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ЮВІЛЕЙНИЙ 
ПРИИОМ

Позавчора Кіровоград
ський міськком комсомо
лу прийняв до лав чле
нів ВЛКСМ 200 школя
рів з тридцять першої, 
чотирнадцятої, сьомої, ві • 
сімнадцятої, двад ц я т ь 
п’ятої шкіл міста. Засі
дання бюро відбувалося 
в кімнаті Великої Вітчиз
няної війни обласного 
краєзнавчого музею. На 
ньому були присутні ста
рі комуністи й ветерани 
комсомолу О. О, Баша- 
шин, П. Д. Ливдан, П. В. 
Сидяк, які тепло поздо
ровили молодих спілчан.

Е. КОЛЯДА,
Н БАРЯЧИЙ відгук в комсомольських сер- 
и цях знайшло слово партії про юну зміну 
Країни Рад, сказане в опублікованій цими 
днями Постанові ЦК КПРС «Про 50-річчя 
ВЛКСМ і завдання комуністичного вихован
ня молоді». На тракторних станах — в колі 
молодих хліборобів, біля верстатів у завод
ських і фабричних цехах — серед молодої 
робітничої гвзрдії, в класах і аудиторіях, — 
всюди сьогодні мова про ту високу оцінку 
ролі Ленінського комсомолу в житті радян
ського народу, батьківське піклування рід
ної партії про радянських юнаків і дівчат, 
довір’я, заклик новими звершеннями в пра
ці уславити батьківщину Леніна, батьківщи
ну Революції.

«Робітничо-селянська молодь завжди 
йшла і йде за Комуністичною партією, ба
чить в ній свого вождя і вчителя», — гово
риться в Постанові. Комуністична партія, 
Ленін стояли біля колиски комсомолу, все
лили в нього невичерпний дух революцій
ної боротьби, могутню енергію творців і 
будівників.

По-лсіііііськн жити, працювати, учитися, бороти
ся й перемагати, — юна зміна вчиться у партії. 
Так було тоді, коли в шабельних-походах запіка
лася кров на скроні в юного Корчагіна, так було 
тоді, коли молодий хлопчина жив у палатковому 
містечку біля Хортиці, де зводився Дніпрельстан.

...іде у бій з денікінцями кіровоградський біль
шовик Андрій Стратіенко, і шибеницею розправи
лися з ним білогвардійці. Та не злякався цієї роз
прави ватажок молоді Новоукраїнкн Ваня Дем
ченко і йде на борню з білою бандою.

Комуністи села Куколівки Олександрійського 
ПОВІТУ прагнуть ДОбиТИСЯ, ЩОб ЖОДНОГО НСПИСЬг 
мениого селянина не залишилось, організовують 
хати-читальні, — комсомольці вирішують через 
свою зайнятість на сільськогосподарських роботах 
навчатись політграмоті у вихідні та святкові дні, — 
та псе щ навчатися.

Першим форсує Дніпро біля столиці України 
відважний гармаш колгоспний агроном із села

ПАРТІЯ
Ганнівки Пстрівського району комуніст Григорій 
Онищенко, вихованець комсомолу з Ульянов
ського району Архнп Маніта повторює подвиг 
Олександра Матросова. Обоє — Герої Радянсько
го Союзу.

«Юнаки і дівчата, — підкреслюється в 
Постанові ЦК КПРС, — повинні ясно усві
домлювати, що будівництво комунізму 
неможливе без глибокого марксистсько-ле
нінського гарту, без практичної боротьби 
за науково-технічний прогрес, збільшення 
виробництва сталі, вугілля, нафти, газу, 
електроенергії, машин, хліба, м’яса, одягу 
і взуття, підвищення продуктивності праці, 
якості вироблюваної продукції...» Комсо
мольці і молодь Кіровоградщини добре 
розуміють цю настанову партії. З кожним 
днем, напередодні комсомольського свята 
стають відомими імена переможців ювілей
ного змагання. Відрадно, що ініціативу, свій 
ентузіазм і горіння, юнаки і дівчата орде
ноносної області виявляють у всіх сферах 
нашого багатогранного життя, — в труді, в 
навчанні, в політичному, духовному загар
туванні.

Бригада Володимира Бойченка з агрегатного 
заводу йде в авангарді молодого робітничого за
гону, що прагне промислову продукцію випускати 
на рівні світових стандартів. Серед сільських тру
дівників уславилась комсомольсько-молодіжна 
бригада МТФ колгоспу «Мир» Гайворонського ра
йону, серед залізничників — комсомольсько-моло
діжна колона електровозів І? Знам’янки Івана Де- 
рипаса, кращим водієм республіки став Василь 
Матвієнко.

В новому партійному документі молодь 
Кіровоградщини бачить свій ясний дорого-

КЛИЧЕ!
вказ. Для наших комсомольців немає більш 
відповідального, більш священного обов’яз
ку, як берегти і множити революційні, бо
йові і трудові традиції героїчного радян
ського народу, своєю працею і піснею, 
своїми помислами, всім своїм життям бути 
вірним комуністичним ідеалам, справі пар
тії, справі Леніна.

Наближається 50-річний ювілей Ленін
ського комсомолу. І найкраще буде, коли 
ми зустрінемо його новим дерзанням, зу
стрінемо його ентузіастами, будівничими, 
творцями.

Будуть урочисті промови, святкові рапорти, мар
шові пісні, лункі заклики — все, що супроводить 
завжди справді всенародне свято. Але повинна 
бути й наша комсомольська діловитість.

Той найкраще зустріне ювілей — хто порадує 
Вітчизну наднормовим метром цегляної кладки, 
ювілейною цистерною молока, відмінною оцінкою 
на уроці, новою прочитаною книгою, проведеною 
серед трудящих запальною бесідою. Від нас не 
прийме квітів у день свята невідомий солдат, як
що ми в своїй первинній комсомольській органі
зації не зробимо доброї справи.

Нам треба нова енергія, новий пошук, но
ве комсомольське дерзання, щоб виправда
ти довір’я Комуністичної партії, радянсько
го народу, їх впевненість в тому, що ком
сомольці, молодь, йдучи назустріч 100-річ- 
чю з дня народження В. І. Леніна та своєму 
святу, ще вище піднесуть трудову і полі
тичну активність, ще тісніше згуртують свої 
ряди навколо рідної партії, самовіддано 
трудитимуться для побудови комуністично
го суспільства.

науковий співробіт
ник обласного крає
знавчого музею.

У ГОСТІ
ДО РОБІТНИКІВ

6 жовтня 1968 року. Жителі придніпровських сіл зібралися на мітинг, 
присвячений 25-річчю форсування Дніпра Червоною Армією.

Репортаж про зустріч з учасниками Дніпровської переправи читайте 
на 4-й стор.

ТВОЇ ВИЗВОЛИТЕЛІ, ЗЕМЛЕ

Партійна, комсомоль
ська та профспілкова ор
ганізації Кіровоградсько- 

/ го заводу фільтруючого 
кізельгуру провели «вог
ник», присвячений 50-річ- 
чю Ленінського комсомо
лу. В ньому взяли участь 
ударники комуністичної 
праці Олександр Потап- 
чук, Микола Судариков, 
Олександр Місько, Гри
горій Корнілов, ветерани 
праці, молоді робітники і 
робітниці — всього близь
ко 70 чоловік.

На «вогник» були за
прошені аматори Мас- 
лениківського клубу, са
модіяльні митці з Пала
цу культури імені Жовт
ня.

Ю. «ЛІВАШНИК.ОВ, 
учитель.

ВЕЧІР 
ШАНУВАЛЬНИКІВ 

МИСТЕЦТВА
Вечір шанувальників мис

тецтва відбувся у Знам’ян- 
ському професійно-технічно
му училищі № 7. На вечорі 
було вручено грамоти обко
му і міськкому комсомолу 
Миколі Гордієнку, Миколі 
Ксаневнчу, Людмилі Кузькі- 
иій, Галині Каштановій та 
іншим кращим учасникам 
самодіяльності. Потім від
бувся великий концерт.

Цим вечором розпочато 
присвячені 50-річчю комсо
молу тиждень мистецтва і 
фестиваль-зустріч самодіяль
них художніх колективів 
училища.

Б. ЛЕВЧЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу училища.

ВСЕСОЮЗНІ КОМСОМОЛЬСЬКІ ЗБОРИ, ДЕНЬ ШОСТИЙ

вмоств
• СКВЕРИ

НА КОЖНІЙ 
ВУЛИЦІ.

• «БУДЕМО ВСІ 
ТРЬОХТИСЯЧ- 
НИЦЯМИ!»

• ОБЖИНКИ 
ОЛЕКСАНДРІЙ
СЬКИХ БРИГАД.

• В РОБІТНИЧІЙ 
КОПИЛЦІ — 

ТИСЯЧІ.

• РАПОРТ 
ПРИЙМАЮТЬ 
ВЕТЕРАНИ.

Вони вже тривають шостий день. Вони, Все
союзні комсомольські збори, стали справді 
яскравою демонстрацією вірності комсомолу, 
рідній партії, революційної спадкоємності по
колінь. Своєрідний рапорт підготував 23-міль- 
йонна армія радянської молоді. Він про те, з 
чим зустрічає юнь країни піввіковий ювілей 
Спілки.

Молодь нашого степового краю теж має що 
сказати своїм старшим товаришам — ветера
нам комсомолу, комуністам.

Комсомольці артілі імені Дзержинського 
Знам’янського району разом з іншими хлібо
робами свого господарства виступили в об
ласті ініціаторами руху за красу колгоспного 
села, яка має неабияк зрости напередодні 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна. З 
своїм ватажком Леонідом Криворучком пан- 
тазіївські юнаки та дівчата допомогли колгосп
никам спорудити в селі Палац культури, школу, 
побутові майстерні, їдальню, пекарню, десятки 
житлових будинків, принесли новизну у тва
ринницьке містечко, на польовий стан трак
торної бригади, прокладали вулицями села 
бруківку. Парк, кілька скверів, тополині алеї 
на околиці села, — це теж справа рук молоді 
Пантазіївки.

А цими днями комсомольці артілі імені 
Дзержинського заявили, що вони не залишать 
не озелененими жодного куточка, жодного 
майдана села. Всюди будуть алеї, сквери, 

садки. І на берегах ставків, і обабіч вулиць, 
біля кожного будинку колгоспника.

В Гайворонський райком комсомолу наді
йшов рапорт од молодих тваринників артілі 
«Мир»: «Виконаємо п’ятирічне завдання по 
виробництву тваринницької продукції до 
100-річчя з дня народження Ілліча. На корову 
щороку матимемо не менше як 3000 кілогра
мів молока...».

А молоді ентузіасти Олександрійського ра
йону сповістили о обком ЛКСМУ про підсумки 
роботи 36 комсомольсько-молодіжних спеціа
лізованих бригад, 62 екіпажів, що заготовляли 
корми для громадського тваринництва. Ці ко
лективи записали на свій рахунок 48 685 тонн 
грубих кормів, 3945 тонн сіна, 14 976 тонн куку
рудзяного силосу.

Перед комсомольцями Кіровоградського 
агрегатного заводу виступив бригадир токарів 
М. Резніченко. Він з гордістю повідомив, що 
його товариші успішно виконали завдання по
переднього місяця. А за рахунок впроваджен
ня у виробництво раціоналізаторських пропо
зицій зекономлено біля 1500 карбованців.

Рапорт комсомольсько-молодіжної бригади 
Клари Уфімцевої з заводу «Червона зірка»:

— Закінчуємо виконувати завдання жовтня, 
зекономили більше, як на 300 карбованців 
електроенергії, ріжучого інструменту.

Слово ланкової артілі імені Ілліча Марії 
Добридень з Новгородківського району:

— Є на гектарі 310 центнерів цукрових бу
ряків.

Молодий механізатор колгоспу імені Чапае
ва Новомиргородського району Василь Костю
ков:

— Маю 700 гектарів умовної оранки, зеко
номив 400 кілограмів пального.

І отак всюди. Рапортують про свої звершен
ня цілі хліборобські колективи, колективи ма
шинобудівників, залізничників, окремі вироб
ничники.

Там, де збирається на ювілейні збори мо
лодь, щоб підвести підсумки своєї діяльності 
напередодні 50-річчя Ленінського комсомолу, 
присутні комсомольці різних поколінь, старі 
комуністи, ветерани революції, громадянської 
та Великої Вітчизняної воєн, герої праці. Це 
вони приймають рапорти од комсомольців 
60-х років. До юнаків та дівчат артілі імені 
XX з’їзду КПРС Новоукраїнського району при
йшов двічі Герой Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталов. А з школярами Липнязької середньої 
школи Добровеличківського району зустрілися 
ватажок першого комсомольського осередку 
А. 1. Вовненко, комсомолець ЗО-х років, учас
ник Великої Вітчизняної війни Г. 3. Михайлов. 
Вислухавши учнів, вони розповіли їм про свої 
молоді роки, згадали про долю своїх ровес
ників.

Всюди, де сходиться молодь на свої збори, 
зачитуються листи на адресу ЦК КПРС і ЦК КП 
України, в яких звучать слова синівської вдяч
ності рідній партії за постійну турботу про мо
лоде покоління, про комсомол. Там — клятва 
знову і знову вирушати в дорогу, куди кличе 
рідна партія свого молодшого помічника — 
Ленінський комсомол.

—3Z---------------------- ---------------------- ------------------
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Ми»иа
ЧЕРВОНОВЕРШСЬКІ ВИТЯЗІ

Наша експедиція в Компаніївському районі.
Ми побували □ одному з сіл району — в Червоновершці, у молодих трудівни 

ків колгоспу імені Кірова. Про червоновершських вчорашніх і сьогоднішніх ком
сомольців і оповідь.

ПЕРШЕ СЛОВО - ПЕРШІЙ КОМСО
МОЛЦІ СЕЛА ЄВДОКІЇ ІВАНІВНІ 
ПРОКОПЕНКО:

«НАС ПОСТРІЛИ НЕ ЛЯКАЛИ»

аж

Восени 1924 року я вступила до ком
сомолу. У нас тоді була комуна «Черво
ний прапор». До неї з Києва приїхав Во
лодимир Бурчинський. Як сьогодні, ба
чу — вдумливий, серйозний юнак. Він і 
почав агітувати за комсомол. Першою 
записалася я, потім Іван Сорока, Іван 
Литвиненко, Серафим Прокопенко, який 
згодом став моїм чоловіком. Через тиж- 
день-півтора уже було в селі дванад
цять спілчан.

Куркулі па нас косили оком, погрожували. 
Тож як збори комсомольські збирали, обо
в’язково виставляли охорону, щоб з обріза 
ніхто не пальнув. Така обережність не була 
зайвою, бо ж багатії готові були нас, комсо
мольців, живцем з’їсти, особливо після того, 
як ми почали забирати в них лишки хліба. 
Пам’ятаю, підійшли ми до садиби одного кур
куля у Фсдосіївці. Не встигли ще й за клям
ку воріт узятися, як він вискочив з кілком у 
руках. Та хлопці ле розгубилися. Чи Іван Лит
виненко, чи Нестор Вдовиченко (хто саме з 
них, точно не пам’ятаю) заскочив, як кажуть, 
з тилу, відібрав кілка. Багатій аж сичав від 
люті, але вдіяти нічого не міг. Знайшли ми йо
го хліб, хоч і закопаний був у землі.

Брали ми, комсомольці, активну участь у 
колективізації. Пам’ятаю, мене послали агі
тувати за колгосп у сусіднє село Водяне. По
бесідувала з біднотою, а ввечері скликали 
збори. Все йшло добре. Вже мали голосувати 
за утворення колгоспу, як дзенькнула шибка, 
повітря розітнув постріл — один, другий. Сер
гій Кіблик. уповноважений з волості, уже був 
досвідчений. Після першого ж пострілу він 
скомандував: «Лягайте всі!» Ми впали прямо 
на долівку. Кіблик вихопив пістолет і шмигнув 
у двері, за ним ще кілька сміливців. Збори 
закінчували другого дня.

Що ще запам’яталося? Робота в ком
сомольсько-молодіжній ланці, що виник
ла в 1935 році. Тоді саме тільки почина
ти вирощувати сою і рицину. Справа но
ва. Кому ж, як не молоді, її починати? 
Взялися комсомолки Федора Комащук, 
Настя Ткаченко, сестри Надійна і Олек
сандра Омельянови та інші. Мене обра
ли ланковою.

Довелося мені бути й бригадиром. Це 
в перший повоєнний рік. Важко тоді до-

ро-

зустріла

і,

продукти 
їй часто 
Тариав-

Стрілянина трива- 
докн в розвідника 
патронів на іітче-

вулиця 
підступною тишею, 

беззвучними кроками.

♦ ♦

просто дівоча

її ЗВАЛИ

носила
В цьому 

Галина

0МПДИІІ8КА

лНИОУКУАІНКД

ЛЕНІНОЮ

емщеикянні
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Вана приїхала до нього га
ка весела, життєрадісна дів
чина, комсомолка, .студентка 
Одеської музичної школи, Ле
ніна Топор. Старий Кононюк 
не міг надивитись...

І ось... війна. Не встигла Ле
ніна виїхати, залишилася жи
ти в Ннканорівці.

Комсомолка^стала працюва
ти в сільській управі, приби
ральницею в коменданта. Тут 
був радіоприймач. Коли ко
мендант виїздив, вона таємно 
слухала Москву і передавала 
відомості підпільникам. Лис
тівки із зведеннями Радян
ського Інформбюро поширю
вали правду про фронт.

Зв’язок з підпільниками Ле
ніна тримала через майора 
Ярошенка, відомого під пріз
вищем Орлова. Він працював 
пастухом у селі Береславці.

Завірені бланки тимчасових 
паспортів, які так потрібні бу
ли підпільникам, «опинилися» 
в наших руках з допомогою 
Леніни. Підозра надає на неї. 
Саме тоді відправляються в 
Німеччину ешелони з радян
ською молоддю. Загроза по-

трапити в концентраційний та
бір примушує її зникнути з 
управи.

Довгий час переховувалася в 
лікаря Галини Тарназської і 
ні на хвилину не припиняла 
своєї діяльності. Темними но
чами пробиралася Леніна на 
берег Інгулу. Передавала сві
жі новини, 
пораненим, 
допомагала 
ська.

*
Безлюдна 

Землякова 
Йшов __ . ___
Раптом — поліцай. Розвідник 
не розгубився: адже він теж 
У поліцейській формі. Розмо
ва була недовгою. Одному 
нестерпно кортіло випити з 
колегою, іншому — швидше 
залишитись на- самоті.

...Буквально віік. Це приму
сило справжнього поліцая по
відомити в комендатуру. Ось 
уже кілька машин з фашис
тами оточують село.

Хтось видав схованку Зем- 
ллкова в Івана Йосиповича

еєлося. Зранена земля вимагала уваги,

Та й між людьми весе-

а 
ні техніки, ні чоловічих рук ще не було. 
Коровами орали і волочили. До жнив 
Микола Дяченко зібрав з уламків ста
ренький комбайн. Ним і молотили, вруч
ну перетягуючи від стіжка до стіжка 

Потім я беззмінно була дояркою, 
телятницею. Вже й на пенсії, та вдома 
не сидиться. В гарячий час польових 
робіт механізаторам їсти готую — все 
ж не без діла, 
ліше.

Дивишся на 
на те, як вони 
радієш-молодієш.

КОМСОМОЛЬСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ КІРОВА НЕ РАЗ 
ВИСТУПАЛА В РАЙОНІ ІНІЦІАТОРОМ 
ДОБРИХ СПРАВ. ТОМУ ЖУРНАЛІСТ
СЬКІ ШЛЯХИ НЕ РАЗ ПРИВОДИЛИ 
МЕНЕ В ЧЕРБОНОВЕРШКУ. БАГА
ТЬОХ КОМСОМОЛЬЦІВ 50 І 60-Х РО
КІВ Я ЗНАЮ ОСОБИСТО. ЦЕ ПРО 
ЗАВЗЯТИХ ЧЕРВОНОВЕРШЦІ» Я ПИ
САВ У «МОЛОДОМУ КОМУНАРІ» 12 
ЖОВТНЯ 1902 РОКУ:

сьогоднішніх молодих, 
живуть, як працюють і

взяв на себе зобов’я- 
центнерів качанів і на- 
700 центнерів...
день після комсо-

ОСОБИСТИЙ ВКЛАД КОЖНОГО
«Мій особистий вклад у 60 мільйонів 

пудів кукурудзи» — з таким порядком 
денним відбулися комсомольські збо
ри в колгоспі імені Кірова.

Комсомольці артілі вирішили до 15 жовтня 
очистити 14 тисяч центнерів качанів, наванта
жити і вивезти на державний заготівельний 
пункт ЗО тисяч центнерів кукурудзи — більше 
половини того, що має продати колгосп дер
жаві.

Кожний комсомолець 
зання: очистити по 250 
вантажити на машини

... Вже на другий 
мольських збо
рів Молоді тру
дівники третьої 

бригади відпра
вили на хлібо- 

прийма л ь н и й 
пункт понад 400 

центнерів куку
рудзи.

Киїчгьс

ЬШАНКА

М.ВиСКА
ИоаОАРХАНГСАОСик

Оаексйндюяка

ДОЛИНСРКА £)
^Бойринеііп -}і
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Кононюка. 
ла доти, 
вистачило _ _  __
рівців, — собі не залишив на
віть останнього, думав: «Це ж 
безглуздо — вбити себе за
мість німця». Злісно кину« до 
ніг гітлерівського офіцера не
потрібний вже пістолет.

Заарештували всіх членів 
сім’ї Кононюка, погнали у 
Кегрисанівку. Але це було не 
головним для Землякова.

«Не встиг знищити доку- 
. ментів, — картав він себе. — 

А там же списки. Ех, чорт, 
треба було проковтнути...»

Скориставшись ними, фа
шисти провели масові арешти. 
34 підпільники були захоплені 
зненацька. Серед них і Леніна 
Топор.

Жорстокості й майстерності 
вести допити гітлерівським ка
там не треба було позичати, 
та все ж з уст комсомолки во
ни не почули жодного слова.

Мовчати! Для неї це слово 
було над усе. В ньому крила
ся І конспірація підпільної ор
ганізації, і чуття відповідаль
ності велику справу,

САМО ВІДДА Н1СТЬ, ПРО ПО
ЧУТТЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБрВЯЗКУ 
МОЛОДИХ ЧЕРВОНОВЕРШЦІ В «КІГО- 
ВОГРАДСЬКА ПРАВДА» ПИСАЛ X » 
ЛИСТОПАДА ТОГО /К 1902 РОКУ:

В ДОЩ
... Непривітні чорні хмари обложили небо Э 

усіх боків і сіють на землю ДРіб"‘V 
дощу. Сіро, вогко. Механізатори, зібравшись у 
невеликому приміщенні на тракторному сі» • 
діляться враженнями дня. Час від часу хт 
із них виглядає в двері і повідомляє: <А А 
не перестає». І розмова знову тече гомінливим 
струмком. Нікому не хочеться під дощем итн 
И Розриваючи надвечірню тишу натужним р°‘ 
котом моторів, розбризкуючи болото і воду, 
току, що поруч тракторного стану, під 
кілька автомашин. пп-

«Вантажників немає, намокли н пішли до 
дому, а поки не розмокла вкрай дорог , _
фери встигли б ще один рейс 3РО°1'5“?’’ ій 
міркує бригадир тракторної бригади ‘ Ч Д

‘ * ! ___—2.. ио-аю »ГОЛОС:Тихонович Коваленко і потім каже вголос:
— Пішли, хлопці, навантажимо машини, не

СТОЯТИ Ж ЇМ! Г^игппій
Комсомольці Олександр Малий, Григорій 

Спориш та інші слідом за Мефодієм Тихонови
чем вискакують з тракторною вагончика , 
пригнувшись, біжать до току.

— Нічого, хлопці, не промокнемо, ми в ма-
стилі, — жартує бригадир. „п„янамиПересипаючи кожний помах вил з ка іанами 
дотепами, люди не помітили, як і навантажи
ли кілька грузовиків. __

— Тепер можна н додому, — сказав хтось, 1 
всі гуртом вирушили до села. Позаду — ме- 
фодій Тихонович з племінником Володимиром, 
колгоспним агрономом.

Небо наче продирявилось, так і сипе дощем.
— Хлопці, стійте! — гукає бригадир.
Зупинилися. ,ппт.— Давайте телятам паші привеземо. І завт 

ра, мабуть, дощ буде, а поки пастухи повер
нуться з поля, зовсім темно стане.

Механізатори знову взялися за
СЛАВНІ ТРАДИЦІЇ ПЕРЕДАЮТЬСЯ 

З ПОКОЛІННЯ В ПОКОЛІННЯ, про 
ЦЕ ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКОГО 
КОМІ ГЕ ГУ. кожа ОГО КОМСОМОЛЬ
ЦЯ. ПРОГЛЯНЬТЕ РАЙОННУ ГАЗЕТУ 
«ПРАПОР ЛЕНІНА». 17 »'ОВ™* . 
РОКУ ЗОНА ПОМІСТИЛА РЕПОРТАЖ.

АВТОГРАФИ КОМСОМОЛЬЦІВ 
ДВАДЦЯТИХ РОКІВ

...Учні Червоновершської середньої 
школи вишикувались на урочисту ліній- 

Червоного 
піонерської

ку, присвячену прийняттю 
прапора комсомольської і 
слави.

Звучать рапорти. І тиша.
Піонерка Виноградівської

ної школи Олена Чередниченко, пере
даючи прапор червоновершцям, наказує

восьмиріч-

Новомиргород

ЗнЛМиНКАф-

©Кіровоград /
І Новгврддка Л

врешті-решт, 
гордість.

«Гади, б’ють старих колгосп
ників залізними шворенями. 
Потрощили кістки на руках 
Григорію Павловичу Похиль- 
ку. І розстрілюють недалеко 
від села...» — металися дум
ки за гратами.

Вдалось урятуватися кол
госпнику Омельку Микитови
чу Фомннчуку, — важко по
ранений виліз із засипаної 
ями. Пташкою, спійманою в 
сільце, забилась Леніна, цле- 
кала надію: може, втече... 
Кілька днів переховувався Фо- 
минчук на хуторі Веселому, в 
селі Васнлівці. Потім повер
нувся в Береславку. Тут його 
схопили знову, розстріляли.

«От коли б я вирвалася звід
си. Ні, я не за свою волю тур
буюсь. Я б стріляла в кожно
го фашиста... 1 навіть в яму 
не зарила б, хай клюють во
рони, щоб землю не засмічу
вали нам, адже вона ще буде 
родити...»

Частіше думала про друзів, 
про командира загону Василя 
Панасовича Репешка, про те,

як налагоджена підпільна 
бота.

Всіх заарештованих фашис
ти стягували у Новоолександ- 
рівку.

Похмуро бродив лютий по 
замерзлих вулицях села. Жод
ної живої душі. Та це так зда
валось.

12 лютого 1944 року юрба за
арештованих посунула селом, — 
вези на розстріл. Попереду 
ступала ще зовсім юна дівчи
на. Побої і змарніле обличчя 
все ж не могли приховати мо
лодої вроди. Гордо піднесена 
голова, ясні енні очі дивилися 
просто н спокійно.

— Партизани! Партизанів 
ведуть! — шелеснуло по ха
тах, і десятки пар очей прики
піло до парканів.

— Людні — несамовито 
зойкнула якась жінка і враз 
змовкла, прислухалась.

Тремтливий дівочий голос 
трохи невпевнено завів:

Повстаньте, гнані і голодні. 
Робітники усіх країн...

А далі твердо наростав: 
Ми всіх катів зітрем 

на порох ..

' Ррає радіола, парує гарячий борщ, смачно пахне печеня 
іак і хочеться сісти за сгіл, покуштувати свіжоприготовле- 
ного ооіду.

Швидко снують дівчата між столиками, здається. їх біль
ше, ніж п’ять. І їх справді більше — шість, та сьогодні Лю
би Ланчуковської, комсорга бригади, немає: вона вихідна

І аля Секрет працює на видачі. Катя Зачалюжна, Маруся 
Ярова, Галя Віденко і Галя Паламарчук встигають вправпя- 
тися і в просторому залі своєї «Ромашки», й на кухні.

Ніхто не вийде з їдальні, не подякувавши подружкам.

Фото А. НЕЧИТАЙЛА.

Бобринець

10 жовтня 1068 року

----  —
ніщо не

Продовжувати пошуки перших КОМСО
МОЛЬЦІВ і піонерів села.

Шестикласниця Ніна Ракітна, звертаючи:- 
до комсомолки 20-х років Євдокії Іванівни 
Прокопенко, говорить:

— Напередодні славного ювілею Радянсько, 
влади на Червоному прапорі райкому комсіг.«^ 
лу з’явиться ім’я першої комсомолки нашою 
села. Від імені всіх піонерів хочеться побажя. 
ти всього найкращою Євдокії Іванівні і 
словити ослику подяку нашій рідній Батьків, 
іцині. в якій «ніхто ііс забутий, і......
буто».

З вітальними словами до шановної Євдокії 
Іванівни звертається комсомолка Надія Гума- 
ненко.

З словом-відповіддю виступає Є. |. 
Прокопенко. їй важко говорити, хвилю
вання першої комсомолки села переда- 
ється всім.

І коли вона схиляється над прапором і 
крейдою виводить свій підпис, гучні оп
лески здіймаються до верховіття дерев.

Сьогодні кращі учні школи вигаптують 
золотими нитками підпис знатної люди
ни села, а в альбомі напишуть її біогра
фію. І піде червоне знамено від школи 
до школи, і на ньому поставлять авто
графи інші ветерани, які свою юність 
віддали боротьбі за утвердження Радян- 
ської влади в районі.

МОЛОДІ ПРОДОВЖУЮТЬ 1 мно- 
ЖАТЬ ТРАДИЦІЇ. ПРО ДЕНЬ СЬОГОД
НІШНІЙ СЛОВО СЕКРЕТАРЮ КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛГОСПУ 
ВАСИЛЮ БОЙЧЕНКУ:

І ПРИЇЖДЖИЙ НЕ ВСИДІВ
налетіла якось несподівано і 

Відразу сонце сховалося в пилю- 
її здійняв вітер. Хиталися і пада- 

перекидав скирти,

Буря 
грізно, 
ці, ЩО 
ли дерева. Вітровій 
зносив дахи на будівлях. За якихось кіль
ка хвилин не стало даху і на зерносховищі 
в другій бригаді. А там же — пшениця, 
ярина. Сипне дощ — і все загинуло.

Ледь ущух вітровій, як колгоспники, і 
комсомольці в першу чергу — Леонід 
Гребенюк, Олександр Чорногоров та 
інші — вийшли рятувати колгоспне доб
ро. До пізньо? ночі перевозили зерно а 
інше приміщення. І додому розійшлися 
тільки тоді, як всю роботу було закінче
но. Панував такий ентузіазм, що навіть 
Сергій Шевченко, який приїхав у гості 
до батьків, не всидів дома. І він взявся 
за лопату й розвантажував зерно.

Це лише

г

один випадок. Та я певний, 
що кожний із 68 комсо
мольців організації не 
схибить в потрібну хви
лину.

МИ РОЗПОВІЛИ ПРО 
КОМСОМОЛЬЦІВ ЧЕРВО- 
НОВЕРШКИ. ТА П0Д1БНГ 
МОЖНА ПОЧУТИ І в с\- 
С1ВЦІ, І В ПЕРШОТРА- 
ВЕНЦІ, 1 В БУДЬ-ЯКОМУ 
ІНШОМУ СЕЛІ КОМПА- 
НГҐВСЬКОГО РАЙОНУ...

В. цвях, 
спецкор «Молодо
го комунара».

Зметнулися гадюками на
гайки, вп’ялися в тіло, обпек
ли... і ще, ще. Забігали гіт
лерівці, штовхали автоматами 
в спини, били чобітьми, а піс
ня гриміла.

1 жінка вже не кричала, ли
ше сльози струмили...

А Леніна співала, віддаляв
ся спів і недалеко від села, в 
балці, розрізаний кулеметни
ми чергами, змовк...

2?*

Батьківщина-матн в 
задумі похилила 

прахом еннів і до- 
Золоті слова на 
«Вічна пам’ять 

за свободу І

* *
У Васнлівці поховані Іван 

Йосипович Кононюк, Олек
сандра Губанова — учениця 
Василівської середньої школи 
і Леніна Топор.

Височить над могилою па
м’ятник. т1п 
скорботній 
голову над 
чок своїх, 
постаменті 
тим, хто поліг за свободу І 
незалежність Батьківщини» 
всякчас нагадують нам про 
борців, слава яких «не вмре, 
не поляже від нині до віку». 
Серед них і комсомолка Лені
на Топор.

Шумливе віття дерев бере* 
же їх вічний сон, а на моги
лі — завжди живі квіти. При
ходять до неї учні Василів
ської середньої школи, ПРИХО
ДИТЬ фельдшер із села Бере- 
славки Людмила Білодід. до4’ 
ка замученої фашистами Га
лини Тарнавської.

Старшокласники Василів- 
ської СШ, юні слідопити ра
зом з вчителем історії Ю. М- 
Трегубом, роблять походи по 

бойової слави, побув а- 
місці загибелі Леніни 
А нині там зеленіє м"’ 
недавно насадження

місцях 
ли на 
Топор. 
лоднй, 
парк.

В Кетрнсанівці відвідували 
Учні партизана Андрія Псі!'0' 
в,<ча Тайванського — очевял* 
ця загибелі молодої патріот 
ки; Розшукали командира иаР’ 
тнзанського загону Василя Па* 
насовнча Репешка, наявсалн 
йому листа у Волгоград. Пе' 
реписуються учні і з матір’1'1 
Леніни, яка живе тепер У 
Ставропольському краї.

Юнь свято береже пам’ять 
борців.

А

А. НТЧИТАЙЛО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп імені Кіропа 
Ьзбринецького району.
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ВОЛОДАР 
ГОЛОВНОГО ПРИЗУ, 
м<)® характеристика на Павла Громова, 
робочу людину

І. ПЕРШИЙ ЗАПИС

Павло Громов, токар Кіровоградсько
го агрегатного заводу, володар головно
го призу на змаганнях кращих токарів 
Кіровоградщини...

2. МОНОЛОГ МАТЕРІ

Вона — кондуктор автобуса.
У Надії Іванівни — два сини. Молод

ший - Паша, Павло. Мати збирається 
розповідати про нього. Та не знає з чо
го почати.

— Він був ще школярем, коли я збаг
нула, що Пашка вміє шанувати робочі 
руки. І це було моєю радістю...

Не встиг навіть закінчити 
десятирічку, як уже сам 
став робочим. Тоді я довго 
лікувалась. На роботу не хо
дила. І нам було сутужно. 
Пашка бачив, як я бідка
лась. І попросив мене: «Мож
на, я восени не піду до шко
ли?..». Я збентежилась: «А 
куди ж дінешся?». Він спо
кійно: «На завод... А книж
ки — ввечері...».

Довго тоді сперечалася з 
сином. Він же стояв на од
ній межі: тільки завод!

Пішов на «Червоний Жов
тень». А йому там: «Років 
тобі не вистачає... Хай при
йде мати...».

Я пішла. І Пашка став 
учнем шліфувальника.

Невдовзі приніс додому 
першу зарплату. Та й до ме
не: «Візьми, мамо. Ку
пи собі щось... Мало, правда. Але ось 
через тиждень матиму розряд, виста
чить тоді й на костюм».

Собі не купила нічого. 'Принесла йому 
обнову- Леле, який він був радісний, — 
це ж куплено за його власні гроші!

Він приходив стомлений додому, інко
ли готував собі вечерю (коли я не могла 
підвестись з ліжка), брав пакунок кни
жок і йшов до школи. А в суботу про

сив не гніватись, що не сидів довго 
біля мого ліжка. Бо йому треба було 
йти на репетицію в клуб. «Зрозумій 
мене, мамо, — не можу я підвести то
варишів. У нас же концерт скоро...».

За що мені було гніватись, коли мала 
такого гарного помічника.

Тоді я заперечила сусідці, яка часто 
повторювала: малі діти — мале горе, 
більші діти — більше горе. Заперечила, 
бо з роками Павло приносив мені не 
скорботу, а втіху.

Трохи видужала. Виряджала його в 
армію. Звісно, плакала. Але не від го
ря. Я гордилася, що серед тих он хлоп
ців, що^стережуть наш спокій, буде і 
мій син, мій Паша..-

Поїхав. Невдовзі мала дяку від ко
мандування. А Павло писав: «Мої хлоп
ці, мамо, після служби підуть на агре
гатний. І я теж. мабуть. Приймуть 
обов’язково. Я подужаю все. Тут нас 
роблять сильними. І духом, і тілом».

Справді, так і сталось. Прибув додому 
— одразу на завод...

І, як бачите, везе моєму Паші.

„Молодий комунар"

3. слово комсомольського 
АКТИВІСТА

Володимир Терещенко, секретар за
водського комітету комсомолу агрегат
ного заводу:

— Він, Павло Громов, уже кілька ро
ків серед комсомольських активістів за
воду. Нині — групкомсорг цеху- Хлопці 
та дівчата за будь-яку справу беруться 
з дим. Зайдіть у цех. На вікнах, поміж 
верстатами — вазони. То все своїми 
руками робітники зробили. А весною 
садили ми в парках та скверах ’міста 
алеї. Кожній — імення воїна-героя да
вали. Зараховували тих героїв в свої 
бригади. ,

Виробничі завдання? Тут завжди ви
сока цифра, бо сам Павло в першу чер
гу стає на вищий східець, коли треба 
розігнатись. Мали вони завдання за мі
сяць виконати спеціальне замовлення. 
Промайнуло 20 днів. Цанги, стержньові 
ящики були готові... Тоді Павлові, його 
товаришам Юрі Ігнатьєву та Борису Ан
тонову було коли й над кресленням по
сидіти: хлопці ж винахідники, раціона
лізатори...

4- РЯДКИ З КІЛЬКОХ БЛОКНОТІВ

Павло рідко робить записи в своєму 
щоденнику. І все ж... Коли приходить 
радість, у зошиті з’являється кілька 
рядків. Спіткала невдача — знову за
пис... Хоча б таке:

«Вчора майстер похвалив: Громов учителя 
обгонить... І раптом дають замовлення — 
виготовити партію конусних деталей... Сгою 
біля верстата. .Ненароком збагнув, іцо буде 
брак. Що робити? Йти до Володимира Довб
ні? Але ж майстер учора... Піду — будуть 
балачки... 1 все ж гострий кут зрізано. Стою 
перед учителем і прошу допомоги. Володи
мир пояснює мені креслення. А потім, поба
чивши, що я ніяковію, каже: «Молодець! 
Ніколи не соромся, коли потрібна допомога. 
Ми ж в одній бриг.аді. Сьогодні ти на цьому 
місці, завтра — я помилюся...».

«Валя пішла в швейну майстерню. Я бав
люся з Геною і Олегом. І раз по раз бігаю 
на кухню. Там смажиться картопля.

Прийшла мати, гостинці малюкам принесла. 
І до мене: «Тн сьогодні веселий, як ніколи. 
Чого б ото?.. Валя казала, ти премію одер
жав».

Стою і думаю: і справді, чого мені нині 
так добре? Либонь, усе через Віктора Мар- 
ченка та Віктора Колодниченка. Три місяці 
вчив їх. Тепер вони отримали посвідчення 
токаря. Підійшли до мене на прохідній. Ко
жен простягнув руку. І тихо: «Спасибі, Пав
ло!.. І за науку, і за рекомендацію...».

От і радість!..».
Через кілька сторінок:

«Хлопці заспокоювали: «Будь упевнений: 
ніхто тебе не перевершить. На міських зма
ганнях усіх же обігнав. То хіба десь є кращий 
тркар за тебе?».

Я знов своє: і там е добрі майстри!
Таки мав рацію. Тільки почалися змагання 

молодих токарів області, як уже почув: нов- 
городківець Василь Кравченко має найвищий 
бал по теорії токарської справи. Почали ви
готовляти деталі, і знову я хвилююся — до-

З стор,

лпнчанин Дмитро Холявко, здається, випе
реджає мене. А мій екзаменатор — знатний 
токар з «Червоної зірки» Михайло Федорович 
Левицький—поглядає на різець і промовляв 
тільки два слова: «Спокійно, хлопче...».

Я ще дужче хвилююся. Несподівано — ти
хий тріск: зламався різець. Отже, був прора
хунок — перегрів його, як готував до роботи. 
А Левицький: «Нічого, нічого. Спокійно, не 
метушись!..». Я ж згадую слова наших за
водських інженерів: «Головне — якість! Най
кращі деталі зробиш — успіх не мине».

Так і сталося: мої деталі оцінили найви
щим балом. 1 хоч Василь Кравченко дещо 
обігнав мене по тривалості виконання робо
ти, та загальна кількість балів проти мого 
прізвища була більшою... Головне ж—якість!

Тепер мої хлопці кричать: «До стелі йо
го!..».

Бо в мене головний приз змагання...».

5. ВІДПОВІДЬ НА АНКЕТУ

Серед робітників з’явилась анкета. 
Там — запитання: 1. Твоя мрія. 2. На 
що б ти, перш за все, звернув увагу, як
би очолив підприємство? 3. Дні твого 
життя, коли до тебе приходила велика 
радість. 4- Як ти вибираєш друзів? 5. 
Мить, коли тобі було скорботно і гірко. 
6. До якої людини ти підеш у першу 
чергу на свято? 7. Що скажеш цій лю
дині? 8. Ти щасливий? Чому?

Павло Громов відповів так:
1. Стати інженером. Комуністом. Ви

готовити верстат - автомат. 2. На ство
рення хороших умов праці для жінок- 
матерів. 3. Перший: мене назвали робо
чою людиною. Другий: народився син. 
Третій: секретар міськкому комсомолу 
назвав мене володарем головного при
зу молодих токарів у ювілейному році. 
Четвертий: сьогодні по радіо не чув, 
що у В’єтнамі на землю падали бом
би. 4. Це ті, що мають свою дорогу в 
житті і йдуть нею впевнено, не хизу
ються нагородами, не в’януть од гнітю
чого вітру невдач. 5- В автобусі сказа
ли: «Ну й молодь же тепер! Хіба дові
риш їй щось путяще?..». Хотів крикнути: 
«А ті. наші хлопці, що нині стоять на
перекір кривді в Чехословаччині?». 6. До 
матері. 7. Спасибі, що ти дала мені та
ку щасливу і завидну долю. 8. Так. Бо 
в нас більше добра... І людей хороших 
більше...

От і все. От і вся характеристика на 
молоду робочу людину Павла Громова- 
— одного з переможців у трудовому 
змаганні ювілейного комсомольського 
року.

М. ВІНЦЕВИЙ.
м. Кіровоград.

Фото О. Плужника.

• ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТ!

„КОНЕЙ
НА
ПЕРЕПРАВІ
НЕ
МІНЯЮТЬ...“

її РО СЕКРЕТАРЯ комсо- 
** мольської організації 
артілі імені Телішевського 
Анатолія Ганжука мені роз
повідали як про байдужу 
людину. Не вірилось. Не хо
тілось погоджуватися, що 
такі можуть бути серед ва
тажків молоді. До того ж, 
хлопець не перший рік на 
громадській роботі. У свій 
час його хвалили, в приклад 
іншим ставили. І на тобі. 
Можливо, чимось скривди
ли, образили? Ось з цими 
«можливо» ми разом з сек
ретарем райкому і виїхали 
в село.

...Простора кімната. Високий 
дерев’яний бар’єр. За ним стіл 
плановика колгоспу Сергія Сте- 
шори. Смаглява дівчина, з 
якою зустрілися в коридорі, 
мовила:

— Ото за такни парканом І 
є один з вожаків молоді.

Знайомимось. Сергій — член 
комітету комсомолу, за стіннів
ку відповідає. З редколегією 
випустили... один номер газети 
— новорічний.

— Єдиний?
— Знаєте, як в селі: то часу 

не вистачає, то фарб, художни
ка не знайдеш...

Відчуваю, що Стецюра і 
сам не вірить своїм вислов
люванням. Цікавлюся, як ко-

мітет соціалістичне змаган
ня на честь 50-річчя ВЛКСМ 
між комсомольцями органі-
зував.

Рука економіста забігала 
по рахівниці.

Але не видно було, що 
Сергій збирається плюсува
ти добрі справи. Про якісь 
заохочення молодим пере
довикам і годі говорити. 
Навіть Дошки пошани біля 
контори немає. І досі неві
домо, хто ж відзначився з 
юнаків та дівчат трудом на 
ювілейній комсомольській 
вахті. Та це й не дивно. Ад
же й вахти, як такої в кол
госпі не існує. Все прохо
дить як в недисциплінованій 
футбольній команді. А звід
си й програші.

— Анатолій Гаижук винен, — 
переходить на відверту розмову 
Стецюра. —■ Особисто пропону
вав йому збори скликати.— від
мовився' Жодних за звітний пе
ріод не було. Навіть на засі. 
дання комітету не збиралися.

У дверях знову показалася 
весела смаглявка. Зрозумівши, 
чим цікавимося, сказала:

— Одружився наш секретар. 
Тепер вся увага домашньому 
<ОАнатолїйі справді ухилився 
від громадської роботи, і а п 
прузі від нього відпали, як 
листя під засохлого деРева,’

В селі стадіон давно бур яка
ми заріс, корови дерева пола
мали, котрі довкруж Ра,1‘11® 
посадили комсомольці. Молодь 
хотіла дешо оновити, паркан 
поставити. Радили секретареві 
недільник організувати. Не при- 
,ДСіірава в тому, шо раніше 
Анатолій інструктором поспор- 
ту в колгоспі був. Зарплата 
йшла, а віддачі — "«якої. ПР° 
недоліки в спорті ще на звітно- 
виборних зборах говорили трак, 
торист Микола Соснов, член 
ланки Альбіня Костюк та дояр
ка Ііадя Шалемба. Зрушень — 
ніяких.

_  Тому правління артілі ви
рішило ліквідувати таку поса
ду, _ пояснив секретар партій

ної організації колгоспу В. М. 
Кравець. — а Ганжука пере
вели водієм автомашини.

— Віднині про комсомольську 
роботу не питайте, — заявив 
тоді секретар.

Комсомолки, обліковець 
Надя Кафланова і зоотехнік 
Ліда Кабак готувались кан
дидатами в члени партії 
вступати, до Анатолія за по
радою звернулись. Де там. 
Поговорити по-людськи з 
дізчатами для секретаря 
осе одно, що залізничний 
вагон розвантажити.

Дійшло до того, що ось 
уже третій місяць комсо
мольські внески не збираю
ться.

Що в артілі імені Телішев
ського запущена комсо
мольська робота, в якійсь 
мірі винен і Сергій Стецю
ра, до якого через бар’єр 
важко добратися. Не пере
старалися й інші члени ко
мітету.

Безумовно, Анатолія Ган
жука комсомольці не обе
руть своїм секретарем. І, 
можливо, давно б це зроби
ли, та коней під час пере
прави, як заявили в райко
мі комсомолу, не міняють.

Серйозна й відповідальна 
пора зараз у комсомолі. Бо 
саме їм, юнакам та дівча
там, у кого нині квиток чле
нів Ленінської Спілки, не
вдовзі доведеться рапорту
вати партії про свої діла в 
день 50-річчя ВЛКСМ. І по
гано, коли в рапорті окре
мих організацій будуть сло
ва: «Проте нам не вистачало 
рішучості, ініціативи, енту
зіазму...»

О. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Вільшапський район.

БЕРЛІН. В місті Гредіц (округ Дрезден) в урочистій 
обстановці відкрито пам’ятник Володимиру Іллічу 
Леніну. Трудящі міста одержали скульптуру в дар від 
військовослужбовців однієї з військових частин Гру
пи радянських військ у Німеччині.

Скульптуру заввишки в 2 метри відлито зі сталі. її 
створила скульптор В. Попова.

ВІДКРИТТЯ 
ПАМ'ЯТНИКА 
В. І. ЛЕНІНУ 

В НДР

ОПІР
ШИРИТЬСЯ

АММАН. Населення сектора Газа продовжує бо
ротьбу проти окупантів, незважаючи па жорстокість 
і терор ізраїльських властей. Ізраїль помиляється, як
що думає, що зможе знищити наших героїв і приду
шити опір шляхом терору, — говориться в опубліко
ваній заяві Союзу палестинських профспілок сектора 
Газа. Союз заявляє про свою підтримку партизан
ського руху і звертається з закликом до всіх па- 
лестинців згуртувати ряди в боротьбі проти єдиного 
ворога.

ДЕЛІ. Уряди індійських штатів є великими боржни
ками місцевих поміщиків. За лишки землі, відторгну
ті в різний час у них, місцеві уряди виплатили помі
щикам за останні 10 років у вигляді компенсації 2270 
мільйонів рупій, а ще повинні виплатити 3330 мільйо
нів рупій.

БОРЖНИКИ 
ПОМІЩИКІВ

(ТАРС).

Росте і кращає столиця Німецької Демократичної Республіки, а разом з нею 
молоде покоління соціалістичної держави.

На фото: піонери-тельмановці на Алсксандрплатц у Берліні. роммсль»)
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ВИЗВОЛИТЕЛІ,

о.іодні) комунар
ДО 25-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ

ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

ТВОЇ

Переправа, переправа — 
берег лівий, берег правий.

О. ТВАРДОВСЬКИЙ.

ЗЕМЛЕ
Вони приїхали сюди ще 

святкування 25-річчя Дніпровської 
реправи. Дехто вперше після стількох 
років знову ступив на придніпровську 
землю, яка зустріла квітами, багрянцем 
осінніх лісів, теплом сердець місцевих 
жителів. І ті, що бували вже тут, і ті, 
хто не був тут з осені 1943-го, ходили 
разом вулицями Куцеволівки, плавне
вою низовиною і згадували, згадували, 
як чверть століття тому в жорстоких 
боях билися з ворогом за кожний шма
ток цієї землі, за кожну вулицю.

Кожна нова людина в селі помітна, 
і кожна — бажаний гість. Та сьогодні 
найдорожчі гості в кожній хаті придні
провських сіл Куцеволівки, Дереївки, 
Успенки, Млинка — вони, визволителі. З 
усіх кінців країни приїхали вони, бо тут 
їх другий рідний дім, за який не 
шкодували своєї крові і свого життя. 
Серед дорогих гостей — Герої Радян
ського Союзу В. Данько, П. Шильдін, 
Г. Щедров, із Закарпаття приїхав О. Га
лушко, із Ташкента — Г. Мухін. Дві ста
ренькі жінки приїхали на могилу своїх 
синів. Олександра Олексіївна Анікіна 
втратила на війні двох синів-соколів: Ва
лентина і Геннадія. Молодший, 
тин, загинув у Дереївці. Йому 
тоді було вісімнадцять років. 
Поруч з ним у братській моги
лі лежить його ровесник Ана
толій Арзамасцев. Довго не 
знала його мати Марія Василів
на про місце поховання сина. 
І ось у Мінусинськ, що в Крас
ноярському краї, надійшов лист 
від учнів Дереївської СШ. Во
ни писали про останні хвилини 
Анатолія, про його героїчну за
гибель. І мати приїхала, як лас
тівка полетіла до синової мо
гили, щоб уклонитися добрим 
людям за світлу пам’ять про 
Анатолія.

Ще не всі виміряні фронтові 
дороги, якими йшов до пере
моги радянський солдат. Ко
роткою вона була у юнака з 
Калача-на-Дону Михайла Кал- 
микова. На берегах Дніпра фа
шистська куля обірвала його 
життя. Він визволяв від ворога 
українське село Дереївку, а 
дереївський житель командир 
батареї «катюш» Н. Ф. Процен- 
ко, нині заступник директора 
місцевої середньої школи, виз
воляв Михайлове місто Калач- 
на-Дону.

Іншими фронтовими дорога
ми йшов житель Дереївки 
П. Яцина. Важко був поранений 
п ять разів, але знову випису
вався з госпіталю і йшов у бій. 
За Орловсько-Курську дугу 
його нагороджено орденом 
Слави III ступеня, за форсу
вання Західного Бугу — орде
ном Слави II ступеня. Він брав 
Варшаву і Берлін.

Всі вони, учасники форсування Дніпра 
і~ місцеві жителі — ветерани війни, при
йшли того дня, щоб віддати шану вої
нам, які загинули при форсуванні Дні
пра, щоб покласти квіти до обеліска за
гиблим куцеволівцям. З усіх сіл району 
зібралися представники, й від кожного 
села — вінок на могилу героїв Дніпров
ської переправи.

Потім колона трудящих району напра
вилась до берега Дніпра, де на місці 
форсування встановлено обеліск. Нав
коло нього — прапори придніпровських 
сіл. В почесній варті застигли піонери. 
Погляди всіх звернені до ріки. Там, на 
розбурханих хвилях, ось-ось мають по
казатися катери, на яких учасники фор
сування повторюють той шлях, яким во
ни переправлялися восени 1943-го року. 
Зараз Дніпро широкий і катери, що 
з явились вдалині, здаються цятками. На 
передньому майорить прапор. Катери 
пристають до причалу. Першим на пра
вий берег ступає високий чоловік. Це_
Герой Радянського Союзу Василь Йоси
пович Данько, колишній командир 2-го 
стрілецького батальйону, воїни якого 
першими форсували Дніпро. Десь тут, 
коли навкопо свистіли кулі, командую-

напередодні
пе

чий 37-ю армією генерал-лейтенант 
М. Шарохін вручив йому орден Богда
на Хмельницького.

Вітер куйовдить сиве волосся на голо
ві людини, яка йде по трапу слідом за 
В. Даньком. Це — Герой Радянського 
Союзу Петро Степанович Шильдін, ко
лишній командир 5-ї роти 2-го стрілець
кого батальйону. Тієї вересневої ночі він 
разом зі своїми бійцями був серед тих, 
хто першим ступив на Правобережжя. 
Тоді він, 21-річний лейтенант, притис
нувшись до мокрих колод плоту, плив 
крізь темряву до берега, щоб рапто
вим ударом захопити плацдарм.

Учасників переправи зустрічають на 
березі хлібом-сіллю. Лунає салют. По
тім відбувся мітинг. Його відкрив голо
ва місцевої артілі «Дніпро» Г. X. Пере- 
пеляк. З промовою виступив перший 
секретар Онуфріївського райкому пар
тії В. Д. Іванов. Він привітав -учасників 
переправи і вручив їм пам’ятні адреси.

Герой Радянського Союзу Г. Г. Щед- 
ров вручає першому секретареві рай
кому партії В. Д. Іванову землю з Ма- 
маєвого Кургана, а дівчата в українських 
костюмах кожному учаснику Дніпров
ської переправи вручили землю з Пра
вобережжя, за яку двадцять п’ять років

£41 жовти» 1068 року

ЩО ПРИНЕСЕ

СЕРІЯ“ ?

1 ПЕРЕМОЖЦІВ
СУДЯТЬ

„МОСКОВСЬКА

Перемо: ою київського «Ди
намо» над «Локомотивом» 
(3:1), здобутою позавчора на 
Центральному стадіоні сто
лиці України, закінчився ЗІ-й 
тур у вищій лізі класу «А». 
Цей матч можна вважати 
початком нової серії зустрі
чей динамівців Києва з мос
ковськими. командами, яка, 
певно, у значній мірі виявить 
цьогорічного чемпіона і 
з’ясує шанси претендентів на 
інші призові місця. 12-го 
жовтня кияни приймають на 
своєму полі «Спартак», а 
17-го будуть гостями +орпе- 
довців Москви.

Поки що місця в таблиці 
чемпіонату 
так:

Вален-

Вони зустрілись на місці Дніпровської перепра
ви: колишній командир другого стрілецького ба
тальйону Герой Радянського Союзу В. Й. ДАНЬ
КО (праворуч) і, колишній командир п’ятої роти 

* - - радянського Союзу

розподіляються

1 м О
«Динамо» (К) 31 51—20 48
«Спартак» 3! 52—34 43
«Торпедо» (М) ЗО 46-23 40
ЦСКА 31 40—28 39
«Динамо» (Мн) 29 35—22 37
«Динамо» (Тб) 31 39—21 36
«Динамо» (М) ЗО 42—2« 3-1
«Чорноморець» зо 42—37 33
«Локомотив» 31 30—32 32
«Шахтар» Зі 32—31 29
«Зеніт» 31 28—40 2:1
«Зоря» 32 20—34 29
СКА 31 36—39 2Б
« Нефтчі» 31 31-42 26
«Крила Рад» 31 20—31 25
«Арарат» зо 27—38 24
«Торпедо» (Кт) 32 25—34 23
«Кайрат» 31 19—35 22
«Пахтакор 31 29—52 2'1
«Динамо» (Кд) ЗІ 19—37 19

цього ж батальйону Герой 
П. С. ШИЛЬДІН.

Фото
1. КУЧЕРА,

г. удовиченка, 
В. ГАНОЦЬКОГО.

тому йшли на бій з ворогом радянські 
воїни.

Учасники Дніпровської переправи, які 
виступили на мітингу, розповідали про 
те, як проходило форсування, дякували 
місцевих жителів за те, що вони свято 
бережуть пам’ять про ті події. Колиш
ній начальник політвідділу 110-ї гвардій
ської стрілецької дивізії полковник у 
відставці Ф. О. Денисов розповів про 
бойовий шлях з’єднання, яке, форсував
ши Дніпро, громило фашистів під Зна
м’янкою, в Молдавії, Румунії, Угорщині, 
Чехословаччині, а потім брало участь у 
розгромі Квантунської армії на Далеко
му Сході.

Після мітингу відбувся концерт. Для 
дорогих гостей і для всіх тих, хто при
йшов того дня на берег Дніпра, своє 
яскраве мистецтво показали учасники 
заслуженого самодіяльного ансамблю 
танцю УРСР «Ятрань». На місці, де 
чверть століття тому гриміли бої і небо 
закривав дим від вибухів і пожеж, при
дніпровська земля вітала своїх визволи
телів бадьорими українськими танцями.

Очевидно, що футболісти 
кіровоградської «Зірки» ніяк 
не можуть настроїтися на 
гру із слабкими суперника
ми. їх позавчорашня зустріч 
з куйбишевським «Металур
гом», який займає сімнадця
те місце в турнірній таблиці 
другої підірупн другої групи 
класу «А», ще одне під
твердження цьому. Вона не 
була схожа на дві попередні, 
це нашим землякам довело
ся схрестити зброю з провід
ними командами — саратов
ським «Соколом» і воронезь
ким «Трудом». Зокрема, ду
же блідо пройшоз перший 
тайм. Господарі поля діяли 
прямолінійно, мляво, без ви
нахідливості.

Правда, після перерви во
ни заграли більш цікаво, але, 
як і до цього, довго не мог
ли реалізувати свою ігрову й 
територіальну перевагу. Роз
в’язка настала тільки на 68-й 
хвилині матчу, коли Микола 
Корольов з подачі Анатолія 
Кравченка, який часто під
ключався в атаку, нарешті 
розпечатав ворота гостей.

ІЦе кілька реальних мож
ливостей для збільшення ра
хунку мали Кіровограді, але 
м’яч не підкорявся їм, йшов 
повз ціль, а одного разу влу
чив у перекладину.

Так з мінімальним рахун
ком на користь «Зірки» і за
кінчилася ця зустріч. '

Напередодні грали дуб
люючі склади цих команд. 
1 тут єдиний гол, забитий 
кіровоградцями, вирішив до
лю матчу па їх користь.

Пощастило «Зірці», що дві 
команди, які були вище неї, 
зігравши не кращим чином, 
дозволили їй піднятися дво
ма сходинками вище. Так, 
саратовський «Сокіл» звів 
матч у Херсоні з «Локомо
тивом» унічию — 1:1, а Крас
нодарська «Кубань» зазнала 
в Запоріжжі поразки (0:3) 
від «Металурга».

Втратили по одному очку 
й деякі інші команди, що 
очолюють турнірну таблицю. 
Внічию (2:2) зіграли мико
лаївський «Суднобудівник» і 
воронезький «Труд», харків
ський «Металіст» I рязан
ська «Зірка» (0:0).

Успішно закінчила матч 
сімферопольська «Таврія». 
Вона перемогла на своєму 
полі спартаківців Нальчика 
з розгромним рахунком — 
5:1.

Таким чином, турнірне ста
новище провідної 
команд підгрупи

ф ПОКАУЄ КІРОВОГРАД 
ЧЬГВЕР, 10 жовтня. Перша про

грама. II .00—Телевісті. (1<). 11.10
— Художній фільм «Народжені
бурею». (К). 1о.30—«Москва, рік 
1917». Документальний фільм. 
(Кіровоград). 17.05—До 100-річчя 
з дня народження 13. І. Лені
на. «Владлена Федорівна». 
(Херсон). 17.15 — «Сільська но
вина». (Харків). 17.45 — Теле
журнал «До світла». «Прими
рення не буде». (Кіровоград). 
18.00 — Для дітей. «Щедрість». 
(К). 18.30 — Телевісті. (К).
19.00 — Першість СРСР з фут
бола «Шахтар» (Донецьк). — 
«Нефтчі» (Баку). 20.45 — Між
народний огляд. (К) 21.15 —
«Майстри мистецтв». Кінорежи
сер Рене Клер. (М). 22.30 —
Інформаційна програма «Час». 
(М).

П’ЯТНИЦЯ, П жовтня. Пер
ша програма. 11.00 — Телевісті. 
(К). Н.10 — Телефільм. (К).
11.35 — «Шкільний екран». Ук
раїнська література для учнів 
10-го класу. «Легенди Голосіїв. 
ською лісу». (К). 12.10 — Ху
дожній фільм. «Такий великий 
хлопчик». (Кіровоград). 17.00 — 

. Наша афіша. (К). 17.05 — «Лю
ди, події, долі». «Почесний гро
мадянин міста». (Херсон). 17.20
— «Наука, вік XX». Довголіття
машин. (К). 17.40 — «Борці за 
народну справу». (До 80-річчя 
з дня народження К. О. Киркн- 
ніжа). (Харків). 18.00 — «Тур
нір знайок». (Донецьк). 18.30 — 
Телевісті. (К). 18.50 — Всесоюз
ний ----------- ’
19.05 — Естрадний концерт. (К). 
19.30 — Першість СРСР з фут
бола. «Динамо» (М) — «Дина
мо» (Тбілісі). 21.15 — Естафета 
новин. (М). 22.15 — Музнчно-
розважальна програма. (М). 
23.15 — Теленовинн. (М). 23.30
— Танцювальний зал. (Талліп).

Друга програма. 19.30 — Ху
дожній фільм «Такий великий 
хлопчик». (Кіровоград).

СУБОТА, 12 жовтня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика
для всіх. (М). 9.45 — Телснови. 
ни. (М). 10.00 — «З днем на
родження» . Музично-розважаль
на програма. (М). 10.30 — Су
ботнії! репортаж. (Горький). 
11.00 — «Людина і світ». «Пе
реоране поле». (Одеса). 11.40 — 
Наша афіша. (К). 11.45 — «Ми
стецтво і ми». -Тележурнал. 
(Тбілісі). 12.30 — «Здоров’я».
Науково-популярна програма. 
(М). 13.00 — В ефірі «Моло
дість». (М). 14.00 — «Братерст
во по зброї». До 25-річчя На
родного Війська Польського. 
(К). 15.35 — .Молодіжна про
грама «Погляд». (К). 16.30 — 
Програма кольорового телеба
чення. (М). 19.00 — Першість
СРСР з футбола. «Динамо» (К)
— «Спартак» (М). 19.45 —
«Клуб кіномандрівпнків». (М). 
20.45 — «На меридіанах Украї
ни». (К). 21.15 — «Це пісні 
твої, комсомол». (М). 21.30
— Передачі з Москви. 23.06
— Концерт оркестру «Голубий 
екран». (М). 23.30 — Теленовн- 
і:н. (М).

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ЧЕТВЕР, 10 жовтня. 17.05 — 

До 100-річчя з дня народження 
В. 1 Леніна. «Владлена Федо
рівна». Кіноварне. (Херсон). 
17.15 — Сільська новина».
(Харків). 17.45 — «Мальовнича 
Україна». «Озеро Пташине». 
17.55 — Фотохвилинка. (К). 18:00 
«Співаю про тебе, комсомол». 
(К). 18.30 — Телевізійні вісті.
(К). 19.00 — Футбол: «Шахтар» 
— «Нефтчі». 20.45 — Міжнарод
ний огляд. (К). Г" 
стрп мистецтв», 
кінорежисер Рейс 
22.30 — Програма

21.15 — «Май-
Французькиіі 
Клер.

«Час».
(М). 
(К).

з’їзд стоматологів. (К).
жовтня.П’ЯТНИЦЯ, 11

— До 50-річчя ВЛКСМ. «Нас 
надихає Леніна ім’я». Звітує 
молодь Иовоодеського району. 
18.00 — «Турнір знайок». (До. 
нецьк). 18.30 — Телевізійні віс
ті. (К). 18.50 — Всесоюзний
з’їзд стоматологів. (К). 19.05 — 
Естрадний концерт. (К). 19.30 — 
Футбол. «Динамо» (Москва) — 
«Динамо» (Тбілісі). 21.15 —
Естафеуа новин. (М). 22.15 — 
Художній фільм «Романс для 
корнета».

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

Олександрійське 
міське професійно-технічне 

училище № 5
і

БК 01169.

В. ГАНОЦЬКИН,
спецкор «Молодого комунара».

Оцуфріївський район.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 

Телефони*, секретаріату <— 2-45-35, від» 

ділів - 2-45-36.

«Суднобудівник» 
«Металіст* 
«Дніпро» (Дії) 
«Труд» 
«Таврія» 
«Зірка» (Кд) 
«Сокіл» 
«Кубань»

вісімки 
нині таке:

І М О
34 42—15 50
35 38-12 49
31 40-22 41
34 44—24 43
34 41-28 43
34 44-35 43
34 52-24 42
35 34—23 42

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградскою 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоірад.

проводить додатковий набір учнів на 1968—1969 
навчальний рік

на спеціальності: 
штукатур, 
тесляр, 
муляр (строк навчання — і рік); 
штукатур-маляр, • 
слюсар-монтажник, 
слюсар-сантехнік (строк навчання — 2 роки).
ІЗ училище приймаються юнаки та дівчата з освітою

8 10 класів. Учні перебувають иа повному державному 
утриманні, забезпечуються гуртожитком.

При бажанні учні можуть відвідувати загальноосвіт
ню школу робітничої молоді (8-9—10 класи).

Після закінчення училища направляються на роботу 
у міста області.

Вступникам необхідно подати заяву на Ім’я директо
ра, автобіографію, паспорт або свідоцтво про народжен- 
ня, свідоцтво про освіту, 4 фотокартки.

Документи приймаються у канцелярії училища.
АДРЕСА УЧИЛИЩА; м. Олександрія, селище Димит

рове, вул. Трудрезервів, 23.
ДИРЕКЦІЯ.
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