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П’ЯТА ОБЛАСНА
Продовжується обласний фестиваль самодіяльно

го мистецтва, присвячений 100-річчю з дня народ
ження В. І. Леніна. Щовечора в приміщенні Кірово
градської філармонії іскрометно вистукують закаблу
ки, різнобарвним полум’ям спалахують стрічки. Йде 
п'ята обласна декада танцю.

Вже показали на обласній сцені своє мистецтво 
самодіяльні танцюристи Вільшанського, Новоукраїн- 
ського, Новоархангельського та інших районів. Від
радно те, що своєю майстерністю не поступаються 
районним і навіть деяким кіровоградським танцю
вальним колективам сільські аматори. Так, зокрема, 
приємне враження справили калниболотські танцю
ристи та самодіяльний художній колектив колгоспу 
імені Енгельса Новоархангельського району.

Виступ танцювального колективу Новоукраїнського 
Палацу культури (художній керівник В. Марущак) 
був схожий на розмаїте плетиво, в якому природно 
поєдналась майстерність, творчі знахідки і безпосе
редність.

Великий інтерес викликають ансамблі пісні і танцю. 
Вдало виступили учасники «Горлиці» Кіровоградсько
го Будинку культури (художній керівник В. Прибут
кований).

Щоправда, цьому талановитому колективу іноді бракує 
композиційної динаміки, і тоді спадає напруга їхнього ви
ступу. Зате репертуар «Горлиці» радує. Поряд із піснею 
про Леніна композитора Д. Проценка лунають чудові україн
ські пісні, танцювальну програму ансамблю виповнила на
родна хореографія. ,

Заслуженими оплесками глядачі нагородили учас
ників ансамблю пісні і танцю Кіровоградського Будин
ку культури профтехучилища (художній керівник 
М. Польовий).

Дуже добре ге, що цей колектив звернувся до творчості 
кіровоградських композиторів. Так, у його виконанні щиро і 
тепло прозвучала пісня Олега Смолянського «батьківщина 
кличе пас».

Варті уваги «Молодіжна полька» та «Гопак» у вико
нанні танцювального складу ансамблю (балетмейстер 
В. Босий).

Дещо неприємно вражає виступ Валерія Смолія, який чи
тає гуморески П. Глазового. Валерій здібний читець, але до 
репертуару свого ставиться трохи невибагливо і тому деякі 
речі у його виконанні надто вже ріжуть слух.

Попереду — виступи найсильніших самодіяльних 
танцювальних колективів області: заслуженого само
діяльного ансамблю танцю УРСР «Ятрань», само
діяльного -народного ансамблю танцю України Кіро
воградського педагогічного інституту імені О. С. 
Пушкіна, танцювального колективу «Колос» Кірово
градського Палацу культури імені Жовтня та інших.

В. ВАСИЛЕНКО.

ВИИШЛИ
В ПОЛЕ
ТРАКТОРИ

Щороку колектив четвер
тої комсомольсько-молодіж
ної тракторної бригади кол
госпу «Зоря комунізму» до
бивається щедрих врожаїв 
сільськогосподарських куль
тур. Ці успіхи прийшли, 
завдячуючи застосуванню пе
редових методів агротехніки, 
повсякчасному піклуванню 
про землю.

Ось і цими лютневими дня. 
ми на ділянку від молочно
товарних ферм невтомно 
снують один за одним трак
тори з причепами, виповнені 
вщерть місцевими добрива
ми. Створений механізований 
загін, який очолив комуніст 
Василь Моторний, щодня 
вивозить в степ по -100—500 
тонн гною. Микола Прудкий, 
Іван Жулінський щодня

роблять за зміну по 10—12 
рейсів. У поле вже вивезено 
II тисяч тонн добрив.

С. ВОЛОДЬКО, смт. Носоархангельськ.
ВИЗНАЧИЛИСЬ 
ПЕРЕМОЖЦІ 
на олімпіаді юних хіміків 
Новомиргородського району. 
Це — десятикласники Люд
мила Невінчана, Світлана 
Агеєна, Олексій Чорноіван, 
дев’ятикласниця Ліда Со- 
пільвяк, восьмикл аспн к 
Олександр Маслюк (Ново- 
миргородська середня школа 
№ 1), дев’ятикласники Олек
сандр Глімбовський та Сергій 
Шаляпін (Капітанівська се
редня школа) та восьми
класниця Катя Мельниченко 
(Кам’янецька восьмирічна 
школа). Вони захищатимуть 
честь Новомиргородського 
району па обласній олім
піаді.

Напружена зараз пора у випускників Кіровоградського 
технікуму механізації сільського господарства •— вони 
готуються до захисту дипломних проектів. Завтра перші 
дипломники стануть передекзаменаційною комісією. А поки 
що остання консультація.

На фото: викладач (другий зліва), В. Г. Шаманський 
дає останні поради студентам М. Хлнстуну, В. Морозу та 
М. Сергєепу, Фото р, ІВЧЕНКОВД.

—.... — „МК“ на „Червоній зірці“
Комсомольська організація ордена Трудового Червоного Прапора заводу 

сільськогосподарського машинобудування «Червона зірка» посідає на Кірово« 
градщині чільне місце по кількості членів ВЛКСМ. Вона являє собою тісно згур
тований, бойовий загін молодих робітників і робітниць, які демонструють щоден» 
но приклад високосвідомого, відповідального ставлення до праці, гаряче праг« 
нення якнайкраще втілити в життя заповіти великого Леніна, 100-річчя з дня на» 
родження якого скоро відзначатиме все прогресивне людство.

Зараз комсомольці «Червоної зірки» несуть ударну Ленінську трудову вах
ту. Великі виробничі завдання вирішуватимуть вони в останньому році п’ятирічки. 
! найголовніше з них — це разом з усім колективом виготовити до кінця року 
87500 посівних машин.

Редакція нашої газети відкриває нову рубрику — «МК» на «Червоній зірці». 
Під нею друкуватимуться різножанрові матеріали на теми: підвищення продук
тивності праці, зміцнення трудової дисципліни, шефство комсомольців над ос
воєнням нових машин, наукова організація праці, місце молодого спеціаліста в 
колективі, поліпшення умов праці, побуту, навчання і відпочинку молодих 
виробничників.

Редакція сподівається, що авторами цієї рубрики стануть комсомольські ак
тивісти, молоді робітники, інженерно-технічні працівники, конструктори і раціо
налізатори, економісти — всі, хто прагне, щоб добрі справи комсомоли «Черво
ної зірки» примножувались щодня.

Непокірне русяве пасмо 
впало на чоло. Очі 

увалиш і зосереджено слід
кують за маленькою заготов
кою, що за хвилину станс 
відшліфованою д е т а л л ю. 
Здається, юнак і машина 
злилися о єдиному ритмі. 
Поворот рукоятки — і слух
няно змінився розмір оброб
ки. Швидко летять хвилини. 
Двадцять, двадцяті, п’ять, 
тридцять...

— Готово, — тримаючи п 
руці новеньку маслянку, го
ворить Петро Поповкін.

А за сусіднім верстатом 
клопочеться Станіслав Гаса- 
пси ко. Невдовзі і він підніме 
руку на знак закінчення ро
боти.

Йде конкурс майстерності 
молодих робітників заводу 
«Червона зірка» на кращого 
токаря. Члени жюрі уважно 
слідкують тут же, біля вер
статів, за кожним рухом 
претендентів на почесне зван
ня. Не відриває погляду від 
секундоміра начальник бю
ро відділу праці і зарплати 
П. !. Ямпольський. 1 хоч 
конкурс проходить в ремонт
но-механічному цеху під час 
зміни, та товариші по роботі 
щиро «боліють» за Петра 
Поповкіна. Адже під нього 
залежить зараз і престиж

БЕЗ ПРАВА НА БРАК
їхнього цеху. Та, як кажуть, 
вдома й стіни допомагають.

— Тридцять одна хвилина 
п’ять секунд, — не прихо
вуючи задоволення, клацнув 
секундоміром Павло Івано
вич Ямпольський.

А член жюрі старший 
контрольний майстер В. ЛІ. 
Лахман пжо прискіпливо пе
ревіряв розміри щойно одер
жаних частин маслянки. Всі 
одинадцять вимірів відпові
дають кресленню. Новенька 
деталь ще переходить з рук 
в руки, а майстер цеху В. І. 
Сидоренко вже поздоровляв 
Петра Поповкіна з перемо
гою.

Серед чотирьох кращих то
карів заводу він перший впо
рався з завданням. Замість 
45 хвилин, потрібних для 
виготовлення штемферної 
маслянки, Петро затратив 
всього 31,5 хвилини. Нелег
кою була ця боротьба. Кон
курентами Петра виступили, 
хоч і молоді, але досвідчені 
майстри: Павло Стельмашу« 
і Григорій Мамонов з ін
струментального цеху. Ста

ЛЕНІНСЬКІ

П’ЯТНИЦІ

В нашому районі встановилась добра традиція — відмічати 
ленінські п’ятниці. Таких святкових п’ятниць було вже де
кілька. На останній з них колгоспники села Піщаного Вроду 
зустрілися з працівниками побуткомбінату.

Виступив завідуючий відділом пропаганди і агітації рай
кому КП України В. Г. Осетров. Це була розповідь учасника 
поїздки по ленінських місцях про місто Ульяновськ, про ре
волюційну діяльність В. і. Леніна. Потім своїм шефам — 
працівникам побуткомбінату доповідали піщанобрідці про ус
піхи в праці.

А після — цікава і захоплююча художня частина: гуморес
ки, вірші, пісні і танці... Учасники зустрічі продемонстрували 
ііє тільки свою майстерність та здібності, але принесли в ду
шу кожного бадьорий настрій, насолоду й радість.

' В. ГУДЗІ КЕВ114.Д о бр о вел н чк і вськ 11 її р айон.
ВІК — 102 РОКИ

Марії Денисівні Воробйовін 102 роки. Живе вона в нашо
му місті. Доля не пестила жінку ні щасливим дитинством, ні 
безжурними роками молодості.

Дочка багатодітного робітника (в сім’ї було десятеро ді
тей) Марія Денисівна з ранніх років відчула, що таке го
лод і холод. «Освіту» здобула в наймах, де навчилась раху
вати до двадцяти, бо хазяї їй платили 20 копійок в день.

Хвиля Великої Жовтневої революції винесла жінку на світ» 
лий і широкий шлях майбутнього. Тоді вперше Марія Дени
сівна відчула себе справжньою людиною.

Цей шлях перетнула чорними руїнами Велика Вітчизняна 
війна. М. Д. Воробйова потрапила у фашистський концтабір 
у Фінляндії. Проте вижила. Знов повернулася в наше місто.

— І ще не збираюсь вмирати, — посміхається Марія Дени
сівна і замріюється, — а от би років С0—70 скинула б із задо
воленням.

Пам’ять найстарішої жительки Кіровограда добре зберегла 
події багаторічної давності', а серце •— добру і щиру усмішку,

П. ШЕЛЕСТОВ, 
інструктор-контролер 5 пере
писного відділу.

м. Кіровоград.

ШЕФИ — ПІОНЕРИ
Піонери п'ятого класу Лозуватської СШ взяли шефство над 

молодняком молочно-товарної ферми Лі 2 колгоспу імені 
Фрунзе. Діти охоче розносять корми, напувають маленьких 
телят молоком, стежать За чистотою в приміщенні.

Комсомольці восьмого класу не тільки допомагають в ро
боті тваринникам, а іі часто підміняють їх.

В. П РАСО В, 
організатор позакласної та поза
шкільної роботи Лозуватської 
СШ.

 Ульяновський район.

———————————

КОНКУРС 
МАЙСТЕРНОСТІ
МОЛОДИХ
РОБІТНИКІВ

Ціна 1 кой,к

ніслав Гасаненко з цеху ме
ханізації і верстатобудуван
ня. Справжній поєдинок за 
кожну хвилину розгорівся 
між Петром Поновкіннм і 
Павлом Стельмащуком. Ад
же Павло йсодноразовий 
учасник таких конкурсів. 
І тим радіснішою була пере
мога для Петра над достой
ним конкурентом.

А о сусідньому Інструмен
тальному цеху днем пізніше 
пройшов конкурс на кращого 
фрезерувальника. Умови цих 
змагань були надзвичайно 
важкими: кожний учасник 
одержав лише по одній заго
товці, що означало — кон
курс без права на брак.

Два дні члени жюрі Інже
нер інструментального цеху 
К. О. Баронін, завідуючий 
техбюро цеху О. І. Тімошин, 
начальник бюро праці 1 зар
плати Б. П. Тарасенко, на
чальник бюро цехового конт
ролю Є. С. Богачнк готува
лися до цього конкурсу. Пі
дібрали деталь, яка відпові
дала за складністю і часом 
умовам змагання та розряду 
його учасників. Підготували 
техдокументацію і креслення. 
Спеціально для цього кон
курсу виготовили чотири 
фрези.

Об с------ -  ,
ранку до верстатів 
двоє: Валерій Радіонов 
член _______
діжної бригади верстатників 
Павла Дорошенка і Олек
сандр Ушаков з цього ж 
цеху. Сили дещо нерівні. 
Валерій має вже п’ятирічний 
стаж роботи, його товариш 
працює лише третій рік. Не 
складає труднощів для Ва
лерія і читання креслень, бо 
він навчається на четверто
му курсі Кіровоградського 
інституту сільськогосподар
ського машинобудування. Та

не відчувається майже ні
якої різниці в прийомах і 
темпах роботи двох фрезе
рувальників, колв вони ви
йшли на старт конкурсу. 
Навилки, у більш досвідче
ного Валерія від хвилюван
ня раптом зламалися три 
фрези підряд. Здавалося, 
вже втрачені дорогі хвилини 
і переможе Олександр, та 
досвід ще ніколи не підво
див — Валерій впевнено на
здоганяє упущене і першим 
закінчує виготовлення мат
риці. 39 хвилин 23 секунди 
замість 42 хвилин — зафік
сували стрілки секундоміра.

— Бажаю успіхів на рес
публіканському конкурсі, — 
тепло вітає переможця голо
ва жюрі інженер інструмен
тального цеху К. О. Баронів» 

А через кілька днів кра
щий токар Петро Поповкін і 
кращий фрезерувальник за
воду Валерій Радіонов ви
борюватимуть ці звання на 
республіканському конкур
сі, присвяченому 100-річчю з 
дня народження В. І. Лені
на, який відбудеться в місті 
Запоріжжі.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Навіть паніввідкриіий рот 
говорить про напружену 
зосередженість. Ще кілька 
хвилин — і комсомолець 
Петро Поповкін (на фото 
вгорі) буде визнаний кра
щим токарем заводу.

До точності в мікрони звих 
аа п’ять років Валерій Ра
діонов. Але зараз він хви
люється. ик на першому тех- 
екзамені. Вирішується: бути 
чи не бути йому кращим 
фрезерувальником серед мо
лодих червонозорівців.

Фото О. КОБЦЯ.

одинадцятій годині
стали

комсомольсько-моло-
Зрнгади верстатників 
Дорошенка і Олек- 

Ушаков

НА ДОПОМОГУ
ВИВЧАЮЧИМ ТЕЗИ ЦК КПРС

У залах Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. 
Короленка відкрито виставку книг на допомогу вивчаючим Тези 
ЦК КПРС «До 100-річчя з дня народження Володимира Ілліча 
Леніна».

На виставці експонуються література про життя і діяльність 
великого вождя трудящих, документи міжнародної Наради ко
муністичних і робітничих партій, книжки про успіхи в господар« 
ському і культурному будівництві в СРСР та інших соціалістки» 
них країнах. (РАТАУУ
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„Молодив комунар“ 1
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|ГЯ РИЫГАЛИ подруги, одноліт- 
ни шістнадцятирічні. Веселі, 

безтурботні. Надумали в місто 
податись. От і до Каті завітали:

— Поїхали з нами. В місті люди
ною будеш, шануватимуть усі. А 
тут що? Ні люди тебе, ні ти людей 
Не побачиш!

— А я, дівчата, матері хворої 
не залишу. Та й відносно людей 
Неправильно ви думаєте. Хто-хто, 
а вони завжди вірно оцінять того, 
хто працю любить.

В людей молода свинарка Кате
рина Сиволап вірила. Бо ж не раз 
Доводилося відчувати їхню підмо
гу. Засмучувало в роботі інше. До
глядала вона разом з іншими сви
нарками чималу групу відгодівель- 
ного поголів’я свиней. І працюва
ли неначе всі добре, і корми були 
якісні, а от результати роботи не 
утішали. Прирости в одні місяці 
ледь-ледь сягали планових, в ін
ші ж зовсім були низькими.

— Стадо не поділене на вікові 
Групи. Тому й виходить, що менші 
і слабші тварини корму зовсім 
мало дістають. І як наслідок, не 
прибавляють у вазі, — пояснив 
Зоотехнік колгоспу.

— То давайте поділимо на гру
пи, — першою обізвалась на те 
Катя.

— А хто візьме собі групу З 
£тих малих та худих? Хто? — по
висло в повітрі запитання.

Катерина тільки хвилю вагалась,

а потім, коли побачила, що подру
ги по роботі згодні й по-старому 
працювати, заявила: «Я візьму».

Не думала Катя, що в перший 
день роботи так розгубиться. Гля
нула на свою групу, а поросята — 
те, як кішка, завбільшки, а те й за 
рукавицю менше. Ледь не дві сот-

ДЕЛЕГАТИ
КОМСОМОЛЬСЬКИХ З’ЇЗДІВ

ЗНАЙШЛА
ЩАСТЯ
ні таких. Як починати з ними? Без
порадно застигла посеред примі
щення.

— Бачу, Катю, що за нелегку ти 
справу взялась, — вивів із забуття 
голос старшої свинарки Олек
сандри Петрівни Сало. — То й хо
чу тобі в дечому порадити, допо
могти. Як ходити біля свиней, ДОС
ВІД маю.

В перші дні з допомогою стар
ших, а потім уже й сама Катя по
ралась біля групи. Найраніше на

ферму прибіжить, біля кожного 
поросяти поклопочеться, щоб воно 
і сите й чистеньке було.

По показниках добового при
росту групи Катя Сиволап в 1968 
році йшла в числі середніх. А ми
нулого року вийшла в передові. 
Результати роботи комсомолки 
були найкращими на фермі. Річ
ний показник середньодобового 
приросту свиней в групі, яку до
глядала Катя Сиволап, склав 802 
грами. За рік з її групи продано 
державі 320 голів свиней вагою по 
110 кілограмів. Причому собівар
тість кожного центнера свинини на 
7 карбованців нижча планової.

Від першого дня роботи на сви
нофермі два роки промайнуло. За 
цей час Катя стала всіма шанова
на в селі людина. Ім’я комсомолки 
Катерини Сиволап занесено до 
Книги трудової слави колгоспу. Та 
й не тільки село шанує молоду 
трудівницю. Катя була делегатом 
XVI обласної комсомольської кон
ференції, на якій її обрали на 
XXI з’їзд ЛКСМУ.

У Каті нові мрії, нові плани. В 
цьому році вона зобов’язалась 
досягти 900-грамового показника 
добового приросту свиней. І в тех
нікум сільськогосподарський на 
заочне відділення вступити.

М. ОПРИШКО.
Ловгородківськиіі район, 
колгосп імені Калініна.

Закінчення
героїчного
літопису

■ ДУМИ в Скалеве, під багатьох своїх спів- 
* бесідників чув: «Нічого особливого там не

має». «Даремно дертися в ту нерозвідану глу
хомань» і навіть: «Виїжджає молодь звідти».

Але коли я прибув туди, виявилось: «не- 
розвідаиа глухомань» — цс сучасне село з 
лікарнею, відділенням зв’язку, електрикою. 
Щодо слів про виїзд молоді, кинутих одним 
з моїх супутників, то іі вони не підтверди
лись. Комсомольська організація колгоспу, в 
якій налічується 43 члени, разом з педаго
гічним колективом Скалевської школи веде 
велику роботу, щоб виховати у хлопців та 
дівчат любов до землі, до свого села.

Правління теж добре дбає про молодь. Во
но створює для неї всі умови. Той, хто, за
кінчивши десять класів, бажає продовжувати 
освіту, їде навчатися за направлениям кол
госпу. а, набувши кваліфікації, повертаєтьсяКомсомольський почерк

Наш.і Дуся — гак ласкаво ііаміваюіь її в ІІовоархаїїгсльському відді
лі соціальною страхування, де вона працює бухгалтером. Тільки в мину
лому році Дуся заочно закінчила Одеський фінансовий технікум, а вже 
готується продовжувати навчання. Товариші но роботі обрали її проф
групоргом. У комсомольській організації вона завжди стає ініціатором 
добрих справ.

На знімку: «вдокія МАКОГОН.

працювати в село. Зараз лікарем тут Галина 
Храпунова. В минулому вона студентка Дні
пропетровського медичного інституту, кол
госпна стипендіатка. Таких прикладів можна 
навести багато. 1 тепер чимало недавніх ви
пускників вчаться у різних учбових закладах 
за рахунок колгоспу. Так, у Голованівському 
і Гайворонському профтехучилищах набува
ють механізаторської спеціальності вісім ком
сомольців.

Почерк колгоспних комсомольців впізнаєш 
зразу — вони там, де важче.

За колгоспний автомобільний транспорт від
повідає Михайло Пузир. Він добре налагодив 
роботу колективу. Про молодого завгара ка
жуть: «.Михайло на своєму місці».

«Шофер Володимир Діденко не знає вто
ми» — чув про їй.ого від товаришів.

Не відстають від хлопців і дівчата. На
приклад, Ніна Шостак, ставши на трудову 
стоденну вахту, взяла підвищені зобов’язан
ня надоювати від кожної корови щоденно по 
10 кілограмів молока. Зобов’язання не з лег
ких. Але комсомолка з честю їх виконує.

Завдяки активній участі комсомольців у 
будівництві вже відчинив свої двері дитячий 
садок і значно наблизився день, коли учні ся
дуть за парти нової двоповерхової школи.

Про все це мені розповіла Раїса Шостак — 
секретар комсомольської організації. Вона 
запропонувала мені відвідати заняття політ- 
гуртка «Наш Ленінський комсомол», який 
веде вчитель історії Григорій Данилович Вла
сюк. Запросила І на репетицію колгоспного 
хору, що. до речі, вдало виступив на огляді- 
фестнвалі в Кіровограді.

М. ЛИТВИНЕНКО.

с. Скалеве 
Новоархангсльського району.

Фото В. СУСЛЕНКА.КАТЕГОРІЇІКІНШСТОРІЇ
РЕПЛІКА 
ЗА ЛИСТАМИ 
ЧИТАЧІВ

До редакції надіслали листа подруги Люба 
Смог.тяк і Людмила Чирва. Дівчата вирішили 
поділитись досвідом, як... зіпсувати собі на
стрій і дозвілля. Виявляється, це робиться ду
же просто. Треба тільки купити за п'ятдесят 
копійок квиток па фільм кінотеатру «Мир».

Так, авторки згадують той день, коли вони 
вирішили подивитись кінокомедію «Каріме». 
іцо демонструвалась в «Мирі». Сеанс почався 
трохи незвичайно. Кілька разів переривалась 
стрічка, а потім почалось «німе» кіно. Кіноме
ханік вирішив піднести глядачам ще один 

.«сюрприз» і прокрутив ще раз одну й ту са
му частину.

До речі, дався втямки цей кінотеатр і інже- 
перу-конструктору ДСКТБ посівних машин 
С. Німоту. Ще б пак! Відвідавши чотири рази 
цей кінотеатр, він незмінно кожного .разу бачив 
кіноролнк із фільму «Ангел в тюбетейці» і 
сміявся до сліз. Та й як'тут не сміятись, коли 
дирекції кінотеатру й на думку не спадає, іцо 
глядачі не йдуть па один і той же фільм по 
3 — 4 рази.

Знайомлячись з цими листами, я пригадав 
факт теж не вельми приємний, пов’язаний із 
кінотеатром «Хроніка». Під час одного вечір
ньою сеансу перервалася стрічка. Потім зник 
звук. На обурення глядачів працівниця кіно
театру спокійно сказала:

— Чого ви репетуєте? У пас майже всі ху
дожні фільми другої або третьої категорії.

Ну що ж. цілком ймовірно; Але тоді вини
кає слушне запитання: чому в такому разі 
квитки на вечірні сеанси в «Хроніці» продаю
ться за нормальною категорією (а саме піт ЗО 
до 50 копійок)?

І ще одне, якої категорії фільм «Микола 
С.іічепко?»

В. ГОНЧАРЕНКО.
м. Кіровоград.

Бід редакції: Сподіваємось, що дирекція 
згаданих кінотеатрів відгукнеться на цю реплі
ку, а заодно і дасть відповідь на порушені

Впйшив останній, третій то.,
вітчизняній ВІЙНІ “нрішальних боїв І завій*
^«"Й’нноїТ’нХЙг нГ«нІІ Рад««<.кого Союзу проти 

визволення України, 1І0^азу^*^” частинам нашої армії.
” з“часВвійш«Тпартйзани відтягували на себе майже 10 про
центів військ ворожої армії. укоаїнські фронти доби;

:л-.. $ л
шення прориву було введено в оій ■> :’5ТООВЗ
мію пі і командуванням генерала П. О. Ротмістрова.

В ніч на 7 січня 29-й танковий корпус вийшов на південну околицю Кіровограда. Радянські війська, . I
півночі, обійшли місто з північного зах°?у 2 Ржопсток? бої 
ні шляхи підступу ворога на захід. 3«язамся жорстокі бо, 
за Кіоовоград — важливіш вузол шляхів і обласний ц<?нлр. 
Вранці 8 січня 1944 року радянські війська зламали опір шГ- 
рога і визволили Кіровоград від окупантів.Р В результаті кіровоградської операції ворог був в»Л«ину 
тин від Дніпра на 40-50 кілометрів. Радянські війська вилЩ 
ннлися в оборону противника і створили загрозу флангам 
Корсунь-Шсвчсііківського угрупування фашистських військ, 
Корсунь-Шевченківськнй виступ обороняли 9 ПІХОТНИХ ДИВІЗІЙ 
противника. _ . „ля„,,гУ районі Кіровограда розташувались 5 танкових і в районі 
Умані 8 танкових і 2 піхотні дивізії ворога.

Отже перш ніж почати наступальні операції на Правобе
режній Україні. Червона Армія повинна була ліквідувати 
Корсунь-Шевченківське угрупування ворога.

24 січня 4-а гвардійська 1 53-я армії 2-го Українського 
фронту почали розвідку боєм. Зранку 25 січня перейшли у 
наступ головні сили. В середині дня у бій було введено 5-у 
гвардійську танкову армію. її перший ешелон — 20 і 29 таїь 
кові корпуси під командуванням генералів І. Г. Лазарєва та 
1. Ф. Кириченка у взаємодії з частинами 53-ї армії — за В го
дин напруженого бою просунувся на 18—20 кілометрів. До 
кінця дня 25 січня 29-й танковий корпус наблизився до сел(1 
Тишківкн, 20-й танковий корпус — до села Капітанівки. Про
довжуючи наступ у напрямі Лебедина, Шполи, Кримкн з мс
тою відрізати ворожим військам шляхи відступу.

В районі Звепигородкн танкові частини 1-го і 2-го Україн
ських фронтів повинні були з’єднатися і зімкнути кільце 
оточення Корсунь-Шевченківського угрупування противника.

20 січня іітлерівське командування, яке вже зуміло визна
чити справжній напрям головного удару військ 2-го Україн
ського фронту, негайно перекинуло з Кіровоградського 
прямку свої танкові дивізії, створило досить сильне угрупо
вання і 27 січня завдало контрудару трьома танковими диві
зіями від Новомнргорода на Оситняжку.

Війська лівого крила 1-го Українського фронту вранці 
26 січня після 30-хвилинної артпідготовки з північного заходу 
перейшли у наступ па Звенигородському напрямку. Долаючи 
перший опір противника, рухомий загін 6-ї танкової армії, 
яким командував генерал М. І. Савсльєв у складі 6-ї танко
вої бригади самохідного артилерійського полку і мотострі
лецького батальйону, прорвався вперед і стрімким кидком 
опівдні 28 січня у іосяг Звенигородки, де з’єднався з 20-м кор
пусом 2-го Українського фронту.

Таким чином, оперативне оточення Корсунь-Шевченківсько- 
го угрупування противника було завершено.

♦ :•«Ф
У кинзі також значне місце відводиться допомозі трудящих 

фронтові.
Видатні перемоги Червоної Армії, вигнання німецько-фа

шистських загарбників за межі нашої Батьківщини виклика
ли величезну радість 1 морально-політичне піднесення ра
дянських людей.

У багатьох районах Кіровоградської області проводилось 
збирання коштів на створення танкової колони «Кіровоград
ський комсомолець». За короткий час у визволених областях 
республіки у фонд оборони було зібрано багато грошей. 
Тільки трудящі Кіровоградської області внесли 49 мільйонів 
карбованців.

Всього у фонд оборони трудящі Української РСР з особис
тих заощаджень внесли 859 мільйонів карбованців (crop 63). 

Крім грошей, населення республіки віддавало в фонд'обо
рони коштовні речі, продовольство, теплий одяг. Колгоспники 
Кіровоградської області передали до продовольчих фондів 
»480 тисяч пудів хліоа, 1072 тисячі пудів картоплі

Збирання коштів на озброєння Червоної Армії, продоволь
ства і одягу для неї було яскравим прояпом любові радян
ських людей до своєї Вітчизни.

Широко розповідається в книзі про грандіозні наступальні 
операції Іервоної Армії в 1944 році, виконання яких забез
печило повне вигнання фашистів з радянської земМ 1944 пік приніс повне визволення Радянській УкраїШ Р
v:,, »заб«0ДИ 3 частинами Червоної Армії вези бої наКіровоградщпні партизани у смузі наступу військ tX Укра
їнського фронту, самовіддано виконували бойові завдання 
командування. На початку січня 1944 року Хецько-^шист- 
СЬКІ пінська ОТОЧИЛИ в ЛІСІ ХОЛОЛНИІІ Un Іх'їічглтчл -*паст, парти,а,н„ SS
І. М. Боровікова і загін, яким командував П А Дубовий

тилів противника. пунктів, вели активну розвідку
чисельністю 'кю чотовії?протягом" nnr“ заго,*у «Буревісник» 
противником У сечі Тпжие Гіі?™пл°СЬМН ГОд,,м ве-1а 6ІЙ 3 
бою було знищено 116 фашистів Рззхпп?ГО райопу у «ьому 
2 міномети. фашистів, захоплено б кулеметів і
ФорсупаннГпївденного‘ Бугу “парїизЙи зї^0"0' Лрмії "Р" 
лерівцям зруішуват ■ перенпаву чепЛ загону не дали гіт- 
шистських «факельників» З цукрові за в«™’ в6среглн в1д «Ін
станції Гайворон, ю млннів ? пя ■ • ’ ,алІЗННЧ»с Лс»0
(стор. S3). ряд ’HU1HX підприємств
в«-політлчноїКроботн пїдп7тьннків3іаГпзптЮЄТІ;СЯ ?освія маС0‘ 
точна робота комуністичного * пі-ті^?рТ,,зан,в* Масово-полі- 
етапі війни набула ще більшого ппД™ завеРШальному
иана дальшому'розвитку псі- <Ьоп»?ЗМаХу 1 §ула підпорядко- 
окупантів. їй надавалося не м№птДаР?АН<>ї боротьби нроій 
Діяльності. нс мсншого значення, ніж боновій

гу висвітленню Інтернаціональної "Phoct"’h,™‘1"|B вслнк>’ Ува' 
чі у боротьбі проти Фашистськії? І,ародів Різних кра-радпнськимн людьми Хт7ХенЛ» Пліч-о-пліч з
Ків на окупованій території республікШИстських загарбни- 
словацькі, чеські, угорські, румунськ? м ?ЯЛИ поаьські' 

Велику роботу ПО розкладу pvmvhckJLv ЄЦЬ? ант«фашнстн. 
тни вели підпільні організацій K ni та Італ»’ських час 
(стор. 122). Внаслідок цього пи«* .Л Р- 8Огралської області 
відмовлялися їхати па фрон?УМІнялн Ja ,тал1йські солдати 
боєприпаси на харчі. ’ ,яаи у населення зброю та

(Закінчення на 4-й стор.).

німецько-фа-
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ДРУЖБИ
Позаду залишились десятки 

кілометрів шосе, яке прорізало 
пожовклі рисові поля. Дорога 
поступово Піднімалася вгору, 
плавно звиваючись між схилами 
зелених Гір. покритих густими 
англями. Десь внизу маячить 

на стрічка річки Тяй. її наз* 
6у знає вся країна. Тут, недале
ко від міста йєнбай, споруджує- 
гься найбільша в ДРВ гідро
електростанція «Тхакба».

Біля прорабського пункту нас 
зустрів секретар парторганізаціТ 
будівництва Нгуен Сионг.
- Наш гідровузол будується 

за проектом радянських друзів, 
працівників Інституту «Бакгідро- 
fHej^flOeKT», — пояснює він. 
ел \хГлланоМ ГЕС повинна була 
іатп перший струм ще в 1963 
році. Проте цьому перешкодила 
повітряна війна, розв’язана аме
риканськими агресорами. Бомби 
з клеймом «зроблено в СШАэ 
рвались все ближче до Тяй. 8 
червня 1966 року був здійснений 
перший наліт на споруди... Важ
ко, звичайно,доводилось нам. Та 
люди не падали духом. Будів
ництво бетонних об’єктів дове
лось зупинити. Ночами прн світ
лі факелів мн демонтували ме
ханізми і устаткування І надій
но ховали їх у джунглях. Та 
продовжували діяти кар’єр, 
деякі інші виробничі дільниці, 
які забезпечували потреби обо
рони і народного господарства. 
Зараз роботи відновлені повніс
тю. Пущений в експлуатацію 
бетонний завод. У серпні мину
лого року, уже після припинен
ня бомбардувань, був змонто
ваний перший енергоблок.

Справи на будівництві йдуть 
жваво. У котловані, біля ниж
нього б’єфу, трудиться бригада 
молодих робітників.

— Пашо будівництво справед
ливо називають молодіжним, — 
пояснює Бе. —• Праця декількох 
юнаків І дівчат вкладена у всі 
об'єкти «Тхакбу». Хороша росте 
зміна!

Цю високу оцінку особливо 
приємно слухіти ВІД одного з 
найстаріших гідробудівників 
ДРВ. На спецівці ветерана по
блискує золотИсто-голубий зна
чок з написом «Ленінський 
Дніпробуд».

— Чого подарували радянські 
коли я перебував у 

СРСР. — пояснює Бе. — Група 
в’єтнамських гідротехніків, яку 
я очолював, вивчала їх досвід 
протягом двох років — це було 
в той час, коли нам довелось 
зупинити основні роботи на Тяї. 
Ми побували на багатьох елект
ростанціях, у тому числі на Са
ратовській, Дніпрогесі. Для ме
не ця поїздка мала особливе 
значення, Я зустрівся з старими 
друзями, з якими довелось ра
зом працювати на будівництві 
енергетичних об’єктів у себе на 
батьківщині.

В'єтнамських І радянських 
гідробудівників зв’язує даііня 
дружба. З самого початку бу
дівництва тут працює велика 
група монтажників із СРСР. 
Сионг високо оцінює їх внесок у 
спорудження «Тхакбу»

— Радянські спеціалісти — 
прекрасні товариші і робітники. 
— говорить він. — Вовн муж
ньо переносили разом з нами 
тягар повітряної війни. Зараз 
їхніх в'єтнамських учнів можна 
зустріти і на бетонному заводі, і 
на кср’єрі, і на інших дільницях. 
Вони не тільки хороші настав
ники, але Й допомагають парі 
своїм прикладом правильно ви
ховувати робітничий колектив. А 
не д'гже важливо. Адже «Тхак
ба» лі-дна з найбільших будів
ництву країні. У ці дні в нас га
ряча пора: скоро розпочнемо 
перекривати русло. Цю подію 
ми присвячуємо 100-річчю дня 
наводження Леніна.

Пройде небагато часу, і Тяй 
почне працювати на молоду рес
публіку

В. НІКОЛЬСЬКИЙ, 
Б. ШУМЄЄВ. 

власкори А ГІН.
Ханой

ІМ'Я Леніна часто чуєш у В’єтнамі.
* Воно вимовляється в цій країні з 

глибокою любов’ю і великою повагою.
У провінції Хатінь я недавно відвідав 

школу, йшов звичайний урок. Учитель
ка викликала дітей до дошки, і вони 
читали вірші про Леніна, про Жовтневу 
революцію. Через які суворі випробу
вання пройшов в’єтнамський народ, че
рез які жорстокі тортури і покарання 
пройшли в єтнамські революціонери, 
щоб дати своїм дітям сьогоднішній 
день, коли можна так вільно вимовляти 
дороге ім’я — Ленін!

Поїздка в Хатінь була особливо 
пам’ятною тому, що я побував на бать
ківщині відомого в’єтнамського револю
ціонера Чан Фу, який багато зробив 
Для створення партії в’єтнамських ко
муністів. У 1930 році — в рік створення 
Комуністичної партії Індокитаю (нині 
Партії трудящих В'єтнаму) — Чан Фу 
був обраний Генеральним секретарем 
Центрального К«>МІТЄТУ цієї партії. Жит
тя Чан Фу — це боротьба за перемогу 
в’єтнамської революції, цс подвиг ви
значного бійця-ленінця.

...На березі мальовничої річки Ла 
розташована община Дикшон. З того 
Часу, коли тут жив Чан Фу, нас відді
ляють десятки років. За цей час багато 
сталося змін у рідному селі Чан Фу і в 
усій країні. Давно народ взяв владу в 
свої руки. На землі, звільненій від 
французьких колонізаторів, у мирні ро
ки були зібрані великі врожаї рису, 
збудовані школи, заводи, лікарні. Та 
вороги надумали зруйнувати Демокра
тичний В’єтнам, його соціалістичні за
воювання. На цю землю обрушнлнсь 
американські бомби і ракети. В общині 
Дикшон зруйновано близько половини 
селянських будинків. Чудом уцілів бу- 
дниок-музей Чан Фу. Експонати музею, 
як розповідав мені двоюрідний брат 
Чан Фу, вивезені в безпечне місце.

Про життя Чан Фу написано багато 
цікавих спогадів, статей. Знайомлячись 
з цими матеріалами, ведучи бесіду з 
ветеранами в’єтнамської революції, від-

23 ЛЮТОГО РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ТИЖДЕНЬ ДРУЖБИ І СОЛІДАРНОСТІ РАДЯНСЬКОЇ
І В’ЄТНАМСЬКОЇ МОЛОДІ.

ЦЕЙ ВИПУСК ПРИСВЯЧЕНИЙ ГЕРОЇЧНОМУ В'ЄТНАМСЬКОМУ НАРОДУ.

Загартовані 
в боях

«Всяка революція чогось 
варта, коли вона вміє захища
тися»... Правоту цих ленінських 
слів не раз підтверджувало 
життя. Вона переконливо до
казана і всім ходом подій у 
В'єтнамі, починаючи з Серпне
вої революції 1945 року. Май
же дев'ять років мужньо бо
ровся в’єтнамський народ про
ти французьких колонізаторів, 
захищаючи свої завоювання, і 
добився перемоги. Та скоро на 
його свободу замахнулись зно
ву, на цей раз американські 
імперіалісти.

У Південному В’єтнамі спа
лахнуло повстання, яке очолив 
Національний фронт визволен
ня. 15 лютого 1961 року з роз
різнених партизанських загонів 
були створені Народні збройні 
сили визволення Південного 
В'єтнаму (НЗСВ).

НЗСВ включають у себе час
тини регулярної армії визво
лення, партизанські загони, за
гони самооборони в селах і 
бойові групи патріотів, які ді
ють у містах. Загальна чисель
ність цих сил, за даними іно
земної преси, досягає мільйо
на бійців. Вони мають у своє

криваєш для себе героїчні сторінки 
життя цього революціонера.

У 1926 році 22-річний Чан Фу, який 
шукав шляху визволення батьківщини, 
знайомиться з Нгуен Ай Куоком (Хо 
1111 Міном), Він починає вчитися на по
літичних курсах, якими керував Хо Ші 
Мін, читає перші марксистсько-ленін
ські книги і переймає досвід партійної 
роботи.

Хо Ші Мін і ііого соратники розуміли, 
що без створення марксистсько-ленін
ської партії не могло бути й мови про

ЖИТТЯ— 
подвиг

здійснення революції у В'єтнамі. Для 
підготовки кадрових партійних праців
ників було вирішено направити п Моск
ву групу в’єтнамських комуністів, п то
му числі і Чан Фу. У 1927 році Чан Фу 
починає вчитися в Університеті народів 
Сходу, у 1928 році бері) участь у роботі 
VI Конгресу Комінтерну, на якому бу
ли прийняті тези про революційний рух 
у колоніальних і напівколоніальних 
країнах. Чан Фу прагне на батьківщи
ну, у В’єтнам, щоб па місці взяти 
участь у створенні партії ленінського 
типу і на ділі використати знання, 
одержані в Університеті народів Сходу.

У лютому 1930 року комуністичні гру
пи у В’єтнамі об’єднались у Комуніс
тичну партію. Незабаром Чан Фу неле
гально повернувся у В’єтнам. Будучи 
членом ЦК партії, Чан Фу виконував 
велику відповідальну роботу. Цс був 
дуже тяжкий час. коли доводилось дія
ти в умовах глибокого підпілля і най« 
суворішої конспірації. Влітку 1930 року 
Чан Фу перебирається жити на одну із 
спеціально підготовлених «квартир» в

му розпорядженні не тільки- 
сучасну автоматичну зброю, 
але й артилерію, міномети, ра
кети, засоби протиповітряної 
оборони.

Сили визволення створені 
народом і спираються на ак
тивну підтримку народу. Це 
дозволило їм у 1965—1967 рр. 
стримати натиск військ США, 
а за останні два роки успішно 
провести великі наступальні 
операції, в ході яких неодно
разово піддавались одночас
ному обстрілу до 150 і більше 
міст, воєнних баз, таборів і 
штабів інтервентів.

На боці В’єтнаму, який бо
реться, завжди була і буде 
всебічна допомога Радянсько
го Союзу і інших соціалістич
них країн, всього прогресив
ного людства. Ця бойова со
лідарність робить сили патріо
тів непереможними, а мету 
загарбників — недосяжною.

Агресія на Індокитайському 
півострові, яку президент Нік- 
сон назвав «найтруднішою 
війною в історії США», прой
шла декілька етапів. На пер
шому етапі (1961 —1964 рр.) 
вона велась руками сайгон- 
ських солдатів, якими керува
ли американські військові рад
ники і інструктори. Проте ма
ріонеткова армія виявилась не 
в змозі перемогти противника. 
Намагаючись застерегти ката
строфу, США в 1965 році вве
ли в Південний В’єтнам свої 
регулярні війська і приступили 
до систематичних бомбарду

Ханої. Це була маленька кімнатка у 
підвальному поверсі будник? № 90 по 
вулиці Ханг буом тхе нюоп. Будіїндк 
належав французькому чиновнику, який 
разом з сім’єю займав два верхніх по
верхи. Француз і не уявляв, що в під
палі його будинку в’єтнамські служ
бовці ховають одного з керівників ко
муністів, за спійманий якого колоніаль
на охоронна призначила солідну вина
городу.

Ного заарештували в Сайгон) у квіт
ні 1931 року. Французькі колонізатори 
знали, ким був для в’єтнамського на
роду Чан Фу. Озвірілими катуваннями 
попи намагались зломити його волю. 
Три місяці протримали його в темному 
і сирому підземеллі, де Чан Фу оголо
сив багатоденну голодовку. Сили борця 
згасали. Коли ііого перевели в загальну 
камеру, де знаходились інші комуністи, 
Чан Фу уже не міг піднятися на ноги. 
Та до останнього дня — 6 січня 1931 ро
ку — звучав спокійний І впевнений го
лос Чан Фу, Генерального секретаря 
ЦК Комуністичної партії Індокитаю. 
Він говорив товаришам і друзям про 
те, що революція, яка йде ленінським 
шляхом, обов’язково переможе, і тоді 
настане свобода і щастя для народу. 
Останніми словами Чан Фу були: «Збе
рігайте бойовий дух!».

...Я був на батьківщині Чан Фу у 
провінції Хатінь і чув, як у школі на 
звичайному уроці в’єтнамські школярі 
читають вірші про Леніна. Це Ім'я у 
В'єтнамі уособлює свободу І незалеж
ність трудового народу. Досягненню 
цієї мети присвятив своє життя по
лум'яний патріот В’єтнаму, інтернаціо
наліст ленінського загартування Чан 
Фу, пам'ять про якого дорога в’єтнам
ському і радянському народам, які 
йдуть пліч-о-пліч у спільній революцій
ній боротьбі.

С. ЛФОНІН, 
кореспондент ТАРС.

Ханой,

вань території ДРВ. Розпочав
ся другий етап війни, який по
тягнув за собою безперервну і 
довготривалу ескалацію воєн
них дій. В результаті чисель
ність військ інтервентів була 
доведена до 540 тисяч солда
тів, яких підтримували більше, 
ніж 5 тисячами літаків і верто
льотів. Майже за чотири роки 
повітряної війни проти ДРВ 
авіація США здійснила 170 
тисяч бойових вильотів, ски
нувши більше 2,5 мільйона 
тонн бомб і 100 тисяч тонн 
напалму.

У 1968 році, однак, став 
очевидним провал політики 
ескалації. Вся вогнева міць 
Пентагону, відзначала газета 
«Крісчен сайєнс монітор», «ви
явилась неефективною проти 
Північного В’єтнаму і В'єткон- 
гу, навіть коли до неї були до
бавлені значні людські сили». 
США були змушені припинити 
бомбардування території ДРВ 
і погодитись на скликання чо- 
тирьохсторонньої наради по 
В’єтнаму.

Та до літа 1969 року ще 
більш різко визначилась без
перспективність намагань агре
сора змінити воєнне станови
ще в Південному В'єтнамі на 
свою користь і нав'язати в’єт
намському народу свій диктат. 
Вашінгтон став також перед 
фактом небувалого розмаху 
антивоєнного руху в самих 
США і наростання руху про
тесту в усіх кінцях планети 
проти «брудної війни». В цій

ПОЧИН
КХОА

Великих результатів у ви
конанні виробничих планів 
добиваються трудівники Де
мократичної Республіки В'єт
нам. В країні добро відомо 
ім’я передової робітниці 
Нгуен Тхі Кхоа із держгоспу 
Танчао в провінції Туєпку- 
анг. За одну зміну вона зби
рає в середньому по 100 кі
лограмів чаю. а в окремі 
дні — по 300 кілограмів. 
Кхоа має намір дотриматись 
твого зобов’язання — зібрати 
за нинішній рік 25 тонн чию.

Почни Кхоа — ефективно 
використати робочий час для 
підвищення продуктивності 
праці — наслідували багато 
робітників держгоспу Танчао 
і багатьох інших державних 
господарств ДРВ.

В районі Віньлїиь, який 
розташований на сімнадця
тій паралелі и дсржгоспі 
«Куєттханг» і який спеціалі
зується па вирощуванні чор
ного перцю, трудиться кому
ністка Ле Тхі Кань. її нази
вають майстром своєї спра
ви: раніше за зміну Кань 
збирала по БО кілограмів 
перцю, тепер її особистий 
рекорд дорівнює 135 кілогра
мів.

Все більшу славу в країні 
завойовують апельсини держ
госпу «Каофопг» у гірській 
провінції Хоабіпь. Річний 
план розширення плантацій 
цитрусових- перевиконаний 
тут па 10 процентів.

З кожним роком у Демо
кратичному В’єтнамі збіль
шується виробництво нату
рального каучуку. У цьому 
заслуга держгоспу .«ФусОп», 
де, за результатами минуло
го місяця, робітники иа 15 
процентів перевиконали план 
видобутку латексу.

В залежності від районів 
розташування держг о с п и 
ДРВ займаються також ви
рощуванням інших цінних 
культур — арахісу, джуту, 
кориці. ТЮТЮНУ і Ін.

(ТАРС).

обстановці уряд Ніксона вдав
ся до маневру, який одержав 
назву «в’єтнамізація». Мета 
«нового» курсу — продовжу
вати війну, зробивши її «більш 
□ иносливою» в очах американ
ців, оскільки, мовляв, основні 
тяготи воєнних дій намічено 
перекласти на сайгонську ар
мію. Вашінгтон заявив, що 
«в’єтнамізація» буде продов
жуватись навіть незалежно від 
ходу паризьких переговорів. 
Так-в’єтнамська війна вступила 
в новий, четвертий етап. І ко
ло... замкнулось.

Нині США намагаються дія
ти приблизно так само, як на 
першому етапі війни, коли во
ни робили головну ставку на 
«місцевих» солдатів. Тим са
мим Пентагон визнає, що його 
п’ятирічні зусилля потерпіли! 
невдачу. Потрібно було б виз
нати і друге — нові намаган
ня виграти війну руками сай- 
гонських солдатів не будуть 
успішнішими попередніх.
Справедливо відзначала газета 
«Нью-Йорк тайме», що «нав
ряд чи реалістично чекати, що 
сайгонська армія доб’ється ус
піху там, де потерпіли провал 
півмільйона американців».

США ніколи не досягнуть 
своїх загарбницьких цілей у 
В'єтнамі! І немає сумніву, що 
в’єтнамський народ, спираю
чись на допомогу друзів, до
веде боротьбу за праве діла 
до переможного кінця.

Полковник А. ЛЕОНТЬЄВ.
АПІЇ

Шостий рік продовжує
ться агресія СШЛ у В’єтна
мі, яка забрала тисячі люд
ських життів і зруйнувала 
сотні міст і сіл.

На знімку: руїни мирного 
південиов’єтпамського села, 
зруйнованого американ
ської?) авіацією.

Фото «Тайм» — ЛІНІ.
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Закінчення
героїчного
літопису

(Закінчення).
Найбільш активним антифашистам вдалося встановити 

зв'язки з комуністичним підпіллям і радянськими партизана
ми, подавати їм допомогу збиранням цінних розвідувальних 
даних, рятувати радянських патріотів, які потрапили до рун 
каральних органів.

З підпільною організацією Кіровограда, якою керував Ва
силь Федоров, був зв'язаний німецький офіцер Гаррі Са
мої» — комуніст-тельмановець, який організував постачання 
партизанських загонів зброєю, медикаментами, 
ством.

Коли виникла загроза арешту, він перейшов у партизан
ський загін, де проявив велику винахідливість та відвагу в 
боях з гітлерівцями. В партизанський загін на Кіровоград- 
щииі перейшов німецький солдат Віллі Роман, який відзна
чився у ряді бойових партизанських операцій. (Стор. 123).

За допомогою німецьких антифашистів, які були у парти
занських загонах, посилилась робота радянських партизанів 
і підпільників, спрямованих на розклад гітлерівських військ.’

Си-

продоволь*

♦ » *
Автори книги широко висвітлюють рух Опору, що розгорнув

ся в окупованих країнах Європи.
На прохання комуністичних і робітничих партій європей

ських країн Радянський Союз, вірний своєму інтернаціональ
ному обов’язку, подавав їм допомогу в підготовці національ
них партизанських кадрів, посилаючи в їх розпорядження 
партизанських командирів і спеціалістів, постачаючи їм 
зброю, спорядження і боєприпаси. В міру вигнання ворога 
за межі нашої країни на територію сусідніх країн переноси
лись дії радянських партизанських з’єднань, і загонів, які 
відіграли велику роль в активізації боротьби братніх народів.

Тільки у вересні 1944 року з України в Польщу послано 
9 спецгруп у складі 225 чоловік (стор. 307).

Особливо велика допомога надавалась Чехословаччині. 
17 червня 1944 року ЦК КЛ(б)У ухвалив постанову «Про на
дання допомоги Чехословацькій компартії в організації пар
тизанського- руху на території Чехословаччннн». До травня 
1945 року тільки повітряним шляхом туди було послано 
53 організаторських групи загальною чисельністю 1200 чоло
вік і 250 тонн зброї та боєприпасів. 26 липня 1944 року в ра
йон Середньої Словаччини була висаджена перша організа
торська група П. О. Величка і А. К. Ляха. 9 серпня 1944 року 
па її базу приземлилась дру’-а група під керівництвом О. С, 
Єгорова (стор. 308). '

Велику роль у народному повстанні Словаччини відіграли 
партизанські загони і з’єднання під командуванням І. Д. 
Діброви, О, С. Єгорова. Тільки партизанська бригада О. С. 
Єгорова за 20 днів боїв знищила більше 2 тисяч ворожих 
солдатів та підірвала на мінах 10 танків. Радянські команди
ри після захоплення фашистами визволеного району допо
могли багатьом групам солдатів повстанської армії перейти 
на партизанські методи боротьби, внаслідок чого численність 
партизанів у Словаччині ще більше зросла. (Стор. 311).

Зростання партизанських сил викликало потребу відряди
ти в Чсхословаччину ше декілька нових організаторських 
груп.

Іак, у ніч на 17 жовтня 19-14 року в районі Лоуні приземли
лась організаторська група під командуванням В. Кіша і 
Г. А. Мельника (нашого земляка, уродженця села Грушки 
Ульяновського району, безстрашного партизанського ' ко
мандира.

Значну допомогу радянським і чехословацьким частинам, 
що брали участь у наступі в Чехословаччині та Угорщині, на
давали партизани.

Славними бойовими справами відзначилась партизанська 
бригада під командуванням Г. А. Мельника та М. Г.Хнмича. 

Коли радянські війська визволили територію Чехословаччинл, 
тільки одна ця бригада передала їм 3600 полонених фашис
тів, 26 гармат, 2 танки, 490 автомашин, 27 750 кулеметів, ав

томатів і гвинтівок, 32 тонни бензину (стор. 367).
Значне місце п томі відведено відновленню діяльності пар

тійних, радянських, господарських органів, масових організа
цій трудящих, героїчної епопеї відбудови зруйнованого оку
пантами народного господарства республіки і ролі її цьому 
всіх народів нашої країни.

НЕ БУВ НАДРУКОВАНИЙ

зі скар- 
шо гро- 
1969 ро-

3 тим,

відділення зв'язку з заявою про 
грошового переказу. Переказ був 
гр. М, А. Пчелінцеву 29 січня

буде завершено повністю
хоч лист

Хроніка змагань
ВЕЛОКРОС

«Дорога редакція! Ми, жителі села Красцо- 
ііілля І’олованівського району, звертаємось 
до тебе з проханням. Суть справи ось яка: ми 
живемо на вулиці,' де ще немає електричного 
освітлення. Сто.зпп стоять, проводи дзвонять 
пісню, а лампочка не світить.

Просимо, дорога редакція, запитати у го
лови колгоспу В. Д. Дозгошеї і голови сіль
ради т. Надольняка, коли ж на нашій вули
ці буде свято».

Цей лист не залишився без уваги. Заступ
ник голови виконкому Головаиівської райради 
депутатів трудящих повідомив нам: «Елек
трифікацію села Краспопілля здійснює Кіро
воградська мехколона № 7, яка ще не пов
ністю виконала свої роботи згідно умови но 
електрифікації. З метою прискорення елек
трифікації села правління колгоспу залучило 
колгоспних спеціалістів, які підвели провод
ку, встановили трубостої, поступово підклю
чають електрику до будинків.

Як повідомні голова правління колгоспу 
»Росія» топ. В. Д. Довгошся, електрифікацію 
села Краспопілля 
через 10—15 днів».

Громадянин М. 
ська скаржиться 
лення зв’язку. «Двадцять
1969 року, — пише чіп, • 
шасну лікарню своїй ДРУ 
каз. Сталося так, що вс 
ше. Куди я не звергався, 
повертають».

Ми звернулися в Кіровоградське обласне 
ииробннчо-техіїічіїе управління з-з’язку з про
ханням допомогти М. А. Пчелінцеву. Ось що 
повідомив нам заступник начальника цього 
управління Ф. Манухіп. .«В зв’язку 
гою М. А. Пчелінцсва повідомляємо, 
шовий переказ № 1Ю4 від 21 грудня 
ку ми виплатити"не могли з зв'язку 
що адресатка виписалася з лікарні достроко
во. Скаржнику треба було звернутись до Світ- 
ловодського '
повернення 
позернений
1970 року»,

Конкуре
А. Пчелїнцев із •Свігловод- 
на роботу обласного відді- 

першого грудня 
— я надіслав у об- 

ружнні грошовий пере- 
вона виписалася рані- 

переказ мені не

„Вулиця

НЛ П’ЄДЕСТАЛІ 
БЕЗ ЗМІН

Неділя, 15 лютого видалась 
холодною й похмурою. Не див
лячись на цс парк «Перемоги» 
зібрав багато спортсменів міс
та Кіровограда. Тут були і 
гості з Кривого Рогу, Новоук- 
раїнки, а також багато уболі
вальників, які прийшли поди
витись велосипедний крос, ор
ганізований обласним коміте
том до фізичній культурі і 
спорту.

Першими старт прийняли 28 
юнаків, які повинні були подо
лати 5 кругів (13 кілометрів). 
Одразу ініціативу захоплює 
учень Кіровоградської школи- 
Інтернату № 1 Анатолій Пиме
нов (він вихованець ДІОСШ 
№ 2, тренер М. Терещенко) і 
першим закінчує цю дистан
цію.

Траса була тяжкою і склад
ною, між велосипедистами то
чилась вперта боротьба. Дру
гим був Сергій Гаморя 
(ДІОСШ № 2). Третє місце у 
Федора Сергієнка (ДСТ «Аван
гард» ).

Чоловіки долали 7 кругів 21 
кілометр. З першого круга лі
дерство захопили брати Гаври
ленки. У Сергія декілька разів

ламалась веломашина, але він 
наздоганяв суперників, і через 
два круги Гавриленки — Сер
гій І Лидрій — випередили на 
300 метрів групу інших спорт
сменів. Першим на фініші був 
кандидат у майстри спорту 
Сергій Гавриленко. За ним йо
го брат Андрій, який вперше 
виконав норматив кандидата у 
майстри спорту. Третім фіні
шував майстер спорту Вален
тин Тодореико (ДСТ «Аван
гард» ). ,

В командному заліку серед 
чоловіків перемогу здобула 
команда ДСТ «Спартак», яка 
нагороджена перехідним Куб
ком і Дипломом 1 ступеня ко
мітету по фізичній культурі і 
спорту при облвиконкомі. На 
другому місці — команда ДСТ 
«Авангард», треті — велосипе
дисти «Буревісника».

Серед юнаків переможцями 
стали вихованці ДІОСШ № 2 
(тренер 
другими 
третіми —

* * *
В томі коротко сказано про участь Радянського Союзу в 

розгромі націоналістичної Японії — останнього вогнища дру
гої світової війни.

Авторський колектив на основі величезної кількості уже ві
домих і багатьох нових документів приділив велику увагу 
висвітленню нездоланної сили дружби народів СРСР в істо
ричній долі українського народу, показу участі всіх народів- 
братів у захисті й визволенні республіки під німецько-фа
шистських загарбників. Показано також великий вклад Ра
дянської України у загальну перемогу над ворогом.

Український народ послаа у Червону Армію великі людські 
контингенти. За період війни у Радянські Збройні Сили вли
лись 4,5 мільйона жителів України. У сотнях полків, дивізій, 

народного ополчення, винищувальних батальйонів і тисячах 
груп сприяння їм. а також у загонах місцевої протиповітря
ної оборони, за неповними даними, налічувалось понад 
1,9 мільйона чоловік.

Пліч-о-пліч з росіянами і білорусами, молдаванами і лати
шами, лнговцями і естонцями, киргизами і грузинами, вір
менами і азербайджанцями, казахами і узбеками, таджиками 
і туркменами — предсіашніками всіх національностей нашої 
країни, на полях України і Білорусії, в окопах під Москвою 
і Ленінградом, під стінами Севастополя і Сталінграда укра
їнці мужньо боронили Країну Рад.

Як і воїни інших національностей, українці показали себе 
сміливими, винахідливими солдатами і офіцерами, які не 
бояться труднощів війни, а здатні долати їх і віддавати всі 
духовні і фізичні сили для виконання присяги і військового 
обов’язку. Разом з представниками всіх народів СРСР від 
початку до кіпця війни проявили масовий героїзм у боях з 
ненависним ворогом.

Серед 589 бійців і офіцерів, які здобули високе звання 
Героя Радянського Союзу при штурмі Берліна, було понад 
100 синів і дочок Радянської України. Багато тисяч україн
ців відзначились подвигами на полях війни.

Із 113 двічі Героїв Радянського Союзу 32 українці та урод
женці України, вихованці партійних (, комсомольських орга
нізацій республіки.

Бійцям і офіцерам, жителям Україні), Радянським урядом 
було вручено 2,5 мільйона орденів і медалей, із загальної 
кількості із мільйонів вручених нагород.

Незабаром сповниться чверть віку з того травневого дня, 
коли над радянською землею — від Буга до берегів Тихого 
океану — прокотився салют Перемоги.

Вихід тритомної праці «Українська РСР у Великій Вітчиз
няній війні Радянського Союзу 1941—1945 рр.» — чудовий по
дарунок до цієї дати.

О. НАГОРНИП, 
директор Кіровоградського об
ласного державного архіву.

З мстою посилення 
пропаганди історико- 
культурної спадщини на
шого"народу, уточнення 
та виявлення назв ву
лиць обласна організа
ція Українського това
риства охорони пам’ятни
ків історії і редакції га
зети «Молодий комунар» 
ПРОВОДЯТЬ КОН
КУРС НА КРАЩИЙ 
МАТЕРІАЛ' З ІСТОРІЇ 
МІСТ І СІЛ К1РОВО- 
ГРАДЩИНИ.

Конкурс триватиме до 
1 лютого 1971 року.

До участі в конкурсі 
запрошуються члени то
вариства охорони пам’ят
ників історії та культу
ри, краєзнавці, учні, всі 
бажаючі.

Кращі з надісланих 
матеріалів • будуть опуб
ліковані в газеті.

Переможців конкурсу 
очікують грамоти і цінні 
подарунки.

Матеріали слід надси
лати на адресу: м. Кіро
воград, вул, Луначар- 
ського, 36, редакція га
зети «Молодий комунар» 
з поміткою «Вулиця 
моя»,

Прохання коротко по
відомляти про себе — 
прізвище, 
батькові, місце роботи 
чи навчання, 
адресу.

КИЇВ, (РАТАУ). Зно
ву, як і в минулі роки, 
всі чемпіонські регалії 
на першості України з 
фігурного катания, яка 
проходила за програмою 
VI зимової спартакіади 
республіки, — у дина- 
мівських спорт с м е н і в. 
На другому місці в ко
мандному заліку фігу
ристи товариства «Аван
гард», на третьому — 
«Буревісника».

Київська школярка 
Сталіна Сигалова, як і 
раніше, була кращою в 
одиночному розряді. ІІа 
цей раз чемпіонський 
титул їй забезп е ч и л п 
1 400 балів. Студент-ме
дик з Києва Юрій Орлов 
теж успішно захистив 
своє звания найсильнішо- 
го в одиночному чоло
вічому розряді, його 
переможна

■ лів — 1 460.

та

ШАХИ

ШАШКИ

(Бу-2 «Дніпроспец- 

Г. ДУБІВКА.

Терещенко М, Д.), 
були авангардівці, 
спартаківці.

Н. САКАРА, 
комітету по фі-

ім’я

0 Майже дві неділі в м. Кі
ровограді в шаховому клубі 
ДСТ «Авангард» тривали зма
гання на першість обкому 
профспілки будівельників.

Після впертої 1 напруженої 
боротьби перше місце з ре
зультатом 8,5 очка (11 можли
вих) зайняв начальник плано
вого відділу комбінату будма
теріалів І. Гітельман. На дру
гому місці Микола Головаць- 
кий з того ж комбінату, на 
третьому — робітник Валерій 
Вороній 
буд»).

£2 Протягом п’яти днів то
чилася боротьба між команда
ми колективів обкому проф
спілки працівників місцевої 
промисловості та комунально- 
побутових підприємств з ша
шок. Найкращих результатів 
серед 15 команд домоглись 
шашкісти Кіровоградської фаб
рики «Індпошиву», які й зай
няли перше місце. На другому 
місці колектив заводу імені 
Кірова, на третьому — коман
да обласного управління по
бутового обслуговування.

М. 1ВАНЧЕНКО, 
головний суддя, суддя 
республіканської кате
горії.

тренер
зичній культурі і спор
ту при облвиконкомі.

и&>” 4 • '■

фільм для дітей «Алі-Баба і 
сорок розбійників». <К). 16.30 
—На
17.00
ного
на).
18.05 ____________ ______
тоссрійний документальний те
лефільм. .................

ня. КБН. (М). 21.30 - Кольо
рове телебачення. «ІІа вог- 
вик». (М), 22.30 «Злочинець 
залишає сліди» художній 
фільм. (К). 24.00 — Чемпіонат 
світу лижного спорту, (Чсл 

ігапп?......
її ДЦоїі1 22-30 г?.

І. Турггн(и,ііє9удІііЕ», СнсК} 
тахль, ■ (М).

(М). 9,45 — «Здоров’я».
10.30 — програма Омської сту
дії. (Омськ), і 1.00 — Передача 
з Ужгорода. 11.20 — «Подвигу 
•— чверть віку». (Львів). 12.05
— Кіножурнал. (М). 12.10 —
Мистецький журнал «Чере
мош». (Чернівці). 12.45 — В 
ефірі «Молодість». (Кишинів).
13.30 — Кольорове телебачен
ня. Мультипанорлма. (М). 14.30
— Телсвізійпнй народний уні
верситет. (М). 16.00 — Мульт

меридіанах України. (К). 
— Чемпіонат світу з лиж- 
спорту. (Чехословаччп. 

18.00 — Новини. (М). 
—• Літопис піввіку. Вага-

. «Рік 1924-й»'."(М). 
Світ соціалізму. (М). 
Кольорове телебачен-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

Редактор Є. ЙО^ІБНИЙ. j|

і

СУБОТА, 21 лютого. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.30 — Новини.
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