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ЗАВЖДИ, УЛЕНІНЦІ
45 літ комсомол носить ім’я вождя...
Но треба докладати багато фантазії, 

щоб перенестися у ті скорботні дні, 
коли народ і партія проводжала в ос
танню путь найдорожчу в світі людину: 
історія промовляє до сьогоднішнього 
молодого покоління стотисячними циф
рами Ленінського призову. В. І. Ленін 
навіть смертю своєю кликав до бо
ротьби за пролетарську справу, якій 
він віддав усього себе до останнього 
подиху. Підняте ним знамено підхопи
ли сотні тисяч, мільйони бійців. І ми, 
спадкоємці того покоління, можемо 
гордитися за своїх батьків: їх клятва, 
дана на VI з’їзді комсомолу, була 
клятвою на вірність вождю і виплека- 
ній ним партії комуністів; «На тисячі 
фабрик і заводів, рудників і шахт, в се
ла і хутори, по всій землі Радянській 
понесе комсомол прапор та ідеї лені
нізму. Він підніме і виховає під керів
ництвом славної випробуваної РКП нові 
сотні тисяч ленінських бійців».

Батьки виконали клятву, та вона не 
забута, вона стала нашою клятвою. Ми 
пам’ятали про неї, коли зустрічали пів
столітній ювілей Радянської влади. 
Пам’ятали, відзначаючи 50 - р і ч ч я 
ВЛКСМ і комсомолу України. Пам’я
таємо, змагаючись за гідну -------
іОО-річчя з дня народження 
Клятва, дана в скорботний рік, стала 
клятвою поколінь. І кожен крок упе
ред. кожен надплановий процент, кож
на комсомольська справа — нехай не
велика, нехай найменша, але успішно 
завершена — це наша вірність клятві, 
даної вождю, вірність світлим ідеалам 
ленінізму.

зустріч 
Ілліча.

ВСЬОМУ
Ми — ленінці. Наша приналежність 

до когорти послідовників Ілліча визна
чається не тільки назвою нашої Спіл
ки, но тільки тим, що носимо комсо
мольський квиток з дорогим силуетом.

Ми — ленінці, бо наша праця набли
жає з кожним днем те майбуття, про 
яке він мріяв.

Ми — ленінці, бо завжди готові бо
ронити свою країну від ворожих по
сягань.

Ми — ленінці, бо зміцнюємо друж
бу народів СРСР, виступаємо за ін
тернаціональне сднання трудящої мо
лоді всіх країн у її боротьбі проти 
імперіалізму і реакції.

Ми — ленінці, бо завжди й у всьо
му йдемо і будемо йти за дороговка
зом, який дас чам ослика партія кому
ністів.

Сьогодні передній край боротьби за 
комунізм — економіка. Вся Батьківщи
на вийшла нині в похід за дострокове 
виконання п’ятирічки, і разом зі стар
шими товаришами у всенародне зма
гання включився комсомол. Кожен 
юнак і Дівчина ставлять свосю метою 
особистий вагомий внесок у всенарод
ну справу. Молодь Кіровоградщики, 
стотисячна комсомолів області на по
лях і фермах, у заводських цехах і на 
риштованнях будов складає головний 
екзамен життя — Ленінський залік. 
Підсумки першого етапу змагання на 
честь ювілею вождя, підведені напе
редодні 50-річчя ЛКСМУ, показали, 
що цей екзамен ми складасмо ус
пішно.

Бути ленінцем завжди, у всьому, по- 
ленінськи жити, працювати, боротися 
й перемагати — ось клятва корчагін- 
ців 60-х років, спадкоємців слави бать
ків.

Малюкоя 0. ОСТАП ЕННА.

МОСКВА. (ТАРС), 10 лип
ня в Кремлі відкрилась 
шоста сесія Верховної Ра
ди СРСР сьомого скли
кання.

На порядку денному се
сії: питання міжнародно
го становища і зовнішньої 
політики Радянського Со
юзу; про проекти Законів: 
Основи виправно-трудо
вого законодавства Сою
зу РСР і союзних респуб
лік, Положення про попе
реднє ув’язнення під вар
ту, про внесення допов
нень і змін в Основи кри
мінального законодавства 
Союзу РСР і союзних 
республік; про затверд
ження Указів Президії 
Верховної Ради СРСР.

Тепло зустріли присутні

на спільному засіданні 
Ради Союзу і Ради На
ціональностей появу е 
президії керівників Кому
ністичної партії і Радян
ського уряду.

З доповіддю «Питання 
міжнародного становища 
і зовнішньої політики Ра
дянського Союзу» висту
пив міністр закордонних 
справ СРСР депутат А. А. 
Громико.

Міжнародному станови
щу і питання/А зовнішньої 
політики наша партія, Ра
дянський уряд і Верховна 
Рада СРСР, сказав А. А. 
Громико, завжди приділя
ли величезну увагу.

Глибокий аналіз сучас
ного становища в світі, 
завдгнь, що постають пе-

ред радянською зовніш
ньою політикою, містить 
виступ Генерального сек
ретаря ЦК КПРС тов. Л. І. 
Брежнєва на міжнародній 
Нараді комуністичних і ро
бітничих партій. Підсумки 
Наради, прийняті на ній 
документи увійдуть яскра
вою сторінкою не тільки 
о літопис міжнародного 
комуністичного і робітни
чого руху, а й взагалі в 
історію, бо вони знамену
ють собою новий важли
вий етап у боротьбі наро
дів за свободу, за неза
лежність. за мир.

Висока оцінка діяльнос
ті делегації КПРС на На
раді, дана в Постанові 
червневого Пленуму ЦК. 
(Закінчення на 3-й сюр.)

Така доба, 

що часу тут не гай.

Така хода, 

що лиш встигай за нею* 

Червоні прапори 

із краю в край

Клич Ілліча 

здіймають над землею. 

У кличі тім

тепло

пророчих

слів

І сам Ілліч

усміхнений і мудрий 

Крокус .

по весніючій землі 

провісником 

всесвітньої Комуни.

Володимир БАРАМБА.
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Іду до Вас я крій, ошатні сіоси 
Слів ііедолуїнх. Хідником крутим 
Іду до Вас я. Фра: гучні начоси

I д >

Чтоб конфетной не был
красотой оболган...

(1. МАЯКОВСКИЙ.

ТЭАЖКА звістка

цьованому картузі 
примушувало мої 
стискати міцніше

Трохи вищий с і’Є іііми > 
росту. Густе чорне волосся 
двом?, ляскуннмн хвилями 
розпадається на •,<. юві. »’>- 
КИ Й ЧОЛО бронзові, як СІГІІ 
у жнива, ц.- _ Іван Маці- 
борськнй. Гін ще молодий, 
хода йоіз» легка і пруж «tu.

На лан.чапі його піджака 
промінніьі І ?р It-І. ,'Іепіп* .

На Вашім імені. Та барв захмарний грим 
А Ви ж були суворим і простим.
1 людяним були Ви. Хмарочоси
Чи ж рівня і Вами? Ви були таким, 
Як білий світ у иовеспяпі грози!
Тому й кажу я Вам — мій рятівниче. 
Мін любомудре... Пожадану цвіті. 
Несу до Вас я. На звитягу кличе 
Жест мене владний Ваш. Благословіть!
І чим пильніше в обрис Ваш вдивляюсь, 
Тим краще знаю — з Вас я починаюсь!

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ,

•а него дрожу, как з з зСіїмцу 
глаза.

«НЕ ДЛЯ КРАСНОГО СЛІВЦЯ, НЕ З БАЖАННЯ НОСИТИ НАЙКРАЩЕ З ІМЕН, НЕ 
ТІЛЬКИ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВШАНУВАТИ ПАМ ЯТЬ ВЕЛИКОЇ ЛЮДИНИ, МИ ПРИЙНЯЛИ ЦЕ 
РІШЕННЯ. НІ, МИ ПРИЙНЯЛИ ЙОГО ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВСЯ ТРУДЯЩА МОЛОДЬ ВСІХ 
НАРОДІВ, ЯКІ НАСЕЛЯЮТЬ СРСР, РАЗОМ З СВОЇМ ПЕРЕДОВИМ ЗАГОНОМ — КОМУ 
МІСТИЧНОЮ СПІЛКОЮ МОЛОДІ — ПРОЙНЯЛАСЯ ЄДИНОЮ ВОЛЕЮ 1 ТВЕРДОЮ РІ 
ШИМІСТЮ НАВЧИТИСЯ ПО-ЛЕНІНСЬКИ ЖИТИ, ПРАЦЮВАТИ І БОРОТИСЯ, ЗДІЙС 
НЮВАТИ ЗАПОВІТИ, ЯКІ ЛИШИВ НАМ ЛЕНІН».

З маніфесту VI з'їзду РКСМ до всіх комсомольців, до 
робітничої і сел.чнСикої молоді.

Вії НОВІ ПІНІ бути перши
ми будівниками комуністич
ного суспільства серед мільйо

нів будівників, ЯКИМИ ПОВНІШІ 
бути всякий юнак, всяка моло
да дівчина», — це один з тих 
заповітів, що їх залишив нам 
ІЛЛІЧ. ШССТИТІІСЯЧІІІІЙ ЗаГІІІ КОМ
СОМОЛІ! Знам’янки і району, го- 
тхіоші :ідп\ ...стріч ленінському 
І.'ЗІЛСІО, ШІС’ИІСШО бере нові ви
соти. Рух «П’ятирічка — рука- 
МВ молодих», конкурсі! на здо
буття звал ія кращого молодо
го виробничника своєї профе
сії, кому; 'стичні суботнігкн, 
Лспіиськип залік — ось пише 
пббілон.й перелік справ моло
дих.

Особливо вагомий внесок 
юних хліборобів. Цього року 
ми знову організували високо
врожайні комсомольсько-мол о- 

• діжні механізовані лапки. Одну 
з них очолив Володимир Кар- 
иаух, групкомсорг колгоспу 
«Україна». Його друзі поста
вили за мету зібрати по 40 
центнерів кукурудзи гектара. 
Зараз у ланці справи йдуть 
відмінно. Не відстаюіь і меха
нізовані папки Леоніда Гвая та 
Василя Басюка з колгоспу 
«Росія».

Нещодавно на честь 50- річ- 
чя ЛК.СМ України в районі 
було проведено комсомольсысо- 
МОЛОДІЖПИЙ субопиік. Заготов
ляли сіно для громадської 
худоби. Працювали після ро
бочих змін. Багато дали й су-

ЮВІЛЕЙНИЙ
ЗАЛІК
ЗНАМ'ЯНЦІВ
ботиики по озелепеиню і бла
гоустрою міста і сіл.

Своєрідними й цікавими ста
ли клуби «Ювілейні». Заняття 
в них влаштовуються двічі на 
місяць в усіх комсомольських 
організаціях району. В коміте
тах клубів — комсомольці всіх 
поколінь. Вивчається історія 
комсомольських організацій кол
госпів. підприємств. Найкра
щі клуби в Зпам'янському 
сільськогосподарському техні
кумі, де працює музей В. І. 
Леніна і Ленінського комсомо
лу, в локомотивному депо.

псрвішпих комсомольських 
організаціях пройшов Ленін
ський залік. Це була принципо
ва, товариська бесіда молодих 
робітників, хліборобів з вете
ранами парїії та комсомолу. 
Комсомольці глибоко вивчають 
твори Володимира Ілліча, на
самперед — «Завдання спілок 
молоді», звітують про ЗДІЙСНСіІ. 
ця ними заповітів вождя. Ад
же досягнення колективу лите 
тоді по-справжньому значущі, 
колі! кожна людина визначить 
свій трудовий рубіж, свій 
сок. з яким вона прийде 
ювілею. Наприклад, кожен 
комсомольців апаратного 
локомотивного депо взяв 
бисте соціалістичне зобов’я
зання до 1и0-рІЧИО!() ювілею 
В. 1. Леніна. Комсомольський 
екіпаж Миколи Тимофієва вва
жається одним з найкращих у 
депо за високі виробничі по
казники, пошук, завзяття. Та і 
не ріп один: комсомольська ор
ганізація локомот нвників наго
роджена Пам'яишм прапором 
ІІК .'ІКСМУ ігл честь 50-річчя 
комсомоле.

Катерина І'УЙВАН, 
секретар Знам* япської о 
міськкому комсомол у.

цеху
0С0-

Йи ноли-нгбуд . тримали у 
пригорщі краплини сонця?

4 Золоті, теплі, еони переси
паються з легким, дзвоном 
з долоні на долоню. Вони 
падають поаесні в глибокі 
борозни лану, щоб опісля 
заврунитися буйноколоссям 
пшениці або виструнчитися

• до самого неба сіеблами 
кукурудзи.

— Агов. Іване! — це гу
кає мене недалеке минуле.

У комбінезоні, з засмаль- 
воно 
руки 

важелі
трактора, напружувало мій 
зір, щоб я не схибив, роз
графлюючи аркуш поля рів
ними рядками кукурудзи.

Я хвилювався за кожен 
пагінець. Зате урожай щед- 

'рою рукою відплатив за всі 
.'мої турботи. По 75 цемтне- 

1 рів у зерні з гектара дала 

моя ділянка. А потім... Ме
не нагородили найвищою 
урядовою нагородою. Це 
було в 1966 році.

Трактори виблискують на 
сонці гусеницями, як сріб
ними браслетами. Кожного 
дня подвір'я бригади випов
нюється діловим гуркотом. 
Хлопці поспішають. Ком
байни аже всі відремонто
вані. Скоро до ладу ста
нуть і всі сівалки. Адже 
справжній господар думає 
ие тільки про те, як напов
нити комору з цьому році, 
в й про те, чим вона буде 
засипана в майбутньому.

Щовечора, повертаючись 
з роботи, я ніби пливу ок
самитовими хвилями пшени
ці, жита, ячменю. Упевне
ний, що урожай і цього ро
ку зідсиле нам зі свого ве
личезного лантуха добру 
мірну сонячних крапель. 
Тим більше, що на честь 
ІОО річчя від дня народжен
ня В. І. Леніна ми взяли 
зобов'язання зібрати по 35 
центнерів зерна з гектара.

Я минаю вечірнє поле і 
поспішаю додому, де чекає 
на мене донька Людмила. Я 
несу їй не «хліба від зай
ця», а кілька сонячних кра
пель. Хай зони заронять з 
її маленьке серце велику 
любов до землі, до праці 
хлібороба.

І. МАЦНБОРСЬКИП, 
помічник бригадира трак
торної бригади радгоспу 
імені Димитрова.

УстиніоськиГі район.

ВЖЕ КІЛЬКА Дії Ні мела липа хуртовина, 
кидала в віки» ііріпортці колючого сііііу. 

аж стугоніли іиибіиі. Ось і '.ара: часто-часто 
задзвеніло скло. Та ба, завірюха так не сту
котить. Через морозяний оі-.ерушік віаауі/ 
обличчя сусіда.

— Швидше до Точила!
Точило — будьониівець, більшовик. Біднота, 

молодь часто збиралися в його хаті. Мерщій 
одягаюся. На вулиці бачу, як люди поспіша
ють у напрямку Точії.'іошно двору.

В хаті тісно, а.іг стоїть якась пригнічена, 
болюча тиша. У Точила бліде лице, суворо 
стиснуті тубі». а очі печальні, немов у дити
ни. Слова повільні, т верді.

рік 
вступу
24-й

— Не дочекаються вороги, щоб ми розгуби
лися без Ілліча!..

І тільки тут доходить до свідомості...
Правий був більшовик Точило! Робітники 1 

селяни ще тісніше згуртувалися навколо кому
ністів. А коли було оголошено Ленінський 
призов у партію і Комуністичну Спілку Моло
ді, десятки і сотні тисяч понесли у райкоми 
заяви.

В ті дні і о нашій Макарисі Зиам ямського 
району було організовано . комсомольський 
осередок. Мені було 
наймитував. Почувши 
у комсомол, я ІІ собі 
Точила порадитись. У І’УКАХ секретари .

заява. Якраз її обмірковують.
— Яке головне завдання у комсомольців? — 

чую запитання.
— Робити світову революцію! — зопалу від

повідаю.
А Путівкін раптом каже:
— Головне завдання членів Спілки Молоді в 

тому, щоб учитися. — Мабуть, у мене стало 
здивованим обличчя, бо Путівкін повторив: — 
Так, учитися. Такий наказ дав нам Ленін на 
третьому з’їзді комсомолу. Запам’ятав?

— Запам'ятав.
— Хто за тс, щоб Андрія Бондаренка 

пяти в комсомол? Одноголосно. Вітаємо 
товаришу!

КОМСОМОЛЕЦЬ
ішло стоах і «і

____ » комсомольський 
тоді сімнадцять років, 
про Ленінський призов 
подався до більшовика

райкому Путівкіна моя

гучне ім’я! Воно

прий- 
теб?,

____________ .1» — гучне ім’я! Воно нага- 
-- ішло страх і лють на прихованих аороіів, 
підбадьорювало друїів.

Ми шукали і знаходили цікаві форми робо-

ти. Пам’ятаю, коли мене обрали секретарем 
осередку, ми подружили з комсомольцями се
ла Юінпо. То югинчаїш на чолі з своїм сек
ретарем і олубом їдуть до нас на підводах, 
то ми до них. Перевіримо, обговоримо стан 
справ, порадимося, як ще краше пестії робо
ту. а потім концерт Організуємо. Цікаво I ве
село було. Молодь охоче вступала в комсомол. 
Вже в першій половині 1921 реку в Макарисі 
було тридцять комсомольців.

Ленінський заповіт — учитись! — запав гли
боко у серпе кожного. Ми з жадобою чіпали 
газети, журнали, кннін, які були в хаті-чн- 
тальні, ходили за сім верст в пересувку шко
лу політосвіти.

Та головну науку давало нам життя. І’> пар
тії тоді йшла запекла боротьба з троцькіст- 
сько-зіїїос'свською опозицією. Можна сказати, 
що від її результату залежала доля реіюлю- 
ціїїних завоювань. Пам’ятаю, ми до півиіо 
засиджувались у Івана Вибрика, секретаря 
ііартосередку. Вій розтлумачував нам лінію 
партії І ми були й серцем, і розумом за то, 
ленінську лінію.

Влітку 1924 року' шостий з’їзд комсомолу 
постановив присвоїти Комуністичній Спілці 
Молоді ім’я Леніна. Самі собою посходіїлися 
комсомольці па збори, читали з'їздівський 
маніфест, клялися: завжди і в усьому рівня
тись на Леніна, йти тільки його дорогою, 
у 1929 РОЦІ мене обрали секретарем Велико- 
* висківськоіо райкому комсомолу. Робота 
кипіла. Комсомольці допомагали партійним і 
радянським органам проводити колективіза
цію селянських господарств, виходили па не
дільники по вивезенню добріш на поля, по 
заготівлі сировини для місцевої промисловості. 
Цей час назавжди залишиться в пам’яті: ми 
своїми гуками будували соціалізм — здійс
нювали мрію Ілліча і своїй мрію!

Ми пам’ятали 1 наказ вождя бути завжди 
готовими дати рішучу відсіч зовнішнім поро
гам. Вивчали .зброю, протигаз, проводили 
яоєніідвані походи й ігри. Брали в речовий 
мішок харчів на три доби — І вирушали в ліс 
або в стен па заняття і тактики. Вчилися за
хищати Вітчизну. І коли фашистська орда 
віроломно вдерлась на рідну землю, пліч-о 
пліч стали на її захист комсомольці двадця
тих. тридцятих сорокових рокіп. Ми відстою
вали свою Батьківщину під прапором Леніна,

Всю війну я був політичним працівником. 
Маю тринадцять' урядових нагород. Демобілі
зувався у 1955 році у званні полковника. Був 
на партійній роботі, а зараз керую відділом 
кадрів Кіровоградського агрегатного заводу, 
так що знову часто маю справу з молоддю. 
Щиро скажу: чудова у нас молода зміна, з 
чесно ішкопус запоні і и великого Леніна.

А. БОНДАРЕНКО, ' 
комсомолець з 1921 року. 1 

м. Кірової рад. Я

облетіла 
країну. Не .стало Іллі

ча. Робітники і селяни ста
вали членами партії Лені
на, щоб продовжувати йо
го справу, молодь подава
ла заяви до комсомолу.

...В кінці січня 1924 ро
ку в нашому місті зібра
лася комісія по вшануван
ню пам'яті В. І. Леніна. 
Одна з перших пропози
цій була про встановлення 
на людній площі пам'ятни
ка вождеві. На його спо
рудження трудящі краю 
внесли 10638 карбованців, 
і комісія оголосила кон
курс на кращий проект 
пам'ятника.

Часу було 
відкриття намічалося 

топад наступного 
року. І все ж від
булося дна конкур
си. Перший з них, 
на якому розгляда
лись десять проек
тів, по приніс ба
жаною результату. 
В лруїому турі пе
реможцем 
Матвій 
Мапізср, 
лом н іі 
пам'ятників Карну Марксу 
Калузі та В. Гт.ттд“““ ::т 
а Ленінграді.

Коли постало питання. де 
саме встановити пам'ятник, 
то двох думок не було — па 
плоті Революції.

Восени 25-го року відли
та з бронзи статуя Леніна 
завершила постамент з сі
рого граніту. А в дні свят
кування восьмої річниці 
Жовтневої революції па
м'ятник було урочисто від
крито. Він був одним з 
перших пам’ятників Іллічу 
на Україні.

обмаль, адже 
ца лис-

вийшов 
І СІїрІХОВІІЧ 
уже ВІ- 

ІШ гой час

зпільнеїшп КІрової рада 
окупантів бюро о б к о м_у 
К(1(б)У та облвиконком прий
няли рішення «Про відновлен
ня в місті Кіровограді па
м'ятників В. І. Леніну та 
С. ЛІ. Кірову». ( травня І9І4 
року кіровоградці знову поба
чили на п’єдесталі фігуру Іл
ліча. І хоч статую було від
лито а гіпсу і художньо лона 
деіцо поступалась попередній, 
жителі міста палко вітали 
пам'ятник, вкривши постамент 
килимом квітів.

;і гіпсу і художньо лона

ІСТОРІЯ ПАМ’ЯТНИКА 
В. 9. ЛЕНІНУ 
В КІРОВОГРАДІ!

автор 
у в 

Володарському

...Одне ім'я пожди проле
тарської революції наводило 
жах на фашистських зайд. 
Ось чому, вдершись до Кіро
вограда. вони перш за все 
зруйнували святиню. Та це їм 
не допомогло. Ім'я Леніна, 
його ідеї продовжували жити 
п нескорених серцях кіроно- 
градців. Про цс яскраво свід
чать ДІЇ місцевих ПІДПІЛЬНИ
КІВ і парти іаиіп.

...Через два місяці післи

Г:

t

і

А тим часом встановили 
зв'язок з автором довоєн
ного пам'ятника, лауреа
том Державної премії, 
народним художником 
РРФСР М. Г. Манізером, і 
він охоче погодився взя
тись за складну роботу, по 
документальних 
лах виконав 
повністю 
воєнній, 
відкрили 
року.

Відтоді
посеред затишного парку, 
оточений променіючими 
квітами. Ідуть до нього 
піонери з словами клятви, 
йдуть комсомольці, йдуть 
комуністи, щоб звітувати 
про трудові успіхи, про 
вірність Революції. І всіх 
пін вітас своєю щирою 
батьківською посмішкою.

матеріа- 
модель, що 

відповідала до- 
Знову пам’ятник 
в листопаді 1947

стоїть наш Ілліч

Б. «(УМАНСЬКИЙ

І
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Сесія Верховної Ради СРСР
(Закінчення. Початок, 

на 1-й сюр.).

КПРС, на партійних акти
вах і зборах трудящих, 
ірвідчить про те, що запо
відані В. І. Леніним прин
ципи пролетарського ін
тернаціоналізму і дружби 
народів, які пронизують 
'всю зовнішньополітичну 
діяльність Радянської дер- 

: ясави, користуються най- 
• 'ширшою підтримкою на
шого народу. Головні на
прями і завдання нашої 
зовнішньої політики на 
Нинішньому етапі визначе
ні рішеннями ХХ(Н з’їзду 
КПРС.

Зовнішня політика СРСР, 
продовжував доповідач, 
має на меті забезпечити, 
разом з іншими соціаліс
тичними країнами, сприят
ливі міжнародні умови 
для побудови соціалізму і 
комунізму. Вона ставить 
своїм завданням зміцню- 

^<вати єдність і згуртова- 
' Іність соціалістичних країн, 

:їх дружбу. Вона спрямо
вана на підтримку націо
нально-визвольних рухів і 
всебічне співробітництво з 
молодими державами, які 
розвиваються. Радянська 
зовнішня політика послі
довно відстоює принцип 
мирного співіснування 

1 дзржаз, незалежно від їх 
суспільного ладу, доби
вається того, щоб вряту
вати людство від нової 
світової війни.

Тому природно, під
креслив тоз. Громико, що 

Радянський Союз, який 
має як велика світова дер
жава широко розвинуті 
міжнародні зв'язки, не/ло
же ставитися пасивно ідо 
таких подій, які, можливо, 
територіально віддалені, 
але зачіпають нашу без
пеку, а також безпеку на
ших друзів. Відповідаль
ність перед радянським 
народом, наш інтернаціо
нальний обов'язок зобо
в’язують до того, щоб ви
сокий авторитет і могут
ність Радянської держави 
ефективно служили справі 
збереження і зміцнення 
миру, відсічі політиці за
гострення міжнародної на
пруженості і агресії скрізь, 
де така політика загрожує 
мирові.

Вплив нашої країни на 
світові справи неухильно 
зростає з кожним роком 
і, можна сказати, з кож
ним днем. Радянський Со
юз іде в одному строю з 
братніми соціалістичними 
країнами, зовнішня полі
тика яких має ту саму при
роду, що й наша зовніш
ня політика, і ставить ті 
самі цілі. Інтернаціональ
на солідарність, тісний 
союз соціалістичних кра
їн — це величезна сила в 
боротьбі за мир і соціа
лізм.

Доповідач відзначив, що 
особлива роль у соціаліс
тичній співдружності на
лежить країнам Варшав
ського договору.

Борючись за мир, ска

зав далі тов. Громико, Ра
дянський Союз повсякчас 
звертає увагу інших дер
жав на загрозу розв взу
вання нової світової вій
ни. Завдання боротьби 
проти цієї загрози, бо
ротьби за міжнародну 
безпеку виступає в усій 
своїй гостроті.

Радянський Союз зав
жди був і залишається 
противником агресивних 
загарбницьких воєн. Краї
ни — жертви агресії зав
жди знаходили і знаходи
тимуть підтримку з його 
боку. Радянський Союз, 
зазначив доповідач, подає 
і подаватиме допомогу 
братньому в'єтнамському 
народові в його справед
ливій боротьбі. Радян
ський уряд виявив важли
ву ініціативу і розробив 
пропозиції, спрямовані на 
сприяння політичному вре
гулюванню на Близькому 
Сході. Ці пропозиції, в 
тому числі висунуті в ос
танній час, продовжують 
відігравати свою роль в 
шуканні шляхів до вста
новлення миру в цьому 
районі.

В зовнішній політиці Ра
дянського Союзу, продов
жував тов. Громико, вели
ке і важливе місце зай
мають європейські спра
ви. В цілому, заявив він, 
наші позиції в Європі на
дійні. Завоювання соціа
лізму, свобода і незалеж
ність Радянського Союзу 
та його союзників забез
печені.

Доповідач спинився на 
проблемі радянсько-ки
тайських відносин. У ви
ступі товариша Л. І. Бреж
нєва на міжнародній На
раді комуністичних і ро
бітничих партій, у заявах 
Радянського уряду від 
29 березня і 13 червня 
ц. р. ясно викладено прин
ципову позицію нашої 
країни, нашої партії і уря
ду СРСР щодо Китайської 
Народної Республіки. Ос
новою нашої політики що
до Китаю була і залишає
ться лінія на відновлення і 
майбутній розвиток друж
би між СРСР і КНР, зро
зуміло, при рішучій відсі
чі будь-яким провокаціям.

Велику увагу приділив 
тов. Громико одній з най- 
гостріших проблем, що 
стоять перед людством,---
проблемі припинення гон
ки озброєнь і роззброєн
ня. Наша країна, сказаа 
він, виходила і виходить з 
того, що найбільш ради
кальним кроком, спрямо
ваним на зменшення не
безпеки нової світової 
війни, було б загальне і 
повне роззброєння дер
жав.

У виступі тов. Л. І. Бреж
нєва на міжнародній На
раді комуністичних і ро
бітничих партій, відзначив 
далі А. А. Громико, як 
важливе довгочасне зав
дання поставлено завдан
ня створення систем ко
лективної безпеки в тих 
районах, де концентрує
ться загроза розв'язуван

ня збройних конфліктів. 
Було підкреслено, що по
ряд з Європою тепер хід 
подій висуває на порядок 
денний завдання створен
ня системи колективної 
безпеки і в Азії. Радян
ський Союз, будучи одно
часно європейською і азі
атською державою, заін
тересований в тому, щоб 
всі народи Азії жили в 
мирі. Ця ідея дістала ши
рокий міжнародний від
гук, особливо в азіатських 
країнах.

Міністр закордо н н и х 
справ СРСР спинився далі 
на відносинах СРСР з різ
ними державами світу.

Є всі підстави заявити з 
трибуни Верховної Ради 
сказав А. А. Громико, що 
міжнародне становище Ра
дянського Союзу є трив
ким. За всім цим стоїть 
величезна повсякденна ро
бота ЦК КПРС та його ке
рівного ядра — Політбю- 
ро, цілеспрямована й 
ефективна діяльність Ра
дянського уряду, Верхов
ної Ради Союзу РСР, її 
Президії і Комісій, активні 
зусилля радянських гро
мадських організацій і 
профспілок. Зовнішня по
літика нашої Комуністич
ної партії і Радянського 
уряду користується одно
стайною і безроздільною 
підтримкою всього радян
ського народу, і в цьо
му — основа її сили и 
ефективності.

Радянський Союз, ска
зав наприкінці А. А. Гро- 

мико, твердо і послідовно 
виступає за мир на землі« 
Він проводить і буде про
водити політику дружби 
між народами — ленін
ську зовнішню політику.

Потім депутати почали 
обговорення ДОПОВІДІ.

Є ♦ *
10 липня увечері у Вели

кому Кремлівському палаці 
під головуванням Голови 
Ради Союзу депутата І. В. 
Спиридонова відбулось дру
ге спільне засідання Ради 
Союзу і Ради Національ
ностей шостої сесії Вер
ховної Ради СРСР.

На засіданні почались де
бати на доповідь в питаннях 
міжнародного становища і 
зовнішньої політики Радян
ського Союзу. Виступили 
депутати: перший заступник 
Голови Ради Міністрів 
РРФСР О. М. Школьников, 
секретар ЦК КП України 
Ф. Д. Овчаренко, президент 
Академії наук СРСР М. В. 
Кслдиш, перший секретар 
Ленінградського міськкому 
КПРС Г. І. Попов, секретар 
правління Спілки письмен
ників СРСР М. С. Тихонов, 
сталевар Московського ме
талургійного заводу «Серп 
і молот» В. В. Клюев, Голо
ва Президії Верховної Ради 
Білоруської РСР С. О. При» 
тицький, перший секретар 
ЦК КП Литви А. Ю. Снечкус, 
голова президії Комітету 
радянських жінок В. В. Ні- 
коласва-Терешкова, перший 
секретар Уфімського міськ
кому КПРС М. 3. Шаніров. 
перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжепьников.

11 липня сесія продовжу
вала роботу.

(ТАРС).

ВОЖДЮ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
У невеличкій червоній книжечці — 

кращі п’єси радянських драматургів. 
_ присвячені В. І. Леніну. Цією новинкою 

республіканське видавництво “Дніпро» 
завершило випуск «Ленінських читань». 
Серія складається з трьох книг. У пер- 
щій зібрані вірші про Леніна провідних 
майстрів слова України, а також в пе
рекладі на українську мову вірші літе
раторів братніх союзних республік, країн 
Європи, Азії, Африки. .V другій — нове

ли. оповідання, уривки з великих прозо
вих творів радянських письменників.

Вийшло в світ красиво оформлене по
дарункове видання «Світочеві слава». 
У ньому — кращий доробок українських 
радянських поетів про Ілліча.

У видавництві «Дніпро» вийдуть у світ 
двадцять п’ять різноманітних видань, 
присвячених Володимиру Іллічу. Незаба
ром з’явиться подарунковий ювілейний 
тритомник «Ленін з нами». Він увібрав 

у себе кращі твори українських письмен
ників про великого вождя. Читачі позна
йомляться також з доповненим виданням 
роману Володимира Капівця «Ульяпо- 
ви», із збірником «Ленін мріяв», на сто
рінках якого будуть вндруковані нариси, 
оповідання письменників і публіцистів 
республіки про втілення ленінських запо
вітів на Україні.

Вийдуть в перекладі на українську 
мову окремими виданнями нарис Макси
ма Горького «В. І. Ленін», поема Воло
димира Маяковського «Володимир Ілліч 
Ленін», а також документально-біогра

фічний роман Панаса Когітелова «Роз
гориться полум'я», роман Маріети Ша- 
гіпян «Сім’я Ульянових», повісті Вален
тина Нагаєва «Маленькі залізні двері у 
стіні», Сергія Антонова «Далекі вогні» 
та інші твори.

Готується до видання книга «Ленін 
іде по планеті». Вона об’єднує нариси, 
оповідання зарубіжних письменників, 
спогади ветеранів міжнародного кому
ністичного і робітничого руху, які зустрі
чалися з вождем пролетаріату.

(РАГАУ).

і
ПЕРЕД БОЄМ, ти сказав мені: 
перестане густи земля, ти ири- 
мене. Трохиме, і я покажу то- 

Вони у нас

вранці — знову посіріли. Вже «о- 
як тн повернувся, я міг уявити, 

на висоті. Ви стояли 
Першим упав боєць Заха-

І
Мандрівники, географи, туристи. 
Погодьтеся, не ж видно наяву, 
З-поміж вершин, мені ВІДОМИХ в світі, 
Пік Леніна — иайвіицою зову. 
До неї сходження безумністю вважали.
І вец я: гг п сімнадцятім ми вирушили вяуть, 

.На неї сходять нації п держави •—
Радянські люди руку подаюгь. 
Пік Леніна — ясне знамення віку.
Енсре/ь.—• і серця гордий перестук... 
Коли.здолаєм всю високість піку, 
То комунізм торкнеться наших рук. 
Ви. скажете? але ж вітри не свищуть 
Над Еверестом, висота німа!
Пік Леніна...

Що ж. гори є і вищі.
Анс вершини вищої нсмаї

Леонід НАРОДОВІ!Й.

І
і
і
І

НА ВСІХ ПАРАЛЕЛЯХ І

ідеш до
61 наші розкішні мальви. Вони у нас 
всюди — і коло тину, й на порозі’ ха
ти. І на стінах — розцяцьковані химер
но жіночими руками. Моя мати...

Я знав, що тобі стало гірко од спо
мину про цю рідну для тебе людину, 
якої пж- не було там, у твоїй Сосііівці.

— Нічого, Федю, пас стрічатиме твій 
батько.

Прости мені, побратиме. Я не знав, 
що серце твого батька не витримали 
контузії, зупинилося в шпиталі...

— Ного немає, чуєш. нема«. А земля 
гуде. Осі. тут, під нами. І там. коло 
Дніпра... НІ, попа перестане густи... 
Чуєш, я хочу тиші...

Ти не скоро вгамувався. Бо не встиг 
ще й сказати останніх сліп про гудіння 
землі. Н[їо тишу на 
ііолкопіпік Сиротій.

Сказав тобі І твоїм
хлопцям:

— Від вашої вда
чі залежить багато.
Лін надіємось на 
вас, комсомольці.

Голос його втра
тив офіційне зву
чання. Сиротій сів 
біля тебе:

— Тн не запалюй
ся так, лейтенанте.

Мн всі тепер збід
ніли. І хату нашу 
знівечили, і дорослими

ній. як' прийшов

А 
ТІМ. 
що коїлося там, 
на смерть. Г_,___ .
ров, біля нього Іванов. Питім ще І Ще. 
Гітлерівці, мабуть, дізналися, що «а 
висоті зостався тільки оляп СМІЛПВЄЩ.. 
То був ти.

Доки воші наближались до ями, в 
якій ти схилився над товаришем, три
маючи в Руні автомат, з якого можна 
було зробити лише один постріл, знову 
за гаєм набрякла тнша. іїі випростався. 
Почав рахувати їх, скарлючених у гніві. 
Здається, більше двадцяти нарахував. 
Йдуть уже зовсім близько. До ями їм два
дцять »іеірів, П’ятнадцять. Десять. I ось 
вибух гранати. Десять фашистів назавжди 
припали до закуреної землі. 11(е одна 
вибух — шестеро гітлерівців заклякли 
майже поруч з тобою. Решта побігла на
зад.

МАЛЬВИ

Представники молодіжних 
організацій 27 країн Африки, 
Близького і Середнього Схо
ду — учасники семінару 
«В. І. Ленін і сучасний 
світ», які прибули в Ростов- 
на-Доііу, продовжують тут 
почату в Москві дискусію з 
актуальних питань сучас
ності.

Цікаве обговорення хпи- 
ЛірЮЧИХ молодь проблем ОІД- 

„булось на колоквіумі, тема 
' ■»ого «Роль І місце МОЛОДІ 
т справі шіціональної рекон
струкції»,

8 липня в Єревані закін
чив роботу регіональний 
'^«народний семінар «В. •• 
«ІСШн ( сучасний світ», о

якому віяли участь посланці 
Південного В’єтнаму, Індії. 
Ірану, Японії. Монгольської 
Народної Республіки, Кам
боджі І ряду інших країн. 
Протягом чотирьох днів бу
ло заслухано понад 20 ви
ступів. Учасники семінару 
говорили про гу колосальну 
роль, яку відігравали і віді
грають Ідеї великого Леніна 
у справі боротьби за со
ціальне і національно визво
лення народів, у битпах я 
міжнародним імперіаліз
мом, за торжество соціаліз
му і комунізму.

(Кор. ТАРС).

І
І
і
І
Я т<’L.

........... ............. .... сиротами зробили. 
Але в нас є головне баїатство — висо
ка віра в перемогу...

Того ж дня стояв
І я чув твій голос:

— Десь я читав, що 
ціпу ПОВИННІ Пройти 
цих вандалів з нашої 
рідшім своїм людям з 
їхати:
та...»
попікші пройти далі і живими поверну
тись до свого порога, щоб посивілим 
матерям, стомленим від чекання дівча
там промовити: «Тепер уже земля не 
гуде. Тепер наші Руки знову мають 
зробити її молодою..,»

І ваш бойовий загін пішов туди, за 
tail. Спочатку ми чули поодинокі по
стріли. А потім кожному з нас здава
лося, що ось-ось спалахнуть дерева. 
Незабаром зв’язківець повідомив, що 
ти пробрався з своїми хлопцями де 
треба, захопив з боєм ворожі поліції.

перед ХЛОПЦЯМИ

ми за будь-яку 
далі, витиснутії 

землі, а потім 
постаментів ска- 

« Живіть щасливо, тут уже ти- 
А я міркую по-іншому. Ми

Тепер у тебе вже було чим воюваги. 
Чотирнадцяті. автоматів, що випали з 
рук гітлерівців — ис неабияке багатство 
для воїна.А воші знову йшли Несамовито. Що
правда, невеликими групами, it останній 
було п'ятнадцять автоматників. Спочат
ку тн стріляв. А потім, вискочивши з 
ями. пішов примо на них. Здивовані ііі- 
лерівці подумали, що цей молодий офі
цер нарешті, опам’ятався, вирішив уря
тувати своє життя, здавшись живим в їх
ні руки. Крокуєш гордо, піднявши голо
ву. А сам весь у напрузі. Хвилина, дру
га, третя. Ненароком твій багнет вііииає- 
тьси в їх розпашілі тіла. Ти й сам не 
збагнув, як четверо осіли біля твоїх ніг. 
А ті. хто не міг повірити в таке диво, 
тікали...

Ги був знову один. Поруч знівечена 
земля, поруч задубілі постаті 65 ворогів...

Ти повернувся. Ти повернувся, щоб 
сказати нам: «От бачите, н.ивнй. Тепер 
підемо далі...».

І стих. Я розумів твою трпвогу. Ти ду-

маг. про хлоицін. своїх хлопців, -нкі зали
ти чнсь там, па висоті...

А в землянці полковник Сиротій чо
мусь розглядав твою особисту картку.

«Прізвище. Ім’я, но-батькові — Ііав- 
ловський Федір Кирилович. ,

Звання —- лейтенант.
Посада — комсорг другого стрілецько 

го батальйону IISI стрілецького' полку 
356 стрілецької дивізії.

Рік народження — 1921.
Національність — українець.
ПаріІйііість — член ВКЩб).
Участь п бойових діях но захисту 

СРСР і Вітчизняній війні (де. коли) — 
у Вітчизняній війні з 22. VI. 1911 Р. «а 
Брянському і Центральному фронтах.

Яким РВК призваний — Олександрій
ським РВК Кіровоградської області».

Я не ібапіув одразу, чому зацікавився 
наш командир твоею карткою. Лише то
ді. коли ти »нову нові» хлопців нроти.от- 
пірі'іих фашистів І тебе принесли блідо
го й нерухомою, Снротіи мовив:

— А ми думали, що він живим носи
тиме золото и,^грудях.

Я збагнув, що тебе ще після бою за 
березовим гає», було представлено до 
найвищої нагороди..,

І осі. я стіно перед камінною стелою, 
па якій виблискують бронзові портрети 
шести Героїв — твоїх земляків. Тут вн- 
карбувано і твоє лініє.

Я дивлюся на цей пам’итпик. який 
звели хлібороби Олександрійського райо
ну, і раптом згадую твої слова: «Тепер 
вже земля не гуде. Тепер наші руки 
ялову мають зробити її молодою».

Mos серце змінює ритм сного бнпя. І 
я подумав: «Тепер ти промовляєш своє 
заповітне слово до рідних тобі людей з 
постамента....»А поруч паленіють від високою прозо
рістю голубого неба розкішні мальви. 
Мальви твоєї матері, які й пошті роз
ростаються навесні коло типу, біля иоро- 
га твоєї хвтіі..

Я приїхав, щоб побачити їх. Лише зу
стрів мене не твій батько. А сам тн. 
Я серцем почув твої слова: «НІ, ні. вона 
не буде густи, на ній буде тиша...»

...Спасибі, Трохиме Сергійовичу, за та
кс слово!

Мн теж прислухаємось до наказів, що 
звучать для нас з обелісків. Ми слухає
мо Тишу, fl якій квітує пшеничини ВО
ЛОС і паленіють ніжні мальви.

Михайло ШЕВЧУК.
с. Соснівка
Олександрійського району.
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ЗОЛОТОГО СТЕПУр

село ввірвалася кіннота. 
На гарячому коні, перед 
усіх інших оскаженілих- 
вояків, летів панський ви
родок.

Зігнали селян. Різками 
сікли. А потім одібрали 
активістів, вивели на вигін, 
що за ставом, розстріля
ли.

Та не скорилася Ерде- 
лівке. Гуртувалися по дво
рах, гомоніли:

— Чули, Ленін підмогу 
нам посилає?

— А хто ж то за чоло
вік такий?

— Той, що за нас, бід
них.

І справді, в Ерделівку

вом. Швидко назбирали 
зарошених дзвіночків, со
кирок, ромашок... І зно
ву зустрілися в піонерсь
кій кімнаті. Туди, до вели
кого портрета Володи. 
мира Ілліча, вони поклали 
свої перші квіти.

І на майданчику, 
проводяться урочисті лі
нійки, в центрі красується 
золотиста цифра' «сто»... 
І на путівках — оголо
шеннях про денний план 
роботи з'явилася ювілей
на емблема Ілліча.

Комсомольцям - вихо
вателям, піонервожатим 
табору часто доводиться

підготовка конкурсу на 
кращого читця - декла
матора поезій про Ілліча.

Отакий табір «Зоря», 
табір юних ленінців.

— Нині у нас відпочиває 
сто сорок хлопчиків і дів. 
чаток, — розповідає на
чальник табору Л. Л. Лит- 
винчук. — А до кінця лі
та ще стільки ж піонерів 
поїдуть у свої села за
смаглими, спритними, з 
новими піснями й танця- 
ми.

І багато хто 
по осені, 
вернуться 
напишуть 
йом до

• ПОКАЗУЄ КІІ'ОПОГР^Я-
НЕДІЛЯ, 13 липня. Перша 

програма. 9.00 — Ранкова гім
настика для дітей. "(М). 9.15— 
Новини. (М). 9.30 — «Будиль
ник». (М). 10.00 — «Музичний 
кіоск». (М). 10.30 — Передача, 
присвячена 25-рІччю пизволеіі- 
ня Вільнюса від німецько-фа
шистських загарбників.' (Вільч 
ііюс), 11.00 — Наша афіша, 
(К). 11.35 — ■'Дружбі міцні-, 
ти». (К). 12.05 — «Сснечко». 
(К). 12.45 — Інтербачення для 
школярів. -«Летучий голлан
дець.-». (Гданськ). 13.30—«Учо
ра і сьогодні». Спортивний 
огляд. (Варшава). 14.00 — Д° 
100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. Телефестйваль 
художньої самодіяльності. 
(Кіровоград). 15.00 — Сьогодні 
— День рибалки. (Владивос
ток). 15.30 — Концерт майст
рів мистецтв працівникам риб
ної промисловості. (Ленін- 
і рад). 16.00 — Для воїнів Ра
дянської Армії і Флоту. (Сім
ферополь) 16.30 — Інформа
ційна програма «Час». (М). 
17.00 — В. ШквпркЬі. «Чужа 
дитина». Прем’єра телеспек
таклю. (М). 18.30 — Програма 
кольорового телебачення, 
«Клуб ківомандрівииків». (М).
19.30 — Дні культури П1ІР в 
СРСР. «Ставка, більша від 
життя». Прем’єра польського 
телефільму. VII серія. (М.І
20.30 —’«Сім днів». Міжнарод
на програма. (М). 21.15 —
Програма кольорового те
лебачення. (М). 22.45 —
Спецвипуск тслсвістей. (К). 
22.55 — «Камертон доброго на
строю». (К) —

лі- 
жов- 
пше.

V БЕЗМЕЖНОМУ СТЕПУ, 
" де збігають до ши
роких доріг зеленаві 
сосмуги та хвилястим 
тавим морем грають
ниці, у прохолоді долини 
розкинулося село Пеніно. 
А в тому селі між тінис
тими кронами 
ледь проглядається , 
поверховий будинок, 
ньому знайшов 
прописку 
піонерський 
ря».

Ранок, як
Десь далеко в степу 

серед золотого колосся 
вже котить кулясте сон
це, вже його проміння 
ковзає по ліктях дерев, 
м’якими зайчиками стри
бає з карнизів до вікон 
другого поверху,

— Вставай, Надійно!
— Прокидайся, Вовчи

ку І
— Ич, як розіспалася 

Людочка!
Зайчики пробігають по 

ліжках, лоскочуть оожеві 
щічни дітвори.

осокорів 
дво- 

У 
постійну 

МІЖКОЛГОСПНИЙ 

табір «Зо-

pehOH.

А біля вікна 
вожата Тамара 
нець. Стоїть. // 
хається: якось 
що її, студентку 
градського 
вже зовуть Тамарою Іва
нівною. Ну, нічого, 
кай... А зараз якось трохи 
аж страшнувато. Бо й 
справді хвилюватися є чо
го: сьогодні Тамара впер
ше знайомила своїх вихо
ванців з історією села Ле. 
НІНО.

...Принишкли, мов перед 
якимось 
притих, 
мари Іванівни:

— І тоді перед грома
дою виступив древній ді
дусь у потертій армійсь
кій шинелі: «Годі гнути
спину на панів, єднаймося 
в комуну!» Наче буря про
котилася натовпом, шап
ки злетіли вгору... А’ під 
вечір тікав пан :з свого 
мастку, втікали підпанки.

Одного дня, коли чоло
віки й молодиці працюва. 
пи на вільному полі. в

з піонерів 
коли знову по
до своїх шкіл, 

заяви про при- 
комсомолу. Не

раз добрим сло
вом згадають во
жатих піонерсько
го табору Валенти
ну Лебеденко, На
дію Кравченко,

Галю Євдокимову... Сво
їх старших подруг, що 
есєлили в юні серця доб
ру мрію.

— гнонер- 
} Гетьма- 

дівча, всмі- 
незвично, 

Кірово- 
педінституту,

нове життя, 
колосом за- 

звеселілс поле, 
над

зви-

дивом. І вітер 
тільки голос Та-

прийшло
Дзвінким 

дзвеніло 
гучна пісня полинула 
СТеПО/А.

А на вигоні, що за ста. 
вом, у братській могилі— 
двадцять один... З кулями 
в серцях, з порубаними, 
посіченими головами.

Схлипує Людочка Кладь- 
ко, стискує зуби Василько 
'Аолмачов, схоплюється 
на ноги Валя Бас:
— То ми ж негайно, сьо

годні, наплетемо багато- 
багато вінків і понесемо 
до могили.

— Так, Валюшко, — 
стишує голос Тамара Іва
нівна і змовкає.

Та перед нею сплива
ють нові й нові картини, і 
діти розуміють оте мов
чання...

...Як тільки просурмив 
ранковий горн,- Люда Си
доренко, Вітя 
ко, а за ними й 
Гоцуляк, наче й 
лялися, а разом 
лися на луг, що

лише підтримувати ініці
ативу піонерів. Пробуд
жують ту ініціативу розпо
відями про Леніна, пісня
ми, переглядами кіно
фільмів, захоплюючими 
походами. То й добре, що 
сьогодні в піонерському 
таборі у кожному загоні 
вивчається 
дя, всією

В. ЮР’ЄВ, 
«Молодого

біографія сом- 
дружиною йде

спецкор 
комунара».

с. Лспіно Маловііс- 
ківського району.

Фото Г. Зубенка.

Тимофієн- 
I Сергійко 

не змов- 
пробра- 

> над ста-

ПОНЕДІЛОК, 14 липня. 
Перша ііроірама. 17.10 — На
ші оголошення. (Кіровоград), 
17.15 — «Маршрутами п’ятиріч
ки». «Іде запорізька сталь». 
(Запоріжжя). 17,-15 — ТслсвіС- 
ті. (К). 18.00 — Телеагентство 
.«Піонері«». (М) 19.00 — «Па
літра» Мистецький альманах, 
(Львів). 19.30 — Дні культури 
Польської Народної Республі
ки в СРСР. «Ставка, більша 
від життя». Телефільм. 8 се
рія. (М). 20.30 — Інформацій
на програма «Час» (М). 21.15
— «Поема двох сердець». Кі-. 
ножурпал та художній фільм. 
(Кіровоград), 23.05 — Чем
піонат СРСР ч футбола: 
«Динамо» (10 — «Арарат», 
2-й Тайм. Вілсозапнс

ВІВТОРОК. 15 липня. Пер
ша програма. 10.00 — Повній* 
(М). 10.15 — Для дошкілбД_ї 
КІН І МОЛОДШИХ школярів, 
«Виставка Буратіно» (М). 
10.45 — «В. І. Ленін про со
ціал-демократію». (М) 11.13
— Концерт Лауреатів Всесоюз-
ного фестивалю самодіяльно
го мистецтва. (М). 12.15 —
Для школярів. «Будь сильним, 
будь спритним» (Львів). 12.45 
Тслевісті. (К) 13.05 — Кіно
журнал та художній Фільм 
«Бунтівна застава» (Кірово
град). 17.іО — «Людина і світ», 
(К). 17.40 — «Літо хлібороб
ське» (»Херсон) 18.00 —
Письменницька книгарня 

«Сяйво». (М). 19.30 - Кубом 
СРСР ч футбола 1 ч. фіна
лу. «Торпедо» (М) — «Суд
нобудівник» (Миколаїв). В

ТТЛ РАХУНКУ військовоїи .іьоічика
Феофана Івановича Олюхії за війну 

було 197 бойових вильотів Він збив не 
один ворожий літак, знищив немало 
танків, машин фашистських солдатів.

Особливо вкарбувалися в пам'ять 
Ф 1 Олюхи бонові операції на Північ- 
но-Кавказькому Фронті взимку 1943 ро-

тоді, коли вийшов боєзапас, він повер
нувся на аеродром.

Син Феофана Івановича, Микола, 
часто заслуховувався розповідями бать- 

в повіт- 
визрівала мрія 

бать-

Суперники „Зірки“

Ждановська загадка

перерві — гелеіясті. 21.15 — 
«Бунтівна застав.-.». Кіножур
нал та художній фільм. (Кі-

Якщо покличе 
Вітчизна

А ВІН
ку. Гітлерівські полчища, налякані не
баченим побоїщем під Сталінградом, 
поспішно тікали в Напрямку Ростова. На 
шосе, що веде то станції Кушовка. в 
кілька рядів рухались ганки машини, 
артилерія, піхота

Група штурмовиків у складі восьми 
машин, яку вів Олюха. скинула бомби 
на голови гітлерівців і перейшла па 
штурмовку. Фашисти відкрили шкваль
ний вогонь з зеніток. Літак Олюхи в 
кількох місцях був прошитий осколками. 
Та льотчик не припиняв воішо. Ляше

ка про небо, літаки, перемоги 
ряинх боях. У хлопця 
стати льотчиком, піти по шляху 
ка. -

Олюха-молодший успішно склав ек
замени і одержав атестат про закін
чення Світловодськоі середьої школи 
,№ 3. Знання, набуті п школі, фізичний 

наполегли-
допомогли 

стати кур- 
авіаційного

до нкііа... хр;
г иому

сап том вищого військового 
училища. Зараз Микола вже на третьо
му курсі. Він часто пише додому листи, 
н яких розповідає про-успіхи в навчанні, 
радиться з батьком.

Здійсниться заповітна Мнколіша мрія. 
Він стане військовим льотчиком, гордо 
понесе естафету мужності, прийняту 
віл батька.

М. ВЕНЦКОВСЬКИИ, 
учитель Світ.товодської СШ робіт
ничої молоді № 2.

Сьоюдиі «Зірка» приведе на своєму полі іісредосіанінй 
матч першого кола футбольного чемпіонату країни. Гостями 
наших земляків будуть футболісти з м. Жданова Донецької 
області — команда «Азовець».

i960 рік. Саме з ним пов’язане народження » ЖданопІ ко
лективу майстрів, хоча й до того футболісти цього портового 
міста неодноразово досягали досить вагомих ^изультатіп і 
входили до складу найсильиіших команд Доииасу. ./ jjju р< 
ждановськпй «Аваніард». дебютуючи у класі «Б», носій 
9 місце в II зоні (з 10). У 1961 р. команду було переймено
вано па «Азовець», вона посіла 11 місіте в II зоні (з Б). У 
190? р. - 5 місце n III зоні (з ІЗ). Найвище досягнення за 
всі роки перебуваннп в класі «Б» — 2 місце в зоні у 1903 р. 
Проте вже в наступному сезоні — 15, передостаннє о III зо
ні. Після деякої перерий, її 1960 р., у пласі «Б» знову з явив
ся «Азовець» — 10 місце п II зоні (з 20). ЮС/ р. — 12 місце 
в II зоні (з 21). Торік відбувся дебют ждаповської команди 
в класі «А» — II місце п І підгрупі, не так уже н погано 
для дебютанта, проте за умовами розяграшу «Азовеїіь» маї 
повернутись до класу «Б». Лише чергове збільшення ні. •- 
кості 'Ммаїїд класу «А» врятувало колектив.

V чемпіонаті I960 р. спорінвні кольори «Алопця» захита
ють-. ворогарі В. Ононко, В. Батючснко, захисники В. Іере- 
щепко. В, Антоненко. А. Ярош, В. Mlnhl, А. БслсіїІ, Я. Кі- 
коті., півзахисники В. Садовников, в. Шевлюк, А. Забншнин, 
В. Дзюба, нападаючі Г. Куля, І. Ііагіїн, П. Фролов, А. Стан- 
кявичус, С. Добрсцов та інші. Прізвища багатьох іравиіі 
знайомі по їх виступах за «Шахтар» (Донецьк) та інші клу
би класу «А».

Старший тренер — майстер спорту г- n°n0D,,‘E„Х.-мІп’Лп0« 
му грапепь київського •’Динамо», працює 
середини минулого сезону.

рової рад)
Друга програма. 18.30 — 

«Маршрутами п’ятирічки», 
-Вони живуть у Харкові». (К).
21.15 — Дні культури ПНР в 
СРСР. Я. ІаашКсшіч. «Відбу- 
дова Бліпдомєжу» (М).

Q. ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ, 13 липня. 9.С0 — 

ГІмнпстика сля дітей. (М).
9.15 - Новини (.М) 9.30 -
'«Будильник». (М). 16.00 —
«Музичний кіоск* (М). 10.30— 
Передача, присвячена 25-річ’1)0 
визволення Вільнюса під kV 
мецько-фаишстських загар*. 
пііків (Вільнюс). 11.35—«Друж
бі мішіітні*. (К) 12.05 — Те-: 
лежурнал «Сонечке*. (Одеса), 
12.45 — Для школярів. «Летю
чий голландець». (Гданськ), 
13,30 — «Учора і сьогодні». 
Спортивний огляд. (Варшава), 
14.00 — Для літей. «Зірочка», 
(!<). 14.30 — Мультфільми

Мюнхяузс- 
(К). 15 00— 

рибалки, 
митців для

п командою з

НАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ іі

м. Кіровоград, вуо. Лундчарськсго, 36. 
їелефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

L

БК 01820. Індекс 61097.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Киропоград.

«Азовець» нині 
групі команд, яка 
12-20 місця.

Цікава деталь: 
перебування в класі «А»

перебуває в 
виборює десь

за осі роки
......... ...... _ . . J ‘» і «Б» 

«ЗІрка» вперше зустрічається з 
командою м. Жданова.

Ю. ДОВГАЯ Eli КО-

«Прнголїі барона 
нз*. «Світлячок» 
Сьогодні — Лені, 
15.30 — Концері ___
працівників рибної промисло
вості. (Деніьграл) 16.00- Для 
всїпіп Радянської Армії і Фло- 
ту. (Сімферополь) 16.30 — 
Програма «Час* (М). 17.00 —. 
В. Шкваркін. «Чужа дитина». 
Телеспектакль. (М) 18.30 —
Програма кольорового іелсба- 
чення. «Клуб кіііомаплрівви- 
кіз». (М) 19.30 — Польський
телефільм «Ставка, більша від 
життя». VII серія. 20.30 — 
«Сім днів». Міжнародна про
грама (МІ. 21 15 — Програма 
кольорового телебачення. ІМ), 
22.45 — Спецвипуск т<:л<. ;Тї.. 
них вістей. (|<) 22.55 - г<д-
мер.Тгиі лпйпогп ЦЯЄТПЄЧО* (К)а

Друкарня ім. Г- М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліики, 2.
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