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XV
ОБЛАСНА ПАРТІЙНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ

20 лютого в Кіровограді відбулася XV обласна 
партійна конференція. її відкрив перший секретар 
обкому КП України М. М. Кобильчак.

Делегати конференції одностайно обрали почесну 
президію у складі Політбюро ЦК КПРС.

Затверджується такий порядок денний:
1. Звіт обласного комітету партії.
2. Звіт ревізійної комісії обласної партійної орга

нізації.
3. Вибори обкому партії.
4. Вибори ревізійної комісії.
З доповіддю обкому КП України виступив перший 

секретар обкому партії М. М. Кобнльчак.
Доповідь про роботу ревізійної комісії зробив її 

голова В. В. Кир’янов.
В обговоренні звітних доповідей взяли участь: пер

ший секретар Кіровоградського міськкому КП Украї
ни І, П. Валявський, голова колгоспу імені Дзержшь 
ського Зиам’янського району В. Г. Аліньков, перший 
секретар Олександрійського міськкому КП України 
П. 10. Гриценко, бригадир тракторної бригади кол
госпу імені XX з’їзду КПРС Новоукраїнського рано- й 
ну двічі Герой Соціалістичної Праці О. В. 1 ігалов, 
секретар обкому ЛКСМУ Г»ї. Д. Сиротюк, го
лова облвиконкому П. С. Кошевський, зоотехнік 
колгоспу імені Б. Хмельницького Ульяновського ра
йону, заслужений зоотехнік Української РСР О. Ф. 
Касяненко та інші.

На конференції виступив член Політбюро ЦК КП 
України, секретар ЦК КП України І. К. Лутак.

Із заключним словом виступив перший секретар 
обкому партії М. М. Кобнльчак.

Конференція прийняла розгорнуту постанову.
Конференція затвердила звіт ревізійної комісії.
Обласна партійна конференція обрала новий 

склад обкому КП України та ревізійної комісії об
ласної партійної організації.

З великим піднесенням делегати конференції 
прийняли вітальні листи ЦК КПРС і ЦК КП Ук
раїни.

Пленум обкому
КП України

20 лютого відбувся 
пленум Кіровоградсько
го обкому КП України, 
обраного XV обласною 
партійною конференці
єю. Пленум розглянув 
організаційне -питання.

Першим секретарем 
обкому КП України пле
нум обрав М. М. Ко- 
бильчака, другим Д. П. 
Максимснка, секретаря
ми обкому — Л. Г. Крав
ченка, М. П. Суркіна, 
Н. П. Сухаревську.

Бюро обласного комі
тету КП України обрано 
в такому складі: члени 
бюро — Валявський І. П., 
Гриценко П. Ю„ Жмак 
Д. Т., Кобнльчак М. М., 
Коешар Г. П., Кондра
тенко М. Т., Кошевський 
П. С., Кравченко Л. Г„ 
Максименко Д. П., Сур
мім М. П., Сухаревська 
Н. П.; кандидати в члени 
бюро — Єгоров О. С., 
Сиротюк М. Д., Устинчик 
О. К.

Завідуючими відділа
ми обкому КП України 
затверджено: організа
ційно-партійної роботи 
— М. Т. Кондратенка, 
пропаганди й агітації — 
О. К. Піскунова, -сіль- 
$ькогосподарс ь к и м — 
Ф, П. Дзядуха, промис- РІн видання «X. • № із (879|. ф ЧЕТВЕР, « ЛЮТОГО 4968 РОКУ. Ціна 2 неп.

лово-транспо ртним. — 
В. В. Сгіренжина, легкої 
і харчової промисловос
ті — Р. М. Дзюбинсько- 
го, будівництва і місько
го господарства — С. О. 
Чайковську, адміністра
тивних і торговельно-фі
нансових органів — А. Д. 
Качана, шкіл —- В. І. Виб- 
рика, загальним — М. Я. 
Логвиненко, фінансово- 
господарським — Я. Я., 
Пихтіна. Головою партій
ної комісії при обкомі 
КП України затверджено 
Г. В. Балицького, ре
дактором обласної газе
ти «Кіровоградська прав
да» — А. П. Мостового.

В роботі пленуму об
кому КП України взяв 
участь член Політбюро 
ЦК КП України, секре
тар ЦК КП України І. Н. 
Лутак.

• * * в

Відбулося перше засі
дання ревізійної комісії 
Кіровоградської облас
ної організації КП Ук
раїни, обраної XV об
ласною партійною кон
ференцією. На ньому 
розглянуто організаційні 
питання. Головою реві
зійної комісії обрано 
В. В. Кир’янов®.
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15 бійців. Він складався із

якою командував прослав-

молодіжний за- 
комунікаціях і

а сюр

ЯКЩО ВІТЧИЗНА

40 РОКІВ ТОМУ КОМСОМОЛ
НАГОРОДЖЕНО ОРДЕНОМ 

ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА

© 1

Ми співаємо пісню:

Дан приказ: ему на запад, 
Ей в другую сторону. 
Уходили комсомольцы 
на гражданскую войну.

ровеснику, в ці слова. За рядками піс- 
грізні роки. Чотирнадцять імперіалістич- 
ішли на молоду Країну Рад. На захист

Вдумайся, 
ні постають 
них держав 
завоювань Жовтня разом з комуністами "став ком
сомол. Ви пам’ятаєте напис: «Райком закрито. Всі 
пішли на фронт», виведений наспіх руками, які звик
ли більше до гвинтівки і лопати, ніж до олівця. Всьо
го шість слів, але за ними —красномовна розповідь 
про комсомол часів громадянської війни.

Повне героїзму і жит
тя комсомольців, які за
лишалися в тилу — на 
заводах, шахтах, в селі. 
Наші ровесники працю
вали нарівні з доросли
ми, вкладаючи в роботу 
весь запал комсомоль
ських сердець.

23 лютого 1928 року 
на ознаменування бойо
вих заслуг, за безпри
кладний героїзм у роки 
громадянської війни та 
іноземної інтервенції 
уряд нагородив комсо
мол першим орденом — 
орденом Черв оного 
Прапора.

В травні 1928 року на 
VIII з'їзді ВЛКСМ цей 
орден було вручено 
комсомолові.

Перший орден на прапорі ВЛКСМ. Його заслужи
ли перші комсомольці Країни Рад. Свою частку в 
цю бойову нагороду внесли і комсомольці Кірово- 
градщини.

...Грізний 1919-й. Контрреволюція кинула на нашу 
країну свої війська. В середині республіки спалаху
ють куркульські заколоти, в багатьох місцях господа
рюють білі банди. У травні на Україні підняв за
колот колишній петлюрівський офіцер Григор'єв і 
захопив Миколаїв, Херсон, Кременчук, Катерино
слав, Єлисаветград.

Центральний Комітет партії і уряд України звер
нулися із закликом до всіх комуністів і комсомоль
ців про організацію боротьби з бандою. Комсо
мольські організації нашого міста прийняли рішен
ня про негайну мобілізацію молоді. В рішенні одно
го із засідань Єлисаветградського комітету комсо
молу було записано: «Мобілізувати ЗО процентів чле
нів Спілки в Червону Армію».

Вісім годин біля верстата, а потім 10—12 годин з 
гвинтівкою Група комсомольців виїхала для прове
дення оперативної роботи на станції Канатово.

Банди Григор'єва було ліквідовано. Але мирний 
час тривав недовго. В серпні 1919 року на терито
рію повіту вступив Денікін. Комсомол знову бере
ться за зброю. Влітку майже половина комсомоль
ців вступила в лави Червоної Армії. Коли повіт 
було окуповано, комсомол перейшов на нелегаль
не становище. Юнаки і дівчата вели боротьбу з соро- 
гом під керівництвом партійних організацій,« брали 
участь у підривній роботі, вступали в партизанські 
загони, роздобували зброю, вели розвідку.

Під час денікінської окупації в Єлисаветградсько- 
му повіті особливо відзначився Лозоватський (Боб- 
ринецького району) партизанський 
гін, який наносив нищівні удари погін, який наносив нищівні 
гарнізонах ворога.

В загоні спочатку було 
сільської молоді.

В героїчній 45-й дивізії, І
лений полководець Й. Е. Якір, було чимало єлисавет- 
градських комсомольців. У 135 бригаді цієї дивізії 
воював і Лозоватський молодіжний загін.

Комсомольці скрізь були першими, запалювали 
своїм прикладом і вели на бій червоноармійців.

Ж'1 ЕРЕД засніжених лісів і по- 
ліз Псковщини сірою стріч

кою простяглась автомагіст
раль Ленінград — Київ. Вдень 
і вночі безперервним потоком 
йдуть по ній машини. Часто 
під Псковом вони стишують 
хід і зупиняються біля сели
ща Лопатіно. Увагу привер
тає гранітний обеліск на 
невисокому пагорбку. Люди 
піднімаються по східцях і з 
хвилюванням читають слова, 
викарбувані на ньому:

«ТУТ РЕГУЛЯРНІ ЧАСТИ
НИ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ 23 ЛЮ
ТОГО 1918 РОКУ ГЕРОЇЧНО 
БИЛИСЯ З ВІЙСЬКАМИ НІ
МЕЦЬКОГО ІМПЕРІАЛІЗМУ 
І ЗУПИНИЛИ ЇХ ПРОСУ
ВАННЯ ДО КОЛИСКИ ПРО- 
ЛЕТАРСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ - 
МІСТА ЛЕНІНА».

Лаконічний напис. За ним 
стоять події півстолітньої дав
нини, події великого політич
ного значення. Саме тут, під 
Псковом, молода Червона Ар
мія зупинила просування нім
ців, тут місце її народження.

В лютому 1918 року, після 
зрадницького зриву Грецьким 
мирних переговорів у Брест- 
Литовську, німецька вояччина 
кинула на нашу країну 70 пі
хотних і 3 кавалерійських ди
візії 3 першого дня наступу

німців В. І. Ленін закликав 
трудящих Радянської респуб
ліки організувати опір воро
гові. 21 лютого Раднарком 
прийняв декрет-відозву до 
народу. Вся країна готувала 
відсіч. Управління Північного 
фронту, яке знаходилося У 
Пскові, місцеві партійні і ра
дянські органи приступили до 
формування чсрвоноармійських

СЬКОГО ПОЛКУ, ЯКИЙ
ГУТ підкріплення і був ПОСИ 
лсннГі партійними ка^7яв 
Вранці 23 лютого він зайняв 
оборону на рубежі річки Че- 
рьохп біля містечка Лопатіно. 
Опівдні полк, яким команду 
вав Черепанов, вступив у ьіи 
з наступаючими частинами 
53-го корпусу противника. 
Жорстока битва продовжува-

ПАМ'ЯТЬ
СВЯЩЕННА!

(З ПЕРЕДМОВИ 
ДО КНИГИ 

І. ШКАНДАРЕВИЧА 
«БЕЗСМЕРТНИЙ 

ПОДВИГ МАТРОСОВА»)

23 лютого 1943 року 
під час наступу військ 
Калінінського фронту 
Олександр Матросов у 
вирішальний момент за
крив своїм тілом амбра
зуру ворожого дзоту. 
Для перемоги над воро
гом він пожертвував со
бою і врятував життя 
багатьом своїм бойовим 
товаришам. Так міг вчи
нити лише радянський 
воїн-патріот, вихований 
Комуністичною партією 
в дусі безмежної любові 
і відданості соціалістич
ній Батьківщині.

Подвиг Олександра 
Матросова, як у краплі 
води, відбиває подвиги 
мільйонів, він навіки 
вписаний в літопис Вели
кої Вітчизняної війни. 
Більше 200 радянських 
воїнів різних національ
ностей повторили по
двиг комсомольця Мат- 
росова.

Юні патріоти нашої 
країни!

В житті завжди є міс
це подвигу. Своєю пра
цею, сумлінним став
ленням до навчання, сво
єю поведінкою і справа
ми виховуйте в собі во
лю і мужність, сміли
вість і витримку, щоб 
бути гідними продовжу
вачами великих подви
гів ваших дідів, батьків і 
матерів.

Маршал Радянсь
кого Союзу, двічі 
Герой Радянського 
Союзу І. КОНЄВ.

ПОКЛИЧЕ

ПОЧАТОК
2-го ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОҐО

РОЗПОВІДЬ НА ПРОХАННЯ РЕДАКЦІЇ

загонів. Оголошення в газеті 
«Северная правда» заклика
ло: «Запис в лави робітничо- 
селянської Червоної Армії 
проходять у Пскові, в Омських 
казармах, в приміщенні ко
лишньої школи прапорщиків 
з 10 до 12 і з 3 до 4 години».

Події розгорталися блиска
вично. Вночі і вранці 22 лю
того із Риги прибули в Псков 
підрозділи 2-го червоноармій-

лася кілька годин. Німці, 
ли яких в кілька разів пере
вищували наші, не змогли по- 
тіснити червоноармійців.

Стійкість Червоної Армії 
примусила ворога відмовитись 
від фронтальних атак. Німець
ке командування здійснило 
обхідний маневр. Червоноар- 
мійськин полк змушений був 
відійти і зайняти оборону по 
Петроградському шосе. Пра-

СИ-

нооуч, прикриваючи залізни
цю розташувався загін чер
воноармійців і залізничних 
військ Лише після того, як 
німці захопили залізничну 
станцію, 2-й червоноармій- 
ськніі піхотний полк відступив, 
прикриваючи шосе, яке вело в 
столицю пролетарської рево
люції. .

До двох годин НОЧІ 2а лю
того Німецькі війська не мог
ли захопити Псков.

Кайзерівські війська в цих 
боях втратили войовничий за
пал і далі вже просуватись 
були не в змозі. На дільницю 
фронту Нарва — Псков по
спішали нові червоні полки і 
загони. Фронт зміцнів. У тилу 
ворога розгортався партизан
ський рух- Червона Армія, на
родившись у жорстоких боях, 
дала нищівну відсіч загарб
никам і зупинила їх.

Обіч дороги зупинилась 
«Волга». З неї вийшов висо
кий генерал Він обдивився 
навколо, побачив берег Че- 
рьохи. міст, залізницю, і и 
пам’яті сплив похмурий лют
невий ранок 1918 року. На 
цьому рубежі під Псковом 
бійці 2-го червоноармійського 
піхотного полку, яким коман
дував тоді він, 22-річний 
Олександр Іванович Черепа
нов, дали перший бій інтер
вентам. Поруч з ним стоять 
воїни Псковського гарнізону. 
Дивиться на них старий гене
рал і згадує свою бойову мо
лодість, день народження 
Червоної Армії.

Є. АЛЕКСАНДРОВ.
м. Псков.

ШІСТЬ БЕЗСМЕРТНИХ ІМЕН. Шість твоїх ровесників, які ціною свого життя 
захистили сонячний небокрай. Шість із мільйонів героїв, чиї подвиги будуть 

жити вічно.
Вони не повернулися з війни. Та завжди в наших лавах крокують вони, муж

ні і веселі, вірні друзі, бойові ровесники. їх імена повинен знати кожний юнак і 
дівчина нашої області.

Постановою Пленуму Кіровоградського обласного комітету ЛКСМУ від 26 лю
того 1966 року Герої Радянського Союзу А. С. Маніга, І. К. Конько, В. Є. Коліс- 
ниченко, П. В. Велігін, Є. М. Жердій та І. С. Індик занесені навічно до списків 
обласної комсомольської організації.

Про одного із них сьогодні розповідає земляк героя, вчитель Маловисківської 
СШ № З О. С. Ковтун.
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ським
“ Пам’ятник восьми героям в Криму.

Кожної весни, коли кримська земля 
уквітчується зелом, селом Геройським 
проходить чоловік, посріблений сиви
ною. Він наближається до могили, в 
якій сплять вічним сном вісім Героїв.

...Ворог відступав. Впали перекопські 
укріплення фашистів. Гітлерівці скаже
ний. Вони зігнали чоловіків і юнаків до 
сільського клубу.

В підрозділі одержали радіогоаму ма
йора Григор’єва. В ній коротко повідом
лялося, що в районі села Ашага-Джалі 
спостерігається скупчення ворожих сил.

Необхідно було розвідати цей оа- 
нон На «Т-34» в розвідку відправилися 
дев’ять відважних. 0

Далі шлях лежав на Саки. І в ці хви
лини Петро Велігін угледів жінку що 
вийшла з чагарників. Від неї розвід™ 
кн дізнались про жителів села яких че* кала страшна смерть у чямІиЛУ Че* 
клубі. Не гаючи „асу. танк зарХ , 
мчав до села. На /ого околиці в„д"“:

лись окопи, понад дорогою в садках — 
замасковані ворожі гармати. Десь по
руч застрочив кулемет, пролетів сна
ряд. Радянський танк з розвідниками 
увірвався в село. Від клубу фашисти ки
нулись врозтіч. Затріщали двері, і з при
міщення на вулицю вийшли прирече
ні на смерть люди.

Дві години точився бій. Кілька радян
ських иоінів билися з цілим батально- 

ом фашистів. Тричі гітлерівці атакува- 
гвардійців, але кожного разу відко

чувалися назад. 7
Ртвло .п°Ра»ений Піддубний, поранені 
кінимп«1 В5Л1Г1Н> але бій триває. Колі) 
ли п пЯ. боєприпаси, розвідники кину- 
чопптирРУпК0ПаШНу' В хід пішли саперні 
нерівні ’ рнкладц’ ножі- Але сили були 

пшптиЧЄНИХ’ п°рзненнх гвардійців фа- 
Розпвави°Ви?Н В СЄЛ°* Свідками дикої
Р° ЇХ- Д Радянськими воїнами бу- 

- і села, яких фашисти зігнали 
на площу.

У глибокий яр, що про
стягнувся за селом, фа
шисти скинули тіла закато
ваних радянських воїнів.

За морем сховалося сон
це, на 
квітнева 
вітерець
На околицю села непомітно 
пробралися сільські дівчата. 
Вони прийшли, щоб тіла 
воїнів перенести в сад. МІ- 
шіць блиснув із-за хмари- 

еР°Д Дівчатами постала
стРахітлива картина. На дні 
кРУчі лежали понівече-
(Закінчення на 4-й стор.).

нова боєздатності Г'Ка - ос- 
твердо засвоїв °'н‘в- Ц* 
сержант Віктоп иь>„ молодший

лодиіого сепжа»т,ІАі'Лен“я Мо- 
КА зустріло В‘ ЩЕВЧУ-
п?п” сп,шУ«отГсп"ПНч"Ка>- Сол_ 
підуть в атаку. " Зараз вони

Фот» К. вуЗИНІНД 

<*отохро„|ка рЛТАу.

землю опустилася 
ніч, прохолодний 
подихав з моря.



З стор

ЕКЗАМЕНИ

ПОМИЛЯЄТЬСЯ ТОЙ, хто, склавши ос
танній екзамен в школі чи у вузі, 

думає, що то був останній у житті. їх 
буде ще багато, іспитів на шляху. Бу
дуть іспити на вірність, на чесність, на 

'^,-ривалість. І найголовніший—на зван
ня справжньої людини. До нього не го
туються «по білетах». Але коли він при
ходить, відверто треба і прямо відповіс-

ти. І тепер уже оцінку ставитиме найсу- 
всріший екзаменатор — життя.

Вона, та оцінка, у старшого матроса 
Володимира Копієвського — відмінна. 
Йшов він до неї довгих двадцять дза 
роки. Починав босоніж у селі Грузькому 
Голозанівського району, готувався до 
неї в школі, а потім, після закінчення 
одинадцяти класів, — у колгоспі імені 
Леніна. І та четвірка з фізики, яку йо
му вписала в атестат зрілості вчителька 
Віра Серафимівна Постаюк, була одні
єю із вагомих часток в балансі позитив
ного, яке по зернині збирав на всьому 
своєму шляху.

Я не випадково згадав четвірку з фі
зики. Бо зараз фізика в службі Володи
мира займає чи не найперше місце. 
Радіометрист штурманський — така 
посада у старшого матроса Копієвсько
го. Можливо, читачам мало що говорить 
слово «радіометристі. До 
часу я теж сприймав його абстрактно, 
але коли познайомився з 
вом» Володимира, зрозумів — наскіль
ки багато треба знати, щоб впоратися з 
десятками приладів, Щоб примусити їх

недавнього

«господарст-

забезпечувати бойову готовність кораб 
ля.

Тральщик, на якому служить Копієв
ський, має в особі старшого матроса 
цінного спеціаліста, майстра своєї спра
ви. Що це так, красномовно говорять 
дванадцять заохочувань і подяк коман
дира. Про це свідчить і те, що кора
бель є відмінним на флоті. Один із ав« 
торів цієї високої оцінки команди траль
щика — старший матрос Володимир 
Копієвський.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, МОРЕ

«Я люблю тебе, море», — тепер уже, 
на останньому році служби може сказа
ти Володимир. Він бачив його грізним і 
лагідним, холодним і ласкавим. Вони 
перевірили один одного і припали один 
одному до душі. Море навчилось розу
міти матроса, а той — море. Коли за
тримуються в дорозі листи з дому, во
но нашіптує йому материнські теплі 
слова. Коли потрібне випробування на 
чоловічу гідність, море по-батьківському 
суворішає.

У свята і будні воно поруч із матро
сом. Далеко від рідних берегів у морі 
зустрічав Володимир позаминулий рік. 
Тральщики тоді забезпечували на на
вчаннях прохід кораблів. Стояла чудова 
погода, як на замовлення. І матроси бу
ли вдячні морю за той подарунок.

Буває воно і розлютованим. Тоді силь
ніший виходить переможцем. Ни\* зав
жди буває старший матрос Копієвський. 
Мабуть, немає жодного моряка, кому б 
подобався шторм. Володимир — не ви
няток. Того разу теж почував себе по
гано. Ліжко разом із стелею і стінами 
вигойдувало до знемоги. Але встав і з 
трудом дістався до рубки. Знав комсо
молець, що □ таку погоду, коли види
мість низька, коли густою сіткою нави
сає сніг, корабель без оадіолокаційної 
станції — що людина без очей. А тут 
якраз станція вийшла з 
знайшов причину. Разом 

Пєстоеим 
усунули 
Станція почала працюва
ти. Славу і повагу 
підрозділі 
заслужив 
службою, добрим знан-

•----------------------------------  

ладу. Швидко 
з офіцером 
неза баром 

пошкодження.

в
Володимир 

сумлі мною

ням техніки, відмінною дисципліною. 
Він — качалер трьох знаків матроської 
доблесті.

ДРУГ МІЙ — ТРЕТЄ МОЄ ПЛЕЧЕ
Дружба на флоті — відмінна риса 

всіх часів. Плече товариша тут цінується 
як найдорожчий скарб. Мені 
уявляється Володимир без 
першої статті Бориса Ботнера, 
шого матроса Аурева Бикова, 
шого лейтенанта Валентина

Друзі моряка — і ті, що поруч, і ті, 
що за багато-багато кілометрів від ньо
го. Одержить Володимир лист від одно
класників, Анатолія Краснопольського 
або Василя Дяченка, і сили прибуває 
вдвічі. Хлопці теж служать в армії, і їх 
вісточки з трикутним штемпелем дорогі 
для матроса так, як і слово сусіда по 
ліжку о важку хвилину. У дружби немає 
ні звань, ні чинів. Коли офіцер Пєстов 
бачить, що Копієвський у шторм дужче 
заморюється на посту біля радіометрич
ного прилада, він замінює його.

зараз не 
старшини 
без стар- 
без стар- 

Булєєва.

На фото: старший матрос В. КОПІЄВСЬКИЙ (лі
воруч) і старший лейтенант В. БУЛЄЄВ спостерігають 
за надводною обстановкою.

Фото І. НІКІІІІОВА.

він 
і...

від 
га-

Якщо ви знаєте, що таке морський ву
зол, то мені ця дружба саме тагоіо міц
ною і здається.

АВТОРУЧКА
Надходить час прощатись. ос^>ра я 

від’їжджаю до Кіровограда. Бажаю Во
лодимиру всього найкращого. А 
просить передати землякам привіт 
виймає з кишені авторучку.

— А це, будь ласка, подарунок 
мене Вірі Серафимівні. І — привіт, 
рячий матроський привіт.

Я з великим задоволенням виконую 
прохання нашого земляка старшого мат* 
роса Володимира Копієвського, допису
ючи ці останні рядки з його дозволу ав« 
торучкою, яку через кілька днів я пере* 
дам Вірі Серафимівні.

Святковий привіт вам, кіровоградці, З 
Чорномор'я!

В. ганоцький, 
спецкор «Молодого комунара». 

Червонопрапорний Чорно
морський флот.

ё
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І В ПІДРОЗДІЛІ 
ПЕРШЕ СЛОВО

І КОМСОМОЛЕ
І ЦЯМИ

€тЬОГОДНІ НЕДІЛЯ. Командир дозво-
7 лив звільнення у місто. Через дс-

який час на кіровоградські вулиці ви
йдуть хлопці у шинелях. Я бачу, як ста- 
ранно готуються вони. Підшивають білі 
комірці, до блиску чистять чоботи.

Минув ще один тиждень наполегливо
го оволодіванні: вніськоЦою майстерністю, 
тиждень учбових тривог, походів, бойо
вих навчань. Як і раніше, перші місця в 
підрозділі утримують відділення сержан
тів В. Дударен;..і і П. Коваленка. Оби
два молодших К< 
ють техніку, обн 
су. В армії віч- 
ховно. Комсс.ч 1 
їм рекомендації 
в члени КПРС. 
ться н солдати.
п г«-,,.-. Є’

млнднри відмінно зна
на — спеціалісти 1 ііла-

■ виросли фізично і ДУ- 
■,.:.ча організація дала

■ ні вступу кандидатами 
Еі командирів рівняю- 
Підвншив класність ря-

д т-ої Голу.'. Сср>-;:міт Лударснко допо- 
м:г йому в цьому. Водій Петро Дрозд 
нгбув суміжну спеціальність радіотеле- 
фоніста.

Ким іядуваннп частини не раз відзна
чало сержанта Дударенка за відмінну 
слугібу. В минулому ропі він їздив до
дому у відпустку в Олексаидрівськпй 
район.

Відді ієни». де командиром сержант 
Коваленко, пі в чому не поступається 
суперникам по змаганню. Тут підготов
лено не одного класного спеціаліста. 
Комсомолець Валерій Руднєв є спеціаліс
том II класу. Він допомагає молодому 
воїнові рядовому Білку в оволодінні вій
ськовою технікою, під час спортивних 
тренувань. Чималі успіхи й у молодого 
воїна водія Софіснка.

воїнів.

В нашому підрозділі майже всі воїни — 
комсомольці. Коміїст комсомолу спою 
роботу спрямовував на ге. щоб кожний 
член ВЛКСМ до 50-річчя Радянської Ар
мії підготував гідпнй подарунок нашому 
святу. Нещодавно була проведена пере
вірка знання воїнами бойової техніки. 
Солдати заслужили високої оцінки.

Хід. бойової і політичної підготовки 
щотижня висвітлюється п кожній комсо
мольській групі в бойових листках. Ре
дактором одного з них є рядовий Мірош
ник. Ось і зараз на дошці висить бойо
вий листок, який він випустив. В ньому 
розповідається. як комсомольці несли 
караульну службу.

Групкомсоргамн воїни обрали
що відмінно несуть службу, є прикладом 
у навчанні і поведінці. Один із них — 
Дмитро Глушко. Хлопець досконало знає 
техніку, постійно забезпечує її безпере
бійну роботу До речі, його рідний брат 

• Петро теж відмінний спеціаліст.
ид Е ЛИШЕ в навчанні йдуть першими 
ь“ в підрозділі відділення сержантів 
Дрозденка і Коваленка. їх спортсмени 
не раз завойовували передові місця п 
частині. На першості з настільного тені- 
са, яка нещодавно закінчилась, друге 
місце лосів молодший сержант Давлет
шин. трете — рядовий Радченко. В лиж
ній естафеті на 10 кілометрів відзначився 
комсомолець Панаев. Він прийшов на 
фініш третім і перевищив норму друго
го спортивного розряду. Непогано про
йшли дистанцію також рядові Лутфул- 
лін і Самойлов.

Першорозрядника комсомольця Султа-

на Кемельбасва знають спортсмени не 
лише нашої частини, але н Кіровоград
ської області. Він — чемпіон частини з 
вільної боротьби. В секції, яку веде 
воїн, більшість спортсменів виконали 
II І II! розряди.

Кандидат у майстри спорту рядовіїй 
Ігор Фойгель виступав на першості об
ласті з шахів. В особистому заліку він 
зайняв друге місце.

Можна назвати ще ряд провідних 
спортсмеиіп підрозділу. Це — кандидат 
у майстри з велоспорту єфрейтор Гср- 
гель, першорозрядник з фехтування Па- 
насюк першорозрядник із стрільби Па- 
рнгін.

Спорт допомагає нам в службі, роинть 
нас витривалішими, загартованіиіими.

Комсомольці нашого підрозділу ДРУ; 
жать з учнями торговельно-кулінарної 
Ніколи. До свята ми разом підготували 
концерт художньої самодіяльності. Ч#с- 
то майбутні продавці бупають у нас в 
гостях, а ми у них. Разом проводимо 
КВВ, «Вогники», диспути. Ось і недав
но провели диспут «В чому краса душі 
солдатської».

Сьогодні неділя. Мої товариші готую
ться в місто Бачу, як старанно оглядає 
себе у дзеркало Петро Дрозд. Зрозумі
ло. він поспішає на побачення. Уже дру
гий рік, як він познайомився із дівчн- 
ною-кіропоградкою.

А ті воїни, яким сьогодні не випала 
черга йти у звільнення, займаються свої
ми справами. Рядовий Немойкін взяв 
баян. Навколо нього зібрались товариші. 
Валерій Руднєв пише листа на батькіз- 
шину, в Горлівку.

Сьогодні неділя. А завтра знову стане
мо на свої бойові пости. нестимемо 
службу, як того вимагає обов’язок перед 
Батьківщиною.

В. БОНДАРЕНКО, 
секретар комсомольської організа
ції підрозділу.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Про щолодшого 
сержанта Василя Бондаренка теж варто 
сказати кілька слів. Товариші поважають 
Василя за сумлінну службу.- дружню 
підтримку. Тож і не дарма обрали його 
своїм ватажком. Він був делегатом ок
ружної комсомольської конференції. Мо
лодший сержант Бондаренко — спеціа
ліст II класу, відмінник Радянської Ар
мії.

Юнак — наш земляк. У нашому місті 
живуть його батьки. До армії він на
вчався в школі рббітничої молоді Лі 1 і 
працював у телеателье, а згодом — ла
борантом на кафедрі фізики в колишньо
му філіалі Харківського політехнічного 
інституту.

ІЙШЛА
ІЗ НАВЧАННЯ
’наша

РОТА

Місто засвітило вогні. Ри« 
пить під ногами сніг. Наша 
рота йде з репетиції. І рап
том над вечірньою тишею 
злітає пісня. То ми підхопи- 
ли її, стройову пісню, Яку 
почав заспівувач. Хочеться, 
щоб вона летіла далеко-да
леко, через ліси і гори. До 
рідної Кіровоградщини. Ми
нуло більше року, як ми 
востаннє бачили з віконця 
вагона її безмежні стопи. А 
поїзд віз нас все далі й 
далі.

З усіх куточків країни з’Т- 
хались у нашу військову 
частину хлопці. Ми здружи
лись. Разом у навчанні, в 
походах, разом відпочиває
мо. Ось і зараз йдемо всією 
ротою з репетиції. Мимо 
гуртожитку педінституту. 
Дівчата з вікон махають 
нам. Гарні дівчата-сибіряч- 
ки. Але не ображайтесь, 
любії Наші степо в и ч к и 
кращі.

Солдатська пісня. Вона 
завжди допомагає в нелег
кій службі. Пам’ятаю, одно
го разу рота поверталася з 
багатокілометрового мар
шу. Втома валила з ніг. Та 
ось над ротою злинула піс
ня, і ми підняли голови.

Спасибі тобі, пісне!

А. КРУГІСЬКИЙ, 
військовослужбовець.

Далекий Схід. х

Взяв у руки баян рядовий Немойкін. 
В такі хвилини особливо згадуються 
дім, рідні, кохані.

Фото В. КОВПАКА.
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осоромимо!..
Лист воїнів-земляків

Ось уже другий рій, 
як ми, кірсвоградці, слу
жимо в армії. І хоч ми 
раніше не знали один 
одного, адже ми із різ
них районів області, за
раз нас здружило те, що 
ми — землями. Ми час» 
то збираємося разом і 
згадуємо свій степовий 
край, своїх товаришів, 
рідних.

Після демобілізації 
ми обов’язково повер
немось до своїх верста
тів, тракторів, у свої рід
ні місця. Нас зв’язує з 
ними почуття синівсько
го обов’язку. На кірово
градській землі ми на
родились і виросли. До
ма нас чекають батьки, 
рідні, друзі і, звичайно, 
наші чорноброві дівчата.

Радянські воїни разом 
з усім народом гідно зу
стрічаю т ь 50-р і ч ч я 
Збройних Сил. В ці свят
кові дні ми запевняємо 
вас, шановні земляки, 
що будемо служити від
мінно,
мо честь

У ВОЇНІВ-КІРОВОГРАДЦІВ

листі воїни на-

і.

(Закінчення, Початок на 2-й стор.).

ні, окривавлені тіла. Почувся глухий 
стогін:

— Пити!..
— Питні — знову прошепотів боєць.

СЕЛО НАЗВАЛИ
високо нестиме- 

степовиків.

Петро
Іван
Віктор 
єн ко,
ІЦЕЄВ, Микола ПІД
ДЯЧИМИ- та інші 
воїнн-кіровоградці.

БОГАЧУК, 
НАСІННИК, 

БАЛАКЛЕ- 
Василь КО-

ВІД РЕДАКЦІЇ, 
своєму 
діслалн вірші про наш 
степовий край, про сол
датську ратну пращо. 
Ми дякуємо наших зем
ляків за теплі рядки і 
щиро поздоровляємо їх 
в 50-річчям Радянської 
Армії і Військово-Мор
ського Флоту.

ГЕРОЙСЬКИЙ

відвик» ввірвалися в село Ашага-Джалі. 
На постаменті імена 19 танкістів, серед 
них і прізвища восьмії Героїв Радян
ського Союзу.

На "місці загибелі відважних воїнів 
споруджено пам’ятник. Одна із цент
ральних вулиць райцентру Саки носить 

ім’я «Восьми Героїв». Село 
Ашага-Джалі перейменова
но в Геройське. Ім’я нашого 
земляка Петра Велігіна ша
нують на -його *------- ----- 1
в селі Злинці 
ського району.

12 вересня

Це був Василь Єршов. Коли стемніло 
надворі, дівчата перенесли його до край
ньої хати. Ольга Григорівна Собко — 
мати письменника Вадима Собка — вря
тувала життя розвідникові. На тілі сол
дата було 10 вогнестрільних і 7 багнет
них ран.

А вночі в хату ввірвались гітлерівці. 
Бонн побачили Єршова. «Він мерт
вий», — сказала господарка. Німці по
спішали і залишили хату.

Так Василь Єршов був вдруге вирва
ний з лабет смерті.

Подвиги героїв не забули кримчани. 
В Піонерському сквері Сімферополя на 
гранітному постаменті стоїть танк. Лю
ди кажуть, іцо на ньому гвардійці-роз-

21.45 — Естафета новин. (М), 
22.30 — «Тоді став героєм 
солдат». Концерт ансамблю 
пісні і танцю Одеського вій
ськового округу. (Одеса).

СУБОТА, 24 лютого. 9.00 — 
Програма навчального теле
бачення. 11.00 — Художній 
фільм «Не зовсім вдалий 
день». 14.00 — Програма ка- 
льорового телебачення, при
свячена Радянській Армії й

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П'ЯТНИЦЯ, 23 лютого. 
Перша програма. ІОЛО — 
Художній фільм «Переклич
ка». (Кіровоград). 12.00 — 
«Нащадки слави». (М).
12.30 — «Па сторожі Бать
ківщини». Репортаж, при
свячений 50-річчю Радян
ських Збройних Сил. (М). 
17.00 — Урочисте засідання і 
концерт, присвячені 50-річ
чю Радянських Збройних 
Сил. (М). 21.30 — Художній 
Фільм «Перекличка». (Кіро
воград).

Друга програма. 10.50 — 
Для школярів. «Світить зі
рочка». (М). 11.30 — Сліда
ми легенди. (Ленінград). 
19.10 — «Палітра». На парті 
миру. (К). 20.00 — Пісня — 
воїнам. (К). 20.50 — Літера
турна вітальня. (К). 22.30 — 
«Тоді став героєм солдат». 
Концерт ансамблю пісні і 
танцю Одеського військово
го округу. (Одеса).

СУБОТА, 24 лютого. Пер
ша програма. 9.00 — Гім
настика для всіх. (М). 9.45
— Телеповини, (М). 10.00 —
«З днем народження». Му
зично-розважальна програ
ма. (М). 10.30 — Науково-
популярна програма «Здо
ров'я». (М). 1Г.0О — «Дже
рело». Фольклорний клуб. 
(М). 12.00 — Художній фільм. 
(М). 17.00 — Суботній ре
портаж. (К). 17.30 — «Піоне- 
рія». Тележурнал. (К). 18.00
— «Клуб кіномандрівників». 
(К). 19.00 — «Добрий день, 
Долипська». (Кіровоград).
20.30 — «На меридіанах Ук
раїни». (К). 21.00 — «Ритми 
року». Музично-розважаль
на програма. (К). 21.30 — 
«На вогник». (М). 23.15 — 
Першість світу з швидкісно
го бігу па ковзанах, (Шве
ція).

Друга програма. 19.00 — 
Художній фільм. (К).

Військово-Морському Флоту» 
(М), 15.30 — Фільм для д|. 
тей. 16.15 — Телевізійна га
зета. 18.00 — «Клуб кіно- 
мандрівників». (G в е р д- 
ловськ). 19.00 — Художній 
фільм «На семи вітрах».
20.30 — «На меридіанах Ук
раїни». (К). 21.00 — «Ритми 
року». Концерт. (К). 23.15 — 
Першість світу з швидкісно
го бігу на ковзанах. (ПІпе- 
ція).
Q ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ 

П’ЯТНИЦЯ, 23 ЛЮТОГО.
11.20 — Художній фільм
«Балада про комісара». 12.30 
— «На варті Батьківщини».

. Репортаж з вистаикЖ при
свяченої 50-річчю Радян
ських Збройних Сил. (М). 
18.15 — Телевізійний журнал 
«Радар». (М). 16.05 ■— Теле
візійний альманах «Подвиг», 
В передачі розповідається 
про подвиг морського де
санту в Миколаєві. 17.00 — 
Передача, присвячена 50-річ
чю Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Ф л оту. 
21.'15 — Естафета новин. (М).
22.30 — «Тоді став героєм^ 
солдат». Концерт ансамблю 
пісні і танцю Одеського вій
ськового округу. (Одеса).

СУБОТА, 21 лютого. 9.00 — 
Передача з Одеси. 11.00 — 
Телевізійний фільм для ді
тей «Зубожіле королівство». 
J2.00 — Фідьм-опсра «Сніг». 
17.00 — Передача з Одеси. 
18,00 — «Клуб кіпомапдріп- 
ииків». (Свердлопськ). 20.30 
«На меридіанах України». 
(К). 21.00 —- «Ритми року». 
Концерт. (К). 23.15 -- Пер
шість світу з швидкісного 
бігу на ковзанах, (Швеція).

м. Мала Виска.
аіяжа^

ЯКЩО ВІТЧИЗНА ПОКЛИЧЕ

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

«МОЛОДОИ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обхом» ЛКСМУ 
г. Кировоград.

батьківщині 
Маловнсків-

1950
Президія Верховної 
СРрР звернулась до 

з листом:
Володимире Борисовичу!

року
Ради 
бать-

ка Велігіна
«Шановний ___ _________ г_____ ,,
За повідомленням військового командування, 

Ваш син гвардії червоноарміець Велігін Петро 
Володимирович загинув смертю хоробрих у 
бою за Радянську Батьківщину. За геройський 
подвиг, здійснений Вашим сином Велігіпим 
Петром Володимировичем у боротьбі з німець
кими загарбниками, Президій Верховної Ради 
СРСР Указом від 1Г> травня 1944 року при
своїла йому найвищий ступінь відзнаки ■— 
звання Героя Радянського Союзу. Надсипаю 
Вам Грамоту Президії Верховної Ради СРСР 
про присвоєння Вашому синові звання Героя 
Радянського Союзу для збереження як пам'я
ті про сина-Героя, подвиг якого ніколи не за
будеться нашим народом. Голова Президії 
Верховної Ради СРСР М. Шверник».

Цей лист зберігають рідні Героя.
О. КОВТУН.

У коротку хвилину перепочинку між б.оямн 
боєць виймав Із речового мішка зошит, і на 
сторінки лягали рядки віршів. В них свіжо 
пахло димом атак, їх слова видзвонювали 
крицею, горіли ненавистю до ворога, квилили 
материнською тугою за сином, який героєм 
упав на полі борні.

Фронтові зошити. Читаєш їх, і постають пе
ред тобою грізні дні священної війни, думи 
молодого воїна, Ті думи — про рідний діу, 
про кохану, про передчасну материну сивину, 

поставив, як пролунала команда до бою. І час-Замислився боєць. Ще й крапки останньої не_______ , ...__ ,_________
то ту крапку дописувала ворожа куля, Тоді бойові товариші йшли битися з ворогом, жорсто
ко відплачували ворогові.

Сьогодні ми подаємо кілька віршів із фронтових зошитів наших земляків Івана Червоні- 
щенка, Івана Ісаєва та Євгена Рсгушевського.

Ми в цей час на Захід наступати 
Будемо з нестримним завзяттям, 
Бо сестра, дружина, батько й мати 
Там живуть знедоленим життям, 
їм. несемо на своїх багнетах 
Звільнення з марійських» кайданів, 
Не зупинить нас і відсіч вперта, 
Як би лютий Гітлер не хотів. 
Партії крилата мудра воля 
Нас веде вперед серед пожеж. 
Мінін та Суворов з нами в полі, 
І Богдан Хмельницький з нами теж. 
Зірхи п'ятикутної проміння 
Із Кремля показує нам путь, 
Свастики огидне павутиння 
Воїни радянські люто рвуть.

А быть может, за Доном-рекою
И сама ты в священном бою
Бьешся с подлой фашистской ордою 
За родную Отчизну свою.
Может, бьешь ты фашистского гада, 
Защищая Орел, Сталинград...
Знаю я; ты умрешь, если надо, 
Но в бою не отступишь назад.

Иван ЧЕРВОНИЩЕНКО.

СОЛДАТСКАЯ
ПЕСНЯ

С. Подужем’є. 
1943 р.

І. ІСАЄВ.

ГДЕ ТЫ?
Где ты, где ты сейчас, дорогая 
Черноока землячка моя.
Может, там ты, где Днепр протекает, 
Там, где кровью омыта земля.
Может быть, под кустами ракиты 
Ты склонилась сейчас над бойцом. 
Его грудь вражьей рулей пробита, 
Перевязана белым бинтом.

Солдатская песня, 
Задорная песня.

*Без песни солдат — не солд 
Она вдохновляет, 
Опа поднимает, 
Бывает, — звучит, как набат 
Солдат приуныл бы, 
Солдат загрустил бы 
Без песни любимой своей, 
Но в каждом есть взводе, 
Но в каждой есть роте 
Свои запевалы и свой соловей. 
О воинском долге, 
О Доне, о Волге 
В походе солдаты поют, 
А с песней —- дух крепче, 
И кажется легче 
Нелегкий их ВОИНСКИЙ труд.

Е. РЕГУШЕВСКИВ.

Прошу привітати мого 
друга Леоніда Зарембу, 
який служить зараз в Армії, 
Хай щастить тобі, солдате, 
в нелегкій, але почесній 
ратній праці.

Тамара ТЛРЛЩЕНКО, 
с. Надлак 
Новоархангельського 
району.
А Комсомольців педаго

гічного інституту Імені О. С. 
Пушкіна зв’язує давня і 
міцна дружба з воїнами 
військової частини міста Кі
ровограда. В цей святковий 
день від щирого серця ві
таємо їх з ювілеєм Зброй
них Сил, бажаємо відмінних 
успіхів у бойовій 1 ПОЛІТИЧ
НІЙ підготовці.

Комітет комсомолу 
Кіровоградського пед
інституту.

м. КІРОВОГРАД, 
8-Р1ЧНЛ ШКОЛА № 25 

ЛЕБЄДЄВУ О. О.
Шановний Олександре 

Олексійовичу!
Сердечно вітаємо Вас, 

ветерана Великої Вітчизня
ної війни, із славним юві
леєм Радянської Армії і 
50-річчям від дня народжен
ня. Бажаємо Вам нових 
творчих успіхів на педаго
гічній ниві.

Колектив вчителів 
і учні».

41 Любий наш сипку! По
здоровляємо тебе з 50-річ- 
чя.м Армії. Бажаємо міцного 
здоров'я, успіхів у службі. 

Батьки Слави Иро- 
копчука.

Ц Дорогі бойові побрати
ми! Під .час Великої Вітчиз
няної ВІЙНІ! і в мирні будні 
ви високо несли звання ра
дянського воїна. Вітаємо
вас із славним ювілеєм
Збройних Сил СРСР. Будь
те, як завжди, па пеоедньо- 
му х краї, виховуйте молоДь 
в дусі любові до нашої 
Батьківщини. до її Армії. 

Військово-наукове то- 
парнстао при Кіроао» 
ірадському Будинку 
офіцерів.

и м. Кіровоград, вул. Луночарсьного, 36. 
Телефони: редактора — 2’45-00, відпо 
Сдельного секретаря — 2-45-35, відді
лів — 2-45-36.

Ък 00092 ііїйго

ф ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

П’ЯТНИЦЯ, 23 лютого. 
.20 — «Теремок «Світля

чок». 15.50 — Дніпровські 
новини, 16.05 — Телевізійний 
альманах «Подвиг». В пе
редачі розповідається про 
подшіг морського десанту в 
м. Миколаєві. (М). 17.00 — 
Передача, присвячена 50-річ
чю Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Флоту.
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иа знімку: перед комплексними тренуваннями на стар 
говій позиції оперативно-тактичних ракет

Фото К. КУЛНЧЕІІКА. АПН.

ПОГОДА

Сьогодні й завтра слід чекати мінливу хмар
ність без опадів, вітер південний, помірний. Тем
пература повітря вдень — 0—5. вночі — 5—10 
градусів морозу.
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