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ЧЕТВЕР

РОБОТИ ЛЕНІНА
ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ

ВАРШАВА. Варшавське видавництво «Ксьонжкаі 
ведза» до 100-річчя з дня народження В. 1. Леніна 
випускає нові книги про вождя міжнародного проле
таріату.

На книжкових полицях країни з’являються кни
ги польських авторів «Спогади поляків про Леніна», 
«Ленінізм і культура» та інші. Читачі Народної По
льщі одержать також спогади визначних письменни
ків нашої епохи в збірнику «Живий Ленін», «Корот
ку біографію Леніна».

Готується до виходу з друку 41-й том зібрання 
творів В. 1. Леніна. В серії «Бібліотечка активіста 
Спілки Соціалістичної Молоді» відновлюється випуск 
таких ленінських робіт, як «Дитяча хвороба «лівиз
ни» в комунізмі», «Про державу».

• У ЦК ЛКСМУ ЗВІТИ ШНІЛЬНОІ НОМСОМОЛІІ

Ти назавжди вільна, рідна земле;
З ТИХ ПІР, ЯК ВОЇНИ ДВОХ УКРАЇНСЬКИХ ФРОНТІВ ПРОЙШЛИ ЧЕРЕЗ 

УСІ КІРОВОГРАДСЬКІ СТЕПИ І ВИЗВОЛИЛИ НАШ КРАЙ ВІД НІМЕЦЬКО-ФА
ШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ, МИНУЛО ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ. В БЕРЕЗНІ 1944 РОКУ 
ВІЙСЬКА ПІД КОМАНДУВАННЯМ МАРШАЛА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І. С. КО- 
НЄВА ТА ГЕНЕРАЛА АРМІЇ Р. Я. МАЛИНОВСЬКОГО ВИГНАЛИ ГІТЛЕРІВЦІВ З 
ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ.

СЬОГОДНІ МИ ДРУКУЄМО МАТЕРІАЛИ ПРО ВОЇНІВ-ВИЗВОЛИТЕЛІВ, ЯКІ 
БРАЛИ УЧАСТЬ В ОСТАННІХ БОЯХ ЗА КІРОВОГРАДЩИНУ, ПОВІДОМЛЯЄМО 
ПРО ТОРЖЕСТВА, ВЛАШТОВАНІ В МІСТАХ І СЕ
ЛАХ ОБЛАСТІ З НАГОДИ 25-річчя ЇХ ВИЗВО
ЛЕННЯ ВІД ОКУПАНТІВ. ІДив. 2—3 стор.). ►

ПІВСТОЛІТТЯ тому у
Єлисаветграді відбу

лись перші організаційні 
збори Комуністичної 
Спілки Молоді.

І ось 18 березня 1969 
року. Сотні юнаків і дів
чат міста зібрались у 
приміщенні обласної фі
лармонії, щоб відзначити 
свято. На трибуні пер
ший секретар міськкому 
комсомолу Анатолій Ні- 
цой:

— Славною сторінкою 
історії Кіровограда

КОМСОМОЛІ!
КІРОВОГРАДА

ЗАНЯТТЯ ЗАОЧНОГО 
СЕМІНАРУ НА ТЕМУ: 
«ДОПОВІДЬ. ЯКОЮ ВО
НА МАЄ БУТИ» ВЕДЕ 
ПЕРШИЙ СЕКРЕТАР 
ОЛЕКСАНДРІВСЬК ОГО 
РК ЛКСМУ ЛЕОНІД ТИ- 
ХОСТУП.

ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ

ТИ

У відповідності до Ста- 
• тугу ВЛКСМ та в зв'язку із 

закінченням строків пов
новажень Центральний Ко
мітет ЛКСМУ прийняв поста
нову провести в первинних 
комсомольських організа
ціях загальноосвітніх шкіл 
республіки протягом берез
ня—квітня 1969 року звіт
но-виборні збори.

Нинішні звіти і вибори 
повинні стати оглядом ком
сомольських організацій 
шкіл по підготовці до гід
ної зустрічі 100-річчя від 
дня народження В. І. Лені
на та 50-річчя ЛКСМ Укра
їни, рапортом Комуністич
ній партії та Радянському

уряду про успіхи комсо- 
мольців-школярів у 
вченні і праці.

Необхідно глибоко і 
бічно проаналізувати 
яльність шкільних коміте
тів ЛКСМУ, їх роль у бо
ротьбі за глибокі і міцні 
знання учнів, вихованні 
ідейно переконаних грома
дян нашої Батьківщини. 
Особливу увагу слід приді
лити розгортанню на міс
цях експедиції школярів «В 
країну знань», присвяченої 
100-річчю від дня народ
ження В. І. Леніна.

До участі в проведенні 
зборів і виборів слід широ

на

все-
ДІ*

ко залучати членів обко
мів, міськкомів, райкомів 
ЛКСМУ, представників ком
сомольських 
промислових 
будов, . ..
госпів, радгоспів.

ЦК ЛКСМУ звертає 
обкомів, міськкомів, 
комів ЛКСМУ на необхід
ність дальшого організа
ційно-політичного зміцнен 
ня шкільних комсомоль
ських організацій. До керів
ництва ними мають прийти 
енергійні, здібні організа
тори, які люблять і вміють 
працювати з учнівською 
молоддю.

організацій 
підприємств, 

транспорту, кол-

увагу 
рай-

„Підемо російською дорогоюИ

Завтра — 50 років з дня проголошення 
Угорської Радянської Республіки

Велика Жовтнева соціалістична революція 
відкрила епоху переходу від капіталізму до 
соціалізму 1 викликала могутнє піднесений ре
волюційного та національно-визвольного руху 
и усьому світі. Під впливом ідей Жовтня під
нялись на революційну боротьбу за своє на
ціональне І соціальне визволення й народні 
маси Угорщини. 25 листопада 1917 року н Бу
дапешті відбувся мітинг, учасники якого прий
няли резолюцію такого змісту: «Робітники Бу
дапешта і передмість, а з ними весь народ 
столиці шлють свій братерський припіт росій
ським революціонерам, які з відважним сер
цем, сильним розумом і твердою рукою виве
дуть людство з пекла війни. Ми всі, хто зі
брався тут, споппепі рішимості підтримати ро
сійських революціонерів в їх героїчній бороть
бі за досягнення міфу. Угорський пролетаріат 
повинен вчитися у росіян! Хай живуть робіт
ничі і солдатські Ради!»

V грудні 1917 року по країні прокотилася но-

ва хвиля демонстрацій і страйків під лозун
гом: «Геть війну!», «Хай угорські робітники 
вчаться у росіян!», «Підемо російською доро
гою!» Початок 1918 року ознаменувався за
гальними політичними страйками в зв’язку з 
брестськими переговорами. На вулицях Буда
пешта та інших міст безперервно проходили 
демонстрації робітників, які несли транспа
ранти «Хай живе російська революція!», «Геть 
війну!», «Хай живе Ленін!» Демонстрації не
рідко закінчувались кривавими сутичками з 
поліцією. Наприкінці жовтня 1918 року пов
сталі робітники Будапешта оволоділи зброй
ним заводом. В столиці були створені Ради 
робітничих 1 солдатських депутатів. В Угорщи
ні перемогла буржуазно-демократична рево- 
чюці:і.

В країні створилося становище, яке нагаду
вало двовладдя, що виникло в Росії після

(Закінчення на 4 стор.).

створення комсомольсь- І 
кої організації міста. Мо- І 
лодь гідно продовжує І 
традиції своїх батьків^ І 
і старших товаришів...

Як на стрічці кіноплів- І 
ки, воскресають перед І 
присутніми незабутні об- І 
рази перших комсомоле І 
ців — Жульмн, Нікола- І 
євського, Островського.

Перший секретар мі- І 
ськкому партії І. П. Ва- І 
лявськнй від імені пар- І 
тійної організації міста І 
щиро вітає молодих з їх І 
великим святом і дарує І 
портрет Володимира 1л- І 
ліча.

Молоді виробничники І 
у своїх виступах запев- І 
нили Комуністичну пар- І 
тію, Радянський уряд та І 
Ленінський комсомол, що І 
будуть завжди йти в І 
перших рядах бійців, І 
сумлінним ставленням | 
одвітять на велике до- І 
вір’я і надію, які по- І 
кладає на них народ. І

До 100-річчя від дня І 
народження В. І. Леніна 
та 50-річчя ЛКСМ Укра
їни червонозорівці за 
рахунок зекономленого 
робочого часу виготують 
сто сівалок, агрегатники 
— більше трьох тисяч 
насосів — ось про що го
ворили в цей вечір юна
ки і дівчата, на чиїх гру- | 
дях горіли комсомольсь
кі значки.

1 про те, що немає ні
чого вищого і благород
нішого, ніж

— жити по-ленінськи,
— вчитись по-ленінськи,
— працювати по-ле

нінськи,
— служити своєму на- 

і родові і партії по-ленін
ськи!

Учасники урочистого 
вечора прийняли віталь- 

I ні листи ЦК КПРС і ЦК 
І КП України.

Є таке слово «шаблон». 
Саме від нього я й хочу за
стерегти комсомольських 
працівників. Адже часто буває так, що по шаблону І 
організовують засідання (щоб з графином і при ска- В 
терті), виступають на зборах (зробили скільки-то, а І 
буде ще більше), а бувають доповіді на зразок «наші в 
завдання...» В

Отже — доповідь. Якою вона повинна бути? Знаю | 
з досвіду, що доповідь ніколи не буває цікавою і В 
змістовною, якщо її готував секретар сам.

Іноді говорять: «Сьогодні збори пройшли цікаво. І 
Атмосфера була особливою». Пояснюють просто: в 
вийшло саме по собі. Я заперечую. Ніхто, .мабуть, і ■ 
не помітив, що ту атмосферу створила доповідь. Бо | 
коли в ній головний герой комсомолець, його діла, И 
то вона захоплює, викликає на розмову.

Я був присутнім на комсомольських зборах в кол- | 
госпі «Дружба». Секретар комсомольської організа- і 
ції Василь Сузак побудував виступ на місцевому І 
матеріалі, розділивши його на кілька підрозділів. | 
Наприклад: «Філософія і психологія часу», «Оглянь- В 
ся навколо себе», «Лін пропонуємо». Цікавими фак- І 
тами була пересипана вся доповідь. Тут і про пере- І 
дових доярок та механізаторів колгоспу. 1 за раціо- І 
налізаторів сказано. |

Таких правил дотримуються і в Олександрійській | 
райлікарні, де секретарем комсомольської організа- | 
ції Галина Любашевська.

А ще я за таку доповідь, щоб носила вона не ін- | 
формаційний характер, а мала певну гостроту, вик- І 
ликала молодь на відверту розмову.

Одного разу мені довелося почути такс:
— От вп в своїй доповіді говорили про задовіль- І 

ну роботу лекторської групи, а я критикуватиму, — | 
сказала І ванна Ткаченко на пленумі райкому ком
сомолу, присвяченому дальшому підвищенню ідей
но-політичного та загально-освітнього рівня працю
ючої молоді.

— Що ж, я за! Треба. Для того й зібрались сьо
годні, щоб поговорити начистоту.

Як же готувати доповідь? Візьмемо, наприклад, 
найбільш традиційний випадок: звітно-виборні збо
ри. Де б вони не проходили, в місті чи селі, в шко
лі чи на заводі, треба говорити про зроблене, дава- 1 
ти оцінку роботи в минулому році, говорити про ни
нішні плани. Це все повинно знайти своє місце в 
доповіді. На мою думку, доповідь повинні готувати 
всі: починаючи з рядового комсомольця і закінчую
чи секретарем комітету комсомолу.

А якщо розглядається персональна справа? На
приклад, на порядку денному стоїть питання про по
ведінку юнака чи дівчини. Тут, звичайно, доповідь 
не потрібна. Але ще часто доводиться зустрічати 
довгі промови перед тим, як перейти до головної 
думки. Це і є той шаблон, про який я вже говорив. 
При такій доповіді і сплять, і позіхають, шепочуть і 
сміються.

В нашому районі у всіх організаціях проходили 
Всесоюзні комсомольські збори. Особливо запали в 
пам’ять ті кущові збори, що відбулися в селі Михай
лівні. До приміщення сільського клубу прийшли ком
сомольці колгоспу, школи, відділення «Сільгосптех
ніки», цибулівського лісотарпого комбінату та су
шильного заводу. Гарячі оплески були відповіддю на 
цікаву доповідь. А після, для закріплення її, де
монструвався художній фільм «Добровольці». Ко
ли фільм обговорили, виступаючих було багато: пер 
ші комсомольці району, старі більшовикн-комуністн 
Тут, як видно, хороший той задала вичерпна і лов- 

І на доповідь.
Справді, доповідь — камертон, по якому пасгро 

гається аудиторія молодих людей.
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„Молодий комунар«

И
ІВЕНЬ ЗАНЯТЬ у гуртках політосвіти І 
залежить від пропагандиста: його тео
ретичної підготовки, вміння підібрати мате- І 
ріал до теми, використати наочні посібни
ки та технічні засоби, нарешті, від його 
організаторських здібностей. Ось чому ор
ганізації роботи пропагандиста, розповсюд
женню досвіду так багато приділяє уваги методична 

рада, створена при райкомі ЛКСМУ. До неї ввійшли 
досвідчені пропагандисти — інспектор райвно ІО. І. 
Нстяжепко, вчителька В. І. Сім’ян, голова районної 
організації товариства «Знання» М. М. Степовий, за
відуючий секцією військово-патріотичного виховання 
райкому ЛКСМУ А. О. Ковальов.

Свою роботу члени методичної ради почали з підбору 
пропагандистів. Перша зустріч з майбутніми керівниками 
гуртків відбулася незадовго до початку учбового року в 
сітці політосвіти. їх познайомили з програмами гуртків, дали 
перші поради з методики проведення ввідних і наступних 
занять. >

На пертих заняттях члени методичної ради побували у 
гуртківців райлікарні, поштового відділення, в колгоспних 
комсомольських організаціях. Відтоді стало правилом, що 
члени методичної ради час від часу навідуються на заняття | 
то а один, то в інший гурток.

Коли з колгоспу «Україна» 
звістка, що гурток «Кругозір» 
до випадку, то ми з Анатолієм
самі там побували, а й запросили завідуючого кабі
нетом політосвіти райкому партії 1. Д. Білаша, щоб 
подати кваліфіковану допомогу,-

Запам’яталася розмова з секретарем комсомольської ор
ганізації цього колгоспу Ніною Кислою.

— Хто відповідає за явку комсомольців на заняття? — 
запитую.

Ніна: Пропагандист.
— Хто готує і проводить
Ніна: Пропагандист.
— В чому твоя допомога 
Ніна:...
Як кажуть, коментарі 

комсомольцями

<1

надійшла тривожна 
працює від випадку 
Ковальовим не лише

заняття?

гуртку?

ЗА КОЖНУ
ГОРСТОЧКУ
ЗЕМЛІ

сапдрівка, Володимирівна, Боб- 
ринець. .

Місто Бобринець звільнила о/ 
армія (командуючий генерал-лей
тенант М. Гаген, член Військової 
Ради генерал-майор М. Бочаров, 
начальник штабу генерал-майор 
П. Верхолович).

5 березня. Гуркіт декількох гар
мат I мінометів сповістив про 
початок наступу військ 11 вк
раїнського фронту під команду
ванням Маршала Радянського 
Союзу І. С. Конева. Майже годи
ну йшла артилерійсько-мінометна 
підготовка, знищуючи ворожі дзо
ти, дротяні загородження. Увечері 
в наступ перейшли стрілецькі 1 
танкові з’єднання фронту.

8 березня. Наступ почали вій
ська 5 гвардійської армії генерал- 
лейтенанта А. С. Жадова та 7 
гвардійської армії генерал-пол
ковника М. С. Шумилова. Напря
мок — на захід і на південний 
захід від Кіровограда І до Ново- 
українки. Переборюючи вогненний 
опір противника, війська 5 гвар
дійської армії в перший день на
ступу визволили Камснєвку, ху
тір Червоний Жовтень, Курлючи- 
іїе, Антонівку та інші населені 
пункти.

Високі зразки мужності і відва
ги, стійкості показали воїни 244 
гвардійського полку 97 гвардій
ської дивізії, коли брали висоту 
196,3, що трохи на північ Ново- 
українки. За сигналом гвардійці 
полку піднялись і пішли в атаку 
на ворога. Противник відкрив з 
висоти сильний артилерійсько-мі
нометний і кулеметний вогонь. Та 
ніщо не могло зупинити стрімкого 
руху гвардійців. Ворог був виби
тий із окопів і траншей, і висоту 
взяли.

Мужньо билися в наступально
му бою під Новоукраїнкою бій
ці 34 гвардійського полку. Молод
ший сержант т. Дремков першим 
увірвався в траншеї ворога і заки
дав гітлерівців гранатами, обез-

іійців, примусив 
И наступі рота

цю, Сергіївну та інші. Було ви- 
тиснено ворога з Долинської. Цей 
районний центр звільняли війська 
64 стрілецького корпусу (генерал- 
майор М. Б. Анашкін).

В цих боях воїни, проявили ма
сові героїчні подвиги.

Біля села Новопетрівки бійці 73 
гвардійської дивізії оточили ні* 
мецьких загарбників, які намага
лись вирватися з кільця. Перши
ми прийняли на себе бій автомат
ники 214 гвардійського полка. Си
ли були нерівні. Воїни, усвідом
люючи серйозність обстановки, 
стояли на смерть. Особливо від
значились в цьому бою комсо
молець Тімохін та солдат Кута- 
шов. Сили цих хоробрих, воїнів 
зменшувались. І в цей час їм на 
допомогу прийшли артилеристи і 
мінометники. Кільце навколо 
опорного пункту зменшувалось. 
Мінометна обслуга гвардії сер
жанта Клочкова влучним вогнем 
знищувала ворога. Відмінно діяли 
бійці з підрозділу 
сержанта 
німецьких _ .
старшина Соболев. Потрапивши в 
тил противника, вій витримав де
в’ять контратак, знищив 12 фа
шистів і взяв у полон трьох гітле
рівців. 16 ворожих солдатів ки
нулись па старшого сержанта Іо- 
нова. Сміливий молодий командир 
не впав у розпач. Чотири гітле
рівця було вбито, дванадцять — 
взято в полон. А сам Іонов був 
поранений в обидві ноги.

Уміло і мужньо керував воїна
ми командир 1041 стрілецького 
полку 223 стрілецької дивізії ма
йор 1. Бондаренко. Його воїни 
першими вийшли на лівий берег 
Південного Бугу.

Війська 57 армії продовжували 
розгортати наступ і 16 березня 
звільнили іце 46 населених пунк
тів, серед яких були Караказслів- 
ка, Кстрнсанівка, Новокнївка, Та
расівна, Григорівна, Новоолек-

клит прикладом ло
то на подвиг. Йо
ну він ‘и Ь перев’язавши ра-

Ую ста";
пункти •'|а іиші “аселен’ 
сяК1Л:"^21й»- в°р°г

«Загонь по стрі- 

Kopnvcv .?в’ 32 гвардійського
“«МЬчись затримати 

стапш^'- ■’••йанднр гармати 
старшин сфцн- Афіневськнй 
• ав uasij зщ^ги ворожі зогне- 
воїпам8“’- Міившн завдання 
“отам, 2і.-! су нас одна

стр1,,іі' рух вперед І ни
щівна помпі а злочини і вар
варство

Хоч І lit йлтіз ворожий ВО
ГОНЬ обслуга цкотнла гармату 
»а відкриту к:еву позицію. Точ
ним полщ».;. 'було знищено 
три куатчетцї|Очкн противника. 
ИЄ ОНТРИМІІ'.• |атиС|{у нашої пі
хоти і у.н..., артилерійського 
вогню, вискочили з око-
пів 1 кину«» ^кати. Афінев- 
ськнй проди*,юв командувати: 
«По оїдступаь-.юс німцях — во
гонь.». Наіздл тегунмаез знову 
Цілиться BJ кй-ів. В цьому бою 
було ЗУНІДШІїри кулемети, ЗО 
гітлерівців. f

За мужність Афіневськнй був 
Ііагороджеі:в4 фДЄНОМ Червоної 
Зірки, Тег.їМІв — орденом Віт
чизняної ВІІЕК itry пеня.

Сміливо діідаоїни в стрілець
кої ДІІВІІ’І, І.д, визволяли Бого- 
дарівку. Мі»>ве, Тишківку.

вигнавши ні- 
загарбників 

„ ______  ....__ г._ Правобереж
ної України, до початку березин 
1944 року зайняли зручне розта
шування для майбутнього насту
пу. Склались умови для здійс
нення завдань другого етапу бо
йових дій — повного очищення 
від ворога Правобережної Ук
раїни.

В такій обстановці Радянське 
Верховне Головнокомандування 
вирішило на початку березня роз
горнути широкий наступ війська
ми трьох Українських фронтів з 
метою завершення визволення 
Правобережної України.

На світанку 6 березня, після 
артилерійської і авіаційної підго
товки, війська III Українського 
фронту під командуванням гене
рала армії Р. Я. Малиновського 
перейшли в наступ на Миколаїв
сько-Одеському напрямі.

Продовжуючи успішно розвива
ти наступ військ фронту, 10 бере і- 
ня було звільнено більше 150 на
селених пунктів, в тому числі ра
йонний центр Кіровоградської об
ласті — Новгородку.

12 березня. Війська 57 армії 
пройшли вперед на 10 — 15 кіло
метрів і звільнили ще 40 населе
них пунктів — Марфівку, Ново- 
грнгорівку, Березівку, Перепели-

Радянські війська, 
мецько-фашистських 
із значної території

__ „’.ту старшого 
Ільясова. Нищівно бив 

загарбників гвардії

зайві. По суті вся робота з 
лягла па плечі пропагандиста — 
_______вчителя С. І. Вдовиченка. А 

його перші помічники — 
секретар комсомольської ор
ганізації та староста гурт
ка Тамара Шведенезко — 
опинилися осторонь. За 
пропозицією методичної ра
ди секретаря комсомоль- 

- ської організації Ніну Кис
лу заслухали на бюро рай- 

. кому і зобов’язали налаго
дити роботу гуртка. Після 

• цього члени методичної ра
ди придивились до роботи 
інших комітетів. Виявилось, 
що і в колгоспі «Жовтнева 
перемога» секретар ком
сомольської ор г а н і з а ц і ї 

СїєіісШ Вдовиченко мало цікавиться роботою гуртка 
«Кругозір». Його теж довелося заслухати на бюро 
райкому комсомолу.

В районі 22 гуртки 'політосвіти. У кожного з пропагандис
тів спої прийоми підготовки до занять, методи ’ роботи з 
слухачами. їх досвід вивчають члени методичної ради і 
найкращий виносять на щомісячні семінари.

Стало вже правилом' починати семінар з широкої, про
блемної лекції, яка'б допомогла пропагандисту в його ро
боті з слухачами.

Гак, па початку лютого перед пропагандистами 
комсомольських гуртків виступив з лекцією «Про 
міжнародне становище» директор Петрівської серед
ньої школи В. В. Тимченко. Після лекції відбулися 
заняття по секціях:

Методичну' консультацію з- конспектування праць 
В. 1. Леніна’ «Сторінки щодеііііика», «Про коопера
цію», «Краще, ді₽цше, та краще» дала керівникам 
гуртіпв «Кругозір» вчителька Маллнівської восьми
річної школи 3. І. Гречко. Вона розповіла про робо
ту з молодими доярками, трактористами, шоферами, 
свинарками залежно від їх теоретичної підготовки.

Інший ухил мало заняття пропагандистів, що ве
дуть гуртки «Біографія В. І. Леніна». Пропагандист 
— вчитель історії Петрівської восьмирічної школи 
Я. Г. Захарченко розповів про методику використап. 
ня допоміжної літератури, словників та довідників 
при підготовці.до темп «Боротьба партії в роки ре
акції». При вивченні цієї теми зустрічається багато 
спеціальних термінів. Для їх кращого засвоєння, як 
зробив висновок доповідач, слухачам корисно самим 
складати словники політичних’термінів. І з ним по
годились — не один керівник гуртка занотував ці 
слова свого колеги.

Перед пропагандистами, що ведуть гуртки «Наш Ленін
ський комсомол», виступила завідуюча відділом шкіл рай
кому ЛКСА1У Галина Кизіль. Вона дала методичну кон
сультацію щодо вивчення темп «Ленінський комсомол — 
активний помічник партії в Індустріалізації та колективі
зації». Щоб виклад матеріалу якнайкраще сприйнявся слу
хачами, Галина Кизіль запропонувала широко використо
вувати протиставлення сучасного і минулого з життя району.

—■ В Новостародубі гуртківці виготовили стенд 
«Село за 50 років», — розповіла вона. — 3 одного 
боку — минуле, з іншого — сучасність: колишня 
школа —.маленька хатина і сьогоднішня — трипо
верхова десятирічка. Сохи, борони па початку. Радян
ської владі! —- і трактори, комбаііііи, десятки нових 
машин в сучасному колгоспі...

З іпіціа’гиви методичної ради при районному Бу
динку культури створено кабінет технічних засобів. 
Під час семінарів пропагандисти знайомляться тут з 
фільмотекою, грамзаписами промов В. 1. Леніна, 
практикуються у використанні, кіноустановки, діа
фільмів. До кожного семінару члени методичної ради 
разом з кращими пропагандистами району готують 
методичні розробки тем наступних занять. Керівники 
гуртків під час семінарських зустрічей одержують не 
тільки усні методичні консультації, а й письмові роз-

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

ЦЕНТР
ТЯЖИ

І

робки тем. Все цс визначає місце методичної ради в 
політичному житті молоді району, як центру політич
ного виховання.

Н. МОРОЗ, 
другий секретар Петрівського райкому ЛКСМУ, 
голова методичної ради.

L

уклін ВИЗВОЛИТЕЛЯМ
У степовиків свято -—минуло чверть віку з тих 

нір, як в їх село, місто прийшов радянський воїи- 
внзволитель і приніс людям волю. Разом з хлібо
робами, робітниками святкують і ті. хто гнав за
пеклого ворога з нашої землі. Радість степівчан 
ділить колишній командир, військової частини, з 
втіхою і твій ровесник, молодий читачу, який ра
зом зі своїми батьками оновлював понівечене гіт
лерівцями лоно землі.

ф НОВГОРОДКА. Свят
ково прибраними вулицями 
селища в- день свята про
йшли колони молоді рай
центру. З факелами, тран
спарантами направлялись 
вони до могили, де похова
ні воїни, що визволяли 
Новгородку під загарбни
ків.

А в районному Будинку 
культури відбулися уро
чисті збори трудящих се
лища. Другий секретар 
райкому партії О. Я куш ко 
розповів 
воїнів-героїв, 
ли на 
ну в 
тами, 
хто, 
зі .............................
йшов з переможними боя
ми аж до Берліна 1 повер
нувся живим до свого до
му. Учасники визволення 
Новгородки від гітлерівців 
Ф. Гусареико та Л. Пого
рілий згадали про ті дале
кі буремні роки, подякува
ли жителям 
зуміли . за 
відбудувати 
подарство, 
госіїпі села.

ф ГАЙВОРОН. У 
йому селі району побувала 
агіткультбрнгада районно
го Будинку культури ііапе-

редедні свята. В програмі 
самодіяльних митців — лі
тературно-музична компо
зиція, пісні про Радянську 
Лрмію-внзволіітельку.

В Хащуватому, Казавчн- 
иі з колгоспниками

рівся колишній командир 
батальйону, що визволяв 
ці села, К. М. Доценко.

ф НОВОАРХЛН- 
ГЕЛЬСЬК. Безперервним 
потоком йшли люди до 
обелісків героям в селах 
Кам’янечому і Шляхово
му. До підніжжя пам’ят
ника партизаііам-наумів- 
цям хлібороби Шляхового 
поклали вінки квітів, доб
рим словом згадали тих, 
хто впав смертю хоробрих, 
поклопилнея безсмертним 
героям. А в селі кам’я
нечому відбувся мітинг бі-

ля пам’ятника Герою Ра
дянського Союзу М. С. 
Лнтвннову.

ф УЛЬЯНОВКА. В селі 
Дельфіновому ВИСОЧИТЬ 
постамент, на якому стоїть 
бронзова постать воїна з 
автоматом. То пам’ятник 
майору Леоніду Змееву, 
який .. загинув на березі 
Південного Бугу, виганяю
чи з своїми бійцями і ітле- 
рівців з Лозуватого, Юхи
мівни, Дельфінового. Юні 
слідопити Дельфінівської 
восьмирічної школи розшу
кали сім’ю героя. Мати, 
дружина, донька Леоніда 
Змеева нині живуть в Мо
скві. Вони часті гості хлі
боробів місцевого колгоспу 
імені Фрунзе. І нині сім’я

подвиги 
загину- 

райл- 
окупан- 

імена тих.

про 
які 

території 
битві з

, згадав
, питавши гітлерівців 
Новгородківщини, про-

району, 
короткий 
народне 

оповити

с
н

цих москвичів 
дість разом з 
цями.

В день свята 
тілі поклала аінкн білян - 
гил партизанів, пам'ядн- 
ка Невідомому солдату. г.<- 
бувала в місцевому кріп 
знавчому музеї, де екскур
соводами були хмииьі 
воїни.

А ДО КОЛГОСПНИКИ Ш 
Станіславчнка та Грувп 
приїхав на свято Т. А- 
Мельник, колишній 
чальник штабу партия - 
ського з’єднання, яких и 
рував Герой Радянськії? 
Союзу генерал-лейтендм 
М. І. Наумов. Він розпогі 
про героїчний степов#' 
рейд народних месники 
про героїв-партіпанів. я 
загинули в бою під С»'- 
славчиком.

ф Л’АЛА ВИСКА, Ні 
центральній площі 
сотні людей — хлібороб*- 
робітники, воїни, партій« 
і радянські правів«' 
Лунають урочисті 
пісень. З високої інорсь- 
зованоТ трибуни ВНСЦЬ-’- 
ЮТЬ ЛЮДИ різних ПиМДІП 
старі комуністи, воїни"**' 
зволителі, юнаки та 
та. що не пам'ятають стіш 
хіть війни. Та чи не 
більш -захоплюючою «Iй 
промова генерал-леітея1*' 
та А. І. Белои^,ко!Л 
який разом з ‘ ’
нами визволяв рїКМ •* 
окупантів.

Слова любові, шани 
тих, хто вигнав ворога ' 
берегів Висі, лунали гл 
площею.

Кожен 
тисі, тим, хто припк 
ВОЛЮ і сонячний день.

На знімку: А. І 
горський виступав * 
тнигу.

дельфіни-

молоді і?- «Спі

за
пам‘

що 
час

хотів

На знімі

П селі Мартопоші Новомнргородського району в 
оточенні густих дерев стоїть будинок середньої 
школи. Просторий, світлий, він є неначе симво
лом усьзю розумного, доброго, вічного, ЩО сіють 
гут учителі. Дивиться па рідну школу Ірина Си
дорівна, і в її пам’яті постають інші картини ін
ші часи.

...Фашисти вдерлися в село. Вони повикидали з 
класних кімнат парти й завели сюди коней. А ко
ли надворі стало холодно, партами опалювати 
приміщення.

У Ірини Сидорівни нестерпно боліло серце З 
гіркотою сказала синові:

— Що ж це робиться?
Сни її, Григорій, який тільки-но закінчив дев’яі 

тий клас, чорноокий, з бронзовим від загару об
личчям, відповів:

— Нічого, мамо, будемо боротися
Те ж саме думала її матії. ’ *

і дістала газету «Правда»" 
В СІМ’Ї, ? иил.«. --------- - ...
села, коли він розповідав гро героїчішй 
Москви і Ленінграда ероічиин
гТ?пл(.ЛГІТаЦІЙНу ро^оту гР‘<горія стало вїдом« 

В;» 
повідомили Ірину Сидорівну 5 ■ про ц

— Сину мій, побереж,! себе, адже Павленко в

Якось вона побувала в окупованому Кіровограді 
дістала гяч^то а„ “" ,2 «мрішиї імді

_ • Як жадібно читали її
ли пШ°п^пІТ„ЛЛух?:?‘‘ гР»£орія жителі 

захист

•Гр7^^пЖЄ *»"Р«-ися 3 тобою 

РУкірТХіба’н^аги°>ХОЧСи'- ,ц°б я с»*ів «лавшн 
111 ж попапмна™ бл.агословиаа мене з комсомол? 
ста.ть»* л , Л о ”Ро"«тати «Як гартувалася 
ки з -гвопір ? Є ТИ ставнла мені відмінні оцін- 
мн: «Якию ппг>*пІТЄ₽атурІ’ які я п°чинав епіграфа- 
«Краще ііомі>птіГ здається — його знищують», 
«Буті/іюлинп.» стоя,,и- жити на колінах»,
мо; мамщ.. значить бути борцем». Ех. ма-
гіішдД—"сама°с1кХІ6а Я сУп«Ре*'У? Якби я иа «с 
ку я пала 6 прокляла б. Зрозумій, сиіюч-
жйтгяР л Такн£- і боюсь. Боюсь за лвоь
люю. Бо для ш.огп,,-Р°п 51 8СІМ СЄРЧСМ ехпл- 

«Носій см«тіо°Г° и «Правду» принесла.
дям газету УпспекІ»ніНЄ ₽ал п,сля Яього читав лю- 
лу і міць нашої п2пл!’во н гаРяче говорив про св* 
Сам. У Цьому показува’в'приклад ШК0Д’,Т" В°Р 
продай ‘пшешщТ’й ТнеГаХакКа"“ ;
його У великі еі-ио-г! едЛі ско В,Д шляху склада.-» 
йером Тимофі м' кУ *’ Юнак домовився з комбаи' 
сонце вжГспускаЙаСКОМ’?.о;и,ого а««’ ХоЛНь 
степ. Вони йакиїалн Лпразол! ніиіл1і < 
РОК і все це підчалили п иа,1ші соломи, гйичі- 
сиопи. Поки Фашиг»«* вогонь перебрався на СУ-4* 
нічого — тисячі пе-Уі?1 с**ме,*Улнся, гаснтн бУл0 _____ _ гпеячі пудів хл1ба згор1Л0

Лист при 
волжська. Г 
ЛЬОВИЧ СеМ' 
ки. На одно 
тому — то

«Це мій < 
командир т 
нову школу 
лицю наше 
участь у ж 
Він також 
ська пішли 

в а: 
го, що непг 
ворожий сн

Мені і м< 
ш,ині пам ят 
виг.

Спасибі э
Дмитро І 

молодь Кір 
ЗІДДВЗ ЖИТІ

лютували гітлері 
Та марно.
їй Усе думав, як 
зі зброєю в рука 
ась нагода. Мере 
іак, темної ночі 
о Це дізнався Г 
•И, як пароль по

міть мопс 3 собо 
іиіго переховуваті 
не відмовили.

Ню дали завданн 
и там партизане 

. -ТДГО’ в,и маї 
' нібито прнїх;

ій зрадів цьому. 
готував своїх* т 
Шо HJ

сї?|Г* ними і разох 

гРЯгоріа на 
т“аанк дали І 

£!•’ 5ИРІШН<1И. ЩО 
без Зброї.



ноиуиа^« г

20 березня i960 року»» ■■ -

КДИ ВІЛЬНА, 
ЇЕМЛС!

й^зда™”?0?“* "р""у'"“

гааіаГ" пшу«І Р»”
Офіцер оспЯЄНа”ТГ П0СУХ0Ва- Цей 
кіиЛРп особ«стнм прикладом по- 
ГА гварДійціа иа подвиг. Йо*„у X Или ^в'язавши ра-
нів о атак?ВУ ПІДВІВСЯ’ П°ВІП *”* 
53ї5апмЄіїС»нв- Частин з'єднання 

Визв°лилн Тншкінку, По- 
-тми1°ВЄ>- ТеР’,ів»«- Карбівку, Но- 
с2кої ЛаіВ*у- А 'зоїпн 5 гадрдій- 
Міст Ж** Злинку, Кам'яний 
піт’.®®Роп,вку, залізничну стан- 
пунктм УСТН,,е Ті ІІІШ1 населе” 
г-оК2^їйІИЙ МІСТ. Ворог з-’їПІПМВ- 
СЯ іго, <у^-чіиці Се за Зи.'’Ж*«сь на зручному рубежі. гЖіпЦі 
Л^ЄРЄРВ‘10 аелн вогонь по стрі
лецьких частинах 32 гвардійського 
корпусу, намагаючись затримати 
«х наступ. Командир гармати 
старший сержант Афінеяеький 
мав наказ знищиш ворожі вогне
ві точки. Пояснивши завдання 
воїнам, він сказав: «У нас одна 
«ЛІ? “ стР‘мкиіі рух вперед і ни
щівна помста за злочини і вар
варство вороі'ів».

Хоч і не вщухав ворожий во
гонь. обслуга ' алхотила гармату 
на відкриту вогневу позицію. Точ
ним попаданням було знищено 
три кулеметних точнії противника, 
не витримавши натиску нашої пі
хоти і точного артилерійського 
вогню, гітлерівці вискочили З ОКО
ПІВ ’ кинулись тікати. Афінев- 
ськнй продовжував командувати: 
«По відступаючих німцях — по
гонь!». Навідник Тегунмаев знову 
цілиться на ворогів. В цьому бою 
було знищено три кулемети, ЗО 
гітлерівців.

За мужність Афіиевськнй був 
нагороджений орденом Червоної 
Зірки, Тегунмаев - орденом Віт
чизняної війни 2 ступеня.

Сміливо діяли аоїіш 6 стрілець
кої дивізії, холи аизволйлн Бого- 
дарівку, Маркове, Тишкіму,

Зп язковнй Ковальов, коли тягнув 
лінію зв’язку, зустрівся з групою 
німців. Сутичка. Вогнем свого 
автомата Ковальов знищив п’ять 
гітлерівців, решта кинулись ті
кати.

А комсомолець Осипов грана
тами закидав будинок, де знахо
дився ворожий кулемет.

Солдат Панік, доставляючи тер
міново донесення, був поранений 
і все ж виконав завдання. А коли 
його товариші пішли в атаку, ра
зом з ними підвівся й він, вбнВ 
чотири ворожих солдата. Він був 
нагороджений орденом С.лапи Ш 
ступеня.

Кулеметник Шустов в бою під 
селом Маркове знищив 15 гітле
рівців.

Противник кидав у бій всі ре
зерви — танки, піхоту. Ю березня 
ворог зробив У контратак про’гн 
військ 7 гвардійської армії. Та 
наші бійці все ж рухались вперед. 
В папрямку Новоукраїнкн гітле
рівці намагались затримати на
ступ 5 гвардійської армії. ЗО тан
ків і бронетранспортерів пішли 
проти воїнів 280 гвардійського 
стрілецького полку. Сапери під 
командуванням молодшого сер
жанта П. Анфірова і артилеристи 
під командуванням Ф. Агєева да
ли бій. 8 танків і 3 бронетрапс- 
гортери палали, решта поверну
ли назад.

У другій половині дня 16 берез
ня частини 50 Запорізько-Кірово
градської стрілецької дивізії уві
рвались на східну околицю Ново
українкн. Потім пішли танки 27 
гвардійської танкової бригади, 
знищивши на своїй дорозі воро
жі укріплення.

Увечері Новоукраїнка була зай
нята радянськими воїнами.

-Місто звільняли війська II Ук
раїнського фронту.

І. АРТЕМЕНКО, 
учасник визволення Кірово- 
градщинн.

0ФІЦЕР був поранений в обидві ноги. Він 
упав. Він лежав на білому снігу і бачив 

свою чорну смерть. Вона ходила десь зовсім 
поряд. Він не міг встати, він міг тільки 
повзти.

І раптом він побачив танк. «Тигр» повз пря
мо на нього. Офіцеру навіть здалося, що 
танкіст, висунувшись із люка, дивиться йому 
в очі. «Гранату б! Гранату б!» •— напружено 
билось у свідомості.

Танк оглушливо прогримів біля самої го
лови... і повернув убік.

А потім офіцер побачив, що фашисти зіг
нали в одну із хат бійців і командирів, яких 
вдалося захопити п полон. З педантичною 
жорстокістю не забули й поранених, яким 
тяжко йти: підвезли на дитячих санчатах. 
Всіх заштовхали в хату, чимось облили і за
палили. Запалили й інші хати. Зловісний во
гонь здійнявся над селом.

Пораненому ставало гірше. В затуманеній 
свідомості безладно спливали далекі і близькі 
спогади. То він заглиблювався в ласкаві хви
лі рідної Ветлуги, то проносився на літаку в 
мирнім небі над Горьким. Любив він нічні 
польоти! До війни мріяв про авіацію, вчився 
в аероклубі. Війна змінила плани Віктора Бо
родіна, закінчив Перше Московське Червоно- 
прапорне військове піхотне училище —- і в бій.

... І знову холодні води Ветлуги приємно 
обволікають його тіло. А потім знову — жар.

А, це він на станції Прохорівні літом сорок 
третього року. Так, йому добре запам’яталося 
бойове хрещення на Курській дузі, в самому 
що не є пеклі. Був тяжко поранений, та ви
жив. А як переможно розпочався 1944 рік! Вік
тор тепер — у складі 80 гвардійської стріле
цької Білгородсько-Харківської дивізії генерал- 
майора Серюгіна.

Дивізія наступала. Ворожа оборона під Кі
ровоградом була прор
вана. За добу частини 
дивізії пройшли більше 
двадцяти кіл о м с т р і в. 
звільнили вісім населе
них пунктів. Вночі ввір
вались у Володимирівну, 
де німці, відступаючи, 
зосередили великі сили. 
В цю саму Володпмирів-

впритул побачив, 
ти свою смерть, 
як правило вдві
чі пильніше ВМІЄ 
бачити життя.

Одна із фото
виставок В. Бо
родіна озаглав

лена «Мир — цс щастя народів». Любимий 
його герой — людина, яка бореться і перема
гає, Людина з великої літери.

Якось на «Красной Этне» він побачив двох 
людей, що захоплено про щось бесідували. 
Довго любувався ними, а потім непомітно 
«розстріляв» фотоапаратом. Цей знімок «У 
суперечці народжується істина» був надруко
ваний в «Труде» і одержав премію.

Першою премією в «Правде» відзначено 
фото «Тихін Третьяков з правнуками».

А ось — триста знімків з Всесвітнього жі
ночого конгресу в Ліоскві. Триста жіночих 
портретів, дуже-дуже різних. Ллє у всіх об
личчях — гарячий протест проти війни, не
справедливості...

Таміну Салям Лді.ть, вдову замученого і 
страченого керівника компартії Іраку, немож
ливо було слухати без хвилювання. Увесь зал 
був зворушений її горем. Цей момент Бородін 
відобразив у серії знімків під загальним за
головком «Прах загиблих стукає в серце». Се
рія була представлена на міжнародній вистав
ці в Гаазі, автор одержав Похвальну грамоту. 
Л ДЖЕ П НАСПРАВДІ, прах і попіл загиб- 
Л лих стукає в серце живих. Віктор Іванович 
знає це по собі. Чим далі роки відводили його 
від Володимирівни, тим ближче підступала 
вона до його серця. Позаминулого року група 
горківчан зібралась в автопохід по місцях 
боїв. Серед учасників був і фотокореспондент 
Бородін. Коли приїхали до Кіровограда, він

І піднесли

ПОЧАТОК 
БУВ
ТАКИМ
Весну 1914 року Кірово- 

градщнпа зустрічала віль
ною. Останній населений 
пункт нашої області радо 
привітав визволителів і про- 
вів їх далі на захід, добира
ти фашистського звіра в йо
го лігві, Майже півроку сту
гоніла від вибухів земля, 
майже півроку червоні зви
тяжці В жорстоких боях 
звільняли від ворога міста і 
села нашого краю, і рап
том — тиша. Вийшли в поле 
сівачі, а крізь ту тишу — 
спомин. І косарі вийшли в 
поле, а в передзвоні тугого

ніч і а дірЖїЙй- ра- 
ом з дельфінів- 

свята молодь ар- 
ла вінки біля мо- 
занів, лам’ятни- 
мому солдату, по- 
місцевому кра«- 
музеї, де екскур- 

були колишні

КОЛГОСПНИКІВ сіл 
чнка та Грушки 

иа свято Т. А. 
колишній на- 

цтабу партизан- 
днаїніи, яким ке- 
>ой Радянського 
енерал-лейтенапт 
мов. Він розповів 
оїчннй степовий 
одних месників, 
і-партизапів. які 
в бою під Стані-

А ВИСКА. На 
ій . площі міста 
дей — хлібороби, 

воїни, партійні 
>кі працівники, 
урочисті мелодії 
високої імчірові- 

рнбуни виступи- 
різних ПОКОЛІНЬ: 

гністи, ВОЇИИ-ВИ- 
юнаки та дів1*3* 
пам'ятають стра

та чи не наи- 
юплюючою була 
-енерал -л с йте я а и - 

Белопррського. 
м з со.«-
зволяв'-райоп в, с

юбові. шани то 
вигнав ворога • 
ясі, лунали иая
хотів поклоии- 
хто приніс І!М 

ҐІЯЧІІНЙ день.
ку: А. І. вел<>;
виступає на м'

клавши 
'СОМОЛ? 
/валаси 
іі оцін- 
іграфа- 
іують», 
лінах». 
Ех. ма-

t иа цс 
енноч- 

за твоє- 
и с.хв.т- 

гав лю- 
про сн» 
орогові. 

ібираля 
іладаля 
єомбай* 
, КОЛИ 
йшли
, ГЙНЧІ- 
на сухі 
и було

«Спасибі
за
пам‘ять!»

Лист прийшов з далекого російського міста За- 
золжська. Пише 73-річний пенсіонер Дмитро Васи
льович Семенов. У конверті два невеличкі фотознім
ки. На одному зображений молодий танкіст, на дру
гому — той же юнак, проте значно молодший.

«Це мій син Іван, — пише батько. — Лейтенант, 
командир танка. В серпні 1942-го він закінчив тан
кову школу, в січні того ж року вже обороняв сто
лицю нашої Батьківщини від гітлерівців. Потім брав 
участь у жорстоких боях під Курськом, Харковом. 
Він також визволяв Кіровоград. А коли наші вій
ська пішли далі, мій син знову був серед тих, хто 
звіль^чз ваш край від окупантів. Біля села Водяно
го, неподалік Кіровограда, в його танк влучив 
ворожий снаряд. Син загинув...

Мені і моїй дружині приємно, що на Кіровоград- 
щині пам ятають про Івана, високо цінять його под
виг.

Спасибі вам, юні друзі, за ту шану...»
Дмитро Васильович висловлює впевненість, що 

молодь Кіровоградщини теж буде схожа на тих, хго 
віддав життя заради щастя інших.

На знімку: Іван Семенов.

довго лютували гітлерівці, шукаючи виїпватиів 
пожеж«- Та марно.

Григорій >сс думав, як би зв'язатися з парти
занами- зі зброєю в руках мстити ворогові.

Трап,,лас{* катода. Через Котівку. де перехову
вався *’І1ак- темної ночі проходив партизанський 
загін- ’'Р® ие дізнався Григорій. Він зустрівся » 
.месника -і, як пароль показав їм комсомольський 
квиток- -

—• ме,,е л собою. Краще вмерти в бою,
ніж лослиікі переховуватись.

ТОнакУ не відмовили.
Григоі’1*’ Дали завдання: піти в рідне село, ор- 

гаиіз>'322'та,” нартизанську групу і привести її і» 
загін- . вів мав скрізь розповідати, що
в Кот,в*‘т ібитсі приїхало якесь німецьке мя- 
ЧНЛЬСТВ •

ГРиГ<?р ,,ньому. Ще у перші дні окупації 
села тував своїх товаришів до боротьби з
норог0 ;' Т0:^а?'" наробив невеликих кииже-

5 мапі.і^ '<w4Mitboі партизана» і вручив їх 
своїм ' м друзям. Гелер юнак вирішив зу
стрітися ними і разом прибути в партизанський 
загі«1’

Посилюючи Григорія па виконання бойового зав- 
данн*?» .і, ,п?ни Д«>и йому трофейний автомат, 
але г.1р л”,’ що будс *Раще. коли він пі
де в сеЛ1> бе:і зброї.

коровай...ку, де на очах Віктора 
гинуть товариші, а він 
лежить на снігу з пере
битими ногами і не мо
же нічим допомогти ім...

II РО ЦЕП БІЙ армій* 
жж ська газета «Боевое 
знамя» писала 22 січня 
1944 року: «В селі нім
цями була залишена 
танкова засада із 20 
танків, майже половина 
— «Тигри». Вони видали 
себе, коли їх перший 
десяток вийшов колоною 
на узгір’я, а потім різко 
повернув і почав відрі
зати шлях відходу гвар
дійців. До села підходи
ли і підходили німе
цькі підкріплення, танки. 12 годин здавалися 
цілою вічністю, продовжувався жорстокий і 
впертий бій. Боєприпаси підійшли до кіпця. 
Гвардійці билися до останнього патрона. У 
дворах, городах, иа вулицях йшли рукопашні 
бої... Але сили були нерівні, перед нами по
стала страшна картина звірячої розправи...».

В Горьковську область пішла звістка, несучи 
рідним Віктора безутішне горе. Ось вона пе
ред! мною, де чорним по білому написано: 
«Ваш син .командир взводу б стрілецької роти, 
27-го гвардійського стрілецького полку, гвардії 
молодший лейтенант Бородін Віктор Іванович, 
уродженець Горьковської області, Заветлу- 
зького району, села Чернове, в бою за соціа
лістичну Батьківщину, вірний військовій при
сязі, виявивши геройство і мужність, був Уби
тий 10 січня 1944 року і похований п с. Воло
димирівні Великовнсківського району Кірово
градської області...» ■

Ж ВІН НЕ БУВ ПОХОВАНИЙ! Діждав- 
-Л- шись темноти, зібрав останні сили і 

поповз, йому вдалося добратися до розташу
вання сусідньої частини.

Лікарі вилікували, поставили на ноги. І зно
ву — фронт, знову — бої і походи. В складі 
ударно-штурмового полку з боями пройшов 
усю Румунію. Орден Червоної Зірки засяяв на 
його гімнастьорці.

Перемога не приходить без жертв. Віктор 
Бородін вижив. Але став інвалідом другої 
групи. Потерпіли ноги.

Горьківчаии, напевне, не раз бачили цього 
високого, з утрудненою ходою чоловіка.

Він з’являється в цехах, в школах, клубах, 
в дитячих садках, в лікарнях... їздить по кол
госпах і радгоспах... Заходить в будинки, 
квартири. Шукає яскраве, цікаве, типове. До 
війни він не думав про фотографію. Правда, 
дуже любив малювати і навіть вступав до 
Горьковського художнього училища, де не ді
брав декілька балів. Але я зараз не про те. 
Яка різниця, де, коли іі чому купив він фото
апарат? Адже і сам признається, що зробив 
це випадково, не задумуючись про майбутнє. 
Однак, є глибока закономірність: людина.

взяв таксі і махнув на декілька годин туди, 
куди кликала давнішня думка, — до Володи
мирівни.

Важко передати ті складні почуття, які 
охопили його, коли пін підійшов до братської 
могили. Не кожному трапляється такс: побу
вати на тому місці, де, так сказати, був по
хований. Віктор поклав ип постамент букет 
квітів, опустився на коліна, приник до землі, 
не соромився сліз.

Побував Бородін у далекому, але близькому 
серцю селі I в січні минулого року. І знову 
прийшов до пам’ятника з букетом живих кві
тів. На цей раз нікуди не поспішав, обійшов 
відбудоване село, порадувався: живуть замож
но, багато нових будників, телевізорів, власних 
автомашин.

його запросили до школи «червоні слідопи
ти». Піонери подарували 
йому великий портрет 
Леніна, намальований 
учителем місцевої шко
ли. А ввечері в клубі 
зібрались дорослі. Сек
ретар парторганізації 
колгоспу представил гос
тя. і почалися спогади...

Час під часу мелькали 
у жінок білі хусточки. 
Виявилось, жива Парас
ка Гордіївна Гнатенко, 
в хаті якої фашисти 
спалили радянських вої
нів. Німецький офіцер 
тоді виштопхнув хазяйку 
за двері, але попа була 
поряд, все бачила, а та
ке ніколи не забудеш, 
до кінця свого життя.

Володимирівні піднесл 
хліб-сіль. Пишний високий
білому рушникові. Рушник був настільки білий, 
що мимоволі нагадав про той білий сніг, по 
якому біля нього бродила чорна смерть...

А кінці рушника суцільно розшиті яскравими 
узорами. Ясно-червоні мальви, пурпурні маки... 
Як живі квіти зійшли на снігу. І раптом крізь 
якийсь туман щастя донеслись слова голови 
сільської Ради: «... присвоїти звання Почес
ного Громадянина села Володимирівни».

... Відламав від коровая шматочок, вмокнув 
У сіль...

О. НАГОРИ ИИ, 
директор Кіровоградського обласного 
державного архіву.

колосся — спомин. Ось і 
двадцять п'ять літ минуло, 
а спомин відроджує в па
м’яті осінь 1943-го,-розбурха
ні хвилі Дніпра, піщаний 
правий берег, грізне «ура!».

О 4.00 28 вересня десант 
2-го стрілецького батальйону 
в кількості 50 бійців під 
командуванням гвардії ка
пітана В. Данька иа трьох 
понтонах направився до пра
вого берега. Одночасно по
чала форсування в іншому 
місці десантна група 3-го 
стрілецького бата л ь й о н у 
гвардії капітана В. Сеіітюрі- 
на. Сміливці непоміченими 
ступили па Правобережжя і 
зайняли плацдарм шириною 
два кілометри в районі села 
Куцеволівки. Трохи пізніше 
гітлерівці помітили наших 
бійііів і відкрили шалений 
вогонь. Бійці мужньо підби
вали атаки, утримуючи 
плацдарм до підходу під
кріплення.

Командирам батальйонів 
В. Даньку, В. Ссптюріиу, 
командиру п’ятої роти 
П. Шнльдіну, чиї підрозділи 
першими ступили на Право
бережжя, було присвоєно 
звання Героя Радянської о 
Союзу.
Один із воїнів на висоті 177 
повторяв подвиг Олександра 
Матросова.

Довго для куцеволівців за
лишалося невідомим ім’я 
героя. В пошуки включилися 
учні середньої школи. З Ар
хіву Міністерства оборони 
повідомили, що біііцем, який 
повторив подвиг Ліатросова, 
був Павло Кузуб, дев'ятнад
цятирічний юнак .з Кубані. В 
конверті також була фото
копія Грамоти Героя, яку 
зараз зберігають піонери 7 
«Л» класу. Піонерський за
гін класу носить ім’я Павла 
Кузуба. Такої честі клас 
удостоєний за активну участь 
у пошуках Героя.

В. ТАРАСЕНКО.
На фото: П. Даш.ко (вго

рі) і В. Ссптірріп.

Першим хлопцеві зустрівся староста Павленко. 
Він злими очима глянув на Григорій і спитав:

— Хто в Котівці?
— Як хто? Відомо — німці. Приїхали якісь ви

сокі чини.
Не пройшов юнак і ста метрів, як знову зустріч 

— у легковій автомашині їхав гебітс-комісар Гіни 
зі своїм ад’ютантом. Григсі^й повідомив їм те ж 
саме.

1 ось у Котівці почули постріли. «Так вам і 
треба, гати», — радів юнак.

Григорій не встиг побачити своїх друзів: його 
заарештували і відправили в Новомиргород. Як 
згодом виявилось партизани завдяки Григорію 
біля Котівкя вбили гебітс-комісара та його 
ад’ютанта. Старості вдалось врятуватись. Він і 
організував арешт юного месника.

Хлопця мучили, катували, та пін відповідав 
одне: ,

— Я нічого не знаю, нічого вам не скажу. Я — 
комсомолець...

На нього спустили злючих собак. Але Григорій 
навіть ие стогнав. Він з ненавистю і презирством 
дивився на оскаженілого ворога, у якого була си
ла, влада, зброя, злі собаки. Все вони могли зро
бити з комсомольцем. Та примусити дати зізнан
ня вони були безсилі...

Радянська людина! Вона міцніша від сталі. Ко
ли вона бореться заради великої мети, її нічим не

зламати, нікому не перемогти. І в той же час 
вона ніжніша за квітку! Таким був 1 комсомолець 
Григорій Нікора. Він учився, багато читав, лю
бовно вирощував перед вікнами свого будинку 
троянди, конвалії. Та ворог напав па рідну краї
ну. Жорстоким стало серце ніжного юнака. Не 
було тепер у нього жодного (покійного дня. Го
туючись до боротьби з ворогом і вручаючи своїм 
товаришам «Свідоцтво партизана», він як клятву,' 
виголосив: «Кожен, хто хоче бути щасливим, по
винен протягом свого життя спорудити будинок, 
виховати людину і вбити хоч би одного фашиста».

І ось цей юнак, що, здавалося, нічим не відріз
нявся від інших, у годину 'Тяжких випробувані., 
став міцнішим від сталі.

Ірина Сидорівна, занепокоєна долею, енна, при-' 
йшла до старости:

— Сина забрали. Відпустіть...
— Забрали? Знаю. Туди йому и дорога. 1 ти з 

ним підеш. Будеш знати, чого навчати дітей. Цс 
тобі не Радянська влада. Через твого поганця ме
не трохи не вбили партизани, загинув наш Гіпіі...

Боліло серце матері, світ був немилим.
Кажуть, як одна біда йде, так і другу за собою 

веде. Повертаючись додому, Ірина Сидорівна зу
стріла свого чоловіка, односельчан, яких вели фа
шисти. Дружину й близько не підпустили до 
гурту- , , .

Не добившись від юнака потрібної їм відповіді.

гітлерівці темної ночі штовхнули його з ДРУГОЇ« 
поверху, потім уже холодного втяглії в льох. А 
через кілька днів мертвим викинули в яму на од
ній з околиць Новомиргорода.

...Давно відгриміли війна. Позаростали, осипа
лись солдатські окопи. Знівечена, зранена війною 
земля змінилась невпізнанно, розцвіла в будовах 
І садах. Та не заростає в серцях людей пам’ять 
про тих, хго віддав своє життя заради іцасти 
інших.

Шанують пам’яті, і комсомольця Григорія Піко- 
рп. В школі ротповідають учням про їх славної« 
односельчанина, показують похвальні грамоти, 
якими його нагороджували з першого по дев’ятий 
клас, книги, які він чигав. Серед них — твори 
Леніна, «Короткий курс історії КПРС» та іпіпі 
книги, які Григорій зберігав і в роки тимчасової 
окупації, сховавши їх у надійному місці. В шко
лі ви можете побачити і повідомлення з україн
ського штабу партизанського руху- «Ваш син Ні
кора Григорій Миронович убитий "у боях .за Ра
дянську Батьківщину 16 березня 1913 року». По
руч цих документів — комсомольський квиток з 
вицвілою фоіокарткою.

Осі. такий піп, вихованець комсомолу, корчагі- 
иець нового покоління, що жив І вмер з помис- 

і лами про рідит батьківщину.
І. ГРИЩЕНКО.
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(Закінчення. Початок на 1-й стор.).
Лютневої революції. Уряд буржуазно-де
мократичної республіки пе провій корін
них реформ, яких вимагали трудящі. Ка
піталіст« залишались власниками заводів, 
а поміщики — власниками землі. Важ- 
ким стало економічне становище країни. 
Робітники і селяни продовжували рево
люційну боротьбу, вимагаючи свободи, 
миру, хліба і землі.

В не* час велика група угорських ко
муністів, — колишніх військовополонених 
на чолі з Бела Куном, — нелегально по
вернулась з Росії в Угорщину. Вони про
вели велику роботу серед лівих соціал- 
демократів і революційних соціалістів і 
20 листопада створили Комуністичну пар
тію Угорщини. До першого складу ЦК 
Компартії Угорщини увійшли Бела Куй, 
Ференц Янчек, Йсжеф Рабнновнч, Ерна 
Пор, Тібор Самуелі. Угорські комуністи, 
збагачені досвідом більшовицької партії, 
ідеями ленінізму, розгорнули активну- ро
боту серед трудящих мас. Робітники ста
ли масами виходити з соніал-демокра- 
тичної партії і вступати в ряди Комуніс
тичної партії Угорщини, лідером якої 
став Бела Куй. До цього Бела Куй неод
норазово зустрічався з В. І. Леніним. У 
березні 1918 року в Москві при Цент
ральному Комітеті РКП(б) була створена 
Угорська Комуністична група на чолі •'» 
Бела Куном. Т. Самуелі. Ф. Мюніхом та 
іи. Головою Угорської парторганізаці і 
став Бела Куп. Вона проводила велику 
пропагандистську та організаційну робо- 
тч серед військовополонених угорців у 
Росії. Г. лавах Червоної Армії і серед 
партизанів героїчно відстоювали завою
вання Жовтня близько 100 тисяч угорціп- 
інтериаціоналістів. Багато угорців боро
лись за владу Рад на Україні, вели пар
тизанську боротьбу проти німецьких оку-

Перший Полтарськнй інтернаціональ
ний полк під командуванням угорця 
Р. Фекезе хоробро бився з григор’євськк- 
мн бандами в районі Новомиргорода. То
ді чимало угорців полягли смертю хороб
рих.

Угорські комуністи, які набули в Роси 
досвіду більшовицьких методів керівни
цтва масами, повернувшись на батьків
щину. віддавали всі свої сили справі сві
тової революції. До початку 1919 року во
ни створили свої фракції в Радах робіт
ничих і солдатських депутатів. Зростав 
вплив комуністів і серед селян. Компар
тія провела експропріацію близько 35 ти
сяч гвинтівок у відступаючої німецької 
армії. Наляканий зростанням впливу ко
муністів, буржуазний уряд з допомогою 
правих лідефів соціал-демократів почав 
репресії прзги Компартії. 21 лютого 1919 
року були заарештовані майже всі члени 
Центрального Комітету, в тому числі і 
Бела Куй. Але ні репресії, ні тюрми не 
зломили бойового духу робітничого кла
су. Угорські комуністи продовжували ке
рувати революційною боротьбою.

Буржуазний уряд під тиском револю
ційного народу пішов у відставку. 21 бе
резня 1919 року ліві соціал-демократи 
з'явилися в тюрму і попросили Бела Ку
па підписати угоду про єдність дій. На 
основі розробленої ним платформи відбу
лось об'єднання двох партій. В Угорщині 
мирним шляхом здобула перемогу влада 
Рад. В цей же день пленум Будапешт
ської Ради робітничих депутатів прого
лосив створення Угорської Радянської 
Республіки і затвердив склад революцій
ного уряду. «Великою національною 
гордістю нашого народу, — писав пер
ший секретар ЦК Угорської соціалістич
ної робітничої партії товариш Янош Ка- 
дар, — є те, що весною 1919 року пер
шим після Радянської держави він ство
рив робітничо-селянську державу, зв’я
зав свою долю із справою соціалізму і 
тим самим з числа інших народів вийшоя 
у ряди тих, що йдуть на чолі суспільно
го поогресу».

Багато російських солдатів, які потра
пили в полон в Угорщину, боролися 
пліч-о-пліч з угорським пролетаріатом за 
його визволення. Серед російських вій
ськовополонених було немало більшовн- 
ків-інтернаціовалістів. Вони вчили угор
ців правил конспірації, прищеплювали їм 
ленінські погляди на диктатуру пролета
ріату, організацію партії.

У підготовці угорської революції брав 
участь уральський більшовик військово
полонений Володимир Олександрович 
Урасов. Він достаьнв В. 1. Леніну лист 
Бела Купа, в якому той просив поради з 
питань стратегії і тактики партії. Після 
перемоги пролетарської революції в 
Угорщині Бела Куп звертається до Ілліча 
з просьбою надіслати спеціалістів. В, І. 
Ленін ставить це питання на обговорення 
ЦК, 1 потрібні люди виїздять в Угорщи
ну. Повернувся до Будапешта і В. О. 
Урасов.

Трудящі нашої країни гаряче вітали 
проголошення Угорської Радянської Рес
публіки.- Перше привітання до Будапеш
та надійшло з Москви від В. і. Леніна,

під VIII з’їзду РКП(б), який засідав у 
ці дні. В. І. Ленін у радіо - грамі під 
22 березня 1919 року писав; «Щирий при
віт пролетарському урядові Угорської 
Радянської Республіки і особливо т. Бе
ла Куну. Ваше привітання я передав 
з’їздові Російської Комуністичної партії 
більшовиків. Величезний ентузіазм. Рі
шення Московського Конгресу НІ, Ко
муністичного Інтернаціоналу. як і пові
домлення про воєнне становище, ми на
дішлемо вам, як тільки можливо, скоро. 
Безумовно необхідне постійне радіоспо- 
лучення між Будапештом і Москвою. З 
комуністичним привітом, тисну руку. Ле
нін;». (т. 29, стор. 194).

Одним з перших у республіці гаряче 
вітали угорських братів по класу трудя
щі Єлнсаветградщиііи. 27 березня 1919 
року Єлнсаветградський повітовий викон
ком опублікував наказ, в якому говори
лося: «Товариші робітники і червоноар- 
мійці! У зв’язку з світовою історичною 
подією — проголошенням в Будапешті, 
столиці Угорщини. Радянської Республі
ки і пропозицією Угорської Ради Народ
них Комісарів укласти з Радянською 
Росією оборонний і наступальний союз 
проти всіх ворогів робітничого класу на 
захист пролетарської революції, викон
ком постановляє: сьогодні о 12 годині дня 
припинити роботу на всіх заводах, у про
мислових закладах і комісаріатах із збе
реженням повного денного заробітку і оз
наменувати високоурочисте свято світово
го пролетаріату маніфестацією і мітинга
ми». На центральній площі міста була 
проведена масова маніфестація з цього 
приводу. В ній взяли участь члени Ради 
робітничих, селянських і червопоармій- 
ських депутатів, частини Червоної Армії, 
які знаходилися в місті, члени профспі
лок, робітники заводів та інших підпри
ємств і організацій.

Угорщина стала на шлях соціалістич
них перетворень, ліквідації капіталістич
ної експлуатації і національного гніту. 
Все це непокоїло імперіалістів.

У квітні 1919 року уряди країн Антанти 
організували інтервенцію проти молодої 
Радянської Угорщини. Народний комісар 
іноземних справ Радянської Угорщини 
Бела Куп звернувся по радіо з паказой 
усім угорцям «розгромити контрреволю
ційне кільце», яким було оточено країну. 
Пізніше Бела Кун надіслав також лист 
угорським інтернаціоналістам, які боро
лися на фронтах громадянської війни в 
Радянській Росії, в якому закликав: «Ви, 
угорські інтернаціоналісти, що боретеся 
на землі Росії проти банд Колчакн і 
контрреволюції, боріться зараз за Угор
ську Радянську Республіку, бо Угорщина 
і Росія тепер одне ціле». Ознайомившись 
з цим листом, В. І. Ленін зробив при
писку до його тексту: «Повністю приєд
нуюсь до цього заклику і вірю, що угор
ський пролетаріат на фронті не упустить 
з виду, що ще кілька місяців боротьби 
за інтереси міжнародного пролетаріату, 
і тоді перемога буде наша — це буде ос
тання рішуча перемога».

Молода Угорська робітничо-селянська 
Червона Армія героїчно відбивала атаки 
білогвардійських еійськ Румунії і Чехо- 
словаччини, за спиною яких стояли імпе
ріалісти Антанти. Поряд з угорськими 
червоиоармійцями, пліч-о-пліч, хоробро 
билися з інтервентами колишні російські 
військовополонені, які піднялися на за
хист Угорської Радянської Республіки.

В архівах є цікаві документи про бойо
ві дії батальйону російських інтернаціо
налістів, які боролися в 1919 році проти 
об'єднаних сил Антанти і внутрішньої 
контрреволюції в Радянській Угорщині. 
В батальйоні було понад 300 чоловік. Йо
го очолював російський військовополоне
ний штабс-капітан Кирило Олександрович 
Каблуков. Перше бойове хрещення бій
ні російського батальйону прийняли на 
румунському фронті, під селищем Каби, 
а після вступили в бій в районі Пюшпс- 
коадані. Під час жорстоких атак росіяни 
завжди були попереду.

Ось одне з донесень командира 3-ої 
дивізії Угорської Червоної Армії від 2 
червня 1919 року. «Доводжу до відома... 
про проведений мною сьогодні огляд в 
Першому інтернаціональному російському 
батальйоні. Підрозділ характеризується 
високою дисциплінованістю і боєздатніс
тю. Його командир, колишній штабс-ка
пітан Каблуков чуйний і передбачливіїіі 
начальник... Російський батальйон, вра
ховуючи його заслуги в боях, вартий по
хвали. Крім того, прошу опублікувати в 
газетах таке повідомлення: «Перший ін
тернаціональний російський батальйон 
1-го полку, ведучи безперервні бої з 29 
травня, зламав впертий опір ворога. Па 
ділянці Саналі, незважаючи на тяжкі 
втрати і переважаючі сили порога, він 
безперервно рухався в боях вперед по 
вказаному йому напрямку. Командир ба
тальйону товариш Каблуков разом з 
прикомаїїдированими з штабу 1-го пол
ку політпрацівииками постійно знахо-

дяться на чолі підрозділу». Весь червень 
1919 року інтернаціональний полк перебу
вав на передовій, а в липні його знову 
перекинули На румунський фронт, де 
багато інтернаціоналістів, в тому числі і 
Каблуков, загинули.

Радянська Угорщина і Радянська Ро
сія робили все можливе, щоб здійснити 
не тільки політичний,а й військовий союз 
двох радянських республік для спільної 
боротьби проти міжнародною імперіаліз
му. У травні 1919 року до Москви прибув 
Тібор Самуелі і вів переговори з В. І. 
Леніним про координацію військових зу
силь радянських республік в боротьбі з 
інтервентами. Проте пробитися на з’єд
нання російським радянським військам 
з Червоною Армією Угорщини не вдало
ся. Наступ армій Денікіпа на Україну 
зробив це неможливим.

Угорська Радянська Республіка протри
малася 133 героїчних дні. 1 серпня 1919 
року Угорська Радянська Республіка впа
ла під віроломними ударами об’єднаних 
сил внутрішньої контрреволюції і зброй
них полчищ інтервентів. Угорський рево
люційний уряд за короткий час зробив 
багато в країні; націоналізував промис
ловість, банки, ' великі землеволодіння; 
запровадив восьмигодинний робочий день, 
безплатне шкільне навчання, скасував 
викладання закону божого в школах; па
лаци, віли і санаторії передав у розпо
рядження трудящим...

В. 1. Ленін не раз аналізував причини 
поразки та уроки Угорської Радянської 
Республіки, яку він назвав дітищем 
Жовтня. «Ні один комуніст, — писав В. І. 
Ленін, — не повинен забувати уроків 
Угорської Радянської Республіки. Об’єд
нання уіОрських комуністів з реформіс
тами дорого коштувало угорському про
летаріатові» (т. 31, с. 178).

Після придушення Угорської Радянської 
Республіки в країні почався і тривав 25 
років кривавий терор банд Хорті. Від рук 
контрреволюції .загинули видатні Діячі 
Компартії Угорщини — Т. Самуелі, 
О. Корвін, Е. Ласло та багато інших. 
Проте, незважаючи на білий терор, в 
глибокому підпіллі діяла Компартія Угор
щини і керувала боротьбою трудящих 
проти фашизму за краще майбутнє своєї 
країни.

Бела Кун повернувся в Радянську Ро
сію. Після кількох років розлуки він зно
ву зустрівся з В. І. Леніним.

— Я приїхав сюди продовжувати спя- 
ш.енну для всіх нас справу. Прошу Бас, 
Володимире Іллічу, направте мене в 
Червону Армію. На найбільш ударний 
фронт... Хотілося б туди, де б’ються наші 
інтернаціоналісти. «

Незабаром Бела Куп став членом рев- 
військрадп Південного фронту, найближ
чим помічником ЛІ. В. Фрунзе. Він запа
лює бійц’в, йде з ними в атаку, штурмує 
Перекоп і з передовими частинами Чер
воної Армії вривається в Крим. Після 
звільнення Криму від інтервентів і біло
гвардійців Бела Кун очолив Кримський 
ревком. Після Криму відправився з ле
нінською путівкою на Урал. Тут він керу
вав аіітаціею і пропагандою обласної 
партійної організації. В той же час піп 
був членом Президії ВЦВК. уповноваже
ним ЦК РКП(б) в ЦК РКСМ. І діяльно 
працював у Комінтерні, де його обрали 
членом Виконкому.

У період наступу світової контрреволю
ції проти революційних робітничих пар
тій і революційного робітничого руху 

. весь радянський народ, а разом з ними і 
трудящі Єлисаветградщнни знову проде
монстрували свою солідарність з трудя
щими Угорщини.

У травні 1928 року на всіх підприєм
ствах Єлисаветграда відбулися мітинги 
робітників і службовців з приводу apehi- 
ту австрійським урядом комуніста Бела 
Куна. В резолюціях трудящі висловлюва
ли рішучий протест. 17 травня 1928 року 
на своїх зборах робітіпіки-друкарі прий
няли резолюцію такого змісту: «Буржуа
зія, яка підняла руку проти Бела Куна, 
повинна не забувати, що за його спиною 
стоять мільйони пролетарів, за справу 
яких живе і бореться т. Бела Кун. Хай 
пам’ятає світова реакція, що, переслі
дуючи окремих представників робітничо
го класу, кращих синів і борців, вони не 
вб’ють віри в ту справу, за яку гинуть 
тисячі пролетарів у катівнях капіталістич
них тюрем. Геть окрнвавлені руки від Бе
ла Куна!» «Загальні збори робітників і 
службовців заводу «Червоний профін- 
терн», — говориться в резолюції, — ка
тегорично протестують проти арешту і на
міру видати т. Бела Куна в руки підлих 
фашистських катів Угорщини... Ми підні
маємо голос протесту, вимагаємо звіль
нення т. Бела Куна і закликаємо до цьо
го весь пролетаріат. Всесвітній пролета
ріат повинен вирвати т. Бела Куна та Ін
ших революціонерів з рук катів. Ми про
тестуємо проти білого терору».

У своїй резолюції робітники Єлнсавет- 
градського спиртово-горілчаного заводу 
писали: «Ми приєднуємося до протесту 
всього пролетаріату і вимагаємо негайно
го звільнення Бела Куна I його товари
шів. Руки геть від вірних синів револю
ції!». Подібну резолюцію прийняли робіт
ники Сабліно-Зпам’янського цукрового 
заводу.

Тисячі угорських комуністів та інтерна
ціоналістів вирішили залишитися в Краї
ні Рад, яка стала для них другою віт
чизною. Орден Червоного Прапора, кот
рим був нагороджений у 1927 році Бела 
Кун, став символом визнання радянським 
народом заслуг угорських інтернаціона
лістів у громадянській війні. Одержуючи 
орден, Бела Кун заявив, що цю високу 
нагороду він приймає від імені всіх угор
ських героїв, живих І полеглих.

Звертаючись до останніх груп угор
ських військовополонених, газета «Береш 
Уймаг» писала: «Російський пролетаріат 
товариським рукостисканням прощався з 
вами, червоними солдатами - інтернаціо
налістами, і цим рукостисканням він та
кож дає вам обіцянку, що коли на бере
гах Тиси знову загримлять гармати, він 
залишить завод і плуг і прийде до Вас 
па допомогу, як це зробили ви па Уралі 
і на Дону». ЦІ слова збулися. В 1945 році 
Радянська Армія принесла угорському 
народу довгождану свободу.

В. ДАЦЬКИП.

В Кіровограді закінчилися поєдинки найснльнішіїх
баскетбольних команд області. Ці змагання також вхо
дять до заліку IV обласної спартакіади профспілок. 
В тижневій боротьбі взяли участь спортсмени обласних 
рад ДСТ «Колос», «Спартак», «Трудові резерви», «Ло
комотив», «Буревісник», «Авангард»,

Почесний титул чемпіона вибороли юнаки та дівчата 
з «Авангарду».

На знімку: момент зустрічі між авангардівцямн 
та спартаківцями.

Фото В. КОВПАКА.

Хроніка змагань
ф УЛЬЯНОВКА. Тут закінчилася особисто-командна 

першість районної ради ДСТ «Колос» з важкої атлети
ки. В змаганнях взяло участь 50 сільських спортсменів. 
Перше місце і перехідний кубок здобула команда 
йону електричних мереж, па другому місці — важкоат
лети районного відділення «Сільгосптехніки», на третьо
му — спортсмени колгоспу імені Каліиіна.

Переможцями в своїх вагових категоріях стали 
М. Земський, В. Томачепко, Л. Молчановський, ІО. Нас- 
тасієнко, С. Кондратюк, В. Троп, С. Грабовал, Д. Ба- 
чинськнй.

Мірялися силами і гирьовики. Першими були спорт
смени відділення «Сільгосптехніки», колгоспів імені Бог
дана Хмельницького та імені Каліиіна. С. Кондратюк 
(Ульяновка), спортсмен напівважкої ваги встановив 
три нових рекорди району.

М. РУДЧЕНКО, 
головний суддя змагань.

(fiy Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ г. Кировоград.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 Телефони: 
секретаїзіату — 29-33-55, відділу пропаганди — 

29-35-57, решти відділів — 29-33-55.
Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 21 березня. Пер

ша програма. 10.30 — Міжнарод
ні змагання з плавання на 
приз газети «Комсомольская 
правда». (М). 11.00 •— Телевісіі. 
(К). 11.10 — «Загадка Крилова», 
Науково-популярна програма. 
(К). 11.35 — Українська літера
тура для 9 класу. Леся Україн
ка. «Лісова пісня». (К). 12.19 — 
Кіножурнал та художній фільм 
«Романс для корнета». (Кірз- 
ноград). 17.00 — Наука, пік XX. 
«Подорож у кібернетику». (К). 
17.40 — Телевісті. (К). 18.00 — 
ПсршШть світу з хокея. Кана
да — Швеція. (Стокгольм). У 
перерві і після закінчення — 
«Естафета новин». (М). 20.45 — 
«Весна хліборобська». Комен
тар. (К). 21.00 — «Клуб цікавих 
зустрічей». (Кіровоград). 21.30— 
«Серенада голубої долини», 
(Кіроаоград). 21.45 — Наші ого
лошення. (Кіровоград). 22.00 — 
Першість світу з хокея. СРСР — 
Че.хословаччнна. (Стокгольм). У 
перерві тсленовинн. (М).

Друга програма. 21.00 — Твор
чий вечір народного артиста 
УРСР О. Омельчука. (К). 
22.00 — «Романс для корнета», 
Художній фільм. (Кіровоград).

СУБОТА, 22 березня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.45 — Теленовн- 

. пн. (М). 10.00 — Музична роз
важальна програма. (М). 10.30— 
«Об'єктив». Телевізійний клуб 
кіно- і фотолюбителів. (М).
11.15 — «Здоров’я». Науково-по
пулярна програма. (М). 11.45 — 
Наша афіша. (К). 11.50 — Пере
дача для дітей. .«Тут жив Гай
дар». (К). 12.20 — Концерт уч
нів музосвітнього училища., 
(Миколаїв). 12.50 — Реклама. 
(К). 13.00 — «Весна хлібороб
ська». Рейд Українського теле
бачення. (Дніпропетровськ).
13.15 — «Погляд». (К). 14.15 —
«Бойова співдружність армій 
країн Варшавського Договору*. 
(М). 14.45 — «Розповідь про
словник». Літературна переда
ча. (К>. 15.15 — «Таланти твої, 
Україно». (Луганськ). 16.00 — 
«На меридіанах України». (К). 
16.30 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 18.00 — Чем
піонат світу з хокея. Фінляндія

‘ЇЇВШІОТН
— СІНА. (Стокгольм). У перер
вах теленовини. (М). 20.30 г»
«Світ соціалізму». (М). 21.00 — 
«КВН-69». (М). 23.00 — «Тільки 
факти». (М).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, 21 березня. 10.00— 

Телевізійні новини. (М). 10.15 — 
Для дітей. «Чудеса природи». 
(М). 10.30 — Міжнародні зма
гання на приз газети іда&со; 
мольская правда». (М). 11.00 — 
Телевізійні вісті. (К). 4-Ю “*
Кіноварне «Загадка Крилова», 
(К). 11.35 — «Шкільний екран», 
Українська література для уч
нів 9 класу. (К). 12.10 — Ху
дожній фільм «Три дні Віктора 
Чернншова». 17.00 — «Наука, 
пік XX». (К). 17.40 — Телевізій
ні вісті. (К). 18.00 — Чемпіонат
світу з хокея: Канада — Шве
ція. 20.45 — «Весна хлібороб
ська». Коментар. (К). 21.00 — 
Творчий вечір народного артиста 
УРСР О. Омельчука. (К). 22.90
— Чемпіонат світу з хокея: 
СРСР - ЧССР.

СУБОТА, 22 березня. 9.00_ — 
Гімнастика для всіх. (М). 9.45 — 
Телевізійні новини. (М). 10.00— 
Музична розважальна передача, 
(М). 10.30 — Телеклуб «Об'єк
тив». (М). 11,15 — Передача
«Здоров’я». (Сочі). 11.50 — Для 
дітей. «Тут жив Гайдар». (К)< 
12.20 — Концерт учнів музосвіт
нього училища. 13.00 — «Весла 
хліборобська». Рейд Україн
ського телебачення. (Дніпропет
ровськ). 13.15 — Молодіжна 
програма «Погляд». (К). 14.15 — 
«Бойова співдружність». (М). 
14.45 — Актуальний екран. 15.05
— Кінохроніка. 15.15 — «Талан
ти твої, Україно». (Луганські, 
16.00 — «Па меридіанах Украї
ни». (К). 16.30 — Програма ко
льорового телебачення. (Мі. 
18.00 — Чемпіонат світу з-чжкеяі 
Фінляндія — СШЛ. 2О.Ж' — 
«Світ соціалізму». (М). 21.00 — 
«КВН-69». (М), 23.00 — «Тільки 
факти». (М).
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