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П’ять днів у столиці Радянсь
кої України полум’янів вели
кий Факел Слави учасників по
ходу по шляхах подвигів бать
ків. Він горів у серцях сотень 
юнаків і дівчат, для яких ки
ївський зліт став великою шко
лою політичного, трудового 
фізичного виховання.

Зібравшись у місті-герої Ки 
сві, напередодні піввікового 
ювілею ВЛКСМ, молодість на
шої країни рапортувала своїм 
батькам про результати похо
дів по місцях, де старші поко
ління радянських людей били
ся за владу Рад, відстоювали 
завоювання Жовтня, а тепер 
іде велике трудове змагання 
будівників комунізму. Вона ще 
раз заявила про свою безмеж
ну любов і відданість Комуніс
тичній партії Радянського Сою
зу і Радянському урядові, про 

(Закінчення на 2-й стор.).

ГО ОБКОМУ АКСИУ

G пересип J968 року. На військовій грі «Мала операція «Дніпро» з участю 
легатів IV Всесоюзного зльоту переможців походу комсомольців та молоді 
дорогах слави батьків, (фото внизу).

Серед почесних гостей на військовій грі «Мала операція «Дніпро» був льот- 
чик-космонавт Герой Радянського Союзу Герман Тяюв. Його тепло вітали учасники 
зльоту, (фото вгорі).

Фото М. РЕДЬКІНА, 10. МОСЕНЖНИКА. (Фотохроніка РЛТАУ).

УДИ Б ЗАРАЗ не по-
• їхав: до колгоспни
ків чи залізничників, до 
ремонтників чи автомобі
лістів — повсюди відчу
вається трудове напру
ження. І це 
л о, адже 

юнак і дівчина 
якомога вагомішими тру
довими дарунками зуст
ріти 50-річчя комсомолу і 
100-річчя від дня народ
ження В. І. Леніна.

Готуючись до цих дат, 
молодь не тільки славно 
трудиться, а й гартує себе 
духовно, виявляє великий 
інтерес до історії партії і 
комсомолу, до праць Во
лодимира Ілліча Леніна.

Зростанням інтересу до 
політичних знань обумов
лене і збільшення кіль
кості слухачів у гуртках, 
семінарах комсомольсь
кої політосвіти, в політич
них клубах. Якщо у мину
лому навчальному році в 
системі політосвіти підви
щували свій ідейний рі
вень 1123 чоловіка, то в 
наступному навчатися в 
гуртках і політичних клу
бах виявили бажання біль
ше 2400 юнаків і дівчат.

Готуючись до нового 
навчального року, багато 
попрацювали комі тети 

комсомолу колгоспів і під
приємств, знайомлячи мо
лодь з програмами гурт
ків і семінарів, вивчаючи 
смаки і попит молодих. 
Внаслідок цього народи
лися гуртки і клуби навіть 
в тих організаціях, де їх 
раніше не було. Торік на 
станції Помічній працюва
ло два гуртки, при ком
сомольських організаціях 
лікарні і дистанції зв’язку, 
тепер же — десять, в 
тому числі «Кругозір» при 
комсомольській організа
ції локомотивного депо, 
«Прометей» при комсо
мольській організації ва
гонного депо.

Велику увагу приділяє
мо політичному навчанню 
не лише працюючої мо
лоді, а й школярів. Якщо 
торік гуртки і політичні 
клуби працювали лише в 
окремих середніх школах, 
то тепер вони створені у 
всіх школах, в тому числі 
й у восьмирічних. В ос
новному учнівська молодь

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

ІНТЕРЕС
зрозумі- 

кожний 
прагне ЗРОСТАЄ

працюватиме за програ
мами гуртка «Наш Ленін
ський комсомол» і клубів 
«Прометей» та «Батьків
щина».

Зрозуміло, що успіх на
вчання у великій мірі за
лежатиме від пропаганд 
дистів, Комітети комсо-і 
молу при допомозі пар
тійних організацій підібра
ли на цю відповідальну, 
роботу досвідчених лю
дей. Це — керівники кол
госпів, спеціалісти сільсь
кого господарства і заліз
ничного транспорту, моло
ді вчителі. У переважній 
більшості вони члени пар-- 
тії, мають вищу освіту, 
багатьох 
гуртки очолили 
колгоспів. Так, 
імені Орджонікідзе

В 
господарствах 

голови 
в артілі 
> про

пагандистом голова О. О.

В ЮВІЛЕЙНИЙ 
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
РІК МОЛОДЬ ЩЕ 
ОХОЧІШЕ БЕРЕТЬСЯ 
ЗА ПОЛІТИЧНУ 
КНИГУ

Завалай, в артілі «Друж
ба» «Кругозором» керува
тиме голова правління 
колгоспу А. О. Кондратюк, 
семінаром «Молодь і сус
пільний прогрес» у кол
госпі «Перше Травня» — 
голова артілі А. В. Чирка.

До початку навчального 
року в сітці комсомольсь
кої освіїи залишається не
багато часу. І комітети 
комсомолу зважують зро
блене, щоб ке було про- 
рахунків, щоб у зсіх гурт
ках, семінарах і клубах 
молодь одержувала міц
ний політичний гарт.

М. ВОЛ У Й КО, 
секретар Добровслич- 
ківського райкому 
комсомолу.

КИЇВ, 9 вересня. (РЛТЛУ). Прапор IV Все
союзного зльоту учасників походу комсомоль
ців і молоді по місцях революційної, боно
вої і трудової слави радянського народу спу
щено в Києві. На урочистому шикуванні в 
палатковому містечку на березі Дніпра цю 
церемонію було доручено делегатам Бреста, 
Аіоскви, Ленінграда і Києва. Прапор зльоту 
передано молодим слідопитам Ульяновської 
області.

Жюрі зльоту підбило підсумки розшукової 
роботи молодих слідопитів. У числі перемож
ців — багато комсомольських організацій на
шої республіки. Так, за найбільш змістовну 
організацію походів премій удостоєні комітет 
комсомолу і туристська група Запорізького

ордена Трудового Червоного Прапора заводу 
»Комунар», комітет комсомолу ордена Леніна 
заводу «Арсенал» імені В. І. Леніна (м. Ки
їв), міськком комсомолу і міський штаб по
ходу міста Нікополя Дніпропетровської облас
ті, організація червоних слідопитів села Бо- 
рюковщннн Чернігівської області, Полтав
ський районний штаб походів у Полтавській 
області.

За створення кращого пам’ятника, обеліс
ка у число лауреатів увійшли комсомольська 
організація Одеського інженерно-будівельно
го інституту і Дарницька районна комсомоль
ська організація Києва.

Юнаки і дівчата прощаються з гостинним 
Києвом. Вони вирушать у поїздку по респуб-

ПРАПОР ЗЛЬОТУ
ліці. В містах і селах України відбудеться 
Тиждень дружби народів СРСР.

Протягом семи днів молоді посланці кра
їни зустрінуться з українською молоддю, ста
нуть учасниками інтернаціональних вечорів 
дружби, мітингів, присвячених 50-річчю Ле
нінського комсомолу.

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТОВІ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

ВІД УЧАСНИКІВ ВСЕСОЮЗНОГО ПОХОДУ 
КОМСОМОЛЬЦІВ ТА МОЛОДІ ПО МІСЦЯХ 
РЕВОЛЮЦІЙНОЇ, БОЙОВОЇ І ТРУДОВОЇ 
СЛАВИ РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ, 
ПРИСВЯЧЕНОГО 50-РІЧЧЮ ЛЕНІНСЬКОГО 
КОМСОМОЛУ

Ми, учасники Всесоюзного походу комсомольців 1 
молоді по місцях революційної, бойової і трудової 
слави радянського народу, зібравшись у місті-герої 
Києві на свій IV зліт напередодні п’ятдесятиріччя 
Ленінського комсомолу, звертаємося від імені міль
йонів юнаків і дівчат Країни Рад із словами щирої 
вдячності і синівської любові до рідної Комуністич
ної партії, її ленінського Центрального Комітету, Ра
дянського уряду.

Понад півстоліття майорить над світом Червоний 
прапор Жовтневої революції. Під цим прапором ра
дянський народ, керований ленінською партією, роз
громив полчища Антанти та білогвардійців, побуду
вав Дніпрогес і Магнітну, побудував соціалізм, пе
реломив хребет фашистській Німеччині, відновив з 
попелу зруйновані ворогом міста і села, успішно бу
дує нове комуністичне суспільство.

Ми горді усвідомленням того, що завжди на всіх 
етапах славної героїчної історії комсомол був бойо
вим резервом, вірним помічником Комуністичної пар
тії.

Своє 50-річчя Ленінський комсомол зустрічає удар
ними справами. Самовіддану працю, кипучу енергію 
і ентузіазм 23-мільнонна армія комсомолу віддає 
Батьківщині, партії, народові. Від імені всіх учасни
ків походу комсомольців і молоді по місцях рево
люційної, бонової і трудової слави радянського наро
ду ми заявляємо тобі, наша рідна ленінська партіє, 
що в житті, праці і навчанні ми й далі рівнятиме
мось на комупістів-ленінців, які є для нас прикла
дом стійкості і мужності, безмежної відданості ле
нінським заповітам, священним ідеалам революції.

Масовий патріотичний рух молоді, спрямований на 
вивчення і розвиток революційних, бойових і трудо
вих традицій нашої партії і радянського народу, — 
один з основних напрямків діяльності Ленінського 
комсомолу. Молоді робітники і селяни, ті, хто ва
рить сталь і вирощує хліб, воїни, що стоять па вар
ті Вітчизни, па варті соціалізму, і молодь, яка нав
чається, вийшли в цей похід, щоб набратися нових 
сил і знань із скарбниці духовного спадку наших 
батьків.

Похід комсомольців і молоді по місцях революцій
ної, бонової і трудової слави радянського народу 
став для молоді справжньою школою вивчення ленін
ської теоретичної спадщини, історії Комуністичної 
партії, Ленінського комсомолу, школою мужності і 
стійкості.

Кожен з нас, учасників походу, вбачає сьогодні 
свій обов’язок у тому, щоб свято берегти завоювання 
Жовтня, бути відданим і пильним бійцем партії, в 

першу-ліпшу хвилину бути готовим на подвиг в ім’я 
соціалістичної Вітчизни. На підступність ворогів, на 
їхні атаки проти країн соціалізму ми відповідаємо; 
нас не зломити, ми разом з партією і готові в першу- 
ліпшу хвилину виконати наказ Батьківщини!

Вся радянська молодь палко підтримує політику 
Комуністичної партії і Радянського уряду, спрямова
ну на рішучу відсіч імперіалізмові та відвернення 
світової війни, політику зміцнення співдружності 
країн соціалізму, згуртування комуністичного руху, 
всіх антиімперіалістичних сил світу.

Разом з рідною партією ми завжди були й будемо 
вірні ленінським заповітам боротьби з класовим 
ворогом за утвердження світлих ідеалів комунізму.

Радянський народ, все прогресивне людство го
тується урочисто відзначати 100-річчя від дня на 
родження Володимира Ілліча Леніна. Ми звертаємо
ся із закликом до всіх комсомольців, юнаків і дівчат 
вийти в похід по місцях, де жив і працював великий 
Ленін, по місцях, де здійснюються заповіти любимо
го Леніна.

Від імені учасників Всесоюзного походу комсо
мольців і молоді по місцях революційної, бойової і 
трудової слави радянського народу ми запевняємо 
ленінський Центральний Комітет Комуністичної пар
тії Радянського Союзу, що й далі свято виконувати
мемо заповіти великого Леніна, завжди і в усьому 
наслідуватимемо героїчні традиції партії і народу, 
кожен день і кожну годину віддаватимемо свою 
працю, знання в ім’я справи побудови комунізму.

Хан живе Ленінський комсомол — вірний помічник 
і бойовий резерв Комуністичної партії Радянського 
Союзу!

Хай живе наша любима соціалістична Батьків
щина!
Слава Комуністичній партії Радянського Союзу!
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(Закінчення. Поч. на 1-йстор.). 
свою готовність самовіддано 
захищати завоювання Жовтня.

Апофеозом зльоту став мі- 
тинг-маніфестація біля пам’ят
ника Володимирові Іллічу Ле
ніну, який відбувся 8 вересня.

Тисячі святково одягнутих 
киян прийшли ввечері на го
ловну магістраль міста — Хре
щатик. Транспаранти, барвисті 
панно, плакати розповідають 
про славні діла молодого по
коління Країни Рад. Урочисті 
(Зитми оркестрів переплітають
ся з мелодіями революційних 
і комсомольських пісень.

Колони делегатів зльоту пря
мують до пам’ятника В. І. Ле
ніну. Вони несуть Державний 
Прапор Радянського Союзу, 
прапори союзних республік, 
портрети керівників партії і 
уряду, лозунги. Попереду ко
лон — почесні гості: ветерани 
ленінської гвардії і комсомо
лу, учасники найважливіших 
будов перших п’ятирічок, ге
рої Великої Вітчизняної війни.

На площі біля пам’ятника 
вождю — величезний букет з 
живих квітів. Поряд з ним у 
почесній варті застигли воїни 
Київського гарнізону, а біля 
прапорів республік-сестер зай
няли місця юнаки і дівчата в 
національних костюмах наро
дів союзних республік.

Присутні тепло зустрічають 
керівників Комуністичної пар
тії і уряду Радянської Украї
ни товаришів В. І. Дрозденка, 
М. Т. Кальченка, О. Г1. Ляшка, 
М, О. Соболя, О. А. Титаренка 
П. Ю. Шелеста, В. В. Щербиць- 
кого, Ф. Д. Оачаренка, а та
кож першого секретаря ЦК 
ВЛКСМ " "
першого 
Президії 
УРСР С. О. Стеценка, 
ників Голови Ради Міністрів 
УРСР С. М. Андріанова, І. Д. 
Степаненка, П. Т. Тронька, пер
шого секретаря Київського об
кому КП України Ф. П. Голов- 
ченка, командуючого війська
ми Червонопрапорного Київсь
кого військового округу гене
рал-полковника В. Г. Кулико- 
ва, секретаря Київського міськ
кому партії В. О. Бойченка, го
лову виконкому Київської 
міськради В. О. Гусєва, членів 
бюро ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ,

Є. М, Тяжельникова, 
заступника Голови 
Верховної Ради 

заступ-

прапори, 
в руках 

СРСР, 
Радян- 
Союзу 

Титова.
з ним
н т и —

представників партійних, ра
дянських І громадських органі
зацій, ветеранів партії і ком
сомолу, відомих воєначальни- 

• кіп, почесних гостей зльоту.
Над площею лунають срібні 

звуки фанфар. «Слухайте всі!».
Мітинг, присвячений закрит

тю Всесоюзного зльоту черво
них слідопитів відкриває пер
ший секретар ЦК ЛКСМ Ук
раїни О. С. Капто.

Під звуки урочистого маршу 
вносяться 
ВЛКСМ 
монавта 
Героя 
ського 
Г. С. 
Поруч 
аси с т е 
Герої Соціаліс
тичної Праці 
комбайнер ка- 
захстанськ ого 
радгоспу «Зо
ря» Василь 
Скриль, і брига
дир київських 
будівельни к і в 
Ганна Сіра.

Почесний ре
волюційний Чер
воний прапор, 
вручений ВЦВК 
бригаді Котов- 
ського, прапор 
під яким бився 
Микола 
ровський, 
проводять 
рой громадян
ської війни ге
нерал лейте
нант В. Д. Кру- 
ченкін і вете
ран партії, учас
ник трьох ре
волюцій В. О. Бородавкін.

Прапор легендарного Ком- 
сомольська-на-Амурі несуть 
його першобудівник М. М. 
Скляренко і прославлена ук
раїнська п’ятисотенниця М. С. 
Демченко.

Червоний прапор 24 гвардій
ського полку Панфіловської ди
візії в руках Героїв Радянсь
кого Союзу льотчиці М. П. 
Чечньової і віце-адміра л а 
Г. М. Холостякова. Біля почес
ного прапора Шорт-Андинських 
цілинників — рисовод радгос
пу «ЗО років Казахстану» Гуль- 
шат Абайдільдаєва і робітник 
ленінградського заводу «Зна
мя труда» Володимир Кретов.

До пам'ятника прямують ко
лишній чапаєвець, генерал-пол
ковник артилерії, Герой Радян
ського Союзу М. М. Хлебни
ков, ветеран червоного коза
цтва, генерал-лейтенант Г. І. 
Карпезо і один з зачинателів 

Прапор
льотчика-кос-

руху ударників у 30-х роках 
О. Г. Стаханов, В їх руках — 
червонозоряна будьонівка, ка
валерійська шабля і відбійний 
молоток.

Зведений хор виконує пісню 
«Ленін завжди живий»л Піоне
ри кладуть до підніжжя па
м’ятника дорогому Іллічу п’ят
десят корзинок з червоними 
трояндами. Наймолодші жите
лі міста-героя вручають керів
никам партії і уряду республі
ки, а також почесним гостям 
букети яскравих гвоздик.

Київ, 5 вересня 1903 року. IV Всесоюзний зліт учасників походу комсомольців і молоді 
по місцях революційної, бойової і трудової слави радянського народу, присвячений 50-річчю 
Ленінського комсомолу.

На фото внизу: учасниця форсування Дніпра в роки Великої Вітчизняної війни, колишній 
і з учаспи-санінструктор Герой Радянського Союзу Марія Захарівна Щербачснко розмовляє 

нами зльоту.

На Хрещатик вливається ко
лона молоді в костюмах рево
люційних солдатів і матросів, 
червоногвардійців та будьон- 
нівців. За нею ідуть, неначе 
символізуючи трудову доб
лесть будівників Магнітки, 
Дніпрогесу, Турксибу і Хар
ківського тракторного, юнаки 
й дівчата в робочих спецівках. 
Наступна колона відображає 
подвиг радянського народу у 
Великій Вітчизняній війні.

Учасники святкового походу 
несуть макети п’яти орденів, 
яких удостоєний Ленінський 
комсомол, прапори орденонос
них комсомольських організа
цій країни.

З строю виходять представ
ники молодих робітників, кол
госпників, трудових резервів, 
студентів і воїнів. Перед па
м’ятником засновникові Кому
ністичної партії і Радянської 
держави вони дають клятву на 

вірність заповітам великого Ле
ніна, революційним, бойовим і 
трудовим традиціям старших 
поколінь. Вони приймають з 
рук ветеранів символи комсо
мольської доблесті.

— Дорогі друзі, сини наші і 
внуки, — говорить юнакам і 
дівчатам Г. І. Карпезо. — Бу
дьонівка, шабля і відбійний 
молоток дорогі нам. З ними 
ми ходили на бій, на працю і 
перемагали. Будьте гідними 
слави батьків і дідів, бережіть 
завоювання революції.

(Фотохроніка РАТАУ).

мітингу 
член 

перший

До присутніх на 
звертається з промовою 
Політбюро ЦК КПРС, 
секретар Центрального Комі
тету Комуністичної партії Укра
їни товариш П. Ю. Шелест. 
Його промова була вислухана 
з великою увагою і не раз пе
реривалась тривалими оплес
ками.

Слово надається першому 
секретареві ЦК ВЛКСМ €. М. 
Тяжельникову. Від імені учас
ників зльоту він тепло й сер
дечно дякує Комуністичній 
партії і Радянському урядові 
за батьківське піклування про 
молодь, висловлює глибоку 
вдячність партійним, радянсь
ким і громадським організаці
ям республіки, усім трудящим 
міста-героя Києва за велику 
допомогу в проведенні завер
шального етапу походу по міс
цях слави батьків.

Він повідомляє, що рішенням 
бюро ЦК ВЛКСМ за велику ро

Аботу по ПІДГОТОВЦІ і проведен
ню зльоту нагородило Почес
ними грамотами Українську 
республіканську, Київську об
ласну, міську і районні комсо
мольські організації м. Києва, 
а також Червонопрапорний 
Київський військовий округ. 
Грамотами ЦК ВЛКСМ нагород
жена велика група партійних, 
радянських, профспілкових і 
комсомольських працівникіз, 
почесних гостей, ветеранів 
партії і комсомолу, воєначаль
ників, героїв війни і праці.

Четвертий Всесоюзний зліт 
показав, відзначає промовець, 
що похід по місцях подвигів 
старших поколінь є великою 
школою ідейного загартування, 
виховання переконаних бійців, 
готових в будь-яку хвилину 
стати на захист соціалістичних 
завоювань, виконати свій ін
тернаціональний обов’язок. 
Зліт ще раз продемонстрував 
нерозривну наступність поко
лінь, зрослу політичну і трудо
ву активність радянської моло
ді, її монолітну згуртованість 
навколо Комуністичної партії 
та її Центрального Комітету.

Зліт закінчується, говорить 
далі Є. М. Тяжельников, але 
похід триває. Його новий етап 
буде присвячений 100-річчю з 
дня народження найдорожчої, 
найближчої нам людини — Во
лодимира Ілліча Леніна.

Учасники мітингу з величез
ною одностайністю приймають 
текст листа Центральному Ко
мітетові Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

На знак безмежної любові і 
вірності В. І. Леніну було вирі
шено покласти до Мавзолею 
Ілліча вінок від делегатів зльо
ту, який буде доставлено в 
Москву по маршруту: Полтава 
— Харків — Бєлгород — 
Курськ — Орел — Тула.

Представники всіх союзних 
республік обережно несуть на 
руках вінок і кладуть його на 
прибулий сюди бронетранспор
тер.

Всі учасники мітингу натхнен
но співають партійний 
«Інтернаціонал».

Звучать здравиці на 
рідної Комуністичної 
радянського народу, 
кого комсомолу, 
лине могутнє 
«Ура!», «Слава!».

Над вечірнім Києвом, над то
полями, що обрамляють мону
мент вождю, злітають гірлян
ди різноколірних ракет. Гри
мить артилерійський салют. В 
промінні прожекторів гордо 
височить пам’ятник В. І. Лені
ну. По всьому Хрещатику па
лають яскраві вогні святкових 
факелів.

ГІМН

честь 
партії, 

Ленінсь- 
У відповідь 

тисячоголосе

(РАТАУ).

г

ЧИТАЧ ПРОДОВЖУЄ 
РОЗМОВУ 
«ДУМА ПРО ВИСЬ».

Гаї—берегам!
Своєчасно газета під

няла питання про бо
ротьбу з водною еро
зією і боротьбу за збе
реження природних ба
гатств. Хочу поділитися 
своїми думками відносно 
цього.

В межах нашого міста є 
дві річки: Інгул і Суго- 
клея. Але спробуйте прой
ти їхніми берегами. Не 
вдастьсяі Вони захоплені 
приватними городами. Цс 
стосується району Бобри- 
нецького шосе, рогу ву
лиці Транспортної.

Я вважаю, що потрібно 
на всьому протязі очис
тити береги річок під го
родів (принаймні, хоч в 
межах Кіровограда) і на
садити дерева.

Біля парку Перемоги, 
там, де кінчається Арнау
тове, теж слід зробити 
деревонасадження. Бо 
там береги порізані яра
ми.

С. БОНФЕЛЬД, 
вчитель.

Залізничники— 
мільйонери

Новий рапорт надійшов у 
міськком комсомолу від МОЛО
ДИХ залізничників Знам’янки. 
Комсомольсько - МОЛО дІ ж н і 
бригади 1. Дерипаса та В. Ли
патова провели з початку ро
ку 1700 великовагових поїздів. 
Понад план перевезено 1,8 
мільйона тонн народногоспо
дарських вантажів, зекономле
но 00 тисяч кіловат-годин 
електроенергії та 15 тонн ди
зельного палива. Першість 
серед машиністів локомотив
ного депо утримує Іван До- 
лок. Він. має на своєму ра
хунку 150 тисяч тонн ванта
жів, перевезепнх понад зав
дання.

О. КРЮК, 
зав. оргвідділом Знам‘- 
янського міськкому ком
сомолу.

пуємо па 130 процентів. А в 
Леоніда Мельника, Катерині! 
Клнмчук і НаташІ Лупинос 
Ще вищі показники. Няні 
бригада вже працює в раху
нок жовтня. Тож річне зав
дання ми викопаємо ще до 
ювілею Ленінського комсомо
лу.

Висока і якість продукції. З 
початку року вже заощадже
но матеріалів, мастил, елект
роенергії та інструменту біль
ше як на 150 карбованців.

К. УФІМЦЕВА, 
член КОМСОМОЛЬСЬКО-МО
ЛОДІЖНОЇ бригади тока
рів мсханоскладального 
Цеху № з завОду вЧер
вона зірка».

М. Кіровоград.

Скоро 
новий рік

Пригадується минулий рік. 
Годі бригада Наташі Лупи
нос, в якій я працюю, домо
глася Підвищення продуктив
ності праці на два проценти. 
Непогано. Але підходив юві
лейний КОМСОМОЛЬСЬКИЙ рік. І 
Р’ччя °ЛСВЛКСМ₽Іип1двїщІГ®; 

лиД :Рцього- зобов’яза- 
вати пл’“ за°дап«я викопу
вати не менше як па ПП 
5^ 33 десять мі

дання. ЄРШПТ” річпе *ав-

усп,шио япконує- 
сокаЗмшІ7НВ,псть праці ви* а- Змінні завдання вико-

Ферма 
трьохтисячний^
ТД Н3 Наи,'Й МОЛОЧНО-
мпнп Н " Фермі залишився 
“а"Аат переможця ювілейно- 

іагання. з початку року 
вжс е близько 2600 

трьохтиг? молока- До загону 
Раїгя А 2ИНЦЬ стали ДОЯРКИ 

АлГмова, Євгенія Рудь, 
ГОПе?с?ЧУ^0ПСЬКа’ МаР‘Я ВаС’ 
ковська. Євгенія рудь до кін- 
аплп р?ку сподівається мати 4000 кілограмів молока.

О. ХИТРУК, 
групко.мсорг КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНОЇ молоч
но-товарної ферми кол- 
оспу «Мир» Гийворон- 

ського району.



їй вересня 1968 року - „Молодий комунар“ З етор,- —■—

Є ВВУК У СЕМЕНА КАЮРА
Мабуть, кожен комсо

молець, кожен юнак і 
дівчина нашої області ду
же добре знають славне 
революційне село Ка- 
ніж. Адже цього року 
ми всі відзначали 50-річ- 
чя повстання проти ав- 
стро-німецьких окупан
тів у 1918 році. До неза
бутніх могил хоробрих 
повстанців, що полягли у 
нерівному бою, поклали 
вінки і Кіровоград, і Но- 
вомиргород, і інші міста 
й села.

Зоряна слава батьків 
ніколи не згине в віках.

До ЮО-РІЧЧЯ
еіддня народження
їв. і. Леніна

Та й тоді і тепер не зни
кало питання: а що зро
били, що роблять онуки? 
Чи множать вони ту нев
мирущу славу?

Комсомольську органі
зацію колгоспу імені Ле
ніна очолює Олександр 
Армаш. Ми й звернули
ся дз нього із питан
ням.

МОЛОДІ ПРО ІЛЛІЧА
Кожному юнакові П дівчині, які вступають до лап героїчної 

комсомолі! України того року, коли весь радянський народ від
значатиме 100-річчя від дня народження Володимира Ілліча Ле
ніна, разом з комсомольським квитком вручатиметься мі
ніатюрне подарункове видання «Завдання Спілок молоді». 
Оригінально оформлену книжечку з промовою вождя революції 
на III з'їзді РКСМ випустить у світ республіканське видавницт
во «Молодь».

Для молодих читачів видається низка творів про Ілліча, про 
його життя і революційну боротьбу в ім’я народу. Серед них 
збірка юнацьких листів Володимира Ілліча до матері «Твій 
В. Ульянов», збірка оповідань про зустрічі В. 1. Леніна з діть
ми і юнаками «На все життя», повість В. Кноблоха про петер
бурзький період життя Леніна «На берегах Неви».

(РАТАУ).

Олександр, невисокий, за
смаглий, зібравшись із дум
ками, відповідає:

— Найперш я хотів би ска
зати про те, хто наші ком
сомольці. Цс дуже важливо. 
Всі вони — трудівники, всі 
на бойових постах, на трудо
вій вахті. П’ять дівчат на 
фермах. Доярками. їх зна
ють і шанують усі; на кол
госпній Дошці пошани деле
гат районної 1 обласної ком
сомольських конференцій Зі
ва Добровка. І цього року во
на має від своєї групи висо
кі надої, в числі перших...

Так. Артіль імені Лені
на по надоях молока —— 
одна з перших у Ново- 
миргородському районі...

Наша розмова продов
жується в полі.

— Тут, — говорить 
Олександр, — трудились 
і наші комсом о л ь ц і- 
трактористи Микола Бі- 
лопольський, Василь Ур- 
сатій, Віктор Геращенко. 
Була засуха, а вибороли 
високі врожаї всіх куль
тур.

Він змовкає. Від села 
мчить машина. Зупиняє
ться. З неї зіскакує висо
кий білявий хлопець.

— Знайомтесь. Наш 
водій, комсомолець.

— Віктор Капріор.
— Віктор? Внук С ем е н а 

Капріора? Внук того повстан
ця, кого австро-німецькі оку
панти повісили на крилі віт
ряка?

— Так, — схвильовано від
повідає він. І змовкає. Неда
леко на невисокій степовій 
могилі — вітряк. На ньому 
меморіальна дошка...

— Я щодня тут їжджу. — 
тихо говорить Віктор... — Я 
горджуся своїм дідом... 1 мс- 

ні завжди хочеться теж 
багато зробити для людей...

— Отакі всі наші чет
веро комсомольців-шо- 
феріц.

Всі не лише працю
ють, а й вчаться у вечір
ній середній школі, сам 
секретар вчиться заочно 
в Бобринецькому сіль
ськогосподарському тех
нікумі на агрономічному 
відділі.

... На постаменті — 
бронзовий Ленін. Біля йо
го підніжжя — квіти і 
квіти. 1 трохи далі — про
мовистий стенд. На ньо
му — п’ять орденів. І 
п’ять малюнків, що зо
бражують подвиги ком
сомолу.

— Ідемо на подвиг шос
тий, — твердо говорить сек
ретар. — Я г.же казав — ми 
маємо найвищі надої молока 
по району. Вибороли урожай 
зернових по 21 центнеру з 
гектара. Буряки дадуть по 
250-270 центнерів. Пдс зраз
ково й сівба. Повний поря
док на фермах.

— Підготовка добра. 
Але, як кажуть, не хлібом 
єдиним живе людина.

— Розумію. Підготовка 
до ювілею Спілки — це й 
підготовка до 100-річчя від 
дня народження В. І. Ле
ніна... Ми продовжувати
мемо вивчення біографії 
Ілліча. Ми всі читаємо 
книги, де показано ді
яльність В. І. Леніна і йо
го соратників... Ми — са
мі бачите — любовно до
глядаємо його пам’ятник. 
Не в’януть живі квіти і на 
могилах полеглих воїнів... 
Добре працює вечорами 
і наш хоровий гурток. Ми 
вже виступали з концер
тами в Панчевому, Весе- 
лівці, Шпаковому, Ново- 
миргороді. Зараз розу
чуємо революційні пісні, 
пісні, що їх любив Ілліч.

М. СТОЯН, 
наш позаштатний ко
респондент.

с. Каніж 
Новомиргородського 
району.

А

Вони ЗВІЛЬНЯЛИ КІрОВО- 
градщину.

Зліва направо (сидять): 
командир взводу лейтенант 
Іван ГУСЄВ, командир са
перної роти лейтенант Ана
толій БИСТРОВ, лейтенант 
Євген ДЕРИЧ (стоїть а 
Центрі).

Посуха цьогорічного літа обійшла учнівську виробничу ділянку Богданівської 
середньої школи. Не сама, звісно. Просто учні вступили у двобій з погодою. 1 вийш
ли переможцями. По 35 центнерів пшениці сорту смиронівська-808» з гектара зібра
ли, високі врожаї сої, гороху, ячменю. Соняшник теж на славу вродив. Більше 20 
центнерів з гектара очікується.

Задоволені 1 члени бригади, І вчитель виробничого навчання Дементііі Григоро
вич Черниш.

Фото А. ДІБРОВНОГО.

Рядки ленінградської поетеси Ольги 
Берггольц «Ніхто не забутий, ніщо не 
забуте» стали крилатими. З ними йдуть 
на пошуки невідомих героїв юні слідопи
ти, вони горять на червоних полотнищах 
під час зусірічей ветеранів війни, вони 
викарбувані на п’єдесталах обелісків і 
пам’ятиків. В далекому казахському 
кишлаку і в селі над Дніпром, у містах 
індустріального Уралу і в Прибалтиці 
війна забрала кращих синів і дочок. Над 
їх могилами пломеніють червоні зорі Віч
ної слави, сюди приносять люди квіти 
пошани і глибокої любові. Навіки стала 
рідною кіровоградська земля для росія
нина Миколи Нікітіпа, грузина Качулії, 
білоруса Валентина Сигедсцького. Віч
ним сном сплять вони під голубим її не
бом. Про їх героїчні подвиги розповідав 
на сторінках «Молодого комунара» пол
ковник запасу В. Повійчук. Загинув 
смертю героя в рідному краї наш земляк 
старший лейтенант Красиюков (Красно- 
щок).

Згадував він також і про лейтенанта 
Г. Чумакова, який звільняв наш край, а 
потім з боями дійшов до Берліна. І ось 
з Казахстану, з обласного центру Ураль
ська до редакції надійшов лист. Надіс
лав його підполковник запасу Г. ГІ. Чу
маков. Він пише:

«Мені надіслали пашу газету, п якій роз
повідається про моїх однополчан. Хбчу внес
ти деякі уточнення. Прізвище командира ро
ти Анатолій Бистров (в газеті — Безчаснов). 
Він загинув 9-го січня 1941 року І похований 
на сільському кладовищі в селі Казарня. 
Прізвище старшого лейтенанта (на фото — 
в першому ряду) — Краспощок.

Сапери нашої частини чимало зробили для 
успішного звільнення Кіропоградщини.

З жовтня 1943 року по січень 1914-го ми 
супроводжували танки 1 мотопіхоту, ремон
тували дороги, будували мости, обладнува
ли команди! пункти. Часто нам доводилося 
діяти з автоматом в руках. Пам’ятаю, на 
роз’їзд! Диківка ми тримали оборону з обох 
боків залізниці. Весь день 5-го грудня йшоп 
бій, а під вечір фашистів було вибито Із се
ла. Пішов сніг. Сацеои просувались балкою 
до роз’їзду. Вночі зайняли оборону, а на ра
нок нас контратакували гітлсріпські танки 1 
піхотинці на бронетранспортерах. Бій був 
жорстокий. В цьому бою загинув мій това
риш командир взводу молодший лейтенант 
Микола Нікітін. З ним ми завжди йшли в бій 
пліч-о-пліч, у хвилини перепочинку вкрива
лись однією шинелею...

Через два дні наші війська звільнили Зна
м’янку».

Незабаром до редакції надійшов лист 
з радгоспу імені Димитрова Устинівсь- 
кого району. РІого автор Олександр Ду- 
ріцин пише: «Жаль, що в газеті не вка
зано точно прізвище старшого лейтенан
та (Красиюков чи Красноіцоков). На 
фото теж важко впізнати

В селі Лаврівка Долинського району 
живуть батьки, син яких не повернувся 
з війни. Він також був офіцером, пріз
вище його Олександр Сергійович Крас-

ноток. До цього часу баїькн нічого про 
нього не знають.

Можливо, Красиюков (Краснощеков) 
і є О. С. Красноіцок?»

Прізвище в обох листах співпадало. І 
з редакції лист полетів у далекий 
Уральськ, в якому залінувалось, чи не 
пам’ятає Г. Чумаков імені свого одно
полчанина. Відповідь не забарилась. 
Г. Чумаков писав: «На жаль, імені і 
по-батькові старшого лейтенанта Крас
нощока я не пам’ятаю. З ним я служив 
з травня 1943-го року до початку 1944- 
го. Потім вій був переведений в іншу 
частину. До цього він брав участь у бо
ях під Сталіиградом. Загинув він під 
час рейду в Малу Виску і похований в 
селі Казарпі. Ного могила знаходилась 
поруч з могилою підполковника Лаза
рева і лейтенанта Бистрова. Я був на 
кладовищі в січні 1914 року. Могила 
старшого лейтенанта Краснощока була 
огороджена штахетником, олівцем був 
напис «Ст лейтенант Краспощок». Па
м’ятаю, говорили тоді, що він родом з 
Кіропоградщини і десь недалеко його 
ді м».

Більше нам нічого не вдалось дізна
тись про старшого лейтенанта Красно
щока. Можливо, він і є Олександр Сер
гійович, батьки якого живуть d селі 
Лаврівиі Долинського району.

Ми звергаємось до всіх, хто воював 
разом з О. С. Краснощоком, допомогти 
нам встановити, чи старший лейтенант 
Краспощок, то похований в селі Казар- 
ня, Олександр Сергійович Краспощок?

Вчитель Маловисківської школи О. 
Ковтун писав у «Молодому комунарі» 
про нашого земляка розвідника Івана 
Одарчепка Ця розповідь про відважно
го бійця, як і багато інших, не зали
шилась непомітною. Від військовослуж
бовця Анатолія Ухова надійшов лист з 
Черкас:

« Є у мене друг Олександр Іванович Одар- 
ченко. В роки війни батько Сашка загинув. 
Відтоді багато минуло часу. Син героя вже 
сам став батьком, працює зараз шофером в 
колгоспі імені Калііііна Повоукраїнського ра
йону. Він нічого не знав про останні хвилини 
життя свого батька, але не втрачав надії, що 
хтось Із батькових однополчан знайдеться. 1 
ось одного разу о селі заговорили про те, 
що «Молодий комунар» надрукував спогади 
про Івана Одарчепка. Чи не про батька 
Сажкового тз розповідь? Можливо, відгук
неться хто з однополчан і доповнить розпо
відь О. Ковтуна?»

Ось і все, про що розповіли три листи 
до редакції. В них одне бажання •— 
знайти невідомих героїв, установити їх 
імена Тож і звертаємось ми до учасни
ків операції «Пошук», до однополчан 
старшого лейтенанта Краснощока та 
Івана Одарчепка допомогти батькам ді
знатись про свого сива, а синові — про 
батька.

ШТАБ ОПЕРАЦІЇ «ПОШУК».J
ЧЕКАЮТЬ НОВОСЕЛІВ

Край 
скарбів

Якось О.М. Горький говорив 
сибірякам:

— Ширше, братці, беріть, 
глибше заглядайте, адже Си
бір — країна з великими го
ризонтами.

Далекоглядність письменни
ка підкріплює сьогодення. 
Для прикладу можна взяти 
Тюменську область. її площа 

1 дорівнює території Франції.
І Іспанії та Австрії, разом 

узятих.
Якщо проїхати по області 

з півдня на північ, то побу
ваєш у помірному 1 поляр
ному кліматичних поясах, 
побачиш величну тайгу, лісо
тундру з її березовими острів
цями, саму тундру та просто
ри Північного Льодовитого 
океану.

Це-край нафти 1 газу. Вже 

в 1970 році тут намічено до
бувати 25 мільйонів тонн 
нафти і понад 20 мільярдів 
кубічних метрів газу. Взагалі 
в Західно-Сибірській низови
ні казкові багатства.

Щоб освоїти названі скар
би, в області ведеться вели
ке будівництво. Центром цього 
наступу стало місто Сургут, 
якому нинішнього року спов
нюється 375 років.

Місто розташоване на бере
зі могутньої Обі. Невдовзі 
через нього пройде одна з 
крупних залізничних магістра
лей. Повітряні лінії зв’язують 
Сургут з Тюменню, Свердлов- 
ськом, Омськом та Іншими 
промисловими центрами.

Найпотужнішим підприємст
вом тут є трест «Сургутгаз- 

буд». Тільки в 1968 році він 
мас освоїти понад 25 мільйо
нів карбованців. На ньому 
вжо сьогодні трудиться близь
ко 2 тисяч будівельників. 
Треба ж значно більше: трест 
буде розширятися. Тому ми й 
запрошуємо до себе па роботу 
юнаків та дівчат з України 
і, зокрема, молодь КІрово- 
градщини.

Для них зразу по приїзду 
надаємо добро обладнані гур
тожитки. Сімейні забезпечую
ться квартирами протягом ро
ку.

Хто немає ніякої професії, 
може набути її за 3-й міся
ців на курсах при учбовому 
комбінаті тресту. За час нав
чання виплачується стипендія 
розміром понад 110 карбован-

ціп на місяць. Видається од
норазова допомога в розмірі 
трьохмісячпого окладу робіт
никові та 25 процентів цієї 
суми кожному члену його 
сім’ї. „

Під час роботи до основної 
зарплати додається 70 процен
тів (поясний коефіцієнт). За 
кожен наступний рік перебу
вання в тресті додається ще 
по 10 процентів.

Надається додаткова від
пустка па 12 робочих днів.

В Сургуті діє філіал Тюмен
ського Індустріального Інсти
туту з вечірнім І заочним від
діленнями. Скоро відкриється 
нафтовий технікум. Є кіль
ка шкіл робітничої молоді 
та музична школа.

В місті працює телецентр 
«Орбіга».

Паш край завжди до впо
доби рибалкам, мисливцям. 
Багатий він також різними 
ягодами, грибами. Картопля, 
капуста, цибуля, огірки та по
мідори за смаком но гірш! 
українських. 1, мабуть, не ви
падково тут давно прижилися 
О. Н. Кравчук з Дніпропетров
ська, В. Г. Бондаренко з Пол
тавщини, П. Л. Коноваленко з 
Києва та багато інших. За
раз вони відомі люди в Тюмен
ській області.

Багатий Сибір чекає 1 гос
тинно зустріне новоселів.

В. ВОЛКОВ, 
старший інженер відділу 
кадрів тресту «Сургутгаз- 
буд».
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Е ТАК ДАВНО шанувальники 
поетичного слова познайоми
лися з першою збіркою віршів 
Володимира Базилевського «Ят- 
рань». Свідченням позитивної 
оцінки було те, що на сторінках 

обласних і республіканських газет з’я
вилася не одна, а кілька рецензій. Ви
словлювалися іноді цілком протилежні 
думки. То є заслуга автора, коли навко
ло його твору «схрещуються мечі».

І ось на полицях книгарень з’явилося 
нове видання нашого земляка — «Рів
новага» (Дніпропетровське видавництво 
«Промінь»). Вже з першої сторінки ав
тор починає свою сповідь:

Взяла байдужість у полон мене, 
І я жбурпув життя своє на ваги. 
1 вирішив тверезо: головне — 
Ніколи чс втрачати рівноваги.

Так думалось... Та бурі крутія
Враз підхопила — 1 в мої долоні 
Сипнули дні, як вишні, вогнедзвонві... 
Спіткнулось серце.

Захитався я.
Цікаво. Цікаво тим, що відчуваєш від-
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вертість, а разом з нею і правду, а ко
ли так — почнемо гортати книжку...

Які ж проблеми, соціальні звучання 
має «Рівновага»?

Для віршів Володимира Базилевсько- 
го притаманні мотиви неспокою, бороть
би «за твердження творчого начала, 
як найвищого бияву людської краси». 
Ліричний герой віршів не знає прото- 
реної життєвої дороги, але далекий і 
від стежки, яка може звести на манівці. 
Він, герой, як дерево проти вітрів: бу
ває, що й гнеться, але не згинає голови, 
тріщить, але міцно стоїть на землі. 
1 не випадково від вірша до вірша яс
ніє шлях до складного лабіринту люд
ської душі, відчутний ритм боротьби, 
мислі, пошуку. Автор не залишається 
байдужим (а з ним і читач) до того, яки
ми очима дивиться на світ його ровес
ник, чим він живе.

За білим муром — таїна глибока, 
Де сходять хлібороби і поети;
За білим муром — молодість планети, 
Будуччини нсвпиірсиі кроки, — 

пише поет. «Від зорі до зорі відпочинку 
нема...». Ні його другові-журналістові, 
ні поету, ні їх спільній музі — праці. І 
в цьому, мабуть, вся суть життя, суть 
творчості.

Ось лише одна деталь з «Поеми білої 
ночі». Героїня твору Олеся розмовляє

з своїм коханим, який загинув від воро
жої кулі, став її відчаєм, а в очах лю
дей — проріс обеліском... Давно то 
було, але жінка досі чекає свого судже
ного, веде розмову з його тінню. Чи
таєш ці рядки без особливих емоцій, бо 
щось подібне вже стрічалося і в пое
зії, і в прозі... Та ось — фінал. Як ви
бухівка, як прапор:

Приречений я долею стояти,
Із зброєю в руках і денно й нічно, 
Допоки ти синів народиш, жінко, 
Окриливши надією мій смуток... 
З синами хочу говорити я!

Олеся — в ім’я великої любові, о 
ім’я вічності життя на землі — мусить 
стати матір'ю. «О мудрий світе! Засуди 
й пробач!» — шепочуть вуста Олесі, ко
ли вона дістає з шухляди біле весільне 
плаття. Це — не просто слова, не гола 
риторика, це — утвердження добра.

Не залишають байдужим і такі вірші, 
як «Сонети тридцятого літа», «Рівнова
га», «Притча про криницю»... Немає в 
згаданих поезіях якихось незвичайних 
фарб, вражають вони своєю думністю, 
глибиною.

Коли гортаєш перші книжки молодих 
авторів, майже завжди стикаєшся з «вік
нами без рам», з віршами, які не несуть 
в собі оригінального відкриття. Чого аж 
ніяк не можна сказати про нову збірку 
В. Базилезського. В «Рівновазі» — всьо
го-на-всього тридцять поезій. І кожна — 
зерня. Внутрішнім дра/латизмом, спра
гою до життя насичені «Самітник», «Спо
відь», «Ще ненародженому» тощо.

Що таке задум? 
Що таке задум? 
Захват 
Чи задрість, 
Чи сум листопаду? — 

запитує автор, сідаючи за робочий стіл. 
І коли визріває твір, відповідь приходить 
точною і строгою:

Задум — 
Це зав'язь 
Тендітного цвіту.

Здавалося б, немає нічого особливого 
цих рядках. І розмір вірша не новий, 
слова та образи — звичайні, а під-

в 
і 
текст — свіжий! Отже, претензія поета 
на філософське узагальнення творчої 
суті сповнилася. Більше того, воно за
звучало, як утвердження мислі.

Що можна нового сказати про Джор
дано Бруно? I ось за цю тему береться 
поет. І яскравіше спалахує багаття, але 
воно не спопеляє серце «єретика», а, 
навпаки, підносить його на лаврах розу
му. «Я — Д 
зика!» Ці рядки звучать 
фіналом, звучать сьогоденним 
тям.

Володимир Базилевський — 
могливий. Ось його кредо:

Стартуємо! Ми — наших днів .... ......
Допоки серце здатне до польоту, 
Допоки є над нами висота.
І приємно, що ця заява не залиши

лася пустими словами.

Джордано! Я — буряі Я — му- 
, > переможним

безсмер-

поет ви-
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обійшов на одиночці трикратного олім
пійського чемпіона Вячеслава Іванови, — 
той фінішував тільки третім. Візьмемо 
легку атлетику. В липні на міжнародних 
змаганнях у Ленінграді всіх здивувала 
15-річн.і школярка з Уралу Людмила 
Жаркова. На протязі двох днів, тричі 
стартуючії на Ю0 м, вона пробігала ди
станцію за 11,7, 11,4 і навіть за 11,2 сек. 
Стрибкії у висоту виграла нікому досі не 
відома 20-річна Віра Грушкіна з Леиіц-^ 
града, яка взяла 1 метр 80 саптимеїріг.

На чемпіонаті СРСР з гімнастики при
мусили говорити про себе 16-річна 
школярка з Воронежа Любов Бурда, яка 
перемогла у вправах на брусся.х і колоді, 
і діи москвичі — 20-річнпй Валерій 
Ільїних, що виграв перше місце на пе
рекладині, і особливо 19-річниі'і Віктор 
Клименко, який одержав три (!) золотих, 
одну срібну І одну бронзову медалі. Як
що не трапиться нічого непередбаченого, 
то, безсумнівно, всі ці спортсмени одер
жать путівки в Мехіко.

— тепер ми підійшли до проб
леми ЛЮБИТЕЛЬСТВА У СГ1ОРГІ 
(ВОНО ЗАВЖДИ ОТОТОЖНЮВАЛОСЯ 
з олімпійським рухом, було, так 
БИ МОВИТИ, НОТО ЗНАМЕНОМ) 1 
ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ. НА ЗАХОДІ ПО
ШИРЮЄТЬСЯ БАГАТО ДОМИСЛІВ 
ПРО позицію олімпійською ко
мітету СРСР. ЩО МОЖНА СКАЗАТИ 
З ЦЬОГО ПРИВОДУ?

— Ми бачимо тут декілька аспектів 
проблеми. Насамперед спитаємо себе: чи 
може радянський спортсмен стати про
фесіоналом, тобто одержувати за свої 
виступи гроші? Такс траплялось. Пер
шим нашим чемпіоном світу з важкої 
атлетики був в 1916 році Григорій Новак. 
Але потім він вибрав кар’єру артиста 
цирку, де і зараз, разом з двома сина
ми, демонструє силові вправи. За ним 
збереглося, зрозуміло, звання заслужено
го майстра спорту. Інший приклад: на 
зимових Олімпійських іграх 1960 року в 
Скво-Веллі радянська пара фігуристів — 
Ніна 1 Станіслав Жук — зайняла 6-е міс
це. Але через два роки подружжя Жу 
вступило в групу балету на льоду, і, 
зрозу.чіло, ніхто їм в цьому не пере
шкоджав.

Але це рідкі винятки. На Заході до 
числа найбільш розповсюджених профе
сіональних видів спорту відносяться Віі- 
довищно-яскраві (наприклад, бокс, хокей, 
велосипед, баскетбол;, тобто прибуткові, 
матеріально вигідні.

В Радянському Союзі цього бути не мо
же. У нас немає професіонального стату
ту, тому що «вигідність» спорту визна
чається не видовищною привабливістю, 
і, отже, прибутковістю, а тільки його 
ефективністю як засобу виховання і оздо
ровлення.

Разом з тим ми не приймаємо повністю 
ті правила любительства, які були сфор
мульовані ще на зорі століття і потре
бують перегляду і уточнення. Адже в 
той час спорт був надбанням обмежено
го кола забезпечених людей, яких не тур
бувало, на які кошти будуть існувати'їх 
сім’ї, коли вони самі готуються чи висту
пають в змаганнях, де добути гроші на 
квитки, готель, харчування. Сьогодні, 
коли спорт став по-справжньому соціаль
ним явищем, становище змінилося. Пра
вила Міжнародного олімпійського комі
тету, які обмежують час перебування 
спортсменів на зборах, відшкодування їм 
заробітної плати, витрат на поїздки і 
т. її., явно застарілі. А рівень рекордів 
росте так швидко, що вимагає від спорт
смена щоденних посилених тренувань, 
максимальної віддачі сил. Чемпіонка 
олімпіади 1952 року Галина Зіібіна вигра
ла тоді золоту медаль у штовханні ядра 
з новим світовим рекордом — 15 м 28 см. 
А в Токіо, лише через 12 років, шостий 
результат у цьому виді дорівнював 16 М 
71 см. Чи потрібні інші приклади?

Резюмуючи, скажу: ми підтримуємо 
олімпійську хартію і проти того, щоб в 
іграх нарівні з любителями брали участь 
професіонали. Але ми рішуче проти і 
формального трактування правил про 
любительство. Якщо вперто стояти на 
колишній точці зору, то її не можна роз
цінювати інакше, як анахронізм, твер- 
долюбість, які не сприяють прогресу 
спорту, особливо в молодих країнах, що 
розвиваються. Це не турбота про чистоту 
олімпійського руху, а лицемірство.
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ДЯЯСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ НА ОЛІМПІЙ
СЬКИХ ІГРАХ У МЕХІКО? ЧИ Є іі її 
СКЛАДІ ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ, 
ЗДАТНА ПІДНЕСТИ ТАМ СЮРПРИЗ? 
ЧИ МОЖНА ПРИПУСТИТИ, ЩО У 
МАЙБУТНЬОМУ ЛЮБИТЕЛЬСЬКИЙ 
СПОРГ ЗІМКНЕТЬСЯ ПІД ОЛІМПІЙ
СЬКИМ ЗНАМЕНОМ З ПРОФЕСІО
НАЛЬНИМ, ЯК ЦЕ УЖЕ ВІДБУЛОСЯ 
НА ТЕНІСНИХ ТУРНІРАХ В УІМБЛ- 
ДОШ?

ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВІДПОВІСТИ НА 
ЦІ ТА НІШІ ПИТАННЯ, КОРЕСПОН
ДЕНТ АГЕНТСТВА ПРЕСИ НОВИНИ 
ІЛЛЯ БАРУ ВЗЯВ ІНТЕРВ'Ю У ВІД
ПОВІДАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОЛІМ
ПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ СРСР ВОЛО
ДИМИРА САВВІПА.

— МОЖЕ, ПОЧНЕМО З ІСТОРІЇ 
УЧАСТІ РАДЯНСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ 
В ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ?

— Для повноти картини є смисл це 
зробити. В 1912 році команда Росії впер
ше вийшла в Стокгольмі на олімпійську 
арену. Результат був невтішний: лише 
16 місце серед 18 країн. Газети писали 
тоді, що після Цусіми це була найбіль
ша і найганебніша поразка Росії. Але 
чи можна звинувачувати в ній спортсме
нів? Винуватий був існуючий тоді^ су
спільний лад, в умовах якого нічого було 
і думати про скільки-небудь значний 
розвиток спорту. У країні не було ніякої 
масової бази, до 1917 року кількість 
спортсменів ледве досягла 45 тисяч, а 
зараз в Радянському Союзі їх 54 мільйо
ни (приблизно чверть населення).

Радянський спорт одержав олімпійське 
хрещення в 1952 році на іграх у Хель- 
сінні, тобто всього через сім років після 
закінчення руйнівної кровопролитної вій
ни. 1 що ж? У неофіційному командному 
заліку команда СРСР набрала стільки м 
очок, скільки і команда СШЛ, — 491. За 
кількістю медалей ми, правда, трохи по
ступилися американцям (71 проти 76), 
особливо відчутним був розрив у золотих 
(10 — СШЛ, 22 — СРСР). Але вже на 
наступних іграх у Мельбурні картина 
різко змінилась: СРСР — 624,5 очка, 98 
медалей (37 золотих), СШЛ — 498 очок, 
74 медалі (32 золотих).

А ось цифри римської олімпіади 1960 
року: СРСР — 683 очка, 103 медалі (43 
золотих), СШЛ —463,5 очка, 71 медаль 
(3-1 золоті). Нарешті Токіо, 1961 рік: 
СРСР — 608,3 очка, 96 медалей (ЗО золо
тих), США — 581,8 очка, 90 медалей (Зв 
золотих). Американці тут помітно під
тягнулись і навіть за рахунок перемог 
своїх плавців і легкоатлетів перевершили 
делегацію СРСР по кількості золотих ме
далей. Пояснення цьому треба шукати в 
тому, що поразки на попередніх олім
піадах були хворобливо сприйняті в 
СШЛ, як такі, що пошкодили їх прести
жу.

— ОЧЕВИДНО. В МЕХІКО АМЕРИ
КАНЦІ ПОСТАРАЮТЬСЯ ДАТИ ВИРІ
ШАЛЬНИЙ Бій?

— В цьому немає ніяких сумнівів. Ось 
уже два роки, як у СШЛ функціонують 
спеціальні тренувальні табори, які ле
жать на тій же висоті, що й Мехіко, в 
тому ж годинному поясі і в абсолютно 
ідентичних кліматичних умовах. Це, зви
чайно, має істотне значення.

— А ТЕПЕР ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО 
МОЛОДИК РАДЯНСЬКИХ ОЛІМПІЙ
ЦІВ, КОТРІ МОЖУТЬ ЗДИВУВАТИ 
СПОРТИВНИЙ СВГГ У МЕХІКО....

— Будь ласка. Чим характерні останні 
персдолімпійські змагання? В боксі, на
приклад, з 10 минулорічних чемпіонів 
СРСР шість програли. На недавній пер
шості країни з академічного веслування 
20-річний москвич Віктор Мельников
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0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЧЕТВЕР, 12 вересня. Перша 

програма. 13.35 '
(М). 10.15 — Першість СРСР з 
футбола. ЦСКА — «Динамо»футбола. ЦСКА — «Динамо» 
(Київ). 2-й тайм. 11.00 — Пере
дача з Москви. 12.55 — Телевіс- 
ті. (К). 16.25 — Наші оголошен
ня. (Кіровоград). 16.30 — «Па
ша Україна». Документальний 
фільм. (Кіровоград). 17 45 — Те- 
леальманах «Подвиг». (М). 18.3.) 
— Телсвісті. (К). 18.50—«Борці за 
народну справу». До 80-річчя 
від дня народження Е. Квірін
га. (Дніпропетровськ). 19.10 — 
Міжнародний огляд. (К). 19.40— 
До дня працівників лісу. «Де 
гори Карпати». (Львів). 20.30 — 
Іиформпрограма «Час». (М). 
21.15 — О. Сандлер «Па світан
ку». Спектакль Кіровоградсько
го народного театру Будинку 
культури ім. Калініна (К).

Друга програма. 21.15 —Теат
ральні зустрічі «В гостях у 
Леоніда Утьосова». (М).

П’ЯТНИЦЯ, 13 вересня. Пер
ша програма. 10.05 — Телеповн- 
ни. (М). 10.15 — Мультфільм.
(М). 10.30 — Літературний те
атр. Г. Семенов. «Оповідання». 
(М). 11.20 — «Па полях країни». 
Репортаж. (М). 1І.50 — «Остан
ня ніч». Художній фільм. (Кі
ровоград). 16.35 — Наші оголо
шення. (Кіровоград). 16.40 — 
«Хлопчик із Уржума». Теле
фільм. (Кіровоград). 17.00 — 
«Найважча тисяча». Телефільм. 
(Кіровоград). 17.20 — «Остання 
іііч». Художній фільм. (Кірово
град). .19.00 — Першість СРСР з 
футбола. «Шахтар» — «Диня- 
мз» (Тбілісі). В перерві — те- 
левісті. (К). 20.45 — Естафета
новин. (М). 21.45 — «11а ланах

широких». Тележурнал. (Кіро
воград).

Друга програма. 
Мультфільм. (К). 18.30 
радний концерт. (К). 
Театр телевізійної новели. 
М. Горький. «Два оповідання». 
(Одеса).

СУБОТА, 14 вересня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.45 — Телеповн- 
ни. (М). 10.00 — «З днем на
родження» . Музично-розважаль
на програма. (М). 10.30 — Су
ботній репортаж. (М). 11.00 — 
В ефірі «Молодість». (Луганськ). 
11.30 — «Мусоргський». Худож
ній фільм. (К). 13.30 — «Здо
ров’я». Науково-популярна про
грама. (Вільнюс). 14.00 — Ша
ховий альманах. (М). 14.30 —
Майстри мистецтв. «Анатолій 
Папанов». (Саратов). 16.00 —
— Програма кольорового теле
бачення. (М). 17.30 — Клуб кі- 
номапдрівннків. (М). 18.30 — 
Пошта «Вогника». (М). 19.30
— «На меридіанах України». 
(К). 20.00— Концерт Буякової 
(К). 20.30 — Молодіжна програ
ма «Погляд». 
Д. Холеидро. 
Джульетта». І 
спектаклю. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 13 вересня. 17../0 
— До 50-річчя ВЛКСМ. «Нас 
надихає ленінське ім'я». 18.00—•. 
Мультиплікаційний фільм. (К). іяіп іл--------- радянської

(К). 19.00 —

(7) ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ЧЕТВЕР, 12 вересня. 15.45 — 

Художній фільм «Рано-вранці».
17.15 — «Зоряний шлях комсо
молу». 17.45 — Телевізійний аль
манах «Подвиг». (М). 18.30 —
Телевізійні вісті. (К). 18.50 —
«Борці за народну справу». До 
80-рІччя з дня народження 
Е. Квірінга. (Дніпропетровськ). 
19.10 — /Міжнародний огляд. (К>. 
19.40 — До Дня працівника лі
су. «Де гори Карпати». (Львів). 

20.30 — Програма «Час». (М).
21.15 — «Театральні зустрічі».
(М). 22.45 - «Старт-68». (К).

18.30 — Концерт
естрадної пісні. ___
Футбол: «Шахтар» — «Динамо» 
(Тбілісі). 20.45 — Естафета но
вин. (М). 21.45 — Театр телеві
зійної новели. М. Горький —•. 
«Вачька МазЬі», «Побачення». 
(Одеса). 22.30 — «В пошуках 
Герпсіхори». (М). 23.30 — «Тіль
ки факти». (М).

СУБОТА, 14 вересня. 9.00 —• 
Гімнастика для всіх. (М). 9.45—і 
Телевізійні новини. (М). 10.00 —і 
«З днем народження». Музична 
розважальна передача. (М).
10.30 — Суботній репортаж. (М-)« 
11.00 — В ефірі «Молодість». 
(Луганськ). Ц.зо — Телевізійна 
енциклопедична бібліотека. (М). 
12.00 — Телевізійний журна т 
«Мистецтво 1 ми». (Талліи). 
13.00 — «Тобі, юність!». (Фрун* 
ве). 13.30 — Передача «Здо
ров’я». (Вільнюс). 14.00 — Ак
туальний екран. 11.30 — Телеі'і- 
зійіїнй театр для дітей. Ю. Сот
ник. «Просто жах». (Саратов)« 
16.00 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 17.30 — «К.і}О 
кіномандрівіпіків». (М). 18.30 н 
Пошта «Вогника». (М).
«На меридіанах України». (Ю- 
20.00 — «Погляд». (К). 21.30 — 
Д. Хоз.еидро, «Кларенс 1 Джуль
етта», Телевізійний спектакль. 
(К).
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