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Черговою трудовою пе
ремогою у боротьбі за ви
конання соціалістичних зо
бов'язань 1983 року зустрі
ли Першотравень члени 
комплексної бригади по 
виготовленню штампів, яка 
носить ім’я видатного бол
гарського комуніста Геор
гія Димитрова. Цей ком
сомольсько-молодіжний ко
лектив — переможець зма
гання між КМК заводу за 
підсумками першого квар
талу — справився з квітне
вим завданням на 130 про
центів і випустив додатко
вої продукції на 20 тисяч 
карбованців. З початку ро
ку молоді раціоналізатори 
бригади подали і запрова
дили три рацпропозиції з 
економічним ефектом по
над 3,1 тисячі карбованців.

З кожним днем КМК на
рощує темпи. Попереду в 
індивідуальному з/лаг анні 
слюсар - інструментальник 
В. Колосюк, шліфувальник 
Гі. Телига, токарі В. Беззуб- 
ченко та М. Решетньоа.

Цими днями дружний ко
лектив, який очолює акти
віст Товариства радянсько- 
болгарської дружби Олег 
Карташевський, вирішив 
піврічну виробничу програ
му виконати до 18 червня 
— 110-ї річниці з дня на
родження Георгія Димит
рова.

М. ЧАБАН, 
заступник секретаря

комітету комсомолу
електромеханічного за
воду.
м Олександрія.

У РАХУНОК

Виробниче) об'єднання по 
сівалках «Червона зірка» ус
пішно виконало урядове 
завдання по додатновій по
ставці хліборобам країни 
сільськогосподарської техні
ки. Приємно, що в цьому ва
гомий внесе»! » нашого ком
сомольсько-молодіжного ко
лективу імені XIX з’їзду 
БЛКСМ, колективу — пере
можця минулорічного облас
ного змагання серед КМК 
промислових підприємств. 
Приміром, план першого 
кварталу цього року брига
да електрозварників викона
ла на 170 процентів, з випе
редженням графіка працю
вала і в квітні.

Підтримавши ініціативу 
передових колективів об'єд
нання «П'ятирічку — до 
сьомої річниці Конституції 
СРСР!», ми вирішили вже у 
цьому місяці, до Дня Пере
моги, вийти на рубіж остан
нього року п’ятирічки. Нині 
на нашому календарі гру
день- 19Р.4-го.

Всі члени колективу — 
ударники комуністичної 
праці. Бригада працює за 
допір’ям ВТК, без реклама
цій на якість продукції.

М. ДОРОШ, 
групкомсорг КМК меха
носкладального цеху 
№ 2 виробничого об’єд
нання «Червона зірка».

м. Кіровоград.

Т > а е я >
Над моїми вітрами,

над травами і над полями,
Над любов’ю моєю,

над світом моїм і життям
Загоряється травень

розвихреними прапорами.
Травень —
Там,
Де так молодо світяться

сонце і ранок, і ма ги,
Де Вітчизна, як сеіт,

серед поля прабатьківських врун.
І народ до народу

у гості іде, як до брата.
І нові Дніпрогеси

новий виробляють струм.
Диха вірністю поле.

І вічністю дихають вруна. 
Сходить заві ратній день —

наш омріяний зоряний час,
Мп — усі. Ми — народ. Ми — комуна.
Вірю в нас!
Сонце щире у віри. .

Нікому його не поранить.
Ми його понесемо 

століттям новим і світам.
Загоряється травень

розвихреними прапорами
і привітно сміється

і селам моїм, і містам!

СТОРІНКИ з ІСТОРІЇ ПЕРВИННОЇ

1.
двадцяті

I 3 виступу перед ОДІЇО- 
I сельцями колишнього 
І співробітника Академії 

наук УРСР, члена КПРС 
Із 1928 року, першого 

комсомольця села Кам’я
нечого К. А. Прлліпка-

А ИСТОПАДОВОГО ве- 
*\чора 1922 року мене 
покликали на засідання 

! комітету бідноти і дору
чили створити у селі ком
сомольську організацію.

Дощ хлюскотів за вік
ном, і в кутку зі стелі 
лунко падали великі крап
лі у дерев’яні довбані 

! ночви, а я сидів на широ
кій лаві під стіною, 
вився на тремтливе 
лум’я саморобної бли
мавки, що вихоплювало з 
темряви натруджені й 
землисті обличчя бідня-

ДИ- 
по-

ків нашого Кам’янечого. 
Дивився і думав, що зав
дання на мене поклада
ється нелегке, бо й сам я 
ще не комсомолець. І хоч 
ровесники часто розпиту
ють мене про кожні ком
сомольські збори в Умані, 
проте відвідати їх ще не 
наважився жоден! І не 
тільки тому, що побою
ються бандитів, а більше 
від того, що не знають 
що таке комсомол.

Є у нас хлопці такі, ду
мав я, що підтримають, 
зрозуміють. Ось Іван Ча-

лик хоча 
ка Тита, 
няки. На 
кластись, 
справжні комсомольці.

— Ну то як, берешся? 
— всі дивилися на мене і 
чекали відповіді. — Нам 
тоді підмога буде в ком
сомольцях...

Та хіба можна сумніва
тися? Берусь, бо треба. 
Бо й сам раніше про це 
думав і комсомольці 
уманські майже щоразу 
на зборах говорять про 
зміцнення спілки.

І хоча ще місяців зо два 
один ) “ 
після кількох 
хлопцями відчув: 
лось у їхні душі 
Чекав сходів.

Вступити до лав 
молу тоді було непросто. 
Ретельну перевірку про
ходив кожен. Щоб стати 
комсомольцем, треба бу
ло спочатку кілька місяців 
походити у кандидатах — 
довести, що ти гідний ви
сокого звання. До вступу 
кандидат платив комсо- 
л'юльські внески, викону
вав доручення, відвідував 
комсомольські збори...

Найближча комсомоль
ська організація знаходи
лась в Ум,ані, більш як за 
25 верст від Кам’янечого. 
Але ця відстань не ляка
ла мене. Як зараз бачу ті 
зааше довгожданні до
світки. Встанеш ранесень
ко, ще всі сплять.

б чи Гриць дядь- 
Безталанний. Бід
них /ложна по-

3 них будуть

ходив на збори, та 
розмов з 

посія- 
зерно.

комсо-

ТЕЛЕГРАМА В НОМЕР

“І(Закінчення 
на 2-й, 3-й стор.).

Найвищими показниками у змаганні молодих тваринників нашого району зу
стріла 1 Травня групкомсорг комсомольсько-молодіжного колективу молочното
варної ферми Ле 1 колгоспу імені Димитрова кандидат у члени КПРС Катерина 
Дорошенко. Кожного дня передсвяткової вахти вона одержувала 12-кілограмові 
надої молока від корови.

Н. ДОРОЖИНСЬКА, 
секретар комітету комсомолу колгоспу імені Димитрова. 

Ноегородківський район.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

_____------ -------------------------- ГПО НА МАРШІ—

Завтра в республіці починається тиждень «До праці 
і оборони СРСР - готовий!».

Перед цим комсомольські і фізкультурні активісти 
області провели значну пропагандистську і організа
ційну роботу, пам'ятаючи, що основний зміст ціле
спрямованої військово-прикладної і 'загальної фізич
ної підготовки молоді складають передусім ті види 
фізкультури і спорту, які входять у новий Всесоюз
ний фізкультурний комплекс, іцо є програмною і нор
мативною основою радянської системи фізичного ви
ховання. Па першотравневій демонстрації юнаки та 
дівчата понесуіь у своїх колонах полотнища із за
кликами: «Стань значківцем ГПО!», «Від значка ГПО 
— до олімпійської медалі». В шеренгах фізкультурни
ків пройдуть молоді люди, в котрих на грудях 
яснітиме поряд із значком майстра спорту значок 
ГПО. Його називають першим орденом спортсмена...

УСТРЕМЛІННЯ 
ДО висоти

Кілька років тому кам’я- 
нокриннчапці першими в 
Ульяновському районі під 
девізом «Будівництво спор
тивних споруд — справа 
комсомольська» взялися 
створити жителям села 
зразкові умови для занять 
фізкультурою і спортом. З

довнй у минулому колектив 
ставав відстаючим, якщо 
про нього забували. Катери
на Колісник підкреслює:

— Ми надіємось па кам’- 
япокршіпчанців, віримо в 
них. А'ле якщо вже тут опо
рна база, то в такому колек
тиві повсякчас повинно бу-

святкової колони панчіш
ної фабрики пройдуть сьо
годні центральною вули
цею Кіровограда члени 
комсомольсько - молодіж
ної бригади в’язальниць, в 
якій керівником Юрій Да- 
маскін. Такої честі молоді 
робітники удостоєні за ви
сокі досягнення в боротьбі 
за комуністичне ставлення 
до праці.

Минулого року ця 
бригада успішно справила
ся із своїми зобов’язання
ми і перемогла в обласно
му соціалістичному зма
ганні серед КМК, які пра

цюють на підприємствах 
легкої промисловості. В 
першому кварталі 1983-го 
вона довела, що є кращою 
на фабриці не тільки серед 
комсомольсько - молодіж
них бригад.

Напередодні Першо
травня. коли було зробле
но ці знімки, бригада за
вершувала передсвяткову 
вахту, яку провела по- 
ударному. Члени КМК. 
який завдяки запровад
женню бригадного методу 
організації та оплати пра
ці трудиться без відстаю
чих, протягом квітня ви

копували змінні норми ви
робітку на 130 процентів. 
Кожна робітниця обслуго
вувала одночасно па три 
верстати більше,- ніж пе
редбачено, заощадила ма
теріалів майже вдвічі 
більше від наміченого зо
бов’язаннями. Ніші поло
вина членів колективу — 
ударники комуністичної 
праці.

На знімках: гарний 
настрій у членів кращого 
КМК; передові в'язальниці 
Віра ЗАЦАРНА та Валенти
на СТЄЦЕНКО.

У квітні на засіданні 
колегії Спорткомітегу 
УРСР було заслухано 
секретаря парткому кол
госпу імені Щорса 10. 10. 
Рижука (він же голова 
ради колективу фізкуль
тури), який розповів про 
позитивний вплив фіз
культури і спорту на

формування виробничого 
колективу, виховання 
підростаючого покоління. 
Щорсівці виступили з іні
ціативою створити на ба
зі їхнього господарства 
міжколгоспний спортив
ний клуб «Колос». Дос
від та ініціативу сільсь
кого колективу схвалено.

Фото В. ГРИБА.

допомогою правління кол
госпу було збудовано типо
вий комплекс, до якого вхо
дили іірові майданчики, фут
больне поле, легкоатлетичні 
сектори, місця для складання 
нормативів ГПО, стрілець
кий тир, спортивний зал. 
Будівельники використали 
гумово-бітумне покриття, а 
фізкультурники встановили 
всюди нестандартне облад
нання. Щосезону все це 
оновлюється, прикрашаєть
ся.

; І знову кам’янокршіичен- 
ці білять стіни в тирі, фар
бують трибуни, садять 
дерева, виставляють транс
паранти, панно. фотовітри
ни.

Серед молоді ми зустріли 
завідуючу організаційним 
відділом облради ДСТ «Ко
лос» Катерину Колісник, го
лову райради цього товари
ства Миколу Рудчепка. Во
ші сходяться на думці, що 
давіть роботу правофлапго- 
зого колективу фізкультури 
треба постійно контролюва
ти. Бо траплялося, що пере-

ти щось нове.
1 працівники облради до

помогли виготовити наочну 
агітацію, намітити робочий 
план комсоргів і фізоргів 
па кожен тиждень, виступи
ли з лекціями, бесідами пе
ред хліборобами. В спорт
залі, тирі, па стадіоні з’яви
лись таблиці рекордів міс
цевих спортсменів, розгор
нуті графіки складання нор
мативів ГПО колективами 
бригад, відділків, ланок, ок- 
кремпх фізкультурників. За
світилось табло результатів 
спартакіади за місцем про
живання.

...На польовому стані 
тракторної бригади підби
вались підсумки змагання 
тих, хто сіяв кукурудзу. По
тім усі механізатори вийшли 
на спортивний майданчик, 
який обладнано тут же, в 
їхньому степовому містечку. 
Одні грали у волейбол, інші 
брали в руки гирі. Л голова 
виконкому Кам’япокринн- 
чанської сільради А. 1. Пе- 
требко (він очолює комісію 
ГПО) зауважував заступни

ку голови колгоспу по ро
біні З МОЛОДДЮ Борису І\І!- 
сілю та інструктору по спор
ту Олександру Коржуку:

— Треба б встановити пе
рекладини, і тс дещо. Тоб
то обладнати сектор здо
ров’я в бригадах.

Микола Рудченко задово
лено відзначив:

— Тут кожен комсомоль
ський і фізкультурний акти
віст має конкретні доручен
ня, чітко окреслені обов’яз
ки. Якщо вже дали комусь 
із юнаків посвідчення гро
мадського інструктора, то 
він працює активно.

Переглядаючи рапорти 
кам’янокріїіііічанців, ми з’я
сували, що в минулому році 
тут підготовлено 189 спорт
сменів масових розрядів, 
більше ста значківців ГПО. 
Новий крок уперед зробле
но па шляху до масовості. 
Торік у спортивних змаган
нях на своїх базах взяло 
участь 520 жителів села, а в 
районних турнірах — біль
ше 160. В колективах пра
цює 12 спортивних секцій, в 
яких нараховується 308 
спортсменів.

А які плани на травневі 
дні?

Передусім сгарти ГПО лід 
девізом «Всією бригадою — 
на старт!». Змагатимуться 
тваринники, мірятимуться 
майстерністю механізатори. 
Вже в квітні, в ході підготов
ки до змагань, було видно, 
тих, хто надіється отримати 
стрічку і приз чемпіона 
ГГіО. Серед таких — меха
нізатор Павло Ткачук, який 
у минулому році в складі 
комсомольсько - молодіж
ного загону відзначився на 
жнивах і переміг у турнірі 
з багатоборства ГПО, під
твердивши розрядний нор
матив. На спортивному свя
ті, що відбулося на стадіо
ні В травня, він нестиме по
лотнище з написом «Спорт 
і труд поруч ідуть».

Готуються до цього свята 
громадські інструктори 
електрик Леонід Дорофєсн, 
обліковець тракторної
бригади Андрій Сусло, ме
ханізатор Віктор Малярчук, 
молодий учитель місцевої 
школи Іван Алієнко — кра
щі спортсмени, перші по
мічники Бориса Кисіля та 
Олександра Коржука.

Лунають постріли в тирі, 
свисток стартового судді на 
легкоатлетичних доріжках, 
робляться виміри в секто
рах для стрибків і метання 
гранати. А над стадіоном 
уже майорять яскраві чер
воні стяги. І зелений пра
пор — спортивного товари
ства «Колос». Кам'яна Кри
ниця готується до свята...

М. ШЕВЧУК.
Ульяновський район.

КРОК2.

том Кам янечого,

БЕЗСМЕРТЯ
бойової листівки, яку 

році випустила 
«Вперед

(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.). 

ки на власні ноги, коней 
тоді ніде було взяти, хіба 
що в дорозі може хто 
трапиться. Надворі зоря
но і тихо, льодок тоне
сенький на вчорашніх ка
люжах потріскує під но
гами... Береш курс на Зе
лену Браму.

На початку 23-го мене 
прийняли до комсомолу, і 
на збори ми вже ходили 
вдвох із Грицем Безта
ланним. Є, значить, два 
комсомольці в селі. А 
щоб створити осередок--
три треба. Об’єднались із

двома торговицькими, 
мене обрали секретарем.

Агітували до комсомо
лу ми не лише словами, а 
більше ділом, нам тоді в 
комітеті бідноти важливі 
доручення давали. Резуль
тати не забарилися — під 
кінець 1923 року у Ка- 
м’янечому існувала своя 
комсомольська організа
ція з 17 комсомольців; 
Іван Чалик, Яків Вороній, 
Параска Піддубна, Степан 
Теплюк, Олекса Хмелів- 
ський — це кращі з кра
щих.

Не соромлюсь сказати 
— комсомольці були цві-

З 
брали приклад. Що 
робили? Допомагали 
дити хати вдовам, ремон
тували містки, впорядко
вували село, налагоджува
ли агітаційно-масову ро
боту. Запеклу боротьбу 
вели з бандитами, які гу
ляли 
лах і тримали в страсі лю
дей.
вовкулака до тебе в хату: 
«Корову продав? Не про
дав. Завтра веди на базар 
і продай, гроші мені і ні
кому ані слова!» Влашто
вували комсомольці заса
ди на них, відправляли

нас 
ми 

зво

по навколишніх се-

ГІриходить такий

злочинця ДО ПОВІТОВОЇ 
Умані. А через два тижні, 
дивись, він уже знову на 
волі гуляє — втік аби від
купився (гроші у них во
дились...) Тож чекай, що 
тебе підстежать десь уве
чері... Але ми не чекали...

Куркулі, коли дійшла 
черга до них, гострили на 
нас ножі. Сайгаки, Голобо- 
родьки — хутірські напів- 
поміщики — погрожували, 
коли навідувалися до них 
із метром-циркулем. Але 
ті погрози не було часу 
сприймати всерйоз — се
лянам потрібна була зем
ля...

22 квітня 1924 року ми, 
перші комсомольці села, 
3 гордістю пов'язували 
червоні галстуки 20 учням 
початкових класів нашої 
школи. День святкування 
54-ї річниці від дня народ
ження 8. І. Леніна став 
днем народження Кам’я- 
нецької піонерської орга
нізації. Двадцять черво- 
ногалстучних хлопчиків і 
дівчаток... Це була наша 
гідна зміна, їм належало 
продовжувати нашу спра
ву.

У
з 

е 1944 
фронтова газета 
на ворога».

А НІЧ Д° подвигу гзар- 
* дії старший лейтенант 

Андрій Крамаренко згадав 
рідне Кам’янече, товари- 
шів-комсомольців, рідну 
хату під багряними клен- 
чаками — вона завжди чо
мусь бачилась йому восе
ни — і вкотре подумки 
перечитав останнього лис
та од старшого брата Анк- 
сентія, написаного не його 
рукою...

Танкістові Авксентію 
Крамаренку в бою з біло- 
фінами снарядом одір
вало руки. Тривожною бу
ла дорога додому. І зов
сім чорні дні настали, ко
ли радіо
передавало повідомлення 
про наступ 
військ, а він лежав 
хо/ло в ліжку.

день у день

фашистських 
неру-

рпс-.аияяі Бннтпі^тая

До його хати фашисти 
зайшли впевнено.

— Більшовик? — гарик
нув передній.

— Більшовик! — гордо 
відповів Азксентій.

Били кованими чобітьми, 
стягнувши на долівку...

Опритомнів у лісі — під 
повними сліз очима дру
жини, під передчасно зня
тою шапкою діда Микити, 
Видужував важко. До Пе
ремоги ще було далеко, 
коли, відчуваючи вірну 
смерть, надиктузав дружи
ні листа: «ЛАилий Андрію! 
Дуже хотілось побачити 
тебе, у честь нашої зустрі
чі випити чарку, поброди
ти з тобою по нашій рід
ній українській землі. Але 
чи дочекаюсь я цього 
дня?... Дорої ий брате, ві
домсти проклятому фа
шизму за мою смерть!»

Такі листи з визволеної 
України в його гвардійсь
кій роті отримував майже 
кожен боєць...

Рота старшого лейтенан
та Крамаренка зосереди
лась на східному березі 
Одеру. Якихось двісті 
метрів відділяли гвардій
ців від ворожих дзотів.



-------- 1 тразмя 1983 року -------------------------------------------«Молодий комунар» З стор.

Восени минулого року 
міський комітет спілки мо
лодих комуністів Куби і 
Кіровоградський міськком 
комсомолу підписали до
говір про співробітництво. 
Про тс, як налагоджують
ся зв’язки між радянськи
ми і кубинськими ХЛОПЦЯ
МИ і дівчатами, розповіда
ють курсанти Кіровоград
ського вищого льотного 
.училища цивільної авіації 
— секретар міського комі
тету спілки мотодих кому
ністів Куби Ласаро Ерре- 
ра КРУС і член цього ко
мітету Хорхе Луїс ЛА
РА ДМ Д РАДЕ.

Ласаро Еррера КРУС:
— 1 до підпасання цьо

го договору наші зв’язки 
з молоддю Кіровограда 
були непогано налагодже
ні. Нас часто запрошували 
на різні вечори і засідання 
клубів 'інтернаціональної 
дружби в загальноосвітні 
школи, вузі;, на підприємст
ва... А коли міськком КОМ
СОМОЛ}' запропонував нам 
укласти договір про спів
робітництво, ми охоче по
годилися, адже його роз
діли передбачають не тіль
ки змістовне дозвілля, а й 
насичену роботу в галузі 
навчально - виховної, нау
ково - дослідницької ді
яльності, комуністичного 
виховання, обміну досві
дом. Все це нас дуже ціка
вії і ь, зобов язу.е вчитись 
ще краще, сприяє суспіль
но-корисній роботі.

Чимало моїх співвітчиз
ників вчаться в нашому 
училищ; і в інституті сіль
ськогосподарського маши
нобудування. Зв’язки під
тримуємо найтісніші. Як 
секретар міського коміте
ту спілки молодих кому
ністів Куби я стежу за ус
пішністю. Дівчата і хлоп
ці серйозно ставляться до 
навчання, більшість із них 
не має поганих оцінок, але 
час’о заважає ще не дуже 
досконале знання російсь
кої мови. Правда, цього 
ке скажеш про Агустіма 
і ордоііа, Давида Иверу, 
Франциска Родрігеса Ме
су з КІСМу, деяких кур
сантів нашою училища, 
котрі на першій міській ін
тернаціональній олімпіаді 
з російської мови, присвя
ченій і 13-й річниці з дня 
народження вождя світо
вою пролетаріату В. і. Ле
ніна, зайняли призові міс
ця.

Радянські студенти зав-

ждн додомогають нам. І 
не тільки студенти.

Кілька днів тому ми 
вперше побували на голов
ному підприємстві вироб
ничого об’єднання «Друк- 
маш». Нашому захоплен
ії ю не було меж. Як натх
ненно трудяться тут ХЛОП
ЦІ і дівчата! Результати 
їхньої прані видно по ви-, 
сокіп якості друкарських 
машин «Ятрань». Раді, що 
скоро вони експортувати
муться і в нашу країну.

Хорке Луїс ЛАРА АМ- 
ДРАДЕ;

— Торік у жовтні ми 
прийшли в комітет комсо
молу нашого навчального 
закладу, і сказали Миколі 
Масленникову, його секре
тарю:

— Хочемо попрацювати, 
а ті кошти, що заробимо, 
переведемо дітям Нікара
гуа.

І ось ми на буряковій 
плантації радгоспу імені 
Димитрова Долннського 
району. Вдома, на Кубі, 
про буряк ми ніколи не чу
ли. Тому спочатку дивили
ся на нього, як на екзотич
ну рідкісну рослину, не 
знали, Що саме з неї вихо
дить цукор Нам показали 
ту нехитру операцію, яку 
ми мали виконувати, і ро
бота закипіла. Навіть, ко
ли пішов сильний дощ, ні 
радянські курсанти, ні ми 
не покинули поля. А за
роблені 335 карбованців 
надіслали куди намітили.

Дуже приємно, що мо
лодь міста завжди відзна
чає наші національні свя
та — день штурму казарм 
Монкада і перемогу на 
Плайя-Хірои. Наприклад, 
учора в міському Палаці 
культури імені Компанійця 
пройшов інтернаціональ
ний вечір, в якому взяли 
участь студе.чтн-іноземці, 
що вчаться в Кіровограді. 
Були присутні на ньому 
багато кубинців. Ми вико
нали пісні, курсант Ернсс- 
то Наполіс прочитав вірш 
про Плайя-Хїрон, а я роз
повів про квітневі події 
1361 року.

У ’ день Міжнародної 
солідарності трудящих 
1 Іравпя я, мої друзі, а 
також усі паші співвіт
чизники хочемо побажати 
кіровоградцям, всім ра
дянським людям великих 
успіхів у праці, міцного 
здоров’я, щастя і радості.

Хай завжди буде мир 
па планеті Земля!

Позаду —• десятки не
легких кілометрів, неза
бутні зустрічі з ветерана
ми війни і нашими ровес
никами Та коли ми на
близились до молдавсько
го села Іашлпк, хвилюва
лися, мабуть, найбільше — 
туї гриміли жорстокі бої, 
туї був Шарпіїнськнії 
плацдарм, який розширю
вали воїни 95-ї стрілецької 
дивізії генерал-майора 
Олейникова. Дивізії, що 
визволяла від гітлерівсь
ких загарбників і наш 
край — Олександрію, Зна
м’янку, Кіровоград, Пово- 
українку.

Серед звитяжців, чиї 
імена золотом вписані в 
героїчний літопис дивізії, 
був і двадцятирічний ро
бітник кіровоградського 
заводу «Червона зірка» 
Антон Антонович Анто
нов родом із села Роднн- 
ківки Олекса ндрівсіД’.ого 
району.

...Ось два обеліски — 
там, де воїни дивізії фор
сували Дністер. Три плити, 
на яких викарбувапі імена 
трьох Героїв Радянського 
Союзу — Антонова, Пели
ха, Коробкіна. На могилі 
нашого . земляка плиту 
встановили червоиозорів- 
ці — з ініціативи бригади
ра комсомольсько-моло
діжної бригади Кларп 
Уфімцевої (до цього ко
лективу був зарахований 
почесним токарем А. А. 
Антонов).

Федір Рутта фотографує 
меморіальні плити, обеліс
ки, пам'ятники. А я роз
повідаю своїм однокурс
никам і друзям з Молдавії 
про те, що свій перший 
подвиг Антон здійснив ще 
на берегах Південного Бу
гу, біля села Чаусове. Він 
переплив на правий берег 
річки з кулеметом і кілька 
годин прикривав вогнем 
однополчан, що почали пе
реправу на плотах. То бу
ло 24 березня 1944-го. А 
13 квітня Аптонов уже за
хищав від ворога молдав
ське село Ташлик.

...Щоб захопити проти
лежний берег великими 
силами, спочатку погрібно 
було непомітно встановити 
вогневі точки на високому 
березі —• як заслін. У під
розділах полку Єрьоміна 
відбирали добровольців. 
Першу бойову групу очо
лив Антонов. Колп ” полк 
теж почав переправу, з 
гітлерівських позицій по-

ЛІТОПИС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ='

Минулою року експедиційний загін у складі сту

дентів педінст н ту і у Сергія Колісника, Федора Рутти, 

Миколи Д}днпка іа Юрія Чабаненка за путівкою 

«Молодого комунара» вирушив у похід «Шляхами 

слави батьків». Комсомольці побували в багасьох 

містах і селах України, Молдавії. Чимало шляху во

ни подолали на надувних човнах — пливли річкою 

Дністер до села Гашлнк, де встановлено пам’ятник 

нашому земляку І ерою Радянського Союзу Антону 

Антоновичу Антонову, Наводимо сторінки із щоден

ника командира експедиційного загону Сергія Коліс

ника.

ТАПІЛИК
ПАМ’ЯТАЄ

котилась на.наших воїнів 
ціла вогняна лава. Але во
на одразу зупинилась — 
на позиціях гітлерівців за-

говорили кулемети тих, 
хто плив до Ташлнка з 
Антоповіїм. Лунали вибу
хи гранат. З трьох боків

оточили фашисти смілив
ців. Але не могли зламати 
їх. Аптонов відбивався до 
останньої гранати, до ос
таннього патрона. На тре- 
гїй день, коли ворог не ви
тримав і здав свої позиції, 
Антона знайшли на висо
кому березі Дністра...

А неподалік загинув 
смертю хоробрих іще один 
герой — побратим Антона 
Антонова з Алтайського 
краю гвардії капітан Іван 
Коробки. В останньому 
бою він знищив 4 самохід
ні гармати, 6 кулеметів, 
більше 80 ворожих солда« 

-тів і офіцерів.
— Він врятував сотні 

наших воїнів, сказав пол
ковник Єрьоміп, — і за це

- йому — вічна славші
Коли ми розмовляли з 

учн і елем історії місцевої 
школи Дмитром Тнмофі- 
йовнчем Ротарсм (Він ди
ректор музею бонової сла
ви) і секретарем парткому 
радгоспу «Прогрес» Геор
гієм Семеновичем Чорно
вим, вони назвали імена 
визволителів свого села .— 
Бог} на, Вартаньяпа, Візи
рі, Россу, Гарбарадзе, І:е- 
оргіцн — синів Росії, Ук
раїни, Грузії, Молдавії. 
Але першим прозвучало 
ім’я Антонова. Піонери і 
комсомольці, що зацікав
лено слухали нашу розмо
ву, запитали, чи знаємо ми 
когось із рідних героя. І 
ми з гордістю повідомили, 
що в нашому місті живуть 
і працюють за себе й за 
свого батька ного сини — 
Олександр, Євген, Антон.

Я розповів дітям, що всі 
сини героя теж були вої
нами, відмінниками бойо
вої і політичної підготов
ки, а тепер чесно і само
віддано .працюють у Кіро
вограді.

Ми покидали. Ташлик. 
Прийшли знову до пам’ят
ників героям. Поклали 
квіти. Ще раз сфотографу
ватись біля могили нашого 
земляка. Ташлицькі піоне
ри і комсомольці передава
ли привіти в Кіровоград, 
запрошували своїх ровес
ників відвідати їхнє село. 
Запрошували па зустріч 
біля обеліска в дні травне
вих свят.

с. КОЛІСНИК, 
студені Кіровоградсь
кого педінституту іме
ні О. С. Пушкіна, ко
мандир експедиційного 
загону.

тааг-'.т-хдаа TOtuL-JFaj»’1' » КИЗПЯИСЕЕ
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На знімку: пам’ятна дош
ка А. А. Антонову у селі 
Ташлик.

Ще темна попона ночі 
важко вкривала ріку, ко
ли перший човен із взво
дом лейтенанта Єфрема 
Перевертнюка тихо пішов 
до протилежного берега, 

-Побережно обминаючи по
биті снарядами крижини. 
Нелегко було дотрима
тись ритму чотирьом па
рам весел у цьому шар
варку, але човен упевнено 
посувався вперед.

Середина Одеру. Рап
том одна за одною здій
маються у повітря три ос
вітлювальні ворожі раке
ти, і бійці миттю припа
дають на дно. Однак чо
вен помічено. Засвистіли 
міни, кулі зацьвохкали по 
крижинах. А човен про
довжує петляти. До бере
га зоставалось зовсім 
близько, коли поряд змет
нувся стовп води і кри
жина перевернула човен. 
Бійці боролись з течією, 
хапаючись за холодні 
шматки льоду.

Першим на землю су
пив кулеметник Тимошук. 
Його зброя заговорила 

- впевнено, влучно. Через 
півгодини взвод пейгенан-

та Перевертнюка заволо
дів німецькою траншеєю і
дотом, плацдарм розши
рено на кілометр по
фронту.

Щоб відкрити шлях ра
дянським військам у гли-
бину ворожих позицій, 
треба було вибити фашис
тів із селища, яке ворог
перетворив у вузол опо
ру. Це завдання одержа
ла рота гвардії старшого 
лейтенанта Андрія Крама-

Кам’янечани бережуть 
пам’ять про свого земля
ка, вихованця кам’янець- 
кого комсомолу. Окремий 
стенд у народному сіль
ському музеї розповідає 
про його подвиг, його 
бюсі встановлено у центрі 
села, слідопити збира
ють відомості про життя 
Героя.

ренка.
До вечора тривав кро

вопролитний бій. Крок за 
кроком відвойовувався 
кожен метр зайнятої во
рогом території. Німці 
спішно підтягували до се
лища свіжі сили. А до під
ходу головних радянських 
військ залишались лічені 
години. Треба було ви
стояти.

І бійці гвардії старшого 
лейтенанта Андрія Крама
ренка, якому за успішне 
проведення цієї операції 
було присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу, 
вистояли. Вистояли, щоб 
дійти зі своїм команди
ром до Берліна, до Пере
моги.

3. СПАДКОЄМЦІ
Розмова з дояркою кол

госпу імені Калініна Світ
ланою Герою. Квітень 
1983 року.

ОЄ покоління може з 
*■ гордістю називати 
себе гідними спадкоємця
ми комсомольців 20-31) 
років, тих, хто віддав своє 
життя за свободу і неза
лежність Батьківщини, у 
боротьбі з фашизмом, 
комсомольців - цілинни
ків. Бо й ми на передовій. 
Наша робота, може, не 
така помітна, як у попе
редніх поколінь, але не 
менш важлива. А коли 
відчуваєш це — значить 
недарма носиш на грудях 
комсомольський значок...

— Ініціативність. Дехто 
схильний вважати, що ця 
комсомольська риса ха
рактеру втрачається в 
сьогоднішніх хлопцях і 
дівчатах...

— Це неправильно. /Ао- 
лодь завжди горіла і го
рітиме чимось незвичай
ним, незвіданим, дерзно- 
венним. На те й дана нам 
молодість. Не буду гозо- 
рити про БАМ, Уренгой, 
важливі всесоюзні, рес
публіканські, обласні ком
сомольські будови, почи
нання, зобов’язання. Кож
на первинна комсомоль
ська організація, група 
повинна жити активно, по
винна мати свою ініціа
тиву.

У лютому цьою року в 
Новоархангельську бюро 
райкому комсомолу і по
заштатний відділ комсо
мольського жипя рай
центру провели засідання 
клубу «За столом ділових 
зустрічей», в якому взяли 
участь 20 молодих пере
довиків соціалістичного 
змагання 1982 року. Ми 
делегували двох членів 
КМК Валю Григоренко і 
Валю Майданних, які й аи-

ступили з ініціативою — 
боротись усім колективом 
за 3,5-тисячні надої мо
лока від кожної корови. 
Завдання це під силу не 
всім тваринницьким ко
лективам, але ми справи
мося, я впевнена. Такого 
опертого суперництва в 
нас за два роки не пам'я
таю. А це, по-моєму, і є 
те горіння, та комсомоль
ська дерзновенність.

— Навіть піти в доярки 
— на це ще треба зважи
тись...

— Чому? Не зважишся, 
якщо не любиш справи. 
У мене склалось усе так, 
як і в багатьох доярок: 
допомагала мамі ще зі 
школи. А доярка вона бу
ла передова, шанували її 
в селі, в районі за працю, 
за сумлінність. І подугла- 
лось мені годі — мама 
піде на пенсію, хто ж цю 
марку триматиме? Я! Ще 
один рік ми працювали 
разом. Набрала я собі то
ді нетелей. Цього року 
заміряюсь на перші 4 ти
сячі, за квартал надоїла 
1100 кілограмів. Стараюсь 
не підвести свою маму, 
бо це вона привела мене

на ферму, прищепила лю
бов до цієї роботи...

— Скоро мине два ро
ки з часу створення ком
сомольсько - молодіжно
го колективу. Які зміни 
стались за цей час?

— Завжди хочеться, щоб 
вони були тільки приєм
ними. Поповнився наш ко
лектив, у ньому 8 доярок. 
Надої зростають. Валю 
Григоренко, Таню Павлик 
і мене нагороджено зна
ком ЦК ВЛКСМ «Молодо
му передовику тварин
ництва». Маємо чимало 
подяк райкому комсомо
лу, півтора року утримує
мо перехідний прапор об
кому комсомолу «Кращо
му КМК Кіровоградщини 
у тваринництві». Нині ми
нає 60 років, як у Ка- 
м’янечому було створено 
комсомольську організа
цію. Хочеться записати і 
свій рядок у славну ЇЇ іс
торію.

В БОНДАР, 
спецкор «Молодого 
комунара».

с. Кам’янече, 
Новоархангельський 
район.
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КОЛЕКТИВ ЦЕЙ
ЗНАЮТЬ
І ЛЮБЛЯТЬ

. І не тільки на Кіровоград-
' щині. йому аплодували

• жителі багатьох міст краї
ни, він виступав у Болга
рії, Ансамбль бального 
танцю Кіровоградського 
заводу радіовнробів імені 
XXVI з'їзду КПРС «Кон
валія» — лауреат респуб
ліканських конкурсів, дип
ломант 1 Всесоюзного фес
тивалю самодіяльної твор
чості. Недавно йому при
своєно звання народно! о. 
Пані іромадськнн корес
пондент Р. Дайдакулов 

' попросив керівника ан- 
І‘ с.чмб.тю Б. Стрельбицьку 

відповісти на кілька запи-

• тань.
—Народний танець—зна

чить тісно пов'язаний з 
народом, відповідає його 
запитам. Як репертуар ан- 

і єамблю виявляє суть на- 
• родного танцю!

—У нашій програмі ши
рокий діапазон танців нз- 
родів нашої країни. Так, 
наприклад, у «Ятраночці», 

і ~ «Кіровоградській польці», 
«Закарпатському бально
му» звучать українські ме
лодії. «Ятраночці» було 
присуджено перше місце 
на республіканському кон
курсі новостворених тан
ців. А ось <$Бал дружби» — 
своєрідна композиція тан
ців народів СРСР. Милую
чись бальними танцями зі 
сцени, далеко не всі ро
зуміють, як багато дово
диться працювати, щоб 
довести їх виконання до 
досконалості. Ми маємо 
значний досвід роботи над 
танцями народів Латинсь
кої Америки і Європи.

— Як «Конвалія» пропа
гує мистецтво бального 
танцю!

— На одно/лу із заводів 
в Угорщині я бачила, як 
танцюють бальні танці не 

пара-дві, а тисячі людей,.. 
Там добре поставлена 
пропаганда бального тан
цю. Зробити це намагає
мось і ми. На заводі ра- 
діовиробів часто зустрічає
мось із робітниками. За 
спеціально складеним гра
фіком влаштовуємо кон- 
церти-лекції в цехах. 
Практикуємо виходи на 
міські танцмайданчики. 
Звичайно, частина молоді 
з невибагливими смаками 
не відразу сприймає ці 
танці, але більшість охо
че підхоплює їх. Ми також 
проводимо семінари, на 
які запрошуємо керівни
ків самодіяльних колекти
вів. Кожен член основної 
групи нашого ансамблю — 
досвідчений танцюрист, 
має право очолювати ко
лективи. Ось на цих вихо
ванців я й опираюся в 
пропаганді мистецтва тан
цю.

— Хто ж танцює в ан- 
са/лблі! Розкажіть про ат
мосферу в колективі.

— У ансамблі кілька 
груп. В основній — ЗО чо
ловік. БілвШІсть займаєть
ся бсЛаНИМИ танцями 10— 
12 років. Серед «ветера
нів» хочу відзначити Оле
ну Кглапу, Наталю Корсун- 
ську, Віталія Завіну. Вони 
творчо працюють над со
бою, охоче Еикористову- 
іо;ь новинки. Наталя Кор- 
сунська, до речі, йде пра
цювати в Палац культури 
імені Компанійця, де очо
лить колектив бального 
танцю «Златоцвіт». Недав
но ми набрели ще одну 
ірупу. Тут танцюють ро
бітники і службовці заво
ду радіовиробіе віком від 
ЗО до 50 років. їхньому ен
тузіазмові можна тільки 
заздрити. В колективі па
нують дружба і взаєморо
зуміння.

>
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«ЗДРАСТУЙТЕ, ЛЮБІ
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так починається кожен лисг 
членів КІДу «Дружба», 
яким керує еикладач іно
земної /лови Еолодимирсь- 
кої СШ Знам’янського ра
йону М. Г. Петров. Україн
ських школярів і учнів Чіа- 
туринської середньої шко
ли N2 З Грузинської РСР 
справді єднає міцна друж
ба, справжня братня любов. 
Зе дев ять років спілкуван
ня вони дізналися багаїо 
цікавого про тисячолітню 
історію двох народів, про 
їхнє постійне прагнення до 
зближення.

Багато теплих ЛИСТІВ от
римали чіатуринці. З Украї
ни надходили й посилки з 
книгами, насінням квітів, 
національними сувенірами,

Коли на уроці економіч
ної географії К. В. Ольхо- 
еич починає тему «Закав
казький економічний ра
йон», діти слухають з особ
ливою цікавістю, адже всі 
вони багато знають про цей 
край.

Чільне місце у вихованні 
учнів у цій школі приділя-

ють саме інтернаціонально
му вихованню. Скажімо, до 
60-річчя утворення Союзу 
РСР проводили шкільний 
фестиваль дружби. Учні го
тували розповіді про кожну 
союзну республіку, добира
ли матеріали про юних ге
роїв Великої Вітчизняної

Вірменії,
Литви,

Естонії, Білорусії,

війни з Грузії, 
Азербайджану,
Латвії,
РРФСР, Туркменії, Узбеки
стану... Для піонерів і жов
тенят влаштовувалися ігри 
різних народів СРСР — ук
раїнська гра «Ти котись, ко
тись веселий бубон», тад
жицька «Біла паличка» і 
т. д. і

Для кращого спілкування 
з дітьми інших країн кожен 
член клубу Еивчас німецьку 
мову. Досвід минулих років 
свідчить, що заняття ці не 
минають марно. Колишній 
кідівець Ростислав Немцев 
навчається нині на II курсі 
факультету романо-герман- 
ської філології ИДУ, У цьо
му році він практикувати
меться в НДР. Тетяна Олій-

, 4 ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 — 

і Концерт Державного Воро
незькою російського народ- 

I ного хору. 9.10 — Науново- 
і популярний фільм «Наука і 

І безпека руху». 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 11.00 — 
Мультфільми «Малюк і Нари
сом». «Карлсон повернувся». 
11.45 — Ранкова пошта.

. 12.15 — Док. телефільм «Гра- 
, ні таланту». 12.30 — Сільсь

ка година. 13.30 — Музичний 
кіоск. 14.00 — Клуб мандрів
ників. 15.00 — Ширше йоло. 

| 16.30 — Зарубіжні гості Пер
шотравня. 16.45 — Твори
Р. Щедріна. 17.00 — Чемпіо
нат світу з хокею. Матч 
команд фінальної групи. У 
перервах — Футбольний ог
ляд. Яншо хочеш бути здо
ровим. 19.25 — На екрані кі
нокомедія «Діамантова ру
на». 21.00 — «Час». 21.35 — 

| Чемпіонат світу з хокею.
Матч команд фінальної гру
пи. 23.35 — Новини.

ник закінчила романо-гер- 
мавський факультет Одесь
кого державного універси
тету імені І. І. Мечникова, 
тепер керує КІДом у Казар- 
НЯгІСЬКІЙ восьмирічній шко
лі.

При КІДі працює три сек
ції — перекладацька (пра
цюють над листами, котрі 
надходять), екскурсоводів 
(вивчають край, зі школяра
ми якого листуються) і ко
респондентів (працюють 
рад листами, котрі надсила
тимуть). Серед найбільш 
активних членів КІДу учні 
10 класу Юрій Родіна та 
Ірина Овац, шестикласник 
Сергій Береговий.

Листуються Володимирів- 
ці і з болгарами, з членами > 
КІДу «Меридіан» є. Лучин
ці Івано-Франківської облас
ті. Президент клубу дев’я
тикласниця Оксана Білані: 
підтримує зв’язки з иубин- 
ськею школяркою.

В. АФАНАСІЄНКО, 
кореспондент «Молодо
го комунара».
Знам'янський район.

4 УТ
10.00 —

ра». 10.50 ______ _____
ти». Концерт. 11.20 — Лауре
ати Державних премій УРСР 
1983 року в галузі промис
ловості. 11.50 — Пісня скли
кає друзів. 12.50 — Для ді
тей. Художній телефільм 
«Про Чє-рвону Шапочку». 2 
серія. 14.00 — Слзва солдат- 

і|сьна. 15.00 — Лауреати Дер
жавних премій УРСР 1983

І «Актуальна иаме- 
— «Співають ді-

рону в галузі сільською 
господарства. 15.30 — «На
веселій дніпровській хвилі». 
16.00 — «Катрусин кінозал». 
17.00 — Чеміпонат СРСР з 
футболу. «Шахтар» — «Тор
педо» (Кутаїсі). 18.45 — Ден. 
телефільм «Басейн». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30 — 
«Вишневі усмішки». Літера
турно-музичний вечір. 20.45
— «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Худ. фільм 
«Швидше за власну тінь». 
23.05 — Новини.
4 ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Фільм «Багата ‘ наречена». 
9.50 — Концерт майстрів ми
стецтв Молдавської РСР. 
10.40 — Док. телефільми. 
11.20 — Поезія боротьби і 
праці. 11.45 — «Родом з ди
тинства». По сторінках тво
рів лауреата премії Ленін
ського комсомолу письмен
ника В. Крапивіна. 12.30 — 
Телефільм «Летюча миша». 
1 і 2 серії. 14.40 — Мульт
фільми. 15.10 — Док. теле
фільм «Через Сибір по Єні
сею». 15.40 — Розповідають 
наші кореспонденти. 16.10 — 
Веселі старти. 16.55 — Оче
видне — неймовірне. 17.55
— «Тяжіння землі». Зустріч 
носмонллтіп з діячами мис
тецтв. 20.Д0 — Вечірня каз
на. 20.15 — Чемпіонат СРСР 
з футболу. ЦСКА — «Торпе
до» (Москва'. 2 тайм. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фільм «Сен- 
тименіллі ний ром?н».

4 ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45

Мультфільм «Пінгвіненя».

8.55 — Фільм «Сентимен
тальний роман». 10.30 — У. 
світі тварин. 11.30 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 — 
Док. фільми про охорону 
навколишнього середовища. 
«Господарі лісів», «Іду до те
бе, птах». «В реліктовому 
гаю». 15.40 — Музична пере
дача для юнацтва з Колон
ного залу Будинку спілок. 
17.45 — Розповідають наші 
кореспонденти. 18.15 — Наш 
сад. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Мультфільм «Са- 
модєлкін під водою». 19.10 — 
Честь по праці. 19.40 — Теле
фільм «Взяти живим». 1 се
рія. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Динамо» (Мінськ) — «Дина
мо) «Київ». У перерві —22.20 
— Сьогодні у світі. 23.15 — 
Спорт за тиждень.

ФУТБО.>»

«ЗІРКА» — «КРИВБАС»
Позавчора футболісти 

кіровоградської «Зірки» па 
своєму стадіоні приймали 
к і > і в о р і з ь к и іі « К р и вб а сл». 
Матч закінчився з рахун
ком 1:1.

(Наступний номер ♦ Мо
лодого комунара.' вийде в 
четвер, 5 травня).
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