
пам’ять про полеглих ге
роїв житиме й в серцях 
майбутніх поколінь.

Разом з усіма, хто втра
тив своїх близьких, що 
віддали життя за Батьків
щину, вшануємо, товари
ші, пам’ять героїв хвили
ною мовчання.

Але пам’ять про загиб
лих героїв викликає не 
тільки почуття суму. По
руч з ним завжди жити
ме і велике, світле почут
тя гордості за велич здій
сненого тими, хто поліг 
у бою. Коли б не ці жерт
ви — не було б перемо
ги, не було б того май
бутнього, в яке ступив 
наш народ, перемігши 

_ фашизм.
Пам’ятники, які ми спо

руджуємо героям, — це 
не тільки твори з марму
ру, граніту або бронзи. 
Найкращий пам'ятник — 
це наші діла. Подвиг по
леглих покладає величез
ну відповідальність на 
тих, хто живе сьогодні. 
Наш священний обов’я
зок — довести до кінця 
справу, заради якоі вони 
віддали життя.

Там, де були руїни і 
згарища, виросло світле і 
радісне місто — місто 
широких набережних і 
потопаючих у зелені 
проспектів, сучасних заво
дів і фабрик. Новий Вол
гоград — Це теж мону
мент нашої перемоги —- 
перемоги у мирній праці, 
перемоги в будівництві. 
Тут зажив другим життям 
первенець п'ятирічок — 
Волгоградський трактор-

ний. Тут бере початок чу
дова споруда післявоєн
них років — Волго-Дон- 
ський канал імені Леніна. 
Тут, на великій російській 
ріці, засвітились вогні од
нієї з найбільших гідро
електростанцій світу. Тут 
пущено в дію індустріаль
ний велетень — Волзький 
хімічний комбінат. І сьо
годні, напередодні пів
столітнього ювілею Вели
кого Жовтня, трудящі 
Волгоградської області 
можуть пишатись не тіль
ки бойовими, але й тру- • 
довими подвигами.

Те, за що билися і вми
рали герої, стало дійсніс
тю. Радянський народ під 
керівництвом партії Лені
на перетворив нашу Бать
ківщину з процвітаючу і 
могутню державу. Радян
ські люди скрізь відчува
ють блага, які дає соціа
лізм. Вони живуть і пра
цюють в атмосфері спо
кійної впевненості. Своє 
п’ятдесятиріччя Країна 
Рад зустрічає новими ус
піхами в розвитку еконо
міки і культури, в поліп
шенні життя народу, в бу
дівництві комунізму. Наш 
ювілей — це тріумф со
ціалізму, свято творчої 
праці, торжество свобо
ди і гуманізму.

Двадцять два роки ми
нуло з того часу, як за
кінчилася війна. Ми звик
ли говорити «мирний 
час». І всі ми хочемо, 
щоб цей мирний час на 
став інтервалом між дво
ма війнами. Хай друга 
світова війна залишиться 
останньою світовою вій
ною.

Але щоб добитися цьо
го, самого бажання мало. 
Ми знаємо, що в світі не
спокійно. Триває злочин
на агресія США проти 
В'єтнаму. І в інших місцях 
земної кулі ллється кров 
народів, яким імперіаліс
ти намагаються силою на
в’язати своє панування. 
Не перевелися ще безум
ці, чиї авантюристичні 
плани загрожують вверг
нути людство в нову сві
тову війну. Ми не може
мо, не маємо права забу
вати про все це. Кому
ністична партія, Радян
ський уряд роблять все, 
щоб оборона нашої Бать
ківщини була незламною. 
Могутність співдружності 
країн соціалізму завжди 
буде нездоланним бар'є
ром на шляху любителів 
воєнних авантюр. Ми 
впевнені в своїх силах, 
ми впевнені в своєму 
майбутньому, ми впевне
ні в перемозі комунізму. 
(Оплески).

Дорогі друзі! Камінь 
живе довше, ніж люди. 
Але саме люди, тільки 
люди дають безсмертя 
всьому, чого торкнеться 
їх подвиг. Подвиг героїв 
зробив безсмертними ка
мені Мамаєва Кургана.

Минуть роки і десяти
річчя. Нас змінять нові 
покоління людей. Але сю
ди, до підніжжя велично
го монумента перемоги, 
приходитимуть внуки і 
правнуки героїв. Сюди 
приноситимуть квіти і 
приводитимуть дітей. Тут, 
думаючи про минуле і 
мріючи про майбутнє, 
люди згадуватимуть тих, 
хто загинув, захищаючи 
вічний вогонь життя.

Вічна слава героям Ста
лінградської битви, жи
вим і полеглим, всім, хто 
бився за нашу радянську 
Батьківщину! (Оплески).

Слава героям праці, на
шим сучасникам, учасни
кам великої битви за ко
мунізм! (Оплески).

Хай живе неперемож
ний прапор Жовтня! 
(Бурхливі оплески).

Хай живе мир в усьому 
світі! (Бурхливі оплески).

ЗУСТРІЧ
З БАТЬКОВОЮ
ЮНІСТЮ

дова слава Шавкунових. Не 
раз дівчат преміювали за ви
сокі надої молока. Особливо 
пам’ятну винагороду одер
жали минулої осені — путів
ку в міжнародний молодіж
ний табір відпочинку, що в 
Угорщині. Коли повернули
ся, то було що розпові
дати.

Повільно крутиться пластинка під 
кришкою радіоли. А Варварі Гаври
лівні здається, що то нитка по нитці 
розмотується її прожите. Згадуються 
далекі повоєнні роки і те, як плекала 
дочок. П ятеро їх у Варвари Гаври. 
лівии і Григорія Михайловича Шавку
нових. П’ять горлиць-щебетух, п'ять 
надій материних.

— Бувало, зразу після війни, так 
наробишся за день... Вручну ж віялки 
крутили на току. Прибіжу додому, а 
вони вже сплять усі рядочком. Не 
видно, де котра. Тільки полічу голів
ки — всі п'ять. І відляже від серця.

Вона їх, як в отій пісні про матір, 
з самого малечку водила у поля, на 
ферму, де й сама працювала. І вони 
не зрадили надій Варвари Гаврилівни. 
Найстарша донька Таміла по закін
ченню школи пішла в ланку.

А там закінчили школу однолітки 
Валя і Світлана. Спочатку забігали 
на ферму допомогти матері. Просили 
Варвару Гаврилівну:

— Візьміть і нас до себе!
Така пагода трапилась. На фермі 

не вистачало двох доярок. На їх міс
це стали Валентина і Світлана. Л зго
дом і Зоя взялася доглядати нетелів. 
Три доньки і мати — на одній фермі. 
Отоді й .загриміла на весь район тру.

— У Будапешті були.
— Біля пам’ятника полеглим радян

ським воїнам вінок залишили.
—І на озері Балатон були, де нашо

го татка колись поранено*..
Навіть ночі осінні покоротшали від 

тих розмов-розповідей про зустрічі з 
грозовою юністю батька.

А це якось організували в сільсько
му клубі зустріч представників трьох 
поколінь. Ініціатор цієї справи член 
комітету Ніна Осипцова пропонує 
Світлані:

— Виступиш на вечорі?
— Та яка з мене артистка?
— Співаки і танцюристи є. А ти про

читай комсомольські вірші;
Добре читала. Кажуть, дехто хус

тинки притуляв до очей. Ще цікавіше 
доручення випало Валі: вона мала 
організувати збір квітів. І багато їх 
назбирала з дівчатами. Червоними 
вогнищами палали вони на вікнах, у 
руках ветеранів.

Далеко в степу село Лутківка. Але 
н тут бистрина молодіжного життя. ї 
на ту бистрину одна за одною вихо
дять неспокійні, працьовиті дівчата — 
дочки Варвари Гаврилівни і Григорія 
Михайловича Шавкунових.

г. ЛОЗНЯК, 
працівник районної газети «Бу
дівник комунізму».

Неозорий степ. І на його фоні двоє: богатирська постава, вільні, розправлені пле
чі, горда посмішка, погляд, звернений у далечінь. Це механізатори артілі «Пам’ять 
Леніна» Маловисківського району батько Василь Петрович Майдсбура (справа) та 
його син Олексій. Василя Петровича знають як трудящу людину, як умілого хлібо
роба. Минулого року його, ветерана колгоспу, нагороджено орденом Трудового Чер
воного Прапора.

Стежкою батька пішов і Олексій. Ще недавно був причіплювачем, а нині взяв у 
руки кермо сталевого коня. Працюють на одному тракторі позмінно. Коли дивишся 
на це фото, то згадуються слова поета Миколи Бажана: «Нехай посміє хто загрожу
вать країні, де е такі батьки, де є такі сини».

Г* ПОКОНВІКУ текла степами тиха 
річка Мала Вись, споконвіку у 

ній відбивався шмат синього неба. А 
серпневого дня сорок першого року 
спохмурніло небо над річкою, вдари
ла гроза, впали на Вись блискавиці.

...Євдокія шмигнула з хвіртку, вбігла 
до хати, нашвидку загорнула в газету 
хліб і сало, прихопила глечик з холод- 
ною водою і подалася на вулицю. 
Там, гнана чужинцями, йшла колона 
полонених. Обабіч вулиці у відчаї 
схлипували жінки. Серце Єодокії стис
нулось. Мимо неї пройшли троє. Ледь 
переставляючи ноги, зони вели хлоп
ця. Губи юнака потріскались від спра
ги, він не в силі піднести голову.

— Товариші, — прошепотіла і пода
лася з глечиком, щоб піднести його 
до уст пораненого. Удар приклада 
збив дівчину. Маленькими сонечками 
розсипався мальований глечик у пи
люці.

— Звірі! — важке, моз камінь, 
кинула у слід гітлерівцям.-*

Був зимовий досвіток. Євдокія вже 
поралась біля печі. Раптом долівка 
здригнулась, біля хати прогуло і стих
ло. Що там? Але у вікно нічого не вид
но. Цієї ночі мороз щільно затулив 
шибки візерунчастою фіранкою. Наки
нула одежину і кулею вискочила на 
поріг.

— Наші! Наші танки! — скрикнула 
від радості. Юрба людей оточила виз
волителів. А командир заклопотаний, 
серйозний.

— Хто покаже, де найбільше фа
шистів?

Протислася наперед.
— Я добре знаю дорогу...

Упали 
на Вись 
блискавиці...

За якусь хвилю русяве дівча пірну
ло в люк танка.

Бій був гарячим. Підійшовши група
ми з трьох боків, танки снаряд за сна
рядом сипали на кубло фашистських 
машин. Механік-водій Рябчиков пе
ребрався через канаву, обігнув чагар
ник і бив майже впритул. Стрілець Не
красов теж прямою наводкою пализ 
ворожу техніку. Лейтенант Акімов 
розправлявся з ворожими зенітками, 
танк Мухамедова нищив склади зі 
зброєю та боєприпасами. Ось офіцер 

(Закінчення На 4-й стор.).
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на Вись

ЖОВТНЕВА

(Закінчення. Початок на 3-й стор.). ніч, довга і жах-

ЕСТАФЕТА МАЛОВИСКІВЦІВ

Упали

Солохін помітив, як з-під снігу, наче 
потривожені миші, напівроздягнені ви
скакують вороги.

— Вогонь! — і гроза розплати падає 
на голови гітлерівців.

Вже після бою, коли мали виру
шати далі, вперед, підступно юлосну- 
ла черга з кулемета: то в безсилій 
люті стріляв гітлерівець, що вижив у 
схованці. Поранена в обидзі ноги, 
Євдокія впала на сніг. Бійці віднесли 
її до сараю, що був поблизу, перев’я
зали. Сказали: пришлють до неї сані
тарів. Та склалось так, як буває на 
війні: знову закипів бій і вихором 
покотився кудись далі й далі ..

— Партизан? — цідить крізь зуби 
рудий есесівець і поправляє на жи
воті куцого автомата. — Партизан?

Євдокія мовчить. Вона вже не від-

чуває під собою обледенілого снігу, 
не чує болю в ногах, кудись у прірву 
провалюється есесівець...

Коли прийшла до свідомості, зро
зуміла: вона в хаті, де розмістився
німецький штаб. Першою думкою бу
ло: фашисти не взнають, хто вона. Во
на не скаже, що місцева, не допус
тить, щоб через неї катували невин
них братів, сестер, односельчан. І під 
тортурами ворогів, твердила одне:

— Не місцева. Приїхала з танкіста
ми.

Минула ще одна 
лива...

З раннього ранку 
оперізує розсадник, 
вільних. їх фашисти 
праву.

Євдокія не йшла, а пересувалась на 
колінах, опираючись на перебиту са
перну лопатку. Уста мужньо стиснуті, 
очі горять непокорою.

— Пізнаєш їх? — показує цибатий 
унтєр на чоловіків.

— Нікого не знаю...
Пролунав постріл. Та вона ще трима

ла голову гордо піднятою. Такою не
скореною і пішла у вічність комсомол
ка

ЮВІЛЕЙНІ СТАРТИ
Фінішував легкоатлетичний крос на приз газети «Прав- 
і», в якому взяли участь найснльніші бігуни області. 
Бігові доріжки Знам’янського лісу знову стали місцем 

поєдинків спортсменів. На старт виходять дівчата 17—19 
років. Першою 1000-мстрову дистанцію закінчує учениця 
10 іо класу Кремлівської СШ № 2 Тетяна Даннленко. 
Пайснльнішою серед юніорок була представниця коман
ди Кіровограда Людмила Настояща. У жінок забіг на 
дистанції 1000 метрів виграла олександрійська спорт
сменка Віра ФІліпенко.

Першим у забігу на 3000 метрів серед юнаків був учень'*’ 
Компаніївського веттехнікуму Володимир Буть. У юніорів 
першим був кіровоградець Василь Лимар. Знову титул 
пайспритнішого бігуна серед чоловіків підтвердив олек- 
сандріець Микола Жеребятьєв.

Перше місце І перехідний кубок облсоюзспоргу завою-і 
пала команда Кіровограда. 11а другому місці команда 
Олександрії, на третьому — спортсмени Кремгеса.

©

над ровом, що 
стоїть юрба ци- 

пригнали на роз-

Євдокія Кальноока.
О. КОВТУН, 

вчитель історії Маловисківської 
середньої школи № 3.

НАМ ЗАЗДРЯТЬ ЗОРІ
Здавалось, той вечір 

зійшов з полотен Куїнд- 
жі. Ми, тобто Лариса Ні- 
кішова, Ліда Кавун, Зі- 
на Самойленко, Валя 
Безугла і я, сиділи в гур
тожитку. У вікно загля
дали великі серпневі зо
рі. І мені чомусь поду- 
малося, що вони за
здрять нашому настроє
ві. Валя Безугла завела 
стиха пісню про солдат
ську службу та про вір
ність дівочу, 
підхопили. І раптом Ла
риса:

— Дівчатка! Ми оце спі
ваємо в гуртожитку. А 
чому б не організувати 
дівочий ансамбль? 
виступити б...

— Ай правда...
Підказане піснею 

здійснили. Тепер 
ансамбль готується ви

пре 
Дівчата

Та

ми 
наш

на Жовтневе

комсомольцям 
позичати. 1 в

ступити 
. свято.

Нашим
снаги не 
пісні, і в праці такі, яки
ми личить бути моло
дим. Пригадую недавнє. 
Відлунали звуки духово
го оркестру, поздоров
лення на адресу тих,хто 
готував завод до пуску. 
Але як тільки завод по
чав працювати, виникли 
труднощі: вийшла з ла
ду одна з центрифуг. 
Обладнання це нове, і 
навіть досвідчені робіт
ники не знали, що вдія
ти. Та нагодилися моло
ді слюсарі Саша Галета 
і Володя Гаєвський. 
Придивились:

— Та тут же реле не 
годиться!

Самі н ліквідували по- 
ламку.

пере- 
лічитн: це і будівни

цтво продуктового цеху, 
і раціоналізаторські про
позиції, і спорудження 
пляжу, і ремонт спортза
лу, і... вміння цікаво жи
ти, по-комсомольському 
товаришувати. Якось за
ходжу в цех контрольно- 
вимірювальних приладів 
до Валі Миронюк. Бачу: 
аж сяє дівчина. А в ру
ках букет квітів.

— Це наші хлопці з 
днем народження поздо
ровляли...

Дружба дарує нам 
добрий настрій і снагу, 
кличе до праці. У ці пе
редсвяткові дні ми праг
немо зробити все для ус
пішного виконання зав
дань ювілейного року по 
виробництву цукру.

М. ГРОМАДСЬКА, 
секретар комітету ком
сомолу цукрозаводу.

«Готуй сани влітку, а во
за — взимку» — каже на
родна мудрість. Сани лиж
никам ні до чого, але й для 
них зараз турбот вистачає. 
Коли стояла спека і люби
телі покупатися спішили на 
пляж, кіровоградські лиж
ники - спартаківці думали 
вже про зимові баталії, про 
перший сніг.

Спортсмени знають, як 
позначається на силі і вит
римці навіть недовгочасний

Здрастуйте, лижі! Скоро 
під вами заскрипить сніго
ва доріжка.

перепочинок, а тому не 
припиняють тренувань про
тягом усього року. Спарта- 
ківці виїжджають велосипе
дами на траси, займаються 
веслуванням на каное і бай
дарках. І багато хто з них 
виявив неабиякі здібності о 
цих видах. М. Новиков, 
М. Кукуруза, Г. Буханов, які 
мають перший розряд з 
лижного спорту, є майстра
ми з веслування. Хоч їм до 
цього часу 
показати такі 
зультати на 
нях, проте 
лижі своїм 
ликанням.

Більшість 
«Спартаку» 
атори. 
нів мають перші розряди. 
Це В. Бабич, М. Лісниченко, 
В. Яременко, Л. Гусич та ін
ші. Навіть у дні практичних 
занять вони знаходять час 
для тренування.

З перших днів листопада 
для лижників наступить га
рячий час. Вони проведуть 
кілька змагань з веслуван
ня, вийдуть на бігові до
ріжки, на яких взимку про
ляжуть лижні маршрути.

Часто можна бачити спорт-

і не довелось 
ж високі ре- 

лижних змаган- 
вони вважають 

основним пок-

лижників у
— майбутні аві- 

3 них 15 спортсме-
На доріжки Нопомиколаїв- 

ського лісу падає осіннє 
листя. Коли їх вкриє сніг, 
тут проляжуть траси лижни
ків. А поки що в осінньому 
падолисті майстер спорту 
М. НОВИКОВ тренується 
перед зимовими поєдинками.

Фото М. ЧЕРКАЄВА.

сменів-лижників на 
вони перевіряють, 
пошкоджені лижі, 
ють їх. А як тільки
перший сніг, спортсмени 
прокладуть першу лижню.

С. МАТУСЯ К.

складі: 
чи не 
змащу- 
випаде

7

ПОРАЗКА 
ЗА ПОРАЗКОЮ

Це вже четверта підряд. Цьо
го разу кіровоградська «Зірка» 
програла у Воронежі місцевому 
«Труду» з рахунком 0:2.

Кожна поразка «Зірки» пере
суває її псе далі від лідерів. 
Минули добрі часи, коли коман
да посідала в таблиці четверте 
місце. Цього разу їй теж загро-

жувала можливість поступитись 
місцем вінницькому «Локомоти
ву», який мав одннакову кіль
кість очок. Поразка вінничан 
дозволила «Зірці» залишитись 
на восьмому місці.

Результати матчів між інши
ми командами другої підгрупи 
другої групи класу «А» в пе
редостанньому турі такі: «Ме
таліст» — «Карпати» — 2:1, 
«Шинник» — «Суднобудівник» 
— 1:1, «Волга» (Горькнй) — 
«Таврія» — 2:1, «Локомотив» 
(Калуга) — «Молдова» — 1:2, 
«Металург» (Запоріжжя) — 
«Локомотив» (Вінниця) — 5:0, 
«Волга» (Калінін) — СКА (Оде
са) — 3:3, СКА (Львів) - 
«Дніпро» — 2:1, «Сокіл» — СКА 
(Київ) — 0:0, «Металург» (Ту
ла) — «Авангард» — 1:0.

Перед останнім туром турнір
на таблиця має такий вигляд:

— 1.

ЛЕОНІДЕ ІВАНОВИЧУ, а можна намалю
вати жоржину, щоб вона була, як жива?

— А сонце? Таке велике, як справжнє?
Першокласники Кіровоградської художньої 

школи тісним колом оточують свого викладача 
Л. І. Бондаря. Той щиро посміхається і від
повідає, що фарбами можна все висловити. 
Білява тихенька дівчинка з глибокими допит
ливими очима підходить до столу і запитує:

— А вітер намалювати можна?..
Кіровоград. Сквер ім. Т. Г. Шевченка. Тут, 

у приміщенні дитячої бібліотеки, знаходиться 
художня чотирикласна школа. Тут учні впер
ше починають розуміти таємницю лівії і ко
льору. '"

В першому класі, — говорить Л. 1. Бон
дар, — учні навчаються елементарному, як 
правильно тримати олівець, як треба 
за мольбертом. В цьому ж класі вони 
ють фарби, знайомляться з технікою 
ванни...

На коричневих рисувальних дошках 
куші ватману. Над ними схилилися дві

голівки шестикласниць Світлани Ромашкіної і 
Наташі Рачкурської. Дівчата почали захоплю
ватись малюванням ще в третьому класі. У 
шостому вони стали вже першокласницями 
художньої школи.

— 2.
У другому класі, яким керує Михайло Воло

димирович Надеждін, стіни аудиторії шелес
тять тонконогими кленами, хлюпочуть лісови
ми озерами, висвистують голосистими шпака-

ній. А ось тягнеться до неба зеленава тендіт
на гілочка. І все. Але навіть в її тоненьких 
листочках криється прозорий настрій мрій
ливості.

Школа організувала в цьому році виставки 
своїх вихованців у парку ім. В. І. Леніна та 
у фойє кінотеатру «Мир». Всі ці виставки бу
ли приурочені Жовтневому ювілею. Безумов
но, тут широко демонструвались роботи стар
шокласників, 
створили всі

А їм є що показати. Викладачі 
умови для того, щоб учні могли

55 А ВІТЕР НАМАЛЮВАТИ МОЖНА?“
ми. Акварельні малюнки

сидіти 
вквча- 
малю-

— ар- 
русяві

ми. Акварельні малюнки привертають увагу 
свіжістю баченого і райдужністю кольорів. 
Біля вікна за мольбертом сидить семикласник 
Сергій Вязакін. Біле волосся солом’яним ко
зирком насувається па чоло. Рука з олівцем 
відкидає його назад і робить легкий штрих 
на папері. Цікаві за своїм виконанням етюди 
Сергія. Тиша — дійсно навіває ліричний спо-

спокійпо і наполегливо працювати над своїми 
творами. Щоправда, в школі вже не вистачає 
аудиторій. Тісно. Нерідко доводиться малюва
ти натуру з-за спини товариша.

3.
— Мої четвертокласники всі здібні, псі ста-

гв

$ показує Кіровоград
ЧЕТВЕР, 19 жовтня. Перша 

програма. 17.45 — Телефільми 
«Гулістоп» та «Узсір Гаджибе- 
ков». (Кіровоград). 19 00 — 
Першість СРСР з футбол а. 
«Торпедо» (М). — «Динамо» 
(К). В перерві — теленовини. ,

ОМ). 20.45 — Теленовннн. (М). 
21.00 — «Всі пісні друзям». 
(Львів — Донецьк). 21.30 — 
«Світ сьогодні*. (М). 22.00 — 
Інтербачення. Концерт кіиолю- 
бятелів «Екран дружби, при
свячений дружбі народів СРСР 
і НДР». (М).

Друга програма. 11.00 — Теле- 
вісті (К). Н.Ю — Художній 
фільм. (К). 17.50 — Телевісті. 
(К). 18.20 — Концерт художньої 
самодіяльності. (Дніпропет
ровськ).

П’ЯТНИЦЯ, 20 жовтня. Пер
ша програма. 11.00 — Телефільм 
«Ленін у Мугані». (Кіровоград). 
11.20 — Художній фільм «Каро- 
ліпа Рієкська». (Кіровоград).

17.40 — Естафета повни. (Моск
ва). 19.00 — «Командарм Дн- 
беяко». Документальний фільм.
(К). 19.20 — Концерт естрадної 
пісні. (К). 20.00 — Новий ху
дожній фільм «Постріл». (К).
21 35 — «Старт-67». (К). 22.05 — 
Кінонарнс «Місто натхнення».
(На батьківщині В. І. Леніна). , , ___г..
(Кіровоград). 22.15 — Художній • шу». 19.10 — Передача, прнсвя- 
філь.м «Кароліна Рієкська». (Кі- - -
ровоград).

Друга програма. 11.00 — Теле
вісті. (К). 22.00 — Художній
фільм (К).

ф ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

СЕРЕДА, 18 жовтня. 10.50.—

«МОЛОДОЙ КОММУНАР»

м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36.
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45-35, відділів — 45-36.

орган Кирсвагоадсксго

обчома ЛКСМУ,

Кінопрограма. 12.15 — Літопис 
піввіку. «Рік 1910-й». Телевізій
ний фільм. (М). 13.15 — «Юні 
спортсмени». (К). 17.00 —
Фільм для дітей. 17.30 — Про
грама «Спектр». 18.25 — Дні
провські новини. 18.40 — До 
50-річчя Великого Жовтня. 
«Прочитай ; передай товари- 

чена Е. Тельману. (М). 19.40 — 
«Повість про першого комуніс
та». Телевізійний спектакль. 
(Фрунзе). 20.25 — «Чигаючи Те
зи ПК КПРС». (М). 20.30 - Те
левізійні новини. (М). 21.00 — 
«Тижнева пошта». 21.30 — КІио- 
програма.

ЧЕТВЕР, 
Фільм для 
школярів. 
(Одеса), 
вісті. 18.20 
ський молодіжний __
«ЯгорО». 19.00 — Футбол. «Тор
педо» (Москва) — «Динамо» 
(Київ). 20.45 — Телевізійні но
тній. (М). 21.00 — У нас п гос
тях редакція 
21.30 — «Світ 
22.00 — Кінопрограма.

19 жовтня. IG.50 — 
Дітей. 17.20 - Для 
«Шляхами героїв». 
17.50 — Телевізійні 
— Виступав- цпган- 

апсамбль

газети «Труд», 
сьогодні». (М).

БК 00584. Індекс 01197,

1 В н п М О
СКА (К) 37 20 10 7 46—26 50
«Металург»

(3) 37 17 14 6 47-23 48
СКА (Л) 37 17 13 7 42—27 47
«Дніпро» 36 17 10 9 47-35 44
«Молдова» 37 14 15 8 29-19 4.1
«Карпати» 37 17 8 12 49—35 42
«Труд» 37 16 10 11 43—30 42
«Зірка» 37 16 7 14 49-40 39
«Локомотив»

(В) 37 12 15 10 45-44 39
«Шинник» 37 13 12 12 34—35 за
«Металіст» 36 15 7 14 34—30 37
«Металург» ■

(Т) 37 9 18 10 26-33 36
а СОКІЛ» 37 10 15 12 33-29 35
«Суднобу-

дівннк» 37 8 19 10 31-30 35
«Авангард» 37 9 14 14 22-31 32
«Волга» (Г) 37 7 16 14 22-35 зо
«Таврія» 37 10 9 18 44-57 29
СКА (Од) 37 6 16 15 21—43 28
«Локомотив»

(К) 37 8 10 19 30-54 26
«Волга» (К) 37 4 10 23 23-01 19

ься Анатолій Вікторович Шев-аранні, — 
ЧЄІІКО.

— 1 багато їх у пас?
— Двадцять дев’ять чоловік. Всі різні, всі 

обдаровані. Вітік, наприклад, великий фан
таст, успішно працює в графіці. Савченко доб
ре себе показав у скульптурі.
_ Хлопці малюють муляж. На полицях стоять 
їхні роботи з глини, з пластиліну. Я не хочу 
заважати і тому виходжу, адже це випускний 
клас.

Я Іду коридором художньої школи і згадую 
чудові гравюри старшокласників і невмілі 
вправи їх молодших колег. Але в той же час 
я розумію, що між ними є щось спільне. Це— 
любов до прекрасного. Можливо, не псі учні 
стануть відомими живописцями, але школу 
свою попи будуть згадувать з вдячністю. Бо 
вона допомогла їм розкрити в собі чарівний 
світ пізнання природи і людини. 1 хай не кож
ному судилося намалювати вітер, але відчути 
його на власних долонях, побачити його в 
сріблястій кроні осокора пощастить кожному. 

В. ВАСИЛЕНКО. 7
п ЯТНИЦЯ, 20 жовтня. 11.00— 

Кінопрограма. 16.55 - Дніпров
ські новини. 17.10 — До 50-річчя 
Великого Жовтня. «Щира ду- 

.’«Г™ — Телевізійні вісті, 
ш ~ ЕстаФста повнії

(М). 19.00 — Заключний концерт 
Всесоюзного фестивалю само
діяльного мистецтва. (М).

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

СЕРЕДА, 18 жовтня. 12 15 — 
Літопис Піввіку. «Рік 1946-й». 
Гелевізійпий фільм. (М). 13.15— 
«Юні спортсмени». (К). 17.00 — 
Передачі з Одеси. 18.05 — Фес
тиваль телевізійних фільмів 
І8.3о — Передача з Одеси. 
І?-*2. — Передача, присвячена 
Е. Тельману. (М). 19.40 — «По
вість про першого комуніста» 
Телевізійний спектакль. (Фруц- 
ас»- 2°-25 — «Читаючи Тези ЦК 
КПРС». (М). 20.30 — Телевізій
ні новини. (М). 21.00 - «у СТа. 
рій Москві». Фільм-снектакль.

ЧЕТВЕР, 19 жовтня. 10.30 — 
Фільм для дітей. І і.00 — Ху
дожній фільм «Не забшіт.*. 
станція Лугова». 17.00 — пУ/їб" 
Дача з Одеси. 17.20 — Для шко
лярів. «Шляхами героїн». (Оде
са). 17.50 — Телевізійні пісті. 
18.20 — «Наш рапорт Великому 
Жовтню». 19.00 — Футбол. «Тор
педо» (Москва) — «Динамо» 
(Київ). 20.45 — Телевізійні но
вини. (М). 21.00 — «Всі пісні
друзям». (Львів — Донецьк). 
21.30 — «Світ сьогодні». (М). 
22.00 — Художній фільм «Не за
будь... станція Лугова».

П’ЯТНИЦЯ, 20 жовтня. 10.30—• 
Фільм для дітей. 11.00 — Ху
дожній фільм «НІХТО не хоті» 
умирати». 17.10 — Фільм дли А*' 
теіі. 17.40 — Телевізійні вісті. 
(К). 18 00 — Естафета новин. 
(М). 19.00 — Заключний концерт 
Всесоюзного фестивалю само
діяльного мистецтва. (МІ

Друкарня імені Г. М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград^. Глінки, 2.
Т. в. о. редактора 10. МО ГОР НИ И.
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