
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

Сьогодні розпочинається ювілейний КОМСО
МОЛЬСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ.

Завтра, товаришу, до тебе прийдуть люди з за* 
видною долею: ветерани революції, громадян
ської та Великої Вітчизняної воєн, ветерани пар
тії, комсомолу. Перед ними, комуністами, ти зно
ву присягнешся на вірність ідеалам революції, 
справі Комуністичної партії.

Перед живими героями, перед червоними зна

менами ти рапортуватимеш про свої діла напере

додні піввікового ювілею Спілки. За рішенням 

ЦК ВЛКСМ день 25 жовтня — відзначається як 

день демонстрації вірності молодого покоління 

Ідеалам революції, справі Комуністичної партії.
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НАШ ПРАВОФЛАНГОВИМ
Комсомольці сьогодніш

нього дня, безсумнівно, не 
такі, якими були їх ровес
ники у далекому 1920-у, і 
не такі, навіть, як їх ро
весники десяток років то
му. Відрізняються вони 
від своїх попередників 
глибиною знань, які набу
вають нині, широтою по
глядів. А от у своїй без
межній відданості Бать
ківщині, справі Леніна во
ни, комсомольці різних 
поколінь, як крапля води, 
схожі між собою. І тому 
сьогодні, як і раніше, пра
вофланговим самовідда
ної комсомолії залишає
ться Павло Корчагін.

Ця думка червоною нит
кою проходила майже в 
кожному з виступів учас-

ників теоретичної конфе
ренції по праці В. І. Лені
на «Завдання спілок мо
лоді», яку організували 
Кіровоградський міськком 
комсомолу, обласна біб
ліотека імені Н. К. Круп- 
ської і комісія по пропа
ганді знань серед молоді 
обласної організації това
риства «Знання».

Студенти, робітники, уч
ні технікумів і профтех
училищ— всього більше 
двохсот чоловік поділили
ся думками про те, як во
ни розуміють і здійснюють 
на практиці ленінський за
повіт вчитися комунізму, 
ще раз усвідомили те, як 
Володимир Ілліч запові
дав молоді виховувати 
комуністичну перекона
ність і комуністичну мо

раль, як ці заповіти вико
нують сьогодні.

Змістовними були ви
ступи студенток педінсти
туту Лідії Солонухи і 
Світлани Шевченко, піо- 
нервожатої школи № 2 
Ніни Ромашипої та інших.

Учасники конференції 
показали як добру обіз
наність із ленінськими 
працями, так і тверде 
прагнення виконувати їх.

Павка Корчагін, як 
узагальнюючий образ пер
ших комсомольців, зали
шається правофланговим 
сьогоднішньої молоді, бо 
він першим виконував ле
нінський заповіт: «...тільки 
в праці разом з робітника
ми і селянами можна ста
ти справжнім комуніс
том». На нього і рівняю
ться молоді, вчаться ле
нінські мрії втілювати в 
сьогодення.

В. ЦВЄТАЄВ.

РАЗОМ З ПАРТІЄЮ— 
ДО КОМУНІЗМУ

Є.ТЯЖЕЛЬНИКОВ,
перший секретар ЦК ВЛКСМ

Скільки б не пройшло часу, радянські люди ще і 
ще раз вдивлятимуться у фотодокументи, що розпо
відають про життя і творчість вождя, ще і ще раз 
вчитуватимуться у його твори, щоб звіряти свій крок 
по Іллічу.

Погляньте на фрагмент фото А. Савельева. Цей' 
знімок зроблений майже 50 років тому 7 листопада 
1918 року, коли В. І. Ленін і Я. М. Свердлов оглядали 
тимчасовий пам’ятник К. Марксу і Ф. Енгельсу.

Це був важкий 1918 рік. Ленін, керівник партії І 
держави, зайнятий до неймовірності, знаходив час, 
щоб зустрітися з робітниками чи селянами, щоб огля
нути пам’ятник чи поцікавитися культурним життям. 
Знаходив час, бо вмів його розподілити, раціонально 
використати.

Хвилюючі і радісні дні пережива
ють радянські люди: 29 жовтня ми
нає 50 років Ленінському комсомо
лові — бойовому авангардові мо
лоді, вірному помічникові і надій
ному резерву Комуністичної пар
тії. Напередодні цього знаменного 
свята Центральний Комітет КПРС 
прийняв Постанову «Про 50-річчя 
ВЛКСМ і завдання комуністичного 
виховання молоді», історичне зна
чення якої справді величезне. Чим 
більше вчитуєшся в рядки цього 
партійного документа, чим більше 
думаєш над ним, тим ясніше усві
домлюєш, який славний шлях 
пройшов комсомол, які відпові
дальні справи доручала і доручає 
йому Комуністична партія.

У грізні для молодої Радянської 
республіки жовтневі дні 1918 року 
було створено Комуністичну Спіл
ку Молоді. Вона народжена Жовт
нем. Біля її джерел стояли Кому
ністична партія і великий Ленін. З 
того часу минуло півстоліття...

Сто мільйонів радянських людей 
пройшли в лавах Спілки молоді 
школу життя, праці і боротьби. 
Мільйони своїх кращих вихованців 
рекомендував комсомол у партію 
комуністів. І ми пишаємося сьогод
ні тим, що комсомольський квиток 
кликаз на подвиг письменника- 
бійця Миколу Островського і зачи
нателя легендарного руху п’ятисо- 
тенниць Марію Демченко, ударни
ка праці машиніста Петра Кривоно
са і льотчика-випробувача Валерія 
„Чкалова, Героїв Радянського Сою
зу снайпера Людмилу Павличенко і 
рядового Олександра Матросова, 
прославлених партизанок Зою Кос- 
модем’янську і Маріте Мельнікай- 
те, першого в світі льотчика-космо- 
навта Юрія Гагаріна і багатьох ін
ших чудових синів та дочок нашої 
Радянської Батьківщини, тих, хто 
віддав своє життя в ім'я народного 
щастя і торжества комунізму, і 
тих, хто живе й працює поруч з на
ми.

«Спитайте тепер будь-якого дер
жавного чи громадського діяча, 
вченого чи господарника, героя 
праці чи ветерана війни, майже 
кожний скаже: я пройшов школу 
комсомолу», — говорив на XV 
з’їзді ВЛКСМ Л. І. Брежнєв.

Ось чому 50-річний ювілей 
ВЛКСМ з повним правом можна 
назвати всенародним святом.

...Партія і комсомол. Вони, як 
мати і син. Вже тоді, коли партія 
почала підготовку до збройного 
повстання, на VI з’їзді РСДРП на 
пропозицію В. І. Леніна було прий
нято резолюцію «Про Спілки мо
лоді», в якій зазначалось, що пар
тія пролетаріату усвідомлює те 
величезне значення, яке робітнича 
молодь має для робітничого руху в 
цілому. З’їзд озброїв молодіжні 
Спілки ясною програмою револю
ційної боротьби за перемогу со
ціалістичної революції. Виходячи з 
ленінських вказівок, з'їзд партії 
висловився за створення Спілок 
молоді, зв’язаних з партією нероз
ривними ідейними узами і органі
заційно самостійних.

Піввікова історія нашої держави 
переконливо показала, що всі сус
пільно-політичні і соціально-еконо
мічні проблеми молодого поколін

ня можуть бути успішно розв’яза
ні тільки в результаті революційно
го перетворення суспільства на со
ціалістичних і комуністичних нача
лах, в чому активну участь бере 
сама молодь. Отже, молодіжний 
рух тільки тоді доб'ється успіхів, 
коли він розвиватиметься і діятиме 
як частина загальнореволюційного 
руху під керівництвом Комуністич
ної партії.

З перших днів свого існування 
Ленінський комсомол відчував по
стійне піклування і довір’я партії. 
Партія озброїла його програмою 
дій, допомогла виробити організа
ційні принципи, забезпечила прак
тичну участь у революційній бо
ротьбі, у соціалістичному будів
ництві.

В жодній країні світу молодь не 
поставлена на таке високе і почес
не місце в громадській, державній, 
трудовій діяльності, як у країні пе
ремігшого соціалізму. Комуністич
на партія, Радянська влада відкри
ли молодому поколінню величез
ний простір для участі в справах 
держави, надали йому найширші 
соціальні права, забезпечили їх ре
альними економічними, політични
ми та юридичними гарантіями.

Тепер до Рад депутатів трудящих 
обрано близько 350 тисяч молодих 
людей. Серед них майже 100 ти
сяч — комсомольці. До складу 
Верховної Ради СРСР виборці по
слали 182 молодих депутати.

Представники комсомолу працю
ють у постійних комісіях Рад, вхо
дять до складу центральних і міс
цевих державних, контрольних ор
ганів, є членами колегій мініс
терств і відомств, діяльність яких 
зв’язана з працею, навчанням і 
життям молоді.

Комуністична партія сприяє все
бічному розвиткові демократії в 
комсомольських організаціях, до
бивається, щоб комсомольці пов
ністю використовували відповідно 
до Статуту КПРС надане їм право 
широкої ініціативи в обговоренні і 
постановці перед відповідними 
партійними організаціями питань 
роботи підприємств, колгоспів, ус
танов.

Керівні партійні і радянські ор
гани уважно розглядають пропози
ції, які надходять від комсомоль
ських організацій. Жоден законо
давчий акт, що зачіпає інтереси 
молоді, не розробляється без учас
ті ВЛКСМ.

З розвитком нашого суспільства 
дедалі більше зростає роль ВЛКСМ 
як резерву і помічника Комуністич
ної партії. «Підвищення ролі комсо
молу, — говориться в Постанові ЦК 
КПРС «Про 50-річчя ВЛКСМ і зав

дання комуністичного виховання мо
лоді», — передбачає ширшу участь 
його в господарському, культурно
му і державному будівництві. ЦК 
КПРС вважає за потрібне, щоб Ра
ди депутатів трудящих, міністерст
ва і відомства, профспілкові та ін
ші громадські організації розв’язу
вали питання виховання, освіти, про
фесійної підготовки, праці, побуту 
і відпочинку молоді з участю комі
тетів ВЛКСМ, уважно ставились до 
пропозицій комсомольських орга-

(Закінчення на 2-й стор.).
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(Закінчення, початок на 1-й стор.).

нізацій, подавали їм повсякденну 
практичну допомогу».

Про велике довір’я партії до 
комсомолу свідчить рішення XXIII 
з’їзду КПРС про прийом в партію 
молоді до 23 років виключно че
рез ВЛКСМ. Тепер у числі тих, хто 
вступає в партію, комсомольці ста
новлять в середньому 40—50 про
центів. Тільки за останні п’ять ро
ків в ряди Комуністичної партії 
було прийнято за рекомендаціями 
комітетів комсомолу 1.580 тисяч 
чоловік.

Партійне керівництво комсомо
лом завжди мало творчий і кон
кретний характер, враховувало 
об’єктивні потреби юнацького ру
ху, специфіку роботи серед різних 
категорій молоді. Постанова ЦК 
КПРС «Про роботу Красноярської 
крайової партійної організації по 
керівництву комсомолом» сприяє 
дальшому удосконаленню партій
ного керівництва комсомолом. Пар
тійні комітети глибоко вникають в 
роботу серед підростаючого поко
ління. За останні місяці ці питання 
обговорювались на пленумах більш 
як 80 ЦК Компартій союзних рес
публік, крайкомів, обкомів КПРС.

Весь піввіковий досвід ВЛКСМ 
свідчить, що керівництво Комуніс
тичної партії дає змогу в найбіль
шій мірі здійснювати на практиці 
розвиток революційної самодіяль
ності Спілки молоді, дає їй най- 
ширші можливості для всебічного 
розвитку, спрямовує її енергію в 
русло загальнонародної боротьби 
за комунізм.

Нинішнє покоління комсомольців, 
уся радянська молодь зустрічає 
піввіковий ювілей ВЛКСМ, звіряю
чи свої діла з ленінськими запові
тами, з безсмертними ділами стар
ших поколінь, з Програмою партії, 
з рішеннями XXIII з'їзду КПРС.

Символами самовідданої праці є 
ударні комсомольські будови — 
Тюменський нафтовий район, Сая- 
но-Шушенська ГЕС, автомобільний 
завод у місті Тольятті, стан «2000» 
на Новолипецькому металургійно
му заводі та багато інших.

І так скрізь, де укладають бетон у 
тіло греблі, де кипить у мартенах 
метал і широкою рікою тече в еле
ватори золоте зерно, де допитливі 
уми пізнають закони природи, де 
землю Батьківщини береже муж-

кість і воля радянського 8оїна, — 
там всюди проходить фронт праці 
і боротьби комсомольців 60-х ро
ків.

Комсомол покликаний активніше 
і цілеспрямованіше виховувати о 
юнаків і дівчат високу ідейну пе
реконаність і відданість справі пар
тії, любов до соціалістичної Бать
ківщини і готовність до її захисту, 
почуття братерської дружби з тру
дящими країн соціалізму, інтерна
ціональну солідарність з усіма ек
сплуатованими і пригнобленими.

Рішення квітневого і червневого 
(1968 р.) Пленумів ЦК КПРС, Поста
нови ЦК КПРС «Про підготовку до 
святкування 100-річчя з дня народ
ження Володимира Ілліча Леніна» 
і «Про 50-річчя ВЛКСМ і завдання 
комуністичного виховання молоді» 
вказують нам шляхи ідеологічного 
загартування, політичної освіти 
юнаків і дівчат в сучасних умовах.

Партія створила всі необхідні 
умови для політичного навчання 
молоді. Система комсомольської 
політичної освіти весь час удоско
налюється на основі нагромадже
ного досвіду, побажань і зауважень 
слухачів та пропагандистів. У ново
му навчальному році увага комсо
мольців зосереджується на вивчен
ні творів В. І. Леніна, особливо тих, 
де розглядаються питання теорії 
соціалістичної революції, її рушій
них сил, диктатури пролетаріату, 
керівної і спрямовуючої ролі Ко
муністичної партії.

Посилюючи ідеологічні диверсії 
проти країн соціалізму, імперіалізм 
у чималій мірі розраховує на те, 
що сучасна радянська молодь не 
пройшла такої школи революційної 
боротьби, як наші батьки й діди. 
Однак радянські юнаки і дівчата 
пройшли школу комуністичного ви
ховання в наш радянський час, а 
ця школа, як показує життя, витри
мує будь-яке випробування. Одним 
із яскравих прикладів ідейної стій
кості, політичної зрілості радян
ської молоді може бути мужня по
ведінка радянських воїнів у братній 
Чехословаччині в дні, коли контрре
волюція замахнулася на найсвящен- 
ніше — на завоювання соціалізму.

Один з керівників Комуністичної 
партії США Генрі Уінстон, відвідав
ши Радянський Союз, сказав якось 
на зустрічі з комсомольськими ак
тивістами: «Я часто думаю про ва
шу радянську молодь і не перестаю 
захоплюватись нею. Тисячі й тисячі 
комсомольців добровільно їдуть в

Сибір, на Далекий Схід, їдуть ос
воювати свою країну, будувати 
електростанції, працювати на шах
тах, видобувати золото і руду.

В Америці теж був поголовний 
рух на Захід. Але які причини спо
нукали молодих американців їхати 
в невідоме, на Захід? Згадайте опо
відання Джека Лондона... Золото, 
золотий телець, жадоба наживи. А 
ваші хлопці і дівчата? Хіба жадоба 
наживи керує ними? Радянські хлоп
ці і дівчата хочуть допомогти краї
ні, хочуть бути її господарями, і во
ни ними є».

Дуже точно підмітив товариш 
Уінстон одну з головних рис харак
теру радянських юнаків і дівчат —- 
не шукати легких шляхів у житті, 
а бути на найвідповідальніших ру
бежах боротьби за комунізм. Бути 
там, де, можливо, ще мало затиш
ку, але де ти більше потрібен Бать
ківщині, де кожна пара людських 
рук ціниться дорожче за золото.

У кожного часу свої прикмети. 
До кожного нового покоління прав
да віку приходить у своєму облич
чі: у будьонівці червоного бійця, в 
блузі ударника перших п’ятирічок, 
в шинелі захисника Батьківщини, у 
скафандрі зоряного пілота. Але 
суть її завжди одна: правда всепе- 
ремагаючих ідей комунізму, яким 
свято вірна наша молодь.

Постанова ЦК КПРС підкріплює 
ідеологічну роботу партії і комсо
молу серед молоді цілим комплек
сом заходів, суть яких — макси
мальне піклування про молоду лю
дину Країни Рад, всебічний розви
ток її особи, ідейне і моральне зро
стання.

Тепер на фабриках і завадах, у 
радгоспах 
школах, у 
військових 
мольських 
дівчата уважно вивчають Постано
ву ЦК КПРС, всім серцем прийма
ють висунуті в ній завдання.

Ці завдання відповідальні, від їх 
розв’язання багато в чому залежа
тиме майбутнє миру, соціалізму. І 
комсомол всі свої сили, знання і 
молоду енергію спрямує на те, 
щоб з честю виконати їх. Успішне 
виконання завдань, поставлених 
партією перед комсомолом, буде 
гідним подарунком Батьківщині до 
100-річчя з дня народження В. І. 
Леніна.

З партією — всюди! З партією — 
в усьомуі 3 партією — на віки! Та
ким був, є і завжди буде лозунг 
молодості, лозунг всього нашого 
життя та боротьби.

Переступаючи поріг своєї півві
кової історії, Ленінський комсомол 
впевнено йде вперед по шляху, 
вказаному партією. Нові величні 
перспективи відкриваються на цьо
му шляху. Нові відповідальні зав
дання постають перед молодими 
будівниками комуністичного завтра. 
Попереду — яскраве і велике жит
тя, Попереду — боротьба і пере
мога комунізму.

і колгоспах, у вузах і 
наукових закладах та у 
частинах, в усіх комсо- 
організаціях юнаки і

СКРІЗЬ,
У ВСЬОМУ,
ЗАВЖДИ

ПОЗНАЙОМИВСЯ я з ним в середині вересня 1919 
року. Щойно газета Туркестанського фронту «Ко

мунар» підвела підсумки наступальної кампанії 
проти колчаківців., Так за обговоренням свіжого но
мера ми й зустрілися з Григорієм Овчинниковим, 
комуністом, комісаром загонів залізничної оборони. 
Мене вразили в ньому цілеспрямованість, міцність 
переконань, глибока віра в остаточну перемогу над 
порогами революції. Ми разом гортали сторінки га
зети і знову переживали недавні події, учасниками 
яких були.

В кінці ліга сильне угрупування коли а пінських 
військ готувалось до прориву через станції Араль
ське море — Оренбург в Середню Азію, щоб з'єдна
тися з англійськими окупантами. Сили були нерівні. 
Білі мали близько десяти тисяч багнетів, кінноту 
оренбурзького козацтва, артилерію, кулемети, в 
той час, як з пашого боку протистояли їм Долбу- 
ішгаський та Кустанайський полки, партизанські за
гоїш аральськпк рибалок та загони залізничної обо
рони на чолі з комісаром Г. Овчинниковим.

30 серпня колчаківці після сильної артпідготовки 
почали наступ. Піхота ворога наближалась до наших 
окопів на 200 метрів і залягала під прицільним вог
нем. Шість разів піднімались біляки в атаку і знову 
відкочувались. Надвечір бій затих- А вночі передо
ві загони наших військ повідомили, що з ворожого 
боку з’явилось близько 
ста перебіжчиків. Коли 
їх доставили в штаб, во
ни розповіли, що серед 
колчаківців виникає не- 
задоволеп и я, особливо 
серед кустанайців, які пе 
бажають стріляти в 
своїх братів. Тоді черво
не командування виріши
ло провеет« в частинах 
білих роз’яснювальну ро
боту. Це дало позитивні 
результати. В иіч на

На фоте: Г. Овчинников, 
Знімок 20-х рокіз.

V СЕЛІ добра чутка: Катери- 
* ну Петрівну Дніпров
ську завідувати ‘фермою приз, 
начили. І ми, молоді її това
риші по роботі, були задово
лені. Бо знали: вона всьому 
раду дасть. Вона — працьо
вита, беручка.

Колгоспники, звісно, не по
милились, обравши на зборах 
комуністку Катерину Петрів
ну завідуючою молочно-товар
ною фермою. Невдовзі у пас 
сталися помітні переміни. Ми 
поновили стадо корів, навели 
порядок на фермі. І ставлен
ня до роботи в кожної з нас 
змінилось. Л Катерина Пет
рівни бралась за нові діла. 
Домагалася, щоб на фермі 
були механізми, щоб і корми 
для худоби стали кращими. 
Пі не байдуже було, коли ми 
не підвищували своєї профе-

сійної майстерності, що пога
ний у нас червоний куток, що 
не в кожної з доярок є пали
во...

Тепер у нас є все: І меха
нізми, і знання по зоотехнії, 
1 гарний червоний куток (тут 
— телевізор, бібліотека, агіт- 
стіл), і добротні корівники. 
Звісно, 1 продуктипн’.сть худо
би зросла. Що не рік, то й в 
па корову по 2800—3000 кіло
грамів молока. І за все це 
колгосникп завдячують їй, на
шій Катерині Петрівні.

Дмигровська — гордість 
всього району. Вона — герої
ня праці, депутатка...

1 ще в нашому колективі е 
людина, на яку ми рівняє
мось. Цс — Тетяна Марущак, 
донька Катерини Петрівни. 
Вона теж комуністка. За сум. 
ліпну працю Т. Марущак на
городжена орденом Леніна.

НАС ВЕДУТЬ 
КОМУНІСТИ

МАТІР’Ю
ДОНЬКА

У нинішньому році Тетяна 
вирішила мати на корову но 
5000 кілограмів молока. Те
пер вже є 4300.

Дійти до такої висоти праг. 
нуть всі наші дівчата.комсо- 
молкії, 1 Рая Ковальчук, і 
Олена Медведева... Я, напри
клад, до ювілею комсомолу 
збираюсь виконати своє річне 
зобов’заннп — отримати від 
корови по 3500 кілограмів мо
лока. Зараз ця цифра зросла 
До 3250.

Отож я й кажу: наш колек- 
тип е кому вести. Бо з нами 
живуть 1 працюють дві тарні 
людини, мати 
комуністки.

І донька, дві

групкомсорг 
мої ферми 
Леніна 
району

Г. ЛЕД И ЦЯ. 
молочно-товар- 
колгоспу імені 

Новгородківського

шосте вересня на наш 
бік перейшов 42-й 
Троїцький полк, а сьомо
го вересня — перший 
Туркестанський козачий 
полк. Ці частини повер
нули зброю проти білих.

Наступні бої повністю знекровили колчаківців. Ба 
гато втративши свого війська, білі офіцери в паніці 
кя.талн позиції і розбредалися по степах. Незабаром 
небезпеку прориву було ліквідовано. Серед тих, хто 
приніс перемогу на цій дільниці фронту, був і Григорій 
Овчинников. Лого загони хоробро відбивали натиск 
ворога. Бойовий комісар не раз водив їх в атаку.

Ще багато разів довелося комуністу Г. Овчинни
кову боронити Країну Рад від ворога. Боронив вій 
її і від басмачів. Степи Середньої Азії сходив Із 
зброєю в руках вздовж і впоперек. Тут і залишив
ся після громадянської війни. Навчався па робїгфа- 
ці при Середньо-Азіатському університеті, працював 
продкомісаром, уповноваженим по заготівлі хліба- 
Г. Овчинников виконував ряд урядових доручень 
за кордоном.

Після визволення України від німецько-фашист
ських загарбників Г, Овчинников працював уповно
важеним Міністерства заготівель по Кіровоградськім 
області, а згодом — па інших відповідальних поса
дах. Тут, в нашому місті, він і помер.

Велике, чесне життя прожив Григорій Михайло
вич Овчинников. Ного самовіддана праця відзначена 
кількома урядовими нагородами. Де б він не працю
вав, залишався вірним справі революції. Скрізь, у 
всьому і завжди він залишався комуністом, рядо
вим партії Леніна, відданим п ідеям.

Мене часто запитує молодь, з кого я, старий біль
шовик, брав приклад, хто моїм ідеалом був. Ідеал 
у мене був не один. Але одним із найсвітліших обра
зів, що кликав не тільки одного мене до чесного слу- 
жинія Вітчизні, став образ Григорія Овчинникова. 
Він достойний наслідування і для тебе, юна комсо
мольська зміна.

і

А- ЩЕРБА, 
член КПРС з 1919 року, 

ветеран громадянської війни.

НА РІДНІЙ
БУДОВІ

П’ятдесят комсомолу, 
а він — молодий, 

Шлях його осявають 
зірки п’ятикутні. 

Хай в обличчя його 
nie злий вітровій,

В нього кроки — 
широкі, дзвінкі і могутні.

Народивсь пін у пору, 
коли крізь туман

Слово Леніна правдою
в світ полетіло,

> пішов вій у бій:
у долоні наїан,

Кулеметні стрічки 
перехрещують тіло, 

Хай корчагіни
й падали часом з «соня, 

Та вставали, безсмертні,
1 знову до бою.

1 світило їм сонце 
майбутнього дня 

Недалеко, здавалося, — тут, 
за горою.

Так I йшов комсомол
1 всі біди долав?

Тнф І рани,
і голод, і холод.

1 вступали мільйони 
до ленінських лав,

1 міняли гвинтівки 
на серп і н і молот.

Так ставав комсомол 
до будов молодик,

У тру ці загорялись 
вогні Днінрельстана,

Де лунає стозвуко
і пісня, І сміх,

Там юначі бригади
У праці-змагашії. 

Комсомольці на трактор! 
крають лани,

Комсомольці у шахті, 
на лісоповалі.

1 на грудях юначих 
горять ордени,

1 близькі вже, близькі 
так омріяні далі.

Та зненацька ударив 
на обрії грім, 

Поповзла на країну 
потвора хрестаста.

І лишав комсомолець 
збудований дім,

І — до бою, щоб, може, 
у полі і впасти,

Та устати й здобути 
Вітчизні своїй

Перемогу, 
розвіяти хмари похмуоі.

Йшли иезстрашно корчагіни
, юні у бій
’ грудьми закривали 

вогонь п амбразурі.
Як подержений ворог 

вже долі лежав, 
Захлинувшись 

од власної чорної арові. 
Комсомол повертався 

з далеких держав.

Щ >б ставати звитяжцем 
на рідній будові

І виводити СТІНИ 
новітніх осель,

1 пшеницю ростити 
на зраненім полі.

І висіла у сінях спокійщ» 
шинель — 

Прописалась спецівочка 
У комсомолі. 

Комсомольці у шахті, 
в арктичних снігах, 

Комсомольці у небі, 
на морі, на варті. 

Скрізь кипить їх неспокій 
і творча снага, 

О наш вірний 1 славний 
помічнику партії! 

П ятделят комсомолу, 
а він молодий, 

Шлях його осявають 
зірки п’ятикутні, 

Хан а обличчя Його 
хоч який вітровій, 

Пого ленінські кроки — 
Широкі, могутні.

Наум ДОБМИ,
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Час не владний над пам’ят- 
тю лщдською. Минають ро
ки, десятиліття і ще сотні 
рокіа минуть, та ніколи не 
зітруться в пам’яті вдячних 
поколінь імена тих, хто по
ліг у борні за свободу Бать
ківщини. Ніколи не заросте 
сніжка до братських могил 
і обелісків, де на плитах 
викарбувані на віки . імена 
полеглих героїв.

Сьогодні юні кіровоградці 
стають на комсомольську 
вахту пам’яті біля монумен- 
тів і обелісків загиблим. 
Сьогодні прийдуть степови
ки до пам’ятника Невідомо
му солдату, який встановле
но в обласному центрі, по- 
вомнргородські комсомольці 
віддадуть шану своїм ро
весникам, що загинули в ро
ки громадянської та Вели
кої Вітчизняної воєн.

Прийдуть кримчани на мо
гилу нашого земляка Петра 
Велігіпа І покладуть до під
ніжжя пам’ятника осінні кві
ти.

Сьогодні День пам’яті ге
роїв. Поклянемося їм бути 
гідними їх великого подовгу.

Поїзд Харків—Одеса
на станцію Пантаївку 
приходить опівночі, ко
ли, здавалося б, усе вже 
оповите сном. Та чи до 

сну ж було юним слідо
питам Лозоватської шко
ли, коли у них в руках 
телеграма: «Зустрічайте, 
поїзд Харків-Одеса, 9-й 
вагон».

Зараз в руках телегра
ма. А попереду скільки 
напруженої праці, скіль
ки пошуків, листів. Тяж
ко навіть пригадати, з 
чого все це почалося. 
Можливо, саме з першо
го твору, який вони, се
микласники, писали на 
тему: «У нас ніхто ие 
забутий». Так, не забу
тий. «Не забуті живі, не 
забуті ті, що сплять віч
ним сном в могилі брат
ській», — писала відмін
ниця Тася Семиволос. 
На них хтось чекає, че
кає хоч коротенької звіс
точки. і полетіли листи в 
Пензу, Полтаву, Улья
новськ.

І ось телеграма з Пол
тави.. їде сім'я воїна

Марка Івановича Кірно- 
са. їдуть два сини, дочка, 
дружина. їдуть дорогі 
гості...

Ось і дев’ятий. «Діти 
мої, синочки», — літня 
жінка хоче взяти в обій
ми всіх десятьох, що 
вже встигли оточити її. 
Ніжний потиск рук, обій
ми, поцілунки. Зовсім 
незнайомі стають назав
жди рідними. їх зрідни
ла ця зустріч. Зустрічі.., 
Скільки вас буває а жит
ті людському. То ви сво
єю раптовістю приносите 
серцю радість, то вас 
чекаєш, виглядаєш, а ви 
обходите стороною, то 
зовсім гасите надію на 
себе. Різні буваєте, зу
стрічі. Але такої я не ба
чила. Якось незвично ти
хо рушив поїзд, ніби 
боячись порушити це ви
довище, ніби боячись за
глушити слова, якими 
обділяють гості цих де
сятьох хлопчиків і дівча
ток у червоних галсту
ках.

«Спасибі вам, спасибі 
за вісточку про нашого 
батька»... Всього півгоди
ни їзди до села, а гос
тям здавалося — віч
ність. Ось і село, могила. 
Три машини, що під’їха
ли, наводять фари на па
м’ятник, світло вихоплює 
десятки постатей. Це ло- 
зоватці ще звечора сто
ять біля могили в скор
ботному мовчанні. Сто
ять старі, літні, молодь. 
Не сплять діти. «Доброї 
ночі, люди!» «Доброї но
чі, хазяїне», — ледве ви
мовляє дружина воїна, 
обіймаючи холодний гра
ніт.

«Здрастуй, тату! — 
опускається на коліна 
перед могилою батька

старший, Леонід. — Про
бач, що порушили твій 
спокій серед ночі. Не 
могли інакше».

«Поглянь на нас, тату. 
Ти такими хотів нас ба
чити», — виривається з 
грудей середнього. 
Низько-низько вклоняє
ться могилі дочка. Та 
спить воїн. Но бачить си
нів і ніколи не дізнаєть
ся, що сьогодні Лео
нід —• ровесник йому, 
що не осоромили діти 
честі ооїна. Леонід — 
технолог на заводі в 
Полтаві, Дмитро — фре
зерувальник, Віра — сту
дентка інституту. Не чув 
воїн, як і другого дня до 
могили зійшлось село. 
Тихо-тихо лилась скор
ботна музика, а ще тихі- 
ще погойдувались кума
чеві полотнища.

— У нас ніхто не забу
тий і ніщо не забуто, —- 
дають клятву червоні 
слідопити.

В цю хвилину, ніби 
стверджуючи цей свя
тий девіз, на трибу
ну приносять скринь
ку із землею Кірово- 
градщини. Скриньку ви
готовили учні Знам’ян- 
ського профтехучилища 
№ 7. її вручає викладач 
училища, офіцер запасу 
Іван Антонович Ковален
ко.

З того часу минуло 
майже півроку. Поїхали 
додому рідні воїна. Та 
щотижня приносить в се
ло листоноша від них 
листи. А я завжди, коли 
йду повз братську моги
лу, чую синівське 
«Здрастуй, тату».

Галина БОРОВИК.
Олександрійський 

район.
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ДО СЯНА... Л

(> жовтня 1968 року придніпровські села Онуфріївського 
району зустрічали своїх визволителів — учасників форсу
вання Дніпра. Двадцять п'ять років минуло відтоді, як ра. 
дяиський воїн ступив на Правобережжя, пазпвждп вигнав
ши фашистських загарбників з берегів Славутича.

Серед тих, хто прибув тоді на відзначення тієї дати, був 
і Михайло Іванович Трещалов. Вій приїхав з берегів Неви 
на береги Дніпра, де його сип Валерій, лейтснант-міномет. 
ник, рівно чверть століття загинув у боях за Куцеволівку. 
Приймаючи придніпровську землю, яку гостям вручили піо. 
пери, батько героя поцілував священний дар і низько схи
лив свою сипу голопу перед тими, хто свято береже нам’ять 
про його енна-героя.

Фото В. ГАНОЦЬКОГО.

і БЕЗСМЕРТЯ
У ДВАДЦЯТЬ
СІМ

— А ти просто дивись в книжку 1 щось 
цікаве розповідай.

Мати засміялась...
Як виросла, вдалося здійснити заповітну 

мрію — закінчила вчительський Інститут. За 
чуйність і неабиякі педагогічні та організа
торські здібності Бражко призначили заві
дуючою відділом шкіл Новоархангсльського 
райкому комсомолу, а в 1910 році комсомоль
ці обрали її першим ■секретарем райкому.

Невдовзі районна комсомольська організа
ція стала одною в кращих в області. ] рап
том — війна. Фашисти наближалися до Но- 
воархангельськв. Зв’язалась з обкомом. А їй,

•
Вже котру -піч не сплю, 
Голублячи русявочубе -сміечко... 
Ярися знає всю мою -рідню, 
А дідуся не знає моя донечка. 
Візьму Ярисю, -понесу до ставу 
І покажу гранітному солдату. 
Сюди пас, плачучи, водила мама, 
Коли хотіли бачити ми тата.

Кинув її в небо синє.
Щоб чужинець зірку ие стоптав.

... Ходить мати, ходить у степи 
В травах ніччю зіроньки збирати, 
Зірку сина хоче там знайти, 
Щоб її онукові віддати.

Ольга БРАЖКО.

■говорять: —
— Залишайся на окупованій території, для 

підпілля надійні люди потрібні.
Зраділа за довір'я. Зустрілась і з Клапою 

Байраченко.
— Виїжджатимеш? — поцікавилась.
— Чому ж, на німців трохи «попрацюю»,,— 

відповіла Клава...
До Новоа.рхангельська долітав відгомін бою. 
Вранці секретар райкому зайшла в кабінет, 

Щоб надійно заховати комсомольські доку
менти. Тільки впоралася з цим, як на под
вір’ї показалися зелені мундири.

Відчула, що затяло подих. Тікати пізно. 
Розкуйовдила зачіску, зав'язалась косинкою, 
як це роблять бабусі, і в сусідню кімнату, бі
ля квітів запоралась.

— О, фрейлен! — помітив її гітлерівець.
Підозри не викликала. Фашисти, як і дума

ла, прийняли її за прибиральницю. 1 все ж 
арештували. Правій, не як секретаря: просто 
для допиту. Хотіли дізнатися, де в райцентрі 
живуть комуністи.

Витримала перше ^знайомство». Не знали 
тоді гітлерівці, що в їх руках був секретар 
райкому, комуніст. Відпустили. Біда прийшла 
пізніше...

Як вмирав на полі син, 
Від кашкета зірку відірвав,

„НЕМАЄ

Клавдія БАШЛИКОБА.

;М. Олександрія.

П СКАТОВАНИХ, змучених, вели їх Катерно- 
нільським лісом. Повітря було свіже, як 

п*сая весняного дощу. І тиша. Потріскували 
сухі гілки, шаруділо опале лнетя. Позаду чов- 
гямаяи кілька гітлерівців. Молодих комуністів 

на розстріл.
Мовчали, першим обізвався Юхим Дя- 

чвико:
— ОсІПп чудова. За кілька Дйїв — Жовт

ий свята,
Бражзо мовчала. А Дяченко продов

жував:
~ Шкода, що рано попалися. Малувато ще 

«стигли...
*■ ~~ Війна 7Ільки починається. Битимуть ще
І Фашистів і за нас пометаться..«
■ Сказала, 4 пригадалось їй чомусь дитин- 
Г< ство, рання юність... Цвіли якраз сади. Гули 

чДЖолж. Оля з матір'ю вийшла на подвір’я, 
г пРИсІлн на призьбі.
Й — Почитала б книжечку, — попросила 
І матір.

— Не письменна ж я. доню.

ДЛЯ БЕЗПЕЧНОСТІ перебралася в Калпя- 
болот. Там було багато родичів, знайомих. 

Працювала, як і всі: сапала, врожай збира
ла і потаємно чекала сигналу від керівників 
пітпілля. Ольга Бражко до болю переживала 
за перші невдачі на фронті, 1 все ж вона ві
рила в перемогу, вірила і по можливості все
ляла цю віру в Інших.

Зустріла якось її Катерина Мельниченко, 
відвела під вишні:

— Невже Москву візьмуть?
— і з голови викинь такі думки. — розсер

дилась Ольга. — Не буде шюго.
І з учителькою Вірою Петрівною Ьогуслав- 

ською про це мову вела, ровесницею Поліпою 
Чеп.тяковою. Люди ховали від загарбників 
хліб при можливості шкодили їм.

Так було до осені 1941 року. А в жовтні 
хтось видав фашистам -секретаря райкому. Арештувати її разом з головою колгоспу 
Юкичои Дя'іеитом. Довго оо.зоІрячо>іу ИЇУ- 

ммагмис, ДІЯТИСЬ про ПІДПІ.ДЬОИКІО 
Та марно — молоді комуністи мовчали. І т д 
і ріпа автоматників повела їх до лісу... 
/СЬОГОДНІ Ользі Захарівні Бражко було С б п яттесят чотири РОКИ, мабуть, онуків 
«ж«» л мата Хоч в неї і так їх оагато. Піо 

пп’гаяізаиія Калннболотської середньої нерсььа^організація «а го сскретаря
школи нині.ос ТЬ їм я ьв розповідь
раЙК!7^тке «Є яскраве життя патріотки. 
Вміще^ю там 1 два фотознімки «а них - во-

ТІкою^вн бачите її на знімку. Такою вона 
увійшла у безсмертя.

О. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого комунара»«

Новоархангельський район.

ТУУЛИЦЯ Шевченка. Стара, у 
виноградному вінку, хага. 

Біля типу стоїть господарки, 
когось чекає.

— Тут живе Михайло Оп- 
дій? — привітавшись запитую.

— Так, але його немає вдо
ма. Поїхав на Жовті Води по 
фарби. Проходьте.

Уже у дворі Марія Гнатівна 
насторожено оглядає непроха
ного гостя. Видно, немало 
тривог пережила матп, а при 
згадці про Михайла забилося 
серце.

— Ви його бачили? Чи, мо
же, що.,.

— Не хвилюйтесь, Маріє 
Гндтіоно. Мені тижнів зо два 
тому вій розповідав про свої 
картини. Хвалився, що в ньо
го о майстерня, своєрідна кар
тинна галерея. Домовились, 
що я відвідаю його.

У заклопотаних о'іах матері 
засвітилася радість.

— Шестеро їх у мене П’яті, 
синів і дочка. Михайлові — ві
сімнадцять. Тяжко хворів, але 
не кинув малювати. Про
ходьте, будь ласка, а то и 
розбалакалась. Ось Михай
лова кімната.

На столі—невеличкий радіо
приймач. Саморобна поличка 
заставлена книгами. Перечи; 
тую: «Світогляд І художня 
тзорчість», «Як створюється 
картина», «Рєпін на Україні»,

сТехпієа живопису» та бага
то інших, необхідних худож
нику. Акуратно застелене роз
кладне ліжко. Під ним чемо
дан, наповнений ескізами І 
картинами.

— Сказав, щоб без нього 
нічого не прибирала, — пере
хопивши мій погляд, мовила 
Марія Гнатівна.

Вересневе сонце крізь шиб
ки сіє червоні роси на лісних 
пейзажах. Скільки їх барвис
тих липневих, прохолодних 
осінніх чарівних куточків лісу 
приніс в свою кімнату комсо
молець МихаґілоІ Не репро
дукції з відомих картин Шиш* 
кіііа, а власні, народжені » 
Ганнівському лісі, де знайомі 
юнакові Л солов’їні гаї. і міс
це грибів, і осінній дзвін мо
лодих дубків. Привертає ува
гу картина «Синя ніч над се
лом». Синя від весняного ту
ману. Або інший етюд: кре
мезне, уже відживаюче свій 
вік, дерево. Поруч — молоде, 
заквітчане білим цвітом, яке 
вітами пестить старе. Щось 
людське, невнгадане, як в 
житті нашому, ніжне І знайо
ме втілив автор.

Як вдається Ліихайлові від
шукувати 1 розгадувати красу 
природи? Адже щоб створити 
картину, потрібний, крім та
лану, вільний час І робочий 
настрій, інколи ранком, гос-

подарюючн, мати не здогадує
ться, що Михайло залишив 
ліжко тільки-но світанок 
хлюпнув у вікно і пішов в ліс. 
А повернеться, підмете кімна
ту І обережно, щоб фарби не 
потухли, тихо причине двері, 
піде на роботу, в радгоспний 
клуб, де працює художником. 

Одного разу підійшов до неї, 
ніжно подивився:

— Мамо, сядь, я зроблю 
портрет. Побачиш себе моло
дою.

— Що ти, синку. Шестеро 
вас вигляділа. А була, Михай
ле, гарною змолоду.

— Ти й сьогодні найкраща у 
нас. Та й поглянь, сивої фар
би немає.

І враз обличчя у Марії Гна- 
тівни засвітилося материн
ською гордістю. Син хоче, 'Щоб 
попа ніколи не старіла. Хоче 
намалювати її молодою.

Великі, рідні очі глянули на 
сипа з портрета. Ні смутку п 
них, ні докору долі. Вона щас
лива! На голові жодної сні
жинки.

— Ой, Михайле, чи воно й 
справді немає сивих фарб? — 
озвалася, глянувши на порт
рет.

Увечері прийшов Батько, 
ніжно глянув на Марію Гші- 
тівну:

— Ти сьогодні якась особли
ва. Глянь, Михайле, правду 
кажу?

— Правда, тату. А чи впі
знаєш, хто ліа портреті?

— ЛІарія? Оце здорово. Ко
ли ж ти встиг, Лінхяйле?

Сни підійшов до матері І 
сказав:

— Вона для нас завжди бу- ! 
де такою. . З

...Нещодавно дирекція рад- -1 
госпу «П’ятихатський» напра- ■ 
вила комсомольця Михайла ] 
Овдія на навчання. Мине не- » . 
багато часу, і він знову по- ■; ] 
вернеться в рідну Ганнівку, • ’ 
уже справжнім, дипломова
ним художником.

Г. КРЯЧКО, 
працівник Петрівської рай- ; 
газети «Трудова слава».
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J 111'1 К. БЕРЕСТ

о

Женя ХИЖНЯК.

(Продовження. Початок в №№ 123 та 124 — 125) 
Очі Михайла затуманилися. Він тяжко зітхнув, не відводя

чи погляду від зірочки на пілотці загиблого товариша. Вона 
не давала забути нічого з того, що було пережито в перші 
дні вінни. и

ТеОс.. яи звуть?—ніби здалеку донісся до нього голос 
старенької,

— Павло, тихо вимовив він ім’я загиблого товариша 
І про себе подумав: «Ти не вмер, Павлику. Ти будеш жи
ти і боротися 3 ворогом, доки живу я». Губи його беззвуч
но ворушилися, ніби клятву, повторюючи ці слова. 
.,;?1’кайло під,,пв ДО обличчя руку. Гостра щетина вперше 
неприємно нразнла його, нагадала про старі звички. За 
ного проханням старенька знайшла бритву, нагріла води. 
Він, не поспішаючи, зняв бороду і вуса. Дзеркало відбило 
зразу помолоділе худорляве обличчя. Потираючи синювату 
після гоління щоку, нерішуче подивився на флакон одеко
лону.

— Бери, бери, — перехопила погляд бабуся.
Він налив у долоню пахучої рідини і з насолодою про

тер обличчя. Колись юнаком Михайло мріяв стати капіта
ном. Ного приваблювали до себе мужні люди, які сам на 
сам боролися з морською стихією, далекі незнані країни... 
Для цього довго і наполегливо вивчав іноземні мови, за
гартовувався фізично, виховував витримку. Так, непомітно 

для себе, став акуратним і 
підтягнутим до педантизму. 
Він пишався тим, що това
риші звіряли по цьому свої 
годинники. Жінки могли 
позаздрити бездоганній бі
лизні його сорочок і ідеаль
ності «стрілок» на випрасу
ваних брюках. Одеколон теж 
був його слабістю.

— О, та ви зовсім моло
дець! — вигукнула молода 
господиня, яка щойно повер
нулась з роботи. — Може, 
сьогодні порушите ваше ін
когніто і скажете, як вас 
звуть?

— Павло Барчевський. — 
твердо вимовив поранений, 
намагаючись піднятися 1 
простягаючи руку.

— Тамара,—відповіла дів
чина і про себе подумала: 
«Мабуть, він уже марив, ко.

ли я вночі спитала його ім’я».
—Дуже приємно.
— Не відчувається. Надто сухо І... без полум’я в очахі— 

пожартувала вона, але, помітивши подив у його погляді, 
додала;—Не звертайте уваги на мої слова. Я трохи артист
ка.

«Тепер, доки не повернусь до своїх, я теж повинен стати 
артистом»,—невесело подумав і в голос додав:

— Я щнро вдячний вам за допомогу і... ніколи не забуду 
її. Але, як солдат і мужчина, я не маю права зловживати 
вашою гостинністю.

—Для чого так довго, Павле?—зупинила його дівчина, 
збентежена цими словами.

— Я ціную вашу сміливість, Тамаро,—продовжував Бар- 
чевськнй,—але.., не забувайте, що в мене нема ніяких доку
ментів, і будь-який німець...

— Все ясно. Може відправити нас разом з вами в конц. 
табір. Це ви хотіли сказати?

— Так.
— Отже, я повинна дістати документи?
—■ Ви нічого не повинні. Це я повинен залишити ваш дім.
— Ну, а якщо я можу їх дістати?
Очі Павла загорілися надією, але він зразу ж угамував 

свій запал;
— Це було б надто багато 

з вашого боку і надто вели
кою удачею для мене. Я на
віть не уявляю, як можна 
зараз дістати документи 
що для цього потрібно,

— Старий паспорт.
— У мене його немає,
-? Тоді гроші,
— Які?
— Поки що ходять наші, 

радянські.
— Гроші у мене е. Зар

плата за цілий рік, в шине
лі.

— Вони вам самому ще 
згодяться. У мене ж с де
що трохи краще: спирт і лі
ки. За спирт я куплю будь- 
якого чиновника управи.

Через декілька днів Тама
ра передала йому паспорт і 
запропонувала прописати у 
себе, але він, не бажаючи 
наражати и на небезпеку і 
не думаючи довго затриму
ватися у Помічній, катего
рично відмовився. Павло 
вже знав, якою ціною 
^У"У.ЮЛЬ..,?аШН,?ти розраховУватнсь радянських людей за 

сть' .^ням** жандармі! застрілили одну житель, 
ку селища, у якої знайшли двох утікачів з табору військо
вополонених. Часто ніч розривали свистки поліцаїв. Після 
них наступала мертва тиша, яку час иід часу порушували 
тупіт солдатських чобіт і постріли, у таких випадках люди 
знали; па тротуарі чи на бруківці хтось залишився лежа
ти.,,

ЧЕКАЄ
ВОЛОДАРІВ
26-го жовтня на ста

діоні «Зірка» відбуде
ться' фінальний матч з 
футбола на кубок обко
му ЛКСМ.У. Зустрічати
муться кіровоградський 
«Спартак» і кремлів
ський «Авангард», які 
одержали перемогу над 
своїми суперниками і 
здобули право зустріти
ся у вирішальному по
єдинку. Всього в іграх 
на кубок взяло участь 
двадцять вісім команд з 
міст і районів області. 
Минулорічні володарі по
чесного трофею — фут
болісти ШВЛП дійшли 
до півфіналу і, програв
ши авангардівцям Крем- 
геса, вибули з дальшої 
боротьби за кубок.

и'ЕРЕТЕ газету. Звично не- 
** реглядаєтс, відшукуючи 

матеріали, які вас найбільше 
цікавлять, і мимоволі згадує
те добрим словом тих, хто 
порадив вам передплатити її. 
Це перш за все іромадські 
розповсюджувачі преси, лис
тоноші, комсомольські акти
вісти.

А коли ви не мали можли
вості передплатити газету? 
Просто не встигли зайти на 
поштове відділення, а перед
плата закінчилася? Тоді ви 
ображаєтесь і на себе, і на 
тих, хто мав вам запропону
вати те чи інше друковане 
видання, а не зробив цього.

Найбільше ображених може 
бути в міських комсомоль
ських- організаціях, де на 100 
комсомольців припадає не 
більше 15—18 примірників мо
лодіжних видань. Олександ
рійське міське відділення «Со- 
юздруку» розповсюдило за 
десять днів (з 10 по 20 жовт
ня) всього 23 примірники об
ласної молодіжної газети, хоч 
міська комсомольська органі
зація нараховує більше 8 ти
сяч комсомольців.

Слабо йде передплата в 
Олександрії, Кіров о г р а д і, 
Кремгесівському, Гайв о р о н- 
ському, Новом иргородському, 
Кіровоградському, Долинсько- 
му, Знам’янському і деяких 
інших районах, де комсомоль-

ські активісти, листоноші, іро- 
мадські розповсюджувачі пре
си вчасно не провадять широ
кої пропаганди молодіжних 
газет, де первинні комсомоль
ські організації не вивчають 
запити молоді.

Прикладів щирого прагнен
ня комсомольських організа
цій здружити своїх членів, а 
також нсспілкову молодь з 
друкованим словом в області 
чимало.

Велику роботу в пропаганді 
друкованих молодіжних ви
дань провадять Бобринецька, 
Онуфріївська, Устинівська, Но- 
воукраїнська, Петрівська ра

01658798

йонні комсомольські організа
ції. Скажімо, комсомольці під
приємств, колгоспів і радгос
пів, шкіл Бобринсцького ра
йону з 10 по 20 жовтня перед
платили лише обласної моло
діжної газети «Молодий ко
мунар» близько тисячі при
мірників.

*

ХІД ПЕРЕДПЛАТИ НА «МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
СТАНОМ НА 20 ЖОВТНЯ 1968 РОКУ

Передплачено
Райони, міста (примірників 

на 100 ком- z
сомсльців) 

Бобрннсцькнй 56
Онуфріївський 51
Устииівськнй 49
Новоукраїнський 48
Петрівськнй 46
Невгородківськнй 43
Вільшанський 42
Олександрійський 40
Маловисківський 10
Голованівськнй 39

Новоархангсльськнй 36
Добровслнчківськнй 35
Компаніївський 31
Олександрійський 34
Знам’янськиГі 33
Ульяновський 32
Долинський 31
Кіровоградський 29
Новомиргородськнй 25
Гайворонський 20
Олександрія 18
Кіровоград 17
Кремгес 15

ОЛІМПІАДА,

Василь ВОВЧЕНКО.

В олімпійському селі з’явилися темні вікна. 
Взяв курс на Батьківщину 1 літак, що повіг 
першу групу радянських олімпійців. Для них— 
легкоатлетів, п’ятиборців, штангістів, веслярів 
— «академіків» — Ігри вже завершились. А 
тим часом, у Мехіко нові спортивні «полки» 
виходять на старт. Наприклад, 21 жовтня по
чався спір за 14 комплектів олімпійських меда
лей з гімнастики.

Зал «Аудіторіо насьйональ», де стартували 
гімнастки, тепер, безумовно, головний «центр 
тяжіння» на Олімпіаді. Після виконання обо
в’язкової програми лідерство в командному 
заліку захопили наші дівчата — 191,15. їхні 
споконвічні конкурентки — гімнастки Чехос.то- 
ваччішн — набрали 190,20.

В особистих змаганнях попереду абсолютна 
чемпіонка Токійської Олімпіади Віра Часлав- 
ська — 38,85. Наші Лариса Петрик і Зінаїда 
Вороніна відстають від неї на півбала. Лідер 
радянської команди абсолютна чемпіонка краї
ни Наталія Кучннська впала з брусів 1 діста
ла 8,45 бала. Тепер у неї лише 37,75,

«Золоту рибку» спіймав у водах мальовничої 
тихоокеанської бухти Акапулько, що дала ім’я 
славнозвісному мексіканському курортові, 
наш яхтсмен Валентин Манкін. Інженер-буді- 
вельник з Києва повторив через вісім років 
олімпійський успіх Тиміра Пінегіна, тільки 
Манкін виступає на яхті класу «Фіни». Ного 
перемогу жителі Акапулько зустріли з особли
вим ентузіагмом: Манкіна добре знають тут з 
персдолімпійськнх змагань, він дуже популяр
ний, і мар’яіс — народні співаки й музикан
ти — присвячують йому свої пісні. Одним з 
перших поздоровив Валентина з блискучим ус
піхом космонавт Герман Титов, який спостері- 
іав останню гонку. *

Наші волейболістки в цей же день, 21 жовт
ня, зустрічалися з командою США. Легко ви
гравши першу партію 15:11, вони почали діяти 
недбало і були покарані — 6:15. Зате третю і 
четверту партію вони виграли завдяки силь
ним атакам — 15:4 і 15:6.

Ще одну перемогу здобули чехословацькі во
лейболісти. 21 жовтня вони перемогли коман
ду Болгарії — 3:2. Чоловіча команда НДР 
грала з американцями і виграла — 3:0. Поляки 
з тим же рахунком перемогли бразільців.

Валле Ле Браво — «сувора долина» за 156 
кілометрів від Мехіко виявилася справді суво
рою для наших вершників. 21 жовтня, в остан
ній день триборства, 26-річний ростовчанин 
Павло Дєєв, не витримавши блиску можливої

ЯМ»

ДЕНЬ 
ДЕСЯТИЙ

досить драматично. В рахунку вс- 
весь час наші хлопці, але італій-

вдалося п’ять раз(!) відновити

3. НАКАЗ - ЗАЛИШИТИСЬ
За декілька днів Василь обходив всіх друзів, і найголовні

шо — зустрівся з Юрієм Канарським. Сказано було небага
то, і все ж вони добре зрозуміли один одного. Головне за
раз — знайти своє місце в строю. _

Василь вирішив виїхати до Помічної. Через Канарського 
дістав довідку на проїзд. їхати вирішив вранці у неділю. 
Поїзд складався з декількох старих пасажирських вагонів 
трамвайного типу для німців (на них так і було написано; 
«Нур фюр дойчі») і трьох товарних вагонів-«телятннків» — 
для місцевого населення.

Василь заліз у теплушку і сів біля передньої стіни. «Но 
густо», — подумав хлопець, окндаючи поглядом вагон: двов 
чоловіків 1 три жінки. Мимо відкритих дверей пройшов пиха
тий товстий поліцай у чорному мундирі.

Перед самим відходом де вагону вскочив ще один чоловік. 
Середнього зросту, широкоплечий, у цупкому брезентовому 
плащі. В одній руці він тримав невеликий фанерний чемо
дан, у другій — залізничній ліхтар. Чоловік повагом огля
нувся, трохи затримав свій погляд на Василеві і поставив бі
ля нього чемодан, Пролупав надтріснутий голос станційного 
дзвону, свиснув паровоз — і невеликий состав, задеренчавши 
буферами, покотився на південний захід. Чоловік у плащі 
скрутив товсту цигарку, клацнув запальничкою І ще раз 
уважно подивився па хлопця.

«-! Твоє прізвище Вовченко? — спитав він раптом.
(Далі буде).

для нього медалі олімпійського 
чемпіона, переплутав опрацьо
ваний, здавалось, до автоматиз
му порядок проходження пере
шкод.

Те, що його кінь Пакет пішов 
не по тому маршруту після по
ловини взятих перешкод, розби
ло безсумнівні, здавалось, наиіі 
надії на бронзові медалі в ко
мандному заліку. Адже Дєєв 
був третім заліковим учасником, 
після того як під час кросу один 
з лідерів змагань Свєтозар 
Глушков вилетів з сідла коня на 
кличку Балерина, який упай. 
Сміливий кінь загинув, штур
муючи бурхливу гірську річку, 
яка розлилась після дошу.

Радянські спортсмени дістали 
нульову оцінку, а чемпіонами 
стали фаворити — вершинки Ве
ликобританії, які були недосяж
ними в найбільших змаганнях 
сезону 1967 року.

Олімпійським чемпіоном у 
триборстві названий 36-річннй 
французький офіцер Жан-Жак 
Гійон, який виступав на коні 
Літу.

Золота медаль, здобута мін
чанкою Оленою Новиковой) в 
неділю, явно підохотила наших 
фехтувальників. У понеділок 
першість на Олімпіаді завоюва
ла збірна радянських шабліс- 
тів. Москвич Марко Ракита, Во
лодимир Назлимов з Махачка
ли, ленінградець Едуард Вино, 
куров І дебютант збірної Віктор 
Сндяк з Львова перемогли у фі
налі команду Італії — 9:7.

Ліатч з дружною командою 
Італійців, яка діяла дуже енер
гійно І виграла в півфіналі в 
угорських шаблістіи, відбував-

■2ИИ№ГтаИН.Ч«!.І!І!І
м. Кіровоград, аул. Луначарсьного, 36, 

Телефони: секретаріату • 2-45-35, від* 

ділів — 2-43*36.

ся 
.ти 
ЦИМ . . , . . -
рівновагу. Матч досяг найвищого напруження 
при результаті 7:7. Два останніх вирішальних 
бої виграли радянські спортсмени. Винокуров, 
програючи Л'єру Чікка з рахунком 3:4, все ж 
зумів завдати йому поразки, а останній поєди
нок Володя Назлимов виграв у МІшеля Маф- 
фе. 22-річннй Назлимов був просто чудовий, 
він примусив капітулювати кожного з чотирьох 
Італійських фехтувальників.

В дуже напруженому двогодинному поєдин
ку волейболісти СРСР перемогли збірну Япо
нії — 3:1, проклавши собі дальший щлях до 
золотих або срібних медалей. Першу партію 
вени провели погано: мало рухались, атакува
ли прямолінійно, погано ставили блок. 4:15. 
Але потім могутні удари Сибірякопа, Беляева 
і Бугаєнкова зламали оборону суперників, 
блок у нашої команди став міцнішим, менше 
допускалось помилок. 15:13 І 15:9. Японці не 
думали здаватись. Проте серія замін в нашій 
команді дала можливість їй зберегти силу на
паду і довести до перемоги — 15:13 — четвергу 
партію, з нею І весь матч.

Мінчанин Віктор Пархимовпч завоював брон
зову медаль у стрільбі з малокаліберної гвин
тівки «Стандарт 3x40», вибивши 1151 очка. 
Чемпіоном став Б. Клінгср з ФРН — 1157.

Наші плавці вільного стилю повторили успіх 
Мельбурнської Олімпіади — Володимир Бурс 
(Москва), Георгій Куликов (Хабаровськ), Се
мен Беліц-Гейман і Леонід Ільїчов (обидва — 
Москва) піднялись на третю сходинку п’єде
сталу пошани після упертої драматичної бо
ротьби в естафеті 4 x 200 м. їх час — 8.01,6. 
Перемогли плавці США — 7.52,3. Усі три паші 
браснстн вийшли у фінал на дистанції 200 м. 
А от на 100-мстровцІ стилем «на спині» Юрій 
Громак і Віктор Мазанов не взяли півфіналь
ного бар’єру. Вибула з боротьби 1 Тамара Сос
нова (200 м вільним стилем).

У фінальних запливах на 100-мстрівці ба
терфляєм чемпіонами стали австралійка Лі
не гт Ліакклементс — 1.05,5 І Дуглас Рассел 
(США) — 55,9. Володимир Мемшилов з Льво
ва, який зайняв четверте місце, встановив но
вий рекорд СРСР — 58,1.

Радянські ватерполісти остаточно розвіяли 
надії спортсменів США зайняти високе місце 
в олімпійському турнірі, вигравши у них 21 
жовтня з рахунком 8:3, 1:1, 2:1, 2:1, 3:0. Збірна 
СРСР вийшла у півфінал.

(Спец. кор. ТАРС).
Мехіко.

Олександр МЕД В ЇДЬ 
член Олімпійської • команди 
.СРСР (вільна боротьба).

Фото АПН,
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 

орган Кировоградского 
обкома Л КСМ У, 

г« Кировоград.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 25 жовтня. Пер
ша програма. 9.50 — Урочистий 
пленум ЦК ВЛКСМ, присвяче
ний 60-річчю Ленінського ком
сомолу. Передача з Кремлів
ського Палацу з'їздів. (М). 11.30
— «По комсомолу рівняємо 
крок». Рапорт піонерії Литві! 
па честь 50-річчя ВЛКСМ. (Віль
нюс). 11.45 — На XIX Олімпіа
ді. (М). 12.15 — Телевісті. (К). 
16.10 — Телевісті. (К). 16.30 -? 
Трансляція урочистого пленуму 
ЦК ВЛКСМ, присвяченого 50-річі 
чю Ленінського комсомолу. Пе
редача з Кремлівського Палацу

' з’їздів. (М). 17.30 - На XIX 
Олімпіаді. (М). 18.30 — Концерт. 
(М). 20.30 —До 50-річчя ВЛКСМ. 
«Естафета новин». (М). 21.30—— 
На ХІХ Олімпійських іграх. (М).

СУБОТА, 26 жовтня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
всіх. (М). 9.45 — Тсленовнни’, 
(М), 10.00 — «З днем народ
ження». (М). 10.30 — «Стіни і 
вітрини». (М). 11.00 — НашА 
афіша. (К). 11.05 — «Мальовни
ча Україна». «Одеські лимани»". 
(Одеса). 11.20 — Художній фільм, 
(К). 13.00 — Фільм-коицерт. (К)'.
13.30 — «По комсомолу рівняємб 
крок». Рапорт піонерії БілорУ* 
сії на честь 50-річчя ВЛКСМ', 
(Мінськ). 13.45 — Молодіжна 
програма «Погляд». (К). 1-1.55 —Ц 
Літературна вітальня. (К). 15.4^
— Б. Горбатев. «Юність бать
ків». Спектакль Київського те
атру юного глядача. (К). 18.00
— Першість СРСР з футбола. 
«Динамо» (Київ). — «ДинаМб'5 
(Мінськ). 19.45 — «На мери
діана,ч України». (К). 20.15 
Телереклама. (К). 20.30 — «Му? 
зика». Теленовела. (К). 21.00 ** 
«Комсомольський вогник». (Кі
ровоград). 22.00 — Телефільмі, 
(Кіровоград). 22.40 — Концерт, 
(К). 23.30 — На ХІХ Олімпій
ських іграх. (М).

@ ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, 25 жовтня. 9.50 — 

Урочистий пленум ЦК ВЛКСМ, 
присвячений 50-р|ччіо Ленінсько
го комсомолу. Передача з Крем
лівського Палацу з’їздів. 11.30
— «На комсомол рівняємо КРО5$5*~. 
Рапорт піонерії Лнїви. (Віль
нюс). 11.55 — Телевізійний фільм. 
16 10 — Телевізійні вісті. (К).
16.30 — Урочистий пленум ЦК 
ВЛКСМ, присвячений 5О.річч(д 
Ленінського комсомолу. Пере? 
дача з Кремлівського Палацу 
з’їздів. 17.30 — На ХІХ Олімпій? 
ськнх іграх. (М). 18.30 — Коїі- 
цеот. (М). 20.30 — До 50-річчя 
ВЛКСМ. Естафета новин. (М),
21.30 — На ХІХ Олімпійських 
іграх. (М).

СУБОТА, 26 жовтня. 9.00 т? 
Передача з Одеси. 11.00 — «Ма
льовнича Україна». «Одеські 
лимани». (Одеса). 11.20 — Ху
дожній філрм «Короткі зустрі
чі»? 13.00 — Філь’м-копцерт. (К).
13.30 — «На комсомол рівняєм^ 
крок». Рапорт піонерії Білоруі 
сії. (Мінськ). 13.45 — Молодіж
на програма «Погляд». , (КІ, 
14.55 —‘«Літературна вітальня*-» < 
(К). 15.40 — В. Горбатов. «ІОпісТ(> 
батьків». Спектакль Київського 
театру юного глядача Імені Лб? 
пінського комсомолу.’ (К).. 18.00 
—. Фугбол. «Динамо» (Київ) Ц- 
«Динамо» (Мінськ): 19.45 — «На 
меридіанах України».’ (К). 20,30 
«Музика». Телевізійна новелі!; 
(К). 21.00 — Актуальний екраф 
2).20 — Кінохронік!). 21.30 — ДО 
50-річчя ВЛКСМ. «Нас наднхЗе 
Леніїїа Ім’я».’ Звітує молом 

■Миколаєва. 22.00 — Художіїі!» 
фільй «Дні льотні». (М). 23,40.
— На ХІХ Олімпійських іграх- 
(М).
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