
РОЛЕТАР1 ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Рік видання XI

із січня

орган МУ ЛКСМУ

На знімку: делегати конференції (зліва направо, знизу 
вверх): Ольга Бойко — доярка колгоспу імені Крупської Гай- 
веронського району, Катерина Сиволап — свинарка колгоспу 
імені Калініна Новгородківського району, Галина Білко — 
учениця Онуфріївської СШ, Микола Печений — секретар ком» 
сомольської організації колгоспу імені Ілліча Петрівського 
району, Іван Куксспко — секретар комсомольської організа» 
ції із Світловодська, Леонід Абрамов — секретар комсомоль» 
ської організації, інженер по техніці безпеки руху Новомир» 
городського ЛТП 10010, Володимир Швеидюк — інструктор 
по фізкультурі І спорту колгоспу «Правда», Добровеличків» 
Ського району, Марія Анісімова — секретар комсомольської 
організації Олександрійського електромеханічного заводу, 
Валентина Кравець — бригадир Ульяновського бурякорад
госпу, Володимир Свинарчук — секретар комсомольської 
організації Ульяновського цукрокомбіиату, Микола Чайка — 
ланковий механізованої ланки колгоспу імені Куйбишевв 
Олександрійського району і Микола Тимофеев — машиніст 
електровоза Зппм’янського локомотивного депо.

Фото А. ДІБРОВНОГО.

СВОЄМУ 
ОБОВ'ЯЗКУ ВІРНІ
НА XVI ОБЛАСНІЙ КОМСОМОЛЬСЬКІЙ 
КОНФЕРЕНЦІЇ

Повінь молодих голосів принесла до залу обласної 
філармонії сонячний, весняний настрій. Зустрічаються 
давні знайомі, ті, що вчора працювали поруч, і з по
тиском рук передається найперше — «Зі святомі»

Звіт 100-тисячного загону комсомолії Кіровоград- 
щини про свої справи — дійсно велика урочиста по
дія в житті юнаків і дівчат області. І тому сьогодні в 
залі злітає пісня, бачиш теплі посмішки серед збуд
жених, гамірних рядів комсомольських делегатів...

Перший секретар обкому ЛКСМУ М. Д. Сиротюк 
відкриває XVI обласну комсомольську конференцію.

Місця в президії займають переможці соціалістич
ного змагання, кращі секретарі первинних комсо
мольських організацій, комсомольські працівники, 

- Герої Радянського Союзу і Герої Соціалістичної Пра
ці, відповідальні партійні і радянські працівники.

За пропозицією бригадира комсомольсько-моло
діжної бригади з колгоспу «Зоря комунізму» Ново- 
архангельського району Василя Моторного одностай
но обирається почесна президія в складі Політбюро 
Центрального Комітету КПРС.

Хвилиною мовчання делегати конференції вшано
вують пам’ять навічно занесених в списки обласної 
комсомольської організації молодих героїв-земляків, 
що полягли смертю хоробрих у борні за Радянську 
Батьківщину.

Обговорення звітної доповіді та доповіді ревізій
ної комісії вилилося у широку, ділову розмову про 
комсомольський обов’язок. Один за одним виступа
ють делегати конференції, запрошені: перший секре
тар Гайворонського РК ЛКСМУ В. Вансович, двічі. Ге
рой Соціалістичної Праці О. В. Гіталов, старша 
піонервожата Новопразької СШ Олександрійського 
району А, Бондаренко, бригадир комсомольсько-мо
лодіжної бригади № 2 Агрегатного заводу Л. Дячен- 
ко, перший секретар Кіровоградського міськкому 
ЛКСМУ А. Ніцой, перший секретар Добровеличків- 
ського РК ЛКСМУ М. Красковський, інструктор по 
спорту колгоспу «Україна» Знам’янського району 

(Продовження на 2-й сгор-).

Від ЦК КПРС, Верховної Ради СРСР 
і Ради Міністрів СРСР

Центральний Комітет КПРС, Президія Верхов
ної Ради СРСР 1 Рада Міністрів СРСР з глибо
ким сумом сповіщають, іцо 10 січня 1970 року 
після тяжкої хвороби вмер прославлений льотчик- 
космопавт СРСР, член КПРС, Герой Радянського 
Союзу полковник Беляев Павло Іванович.
ЦЕНТРАЛЬНИЙ

КОМІТЕТ 
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СЕКРЕТАРІАТ ОБКОМУ ЛКСМУ,
обраний організаційним пленумом обкому ЛКСМУ

М. Д. СИРОТЮК — перший секретар обкому ЛКСМУ, М. Г. ГАЙДАМА
КА — другий секретар, В. П. КРИШЕВИЧ секретар, С. Й. КУЛАПНА 
секретар, М. О. СУХОМЛИН — позаштатний секретар.

БЮРО ОБКОМУ ЛКСМУ,
обране організаційним пленумом обкому ЛКСМУ

М. Д. Сиротюк — перший секретар обкому ЛКСМУ, М. Г. Гайдамака 
другий секретар обкому ЛКСМУ, В. П. Кришевич — секретар обкому, 
ЛКСМУ, зав. відділом пропаганди і культурно-масової роботи, С. Й. Кулагі- 
на — секретар обкому ЛКСМУ, зав. відділом студентської, шкільної молоді 
та піонерії, Б. С. Ясиновський — завідуючий відділом комсомольських 
організацій обкому ЛКСМУ, А. І. Ніцой — перший секретар Кіровоградсько
го міськкому ЛКСМУ, В. І. М’яснянкін — перший секретар Олександрійсько
го міськкому ЛКСМУ, В. О. Погрібний—редактор обласної газети «Молодий 
комунар», В. Г. Работкін — військовослужбовець, М. О. Сухомлин — голов
ний інженер гранкар’єру м. Кіровограда, В. А. Жученко — голова облкомі* 
тету по фізичній культурі і спорту при облвиконкомі.

ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ЛКСМУ,
ОБРАНИЙ XVI КОМСОМОЛЬСЬКОЮ КОНФЕРЕНЦІЄЮ

ОБКОМУ:ЧЛЕНИ
І

Андреев В. М. 
Артомонова О. С. 
Бабій І. П.
Багно В. Ф, 
Безсонов О. І.
Битко Н. В. 
Білко Г. І.
Бурлаченко 
Бур’янська В. 
Буценко Л. 
Вансович В. А. 
Василенко А. І. 
Воєвод О. М. 
Гайдамака М. Г. 
Гейко А. П. 
Головенко В. О. 
Голуб В. і. 
Гончарук Т. А. 
Городнікова М. Т. 
Грабовий М. О. 
Громовий М. П. 
Груша А. Ф. 
Давидяк В. А. 
Демченко Л. Г.

В.

с.

В. 
г.

А

І . • ■ с • ■

Бойко О. І. 
Головченко А. І. 
Губська Т. А. 
Гуртовий А. В.
Джоган К. М.

Велика Ж. М. 
Голубицький В. В. 
Гордовий В. О.
Гуйван К. І.

ДЕЛЕГАТИ НА

Андреев В. 
Бершадська 
Бондаренко К. М. 
Бур’янська В. Г. 
Важинський М. Н. 
Вансович В. А. 
Воєвод О. М 
Громовий М. П, 
Давидяк В. А. 
Дамаскіна І. С.

М. 
Н. Г.

ДЕЛЕГАТИ НА

Дзядок О. І. 
Душина Л. П. 
Дяченко Л. П. 
Жученко В. А. 
Захаренко К. Ю. 
Калініченко Н. В. 
Караманов В. М. 
Касяненко О. К. 
Кірова Н. М. 
Клоц В. І. 
Кобильчак М. М. 
Козинець Л. І. 
Колодій М. О. 
Кондратенко А. І. 
Кондратенко М. Т. 
Конопат В. І. 
Компанієць Н. Г. 
Корж М. Г. 
Корнієць В. 
Коротченко 
Корчицький 
Корочук Є. 
Красковський М. А. 
Криворучко Д. П. 
Криловецька Н. О.

О. 
А. І.
А. С. 

Д.

КАНДИДАТИ В

Жуган В. А. 
Козоріз Н. П. 
Коломієць М. П. 
Крошка В. Б. 
Куриліна С. П.

Кришевич В. П. 
Кулагіна С. Й. 
Купрікова Л. В. 
Макаренко П. Ф. 
Манякін С. М. 
Мірошниченко Л. К. 
Мішура В. Д. 
Мороз В. Д. 
Москалевський Ю. П. 
Моторний В. І. 
М’яснянкін В. І. 
Наконечний Л. М. 
Непокрита О. М. 
Ніцой А. І. 
Олійник В. Г. 
Перехожук В. А. 
Печений М. Ф. 
Погрібний В. О. 
Пономарчук А. І. 
Проданчуи В. С. 
Работкін В. Г. 
Рагулін А. В. 
Рожкован О. Р. 
Руднев Ю. С.
Рудь А. І,

Середа В. Т. 
Сиволап К. Б. 
Сиротюк М. Д. 
Сичук Л. П. 
Скляніченко М. К. . 
Смирна Г. М. 
Соколова Є. Г. 
Сухомлин М. О. 
Терещенко І. М. 
Тимофеев М. М. 
Тихоступ Л. Г» 
Ткаченко С. В. 
Услиста В. В. 
Фатовенко Л. В. 
Харченко Т. А. 
Хомутенко П. і. 
Хомутенко Т. М. 
Целуйко Н. П. 
Чабаненко В. В. 
Шаталюк Л. М. 
Шульга Д. В.
Шульга О. В. 
Шульга О. М. 
Шульгіна Л. Т. 
Ясиновський Б. С.

ЧЛЕНИ ОБКОМУ:

Куцевол Г. Д. 
Мунтян Л. Л. 
Петраков В. В. 
Пономарьов І. А.
Русанова С. І.

Сліпцова Н. Г. 
Шамрай С. В. 
Шершень М. Ф, 
Щербина Т. І.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЙ,
ОБРАНА XVI КОМСОМОЛЬСЬКОЮ КОНФЕРЕНЦІЄЮ 

Дейнека Л. О.
Колосовський В. В. 
Ктітарова В. В.
Кукса І. В.

XXI З’ЇЗД ЛКСМУ, ОБРАНІ

Дейнека Л. О. 
Дерев’янко С. Г, 
Душина Л. П. 
Дяченко Л. П. 
Жуган В. А. 
Іванов Г. В. 
Колєснікова В. А. 
Кришевич В. П. 
Лимаренко Є. І. 
Мишоловка Г. 1.

Малкова О. Л. 
Павленко Л. Г.
Пиріг В. Г. 
Прядка В. Є.

Ткаченко В. П. 
Федай А. М. 
Шокул Г. С. 
Ягоденко М. М. 
Яценко Н. І,

XVI комсомольською

М’яснянкін В. І, 
Погрібний В. О. 
Потапова 3. М. 
Рагулін А. В. 
Семенов Ф. А. 
Сиволап К. Б. 
Сиротюк М. Д. 
Ситарчук Н. Г. 
Скляніченко М. К. 
Смирна Г. М.

КОНФЕРЕНЦІЄЮ}

Сойченко 
Телих В. 
Тимофеев 
Тихоступ 
Ткаченко 
Тулянцева В. Г, 
Хоменко Т. С. 
Шокул Г. С. 
Шульгіна Л. Т, 
Щерба Г. О.

H. Ф.
I.
М М. 

Л. Г. 
В. П.

XVI КОМСОМОЛЬСЬКОЮ КОНФЕРЕНЦІЄЮXVI З’ЇЗД ВЛКСМ, ОБРАНІ
Бурлаченко В. В. Могорний В. 1. Сизова В. 1.
Гайдамака М. г. Манякін С. М. Сиротюк М. Д.
Іванова Р. м. Ніцой А. 1 Ситарчук Н. Г.
Кривченко м. п. Охота Л. М. Сичук Л. П.
Мішура В. д. Семенов Ф. А. Соколова Є. Г.

Стешенко В. М. 
Фатовенко Л. В. 
Хрустальова Г. І. 
Шушпан Є. П.



,,,2 стор,

СВОЄМУ ОБОВ'ЯЗКУ ВІРНІ_ _ _ _ _ _ _
дали у еврїх виступах на конференції перший секре
тар обкому КП України М. М. Кобильчак, секретар 
Центрального Комітету ЛКСМУ Г. І. Ревенно.

Делегатів конференції палко вітали піонери і воїни 
Кіровоградського гарнізону.

В роботі XVI комсомольської конференції взяли 
участь члени бюро обкому партії П. С. Кошевськии, 
Н. П. Сухаревська, М. Т. Кондратенко, Г. П. Ковшар, 
Д. Т. Жмак? зав. сектором ЦК ВЛКСМ А. В. Люльчен- 
ко, відповідальні партійні та радянські працівники.

Конференція обрала керівні органи обласної ком
сомольської організації, делегатів на наступні 
XXI з’їзд ЛКСМУ та XVI з’їзд ВЛКСМ.

Одностайно конференція прийняла розгорнуте рі
шення. ~ іа Г І иПід склепінням залу лунає бойовий партійний гімн 
«Інтернаціонал». Він звучить клятвою молодої зміни 
іти завжди шляхом революції, шляхом, вказаним 
партією, В. І. Леніним.

РОБОЧИХ РУК

тисячі

і:
і

5 рац- 

успііп* 
за.іік.

XVI

домогтися звання бригади 
Ленінської вахти праці;

всім членам бригади викону
вати норми виробітку на 130 
процентів;

за рахунок економії ріжучо
го інструменту, кольорових

НАЗАВЖДИ з ТОБОЮ. ПОЛЕ
мої недоспані світанки. . ра, ячменю — по 47. Тонн» 

Л щедра осінь несе свої зерна, вирощені нашими рука- 
дарунки. Бригада зібрала по ми, вливаються у величезний 
34 центнери пшениці з гекта- ленінський коровай.

РАХУНОК ГЕРОЇВ

АВТОРИТЕТ

«V-/. о. мн дрили о.
Демічев, Д. а. Кунаев.

Косигін £ т. "МАЗУРОВ?; А.* я." Пельше,

Х.ажко сл^ють делегати конференції .нступаЮчвх,

.(Продовження, По'і. на 1-й стор.).

9. Кукса, перший секретар Олександрійського міськ
кому ЛКСМУ В. М’яснянкін, директор Дереївської 
СШ Онуфріївського району М. І. Кодак, трактористка 
колгоспу ім. Щорса Маловисківського району €. Со
колова, пропагандист колгоспу ім. Леніна Олександ
рійського району В. Семенова, бригадир тракторної 
бригади колгоспу ім. Ульянова Ульяновського району 
А. С. Харкавий, секретар завкому комсомолу заво
ду «Червона зірка» М. Скляніченко, свинарка кол
госпу ім. Калініна Новгородківського району К. Си
волап, бригадир комсомольсько-молодіжної бригади 
ім. 50-річчя ВЛКСМ Світловодського заводу метало
конструкція В. Семенов, артистка театру ім. М. Л. 
Кропивницького Т, Корнієць, секретар комсомоль
ської організації Мошоринської СШ Знам’янського 
району С, Василенко.

Глибокі настанови партії і Ленінського комсомолу

— Звітний період в житті облас
ної комсомольської організації, 
говорить М. Д. Сиротюк, — озна
менований відзначенням 50-річчя 
ВЛКСМ, 50-річчя Ленінського ком
сомолу України та підготовкою до 
100-річчя з дня народження В. І. 
Леніна. Ці важливі події сприяли 
піднесенню трудової і політичної 
активності комсомольців і молоді, 
організаційному і політичному 
зміцненню первинних і всієї облас- 

- ної комсомольської організації.
За звітний період в ряди Ленін

ського комсомолу вступило 45 ти
сяч юнаків і дівчат. Виросли Олек
сандрійська, Кіровоградська, Світ- 
ловодська міські, Добровеличкіа- 
ська, Новгородківська, Олександ
рійська районні комсомольські ор
ганізації.

Але не тільки в цьому авторитет 
комсомолу Кіровоградщини. Його 
зін набув і набуває активною учас
тю в комуністичному будівництві, 
трудовим звершенням, політич
ним зростанням.

Доповідач називає комсомоль
ські організації підприємств, бу
дов, господарств і навчальних за
кладів, які зуміли по-справжньому 
організувати змагання комсомоль
ців, змагання за комуністичну пра
цю. Заспівувачами, ентузіастами 
звершення добрих справ були 
комсомольсько - молодіжні колек
тиви, яких нині в області налічує
ться 467.

Комсомольсько-молодіжний ко
лектив комуністичної праці імені

50-річчя Радянської влади токарів 
механоскладального цеху № 3 за
воду «Червона зірка» працює в ра
хунок червня 1970 року. За два мі
сяці до нового року засвітилася 
вогнями «виробнича» новорічна 
ялинка у бригадах слюсарів Б. Кри- 
воконя та намотувальниць А. Юз- 
лонко з Олександрійського елект
ромеханічного заводу.

В доповіді наводяться численні 
приклади ініціативи цих колекти
вів. Серед них особливо відзначи
лися тракторна бригада Василя 
Моторного з колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархангельського ра
йону.

Разом з тим, підкреслює допові
дач, одним із серйозних недоліків 
в організації змагання серед ком
сомольсько-молодіжних колекти
вів є зменшення їх числа в окре
мих галузях народного господар
ства. Це спостерігається, зокре
ма, в Добровеличківському, Но- 
воархангельському, Новоукраїн- 
ському районах. Факти формаліз
му в цій справі можна знайти в Го- 
лованівській, Кіровоградській, Но- 
вомиргородській, Олександрів- 
ській районних комсомольських 
організаціях.

Виявом високої відповідаль
ності кожної комсомольської ор
ганізації, кожного члена ВЛКСМ 
за свою роботу, за свій внесок в 
здійснення грандіозних завдань, 
що стоять перед нашим суспіль
ством, став Всесоюзний Ленін
ський залік, який дав можливість 
злити воєдино завдання виробни
чої, ідеологічної і організаційної 
діяльності комсомольських орга
нізацій.

ЇДИ А 100-ДЕННУ трудову Ленінську вахту стали тися- 
чі комсомольців області. Рапортом Іллічеві про 

трудові здобутки молодих прозвучали на конферен
ції виступи бригадира комсомольсько-молодіжної 
бригади імені 50-річчя ВЛКСМ Світловодського заво- 

1 ду металоконструкція Володимира Семенова, секре
таря комітету комсомолу Кіровоградського заводу 
«Червона зірка» Миколи Скляніченка, бригадира 
комсомольсько-молодіжної бригади цеху № 2 Кіро
воградського агрегатного заводу Любові Дяченко, 
першого секретаря Олександрійського міськкому 
комсомолу Володимира М’яснянкіна та інших делега
тів конференції.

Любов ДЯЧЕНКО:
— Комсомольсько-молодіжна 

бригада нашого цеху в складі 
36 чоловік на честь сторіччя 
з дня народження В. І. Лені
на взяла підвищені зобов’язан
ня. Ось деякі з основних 
пунктів:

ліричний звіт і клятва землі
Євгенія СОКОЛОВА, трак

тористка колгоспу імені Щор
са Ма.товисківського району:

— В нашій комсомольсько- 
молодіжній тракторній бригаді 
вісімнадцять чоловік. Четверо 
з них — ми, дівчата-тракто- 
ристки. Жінка за кермом трак
тора — стало трудовою тради
цією нашого села Паліївки. 
Ще в 1938 році першою ангс- 
лінкою була наша односель
чанка Віра Пигнда. Моя стар
ша сестра Валентина стала 
другою. Я заздрила їй і гор
дилася перед однокласниками: 
адже степовий велет скоряє
ться маленьким рукам моєї 
сестри. Найбільшою радістю 
були дні. коли Валя брала 
мене на трактор. А одного 
разу пустила за руль. Це, ма
буть, і визначило вибір моєї 
професії. Вирішила: стану 
трактористкою.

Ледве діждалась закінчення 
восьмирічки. Довгим здався і 
рід навчання в Бобринецькому

ГН РО любов до землі, важливість хліборобської 
професії, підготовку молодих механізаторських 

кадрів говорили на конференції двічі Герой Соціа
лістичної Праці, бригадир тракторної бригади імені 
XX з’їзду КПРС Новоукраїнського району О. В. Гіта- 
лов, бригадир тракторної бригади колгоспу імені 
Ульянова Ульяновського району Анатолій Харкавий. 
Виступ Євгенії Соколової прозвучав як своєрідний 

....'--------------------------- ” водночас,
училищі механізації. З дипло
мом тракториста-машииіста 
широкого профілю я поиерну- 
лася в рідний колгосп. Так в 
нашій сім'ї з’явились дві трак
тористки, а родина колгоспних 
механізаторів поповнилась ці
лим дівочим колективом: ра
зом зі мною з Бобрннецького 
училища приїхали подруги 
Людмила Шостак і Люба Со- 
сюк.

І ось три роки я з дівчатами 
зустрічаю степові світанки на 
тракторі. Мені здається, що 
ніколи не зможу залишити 
рідний степ. іБо прекрасний 
вій в будь-яку нору року.

Літо. Жовтавий серпень за
ходиться пожинати густу пше
ницю. Горох розіславші на 
землі, по в си.ц більше підня
тись. Далі стоїть достигле жи
то. Ген-ген білів цвітом греч
ка... А я стою поміж усім цим 
і радію. Щастям повниться 
серцеї в багатстві, що перед! 
миою.. і моя нраплика праці,

„Молодий комунар*

Доповідач дас детальний аналіз 
ходові Ленінського заліку в облас
ній комсомольській організації, 
звертає увагу на недостатню робо
ту окремих комітетів комсомолу 
по політичному загартуванню юна
ків і дівчат, яке є однією з першо
чергових умов успішного складан
ня заліку.

100 днів ударної Ленінської вах
ти —- це заключний етап Ленін
ського заліку і комітети комсомо
лу мають все зробити для того, 
щоб протягом вахти найбільш пов
но виявилися ініціатива, пошук, ен
тузіазм, патріотизм комсомольців 
і молоді.

Кожен на своєму робочому міс
ці має зробити вклад у загальне 
трудове досягнення радянського 
народу.

Людина прикрашає місце. Це 
правильна думка того розділу до
повіді, який присвячений організа
ції змагання на кращого виробнич
ника по професії. Доповідач нази
ває імена самовідданих трудівни
ків - комсомольців, які запалюють 
своїм прикладом юнаків і дівчат.

Питання професійної орієнтації 
займають чільне місце в аналізі 
роботи шкільних комсомольських 
організацій та професійно-техніч
них училищ.

Окремо доповідач спиняється на 
організації комсомолом області 
походу за оволодіння сільською 
молоддю механізаторськими про
фесіями, завданнях, поставлених у 
цій справі рідною партією, Ленін
ським комсомолом, «Дівчата —іца 
трактор!» — цей заклик лунає сьо
годні з новою силою, маючи в 
собі новий глибокий зміст.

металів заощадити три 
карбованців;

подати і запровадити 
пропозицій;.

всім членам бригади 
но скласти Ленінський

Доповідаю делегатам .... 
обласної комсомольської кон
ференції, що наша бригада 
уже працює в рахунок вересня 
1970 року, заощаджено ріжу
чих інструментів і кольорових 
металів на 2100 карбованців, 
всі члени бригади беруть 
участь в Ленінському заліку і 
кожний вже вивчив по три 
праці В. І. Леніна.

Ставши на стоденну ударну 
вахту, ми переглянули свої зо
бов’язання і вирішили за цей 
час виготовити понад план 
4 тисячі бронзових втулок, до-

могтися підвищення праці на 
0,2 процента. Такий наш Ле
нінський трудовий залік.

Наш почни підтримали всі 
КОМСОМОЛЬСЬКО-М О л о Д І ж Н і 
бригади заводу, всі активно 
стали на трудову Ленінську 
вахту. Підрахунки показують, 
Що заводчан», виконавшії свої 
зобов’язання, дадуть на 14 ти
сяч карбованців продукції по
над план, заощадять матеріа
лів на 5 тисяч карбованців.

Ось уже три роки як в спис
ки бригади навічно занесений 
Герой Радянського Союзу 
Павло Дмитрович Линник. З 
кожним днем росте його раху
нок, 2400 карбованців пере- 

бригада на рахунок 
№ 70016 у фонд миру.
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ЛЬОТЧИК-НОСМОНАВТ СРСРаЯ
Павло ївли®»“4

Челшдево 1 
ласті. У 1942 рот

ічня 1970 року онант^СРСР, один з п?

С< І
полковник Павло Іванов"%0Є^ервня 1925 року в вд

П. І. Беляев народився Вологодської 1
Рослятинського району ьол<ш £

вступає на токарем,**,
тім" приймальником війни П. І.

ляев, як і багато іисл і * Хпмії і після успішко; 
Бступае в ряди РадянсиК Р льотчик-виннщус; 
закінчення льотного }^^ ІСТИЧНОІО Дпоніею. ‘ '
бере участь у Б!‘™ ’ '^^Беляео проходив езд-У ПІСЛЯВОЄННІ pOh.il П. - япіаПІЙНОМУ ПО"чг"
в гвардійському винищувальному авіашкномудпо 
ВПС Тихоокеанського флотуГуг він у Р
пгтА-пае в ряди Комуністичної парти І адя ісьх..,. 
Яи Вдайот*»«. старшим льотчиком, команд 
роТлапки, заступником командира ескадрпль. по 
ЛІ7*1956 році П. І. Беляев направляється ш юга» 
ня у Військово-Повітряну Червопопрапорну академію, 
по закіпчешіі якої він командує ав.ашнною сски. 
іштьєю. Високо оцінюючи особисті якості Павла )и. 
ЕХ командування у 1960 році направляє йото а 
загін космонавтів. Тут він виявив велику наполегли
вість в освоєнні космічної техніки, досконало ВИВЧЕ 
матеріальну частину корабля, оволодів практичними 
навичками керування ним.

Комуністична партія і Радянський уряд у березні 
1965 року довірили П. І. Беляеву здійснити косміч
ний політ на кораблі «Восход-2» як командирові екі
пажу. Це відповідальне завдання він виконав успіш
но, виявивши високі моральні, вольові якості, сміли
вість, вміння працювати в складних, умовах. У ході 
польоту він керував першим у світі виходом люди:-! 
з корабля в космічний простір. Посадка корабля була 
зроблена полковником Бєляєвим з використаний 
системи ручного керування. Полії’ корабля «Вося.од-2» 
відкрив нову, винятково важливу сторінку в історії 
освоєння космосу’ і примножив космічну славу Ра
дянського Союзу. » І

За успішне здійснення космічного польоту Павлові 
Івановичу Беляеву було присвоєно звання Герря Ра
дянського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі 
«Золота зірка» і звання «Льотчик-космонавт СРСР». 
Він нагороджений також орденом Червоної Зірки, 
багатьма медалями, удостоєний нагород ряду зару
біжних країн.

Протягом останніх років Павло Іванович иаполег- і 
лнво вдосконалював спеціальні знання, брав безпосе-.ї 
редню участь у підготовці космонавтів до польоті^ 
у космос.

П. І. Беляев був палким патріотом соціалістичної 
Вітчизни, принциповим комуністом, брав активу 
участь у громадсько-політичному житті, обирався до 
керівних партійних органів, депутатом Московські 
Ради, пропагував досягнення радянського народур 
освоєнні космосу. Він часто виступав перед трудящи
ми, молоддю, воїнами Армії і Флоту, перед представ
никами зарубіжно? громадськості. Всі знали його, рк 
уважну, чулу людину, доброго товариша і сім’яішф 

Світла пам’ять про Павла Івановича Беляева г 
вірного сина Комуністичної партії-і радянського на
роду, мужнього-і»славного покорителя ‘КОСМОСУ, бой
кого друга і товариша назавжди збережеться з наші і 
серцях.

•П. Брежнєв, Г. І. Воронов, А. П. Кириленко, 
О. М. Коскгін, К. Т. Мазуров, А. Я. їЬльши 

И лг°рнии, Д. С. Полянский, М. А. Суслов. 
О. М. Шелешн, П. Ю. Шелест, Ю. В. Андропов, 
П 2’ мГришин’ п- Н. Демічев, Д. А. Кунае-а, 
П. М. Машеров, В. П. Мжаванадзе, Ш, р. Рашн- 
Хонов К фТ8’ В- В- Щер^ький, І. В. Ка- 
Пономаоьо’в М РсШЄВ’ Ф* Д< Б. М.
А Л ГРп пМмСпС ?МЄНІ(ЄВ, в Смирнов, 
» 'іЛ*„ГР®ЧК0’ М* Келдиш, М. В Захаоов. 
м’і ЯКоТ,с’г>‘ ?' Єпішев’ С л- Соколов, 
р'м *рилов’ С. г. Горшков, п. с. Кутахов, 
Г.’ С.’ ТЙовЬНАК°Г V Савннкін’ ’■ Д- Сербія, 
в. Ф. Биковський ’ В іГнГ’ П” р’ Попович, 
К. П. Феоктистов ’ Б * і?'<?Н,КОЛаєва'ТеРешкова' 
Г. Т. Береговий, В. О. Шаїалов Б и ЛЛе°Н0В' 
о. С. Елисеев, Є. В. Хрунов г Р°ЛЯ
Кубасов, Д. в. Філіпченко к ІР1онж’ 
Горбатко. В. М. Волков, В. В.
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-СВОЕМУ ОБОВ'ЯЗКУ ВІРНІ
(Закінчення)»

„Молодий комунар“ 8 отор,

ВІДОМІ

ЗА
РУБЕЖЕМ

і в ЗВІТНІЙ, доповіді, і у виступах 
делегатів конференції значну 
увагу було приділено питанню 
всебічного і гармонійного роз
витку кожної ~ молодої людини, 
формуванню її духовного багат
ства, моральної ’ чистоти і фізич
ної досконалості,

Відзначалось, що комітети ком
сомолу чимало зробили по есте
тичному вихованню молоді, по 
дальшому розвитку і піднесенню 
культурно-масової роботи, особ
ливо в період підготовки до 100- 
річчя з дня народження В. І. 
Леніна,

Не лише з області, в країні, а й 
за рубежем великим успіхом ко
ристуються виступи заслуженого 
ансамблю танцю «Ятрань» та мо
лодого ансамблю педінституту 
імені О, С, Пушкіна «Юність», 
якому нещодавно присвоєно висо
ке звання народного. Цього зван
ня удостоєний і танцювальний ан
самбль Новоархангельського ра
йонного Будинку культури. Пе
ред ювілейний фестиваль виявив 
нові здібні ансамблі як «Горли
ця» в Кіровоградському районі, 
«Подорожанка» — в Світловодсь- 
кому та ряді інших.

Успішно проходить в області 
творчий конкурс молодих літера
торів, ко-мпозиторів, художників 
на здобуття премії імені Юрія 
Яновського, встановленої обко
мом комсомолу. Багато молодих 
талантів відкрив минулорічний 
обласний зліт творчої молоді, ху
дожні виставки в Новоархангель- 
ську, Новомиргороді та обласно

му центрі. Понад 80 тисяч учас
ників художньої самодіяльності 
продемонстрували свою майстер
ність лише в другому турі фести
валю самодіяльного мистецтва, 
присвяченого 100-річчю 3 дня на
родження В. І. Леніна.

Однак, деякі комітети комсомо
лу не приділили достатньої уваги 
аматорам сцени. І саме тому на 
Р*Аі підприємств міста Олександ
рії, в ряді колгоспів Новоукраїн- 
ського, Долинського, Гайворон- 
ського та деяких інших районів 
учасники самодіяльності або не 
взяли участі у фестивалі, або бу
ли підготовлені слабо. За це від
повідні комітети й організації і 
були піддані критиці.

—• Наша молодь бере активну 
участь у створенні матеріально- 
технічної бази комунізму. І це 
надзвичайно важливо, бо без ма-

теріальної бази побудова нового 
суспільства неможлива. Але ж 
у цьому новому суспільстві по
винна жити і вершити діла нова 
людина, людина нової моралі, 
нового комуністичного світогля
ду, — наголосила у своєму висту
пу артистка Кіровоградського му
зично-драматичного театру імені 
М. Л. Кропивницького Тетяна 
Корнієць і повела мову про те, 
як мистецтво допомагає у вихо
ванні молодої людини, як колек
тив театру відгукується на запити 
сучасника.

Зокрема, в нинішньому сезоні, 
враховуючи побажання молоді, 
театр вніс до свого репертуару 
багато нових, сучасних п’єс —• 
«Камо» О. Левади, «Поєдинок» 
М. Байдієва, «Яблуневий полон» 
Дніпровського, «Пам’ять серця» 
О. Корнійчука та Інші.

ДОЗВІЛЛЯ— 
КОМСОМОЛЬСЬКА 
ТУРБОТА

Всебічний розвиток особистості 
молодої людини нерозривно 
зв'язаний з проблемою викорис
тання вільного часу. Ось чому 
культурне, змістовне дозвілля — 
одна з турбот первинних органі
зацій, комітетів комсомолу.

—- Як використати свій вільний 
час? Чим його заповнити? Над 
цим питанням працював наш рай
ком комсомолу у звітний період. 
Йшлося про це і на районній 
комсомольській конференції, -— 
заявив з трибуни обласної конфе
ренції перший секретар Добро- 
величківського райкому комсо
молу Михайло Красковський і за-

пропонував в умовах соціалістич
ного змагання комсомольських 
організацій передбачити пункт 
про організацію дозвілля.

Жаль не тих годин і днів в їх 
кількісному відношенні, які не
продуктивно використовує мо
лодь, сказав М. Красковський, а 
жаль того, чого не бере, а мог
ла б взяти молодь, якби комсо
мольські організації більше дба
ли про культурне дозвілля. А що 
жаль цього часу тому, що він 
може бути одним з факторів, 
який допомагав би комсомольсь
ким організаціям в наших питан
нях росту, членських внесків.

Про організацію дозвілля мо
лоді йшлося також у виступах 
старшої піонервожатої Ново- 
празької середньої школи Олек
сандрійського району Антоніни 
Бондаренко та інших делегатів.

В ПОХОДАХ 
МІЦНІЮТЬ 
КРИЛА

Любить наша молодь віль» 
ний від роботи час проводити 
в походах по місцях бойової і 
трудової слави, на спортивних 
майданчиках. Так, студенти Олек
сандрійського індустріального 
технікуму провели похід по бойо
вому шляху третього механізова
ного корпусу, який звільняв місто 
і район від німецько-фашистсь
ких загарбників. Подібні походи 
провели і комсомольці Олександ
рійських електромеханічного та 
рудоремонтного заводів. Надовго 
залишиться в пам’яті школярів 
Онуфріївсько? середньої школи 
велопохід по місцях боїв 235 
стрілецької дивізії.

За останні два роки, перед дру
гим Республіканським зльотом 
переможців походів шляхами сла
ви батьків, пройшло 49 тисяч 
юнаків і дівчат. Зібрані матеріали 
дали змогу створити 124 музеї, 
кімнати і куточки бойової слави.

А головне, що молодь ще більше 
прилучилася до невичерпного 
джерела добрих традицій, загар
тувала себе морально і фізично 
в цих походах, ще більше прой
нялася почуттям патріотизму.

Особливе місце в роботі по 
військово-патріотичному вихо
ванню, як відзначалося на конфе
ренції, займає Всесоюзний огляд 
спортивної та оббронно-масової 
роботи комсомольських організа
цій та екзамен комсомольців і 
молоді з фізичної та військово- 
технічної підготовки. До цього ог
ляду, який є однією з складових 
Ленінського заліку, активно готу
ються комсомольці і молодь 
Добровеличківської школи-інтер- 
нату, локомотивного депо станції 
Знам'янки, Кіровоградського тех
нікуму сільськогосподарського 
машинобудування та ряду інших 
організацій.

У вихованні гармонійно розви
неної людини, підкреслювалось і 
у доповіді, і у виступах, важливе 
місце належить фізичній культурі 
та спорту. На належному рівні ця 
робота в Кіровоградському техні-

кумі сільськогосподарського ма
шинобудування, в колгоспах «Ро
дина», «Зоря» Онуфріївського 
району. «Іскра» Олександрівсько- 
го району та в багатьох інших ор
ганізаціях. А от представникам 
Долинського району довелося 
червоніти, бо в районі за рік не 
проведено жодного спортивного 
змагання,

Щоб людина душею і тілом бу
ла молода, вона неодмінно має 
збагачувати свою пам'ять знання
ми, займатися спортом, розвива
ти свої здібності, В цьому таєм
ниця молодості — така думка 
звучала в багатьох виступах. 
Зокрема інструктор по фізкуль
турі і спорту колгоспу «Україна» 
Знам’янського району Іван Кукса 
розповів про те, що а їх госпо
дарстві в семи спортивних гурт
ках постійно займається 160 юна
ків і дівчат, що в останній час 
підготовлено 23 спортсмени дру
гого, 19 —- третього і 15 —
юнацького розрядів, що комсо
мольці артілі хоч сьогодні готові 
здавати екзамен з фізичної та 
військово-технічної підготовки.

ІЛЛІЧЕВОЮ
і! МУДРІСТЮ
У Важливою вимогою Ленінського заліку є позсяк- 
| денне поєднання трудової діяльності, громадської 
;; роботи з вивченням теоретичної спадщини В. І. Ле- 
•[ иіна. її, цю спадщину, вивчають молоді самостійно і 

в гуртках комсомольської політосвіти. До речі, за 
час, що минув від XV обласної комсомольської кон
ференції політгуртків і семінарів стало на 300 біль
ше, а кількість молоді, яка в них навчається, зросле 
на 20 тисяч.

Багато цікавого і повчального у вивченні ленінсько? 
теоретичної спадщини, у вихованні молоді на прикла
дах життя і діяльності В. І. Леніна е в роботі комсо
мольських організацій Олександрії і Олександрій
ського району. В них нагромаджено значний досвід 
по проведенню Ленінських уроків, теоретичних кон
ференцій і семінарів по творах В. 1. Леніна, циклів 
лекцій про вождя і його соратників, тематичних вечо
рів, зборів, літературних конференцій та оглядів, 
свят вулиць Леніна.

йалентина СЕМЕНОВА, про. 
пагандист пслітгуртна с Біогра
фія В. І, Леніна», що працює 
при комсомольській організації 

,меи| Леніна Олек- 
-’"-’Рійського району:

~~ До кожного заняття я не 
да«*! старанно готуюсь по то-

мі, я п підбираю, продумую, 
які наочні посібники та техніч
ні засоби можна використати. 
Заняття по темі «Дитинство, 
юність і початок революційної 
діяльності В, 1. Леніна», на
приклад, провели в Ленінсько
му залі середньої школи, Бу*

ля використані матеріали кол
госпного музею, діафільм. Не
рідко на заняттях використо
вую також спогади ветеранів 
колгоспу, листи старих кому
ністів.

Велику увагу приділяю інди
відуальній роботі із слухача
ми, оскільки рівень підготовки 
їх не однаковий.

Заняття в гуртку допомогли 
комсомольцям успішно скласти 
залік по працях В. 1. Леніна 
«Завдання Спілок молоді» та 
а Великий почин». Зараз ком
сомольці артілі вивчають 
«Чергові завдання Радян
ської влади».

Практикуємо ми проведення 
теоретичних конференцій ра
зом з партійною організацією. 
Одна з останніх таких конфе
ренцій була на тему: «Вічко 
живий».

Важливе місце у виховній 
роботі займають тематичні ве
чори, вечорн-проводи в Ра
дянську Армію. Традиційними 
стали вечори «Покоління — 
поколінню», які проводяться 
щорічно в день народження 
В. 1. Леніна. На ці вечори за
прошуємо ветеранів колгоспу, 
кращих виробничників, орде
ноносців. їм молодь рапортує 
про свої трудові здобутки, як 
Береже І продовжує традиції 
батьків і дідів своїх, як вико
пує Ленінські заповіти. Всі 
рапорти зберігаються м музеї

в спеціальній шкатулці перед 
бюстом В. І. Леніна.

Молоді хлібороби І тварин
ника тягніться до Ленінської 
спадщини. І я рада, що допо
магаю їм оволодівати цією 
спадщиною.

Володимир ВАНСОВИЧ, пер
ший секретар Гайворопського 
райкому комсомолу:

— По закінченні другого 
етапу Ленінського заліку було 
проведено анкетування. Зада
ли і такс пнтаяня: «Для чого 
ти вивчаєш теоретичну спад
щину Ілліча?» Ось що відпо
віла, наприклад, доярка кол
госпу «Іскра» Наталя Бер- 
шадська: «Я вивчила праці 
В. І. Леніна «Завдання Спілок 
молоді», «Великий почин», 
«Як організувати змагання?», 
«Держава 1 революція», «Що 
такс Радянська влада». По 
двох останніх я зробила широ
кий конспект. Саме о цих пра
цях я знайшла відповіді па 
питання, які задають часто 
мої виборці».

Аналогічних відповідей, де 
стверджується, що вивчення 
праць Б. І. Леніна допомогло 
розібратися в обстановці чи в 
незрозумілих питаннях, чи
мало,

ТАНКИ З-ПІД ПОЛИ
ЛОНДОН. Англійські власті таємно по

ставляють Ізраїлю танки та інші види оз
броєнь, Як повідомляє, газета «Дейлі менл», 
Англія уклала секретну угоду з Ізраїлем на 
поставки Ісль-авіву 200 танків «Центуріон», 
а також запасних частин і військового устат
кування для ізраїльських збройних сил.

Англійські власті мають намір поставляти 
Ізраїлю не тільки танки, оло й військові лі
таки.

Таємні поставки танків і літаків ізраїльсь
ким агресорам викривають лицемірні заяви 
англійського уряду про спій «нейтралітет у 
близькосхідній кризі».

В Японії шириться рух проти розміщення 
американських військових баз на японській те
риторії, проти японо-амернкаиського «.-догово
ру безпеки».

На знімку: студенти чинять опір поліції під 
час розгону демонстрації в Токіо.

Фото «Тайме» ЛПїї.

СІЙСЯ,
ДОБРОМ ЗАСІВАЙСЯ

Ось І закінчилась ессела пора зимових ка
нікул, Швидко, як один день, промайнули 
вони для учнів Новгородківської середньої! 
школи. Бо кожен день був заповнений чи
мось казковим, незвичайним, своєрідним.

Це не прийшло само собою. Ще задовго 
до початку нового року комітет комсомолу 
почав обмірковувати план проведення зи
мових канікул. Як тут обійтись без цікаво
го походу, чи вилазки на лижах, катання ип 
ковзанах, санях? Ллє всо це для старшо
класників.-Л як зробити, щоб і піонерам 
запам’ятались канікули чимось приємним?

На комсомольських зборах, де обговорю
вали план проведення зимових канікул, най
більше розмов точилось навколо піонерів. 
Всі зійшлись на тому, щоб провести для 
них «Ранок казок».

— Лло він може пройти нецікаво, — пв 
»трималась десятикласниця Світлана Бі- 
лякова. —Дапайте, можливо, виготовимо се» 
рію малюнків за тематикою.

Пропозиція Світлани сподобалась всім. З 
такою енергією взялись за неї і восьмиклас
ники. І дев'ятикласники! Тим більше, що 
всі заходи вони могли проводити в район
ному Буднику культури — чудовій споруді, 
збудованій на честь ювілею вождя. Це при
міщення було повністю надане у розпоряд
ження школярів на час канікул. Свій но
ворічний карнапал старшокласники організуй 
вали тут.

Так от, мги.одиРй зміні було оголошено, 
іцо вона має прийти у оказаний день на 
«Ранок казок».

.V фойє Будинку культури малечу чекали 
їх давні знайомі — вовчпк-братнк. лисичка« 
сестричка, зайчата, ведмідь. Намальовані, 
звичайно. А потім піонери перенеслись у 
справжній світ казок. Старші читали для 
них спеціально підібрані твори, А учасники 
лялькового театру Будинку піонерів показа
ли Інсценівку за казкою «Лисичка-сестричка 
та Вовк-папібрат».

Скільки подиву було у малечі, коли у роз
пал свята до них запітая справжнісінький 
Дід Мороз (директор Будинку піоиерія 
ЛІ. Нікітенко). Він позлоровип дітей з Но
вим роком, подарунки роздав.

1 так кожен день канікул піонери про
водили під опікою комсомольців. Скільки 
цікавого вони побачили, впізнали!

Але й самі комсомольці себе не «скрипди- 
ли». Хоч попи були самі господарями свого 
дозвілля, пройшло воно но менш цікапо.

В цьому році поїш вперше були запроше
ні на новорічний бал-маскарад у Новгород- 
ківсьно профтехучилище механізації сільсь
кого господарства. Причому були но лише 
присутніми, а дали концерт художньої са
модіяльності. Цей прихід зблизив два ве
ликі колективи МОЛОДІ, вніс п училище оту 
«живинку», якої йому так інопі не вистача
ло

Не обійшлось без старшокласників І в про- 
веденні районних заходів. Дев’ятикласники 
Клава Дмитренко, Володимир Карпенко, 
Олександр Васильченко та восьмикласниця 
Тамара Бакатнюк були у складі групи ще
друвальників.

Першим ділом, ця незвичайна делегація 
навідалась у двір знатної колгоспниці Ка
терини Дмитровської.

Х.тібом-сіллю зустріла вона гостей.
А воин засіяли її жнтом-пшеницею, при

казуючи щоразу побажання достатку, бяга- 
толітгям, невтомної праці.

Всіх знатних людей села, районних керів
ників не обминули щедрувальники. Потім у 
школу завітали. Там само любителі шах І 
шашок змагалися. Л членів клубу інтернаці
ональної дружби застали за писанням лис
тів учасникам молодогвардійського підпілля, 
які залишились живими.

Спочатку образились кідопці, що відволік- 
ли їх під серйозної спрапи. А потім, вто
ропавши, в чому справа, вдячно сприйняли 
побажання успіхіп у навчанні я ропі новому, 
ювілейному. - _

Воно так І буде, бо добрий початок взяте 
ще з початку навчального року.

Г. ПРОКОПЕНКО.
с. Новгородка.
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На лід вийшли юні хокеїсти.
Фото Ю. ЛІВАШНИКОВЛ.

11 А ВУЛИЦІ Шевченка — пам’ят
ник: постать простоволосого солда

та. На плечі — плащ-палатка, ліва ру
ка тримає каску, права протягує лав
ровий пінок до вогню на підніжжі по
стаменту.

Вогонь живий. Він пломеніє постійно: 
і в червневу спеку, і в лютневу холод
нечу, Яріє вогонь. Струмнться, біжить 
золотим шовком полум’я, збігаючи у 
вічність...

* * *
Гітлерівці надійно укріпили місто. 

Проте розвідка нашої авіації донесла, 
що через мережу траншей, які перетну
ли вулиці та площі, через завали та 
мінні поля, для маневрування танками 
та самохідками, у противника були за
лишені спеціально замасковані прохо
ди. їх 1 вирішило використати наше 
командування.

На підступах у нас нашвидкоруч 
сформували підрозділи, тут же отре-

ОПОВІДАННЯ

щені бійцями «ротою земляків». До 
Них ввійшли всі ті, хто знав місто до 
ВІЙНИ.

Так Кравченко і Хміль попали в один 
підрозділ, Давннм-давно, ще при фор
муванні, приземнетнй чорнявий Крав
ченко і високий білявий розвідник Хміль 
вперше побачнлеь після того, як війна 
розкидала їх із цього ж міста. На по
див однополчан, земляки не кинулись 
один до одного в обійми, навіть не при. 
віталися, а, спопеляючи один одного 
злими поглядами, відразу розійшлись 
у різні боки.

— Сховайте його. — блиснувши свої
ми великими карими очима з-під зламу 
чорних брів, процідив тоді Кравчен
ко, — я то під гусениці попаде. Ось, 
яка справа!

— Хай не попадається! — відрізав 
небагатослівний блакитноокий Хміль.

Про причину їхньої ворожнечі в роті 
будували всілякі здогадки. Ходив слух, 
ніби до війни на екзамені в інституті 
одни придумав особливу шпаргалку, а 
інший звинуватив його в нечесності і 
привселюдно розкрив. Дехто казав, що 
ні Кравченко, ні Хміль в інституті не 
навчались, а працювали на заводі сіль
ськогосподарських машин і вчинили 
сварку.

Нарешті, появилась нова версія, ніби 
посперечались друзі за дівчину. Чудову 
блондинку з синіми очима, яку вони 
вдвох покохали. Дівчина потрапила у 
пазурі до фашистів. Кравченко і Хміль 
в цьому звинувачували один Ъдного.

А, можливо, було зовсім щось інше. 
На всякий випадок їх тримали окремо 
один від одного.

Тепер, коли виникла потреба в «роті 
земляків», Кравченко і Хміль мимоволі 
опинились поруч. Необхідно було про
никнути на вулицю Шевченка, де у 
фашистів був центр опорного вузла, і 
вивести його із ладу. Хміль мав опини
тися на броні танку Кравченка. Так 
диктували обставини.

Друзі із десанту, із тих, які підуть 
іншими вулицями, повідомили Хмеля, 
що так, мовляв, і так, що Кравченка 
прийняли кандидатом в партію, а йому 
тільки-но виповнився 21 рік і що цс що- 
небудь та вже означає. Хміль промов
чав. Блідий, в білому маскхалаті, пов’я
заний білим капюшоном, він стцснув 
плечима і тут же, піднявши однією ру
кою автомат, вихопився на танк.

Кравченко, почувши від екіпажу, що 
н£ броні кращий розвідник Хміль, по
плював на чорні від машинного Масла 
шкарубкі долоні, Взявся за важелі і 
глухо кинув:

двоє 
ПОРУЧ

— На броні — не в броні. Я не від
повідаю... Ось, яка справа.
ЦЕ БУЛА морозна різдвяна ніч. Але 

не тиха і місячна, а залита фіоле* 
товою темрявою, наповнена тривогою 
і очікуванням смертельної борні.

Надійшов сигнал. В головних теле
фонних танкошлемах тричі повторились 
слова: «Вперед!».

Кравченко, перед тим, як опустити 
люк, скомандував Хмелю: «Держись за 
башню!» Машина здригнулась багато
тонною масою і танк зрушив з місця. 
Помчався по обледенілій бруківці, ви
скочив на роздоріжжя. Гахнула раз і 
вдруге гармата, застрочили кулемети. 
Дим і порох руїн пронизали пунктирні 
прямі і зламлені блискавиці. В ніс і очі 
вдарив сірчаний їдкий газ. ,

Бойова машина летіла вулицями, пе- 
ревулкамн, дворами. Дії того, хто стояв 
на танку і всередині грізної кріпості

були виключно узгоджені. Кравченко 
пробивав дорогу вогнем, бронею і гусе
ницями. Коли обіч дороги, чи на уці
лілому поверсі з’являвся гітлерівець, 
готуючись запустити головастий фауст
патрон, Хміль миттєво косив його ПІД 
два-три такти автомата.

У вогневій веремії серед битої цегли, 
кам’яних брил, нелегко було пізнати 
рідну вулицю. Танк йшов напролом. 
Розбризкувались уламки цегли, тріща
ло дерево, дзвеніло скло.

І ось, із-під правого борту, ледве не 
перекинувши танк, гримнув вибух. Мі
на! Танк зупинився. Проте, все обі
йшлось — гусениця уціліла. Хміль хоч 
і зірвався з машини, але теж вдало. 
Розвідник підповз до люка і гукнув 
Кравченку, щоб той чекав його і вів 
спостереження.

Все трапилось близько ста метрів від 
гітлерівського вузла. Цю Сотню метрів 
Хміль вирішив подолати повзком 1, 
встановивши місце командного пункту, 
дати сигнал.

Так воно і сталось. Хміль виявився 
розвідником бувалим. Він метнув зв’яз
ку гранат в саме вороже логовнще, по
павши в бак з бензином електричної 
установки, яка живила радіо, телеграф 
і телефон.

Осяявши все довколо, в небо здійняв
ся сліпучий стовб вогню.

Танк відразу ж рвонувся вперед, грім- 
котливо вдерся у вузол і паралізував 
управління гітлерівської оборони.

Фашисти вдарили по танку з десятків 
вогневих точок. Але навіть запалавши, 
як смолоскип, машина продовжувала 
вести бій. Екіпаж відстрілювався. Во
гонь на вулиці Шевченка служив орієн
тиром. Розширюючи ущелину в оборо
ні, помчали броньовані кріпості з де
сантами на борту. Десять, двадцять, 
тридцять... Потім рушила величезна 
сталева лава.

...Вранці, коли все місто було вже 
звільнене, ховали убитих. В братській 
могилі лежали, міцно притиснувшись 
один до одного. Кравченко і Хміль.

* >•: *
На вулиці Шевченка, у підніжжя 

пам’ятника, палахкотить вогонь. Мимо 
пробігають авто, шурхотять губатими 
шинами тролейбуси. Люди поспішають 
на роботу, студенти — с педінститут.

Коли ж сутеніє, осколками місяця по
чинають світитись люмінесцентні ліхта
рі. І люди знову поспішають в театр, 
до філармонії, в кінотеатри. Але тут 
вони обов’язково стишують ходу і на 
мить замовкає безтурботний сміх, весе
ла говірка.

А діти? Навіть найбільші непосиди 
смиріють біля пам’ятника. А потім обе
режно запитують у дорослих про цей 
вогонь. Звідки він? І чи довго так буде 
горіти? І взнають, що це — Вічний во
гонь, як вічна пам’ять про безіменних 
героїв, які віддали епос життя за бла
китні свіганки і мирні ночі.

І. ГЕЛЬМАН.
Переклад з російської.

м. Кіровоград.

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ а

ВЕЧІРНІЙ САД
Сад вечереет... > 

Ів. Бунін.

Вечірній сад, про що його 
турботи 

На самоті, коли похмура ніч, 
Як бронтозавр, вовтузиться

супроти, 
Лаштується накинутись з узбіч? 
А він мовчить, спиває зілля люте 
Єдиної своєї множини. 
Що вкралося в його терпку 

осмуту, 
Печаль снігів, чи барвінкові сни? 
Він слухає, вихлюпує на берег 
Своїх інтимних полохких надій 
Крик іволги, листочків чулий 

шерех, 
1 білоцвіть у звабі молодій, 
Та прийде мить — на потаємній 

грані 
Достиглості, гуртуючи ряди, 
Він скресне враз і в срібні 

дзвони рані 
Ударять наливні його плоди.

На заздрощі похмурим недовірам, 
Все зваживши без велемовних 

фраз,
Він власним трунком споєну 

офіру
Неквапно віддаватиме для вас. 
Стоятиме задумано і строго 
Під парасоллю сивої імли, 
Собі й на грам не візьме він 

нічого, 
Байдужий і до слави й до хули. 
І втім нема покути чи принуки, 
Він — любомудр — збагнув уже 

давно,
Що справжнє щастя —

наука,
І це йому засвідчити дано.

Керівник клубу 
кандидат у майстри спорту 

Г. ДУБІВКА

ВІДПОВІДІ
НА ЗАВДАННЯ № 7

1. 1837 року в сім’ї пью-орле-
анського судді Морфі народився 
хлопчик, який незабаром задав 
усьому шаховому світові таку 
загадку, якої довго ніхто не міг 
розгадати. >

Виступаючи в чемпіонаті Аме
рики, двадцятилітній юнак, пе
ремігшії усіх своїх суперників, 

ішіерше став чемпіоном. Виступ 
його був громоподібним і при
вернув велику увагу громад
ськості.

З юнацьким запалом він тут 
же заявив, що може дати піша
ка наперед будь якому з членів 
Нью-Йоркського шахового клу
бу, а потім сказав, що готовий 
грати на таких умовах, з яким 
завгодно шахістом Сполучених 
Штатів.

Такий матч відбувся із аме
риканським шахістом Стенді, 
який, програвши чотири партії, 
здав матч. ■ • .

Стало ясно, що в Америці не
має шахістів, які зрівнялися б 
із Паулем.

В 185в році Морфі вирушає за 
океан. ' " " 1

В Парижі відбувся матч між 
Морфі і найсильнішим шахістом 
того часу Андерсеном, який за
кінчився переконливою перемо
гою Морфі. '

Некоронованим чемпіоном про
довжує Морфі свою тріумфаль
ну поїздку но Європі.

З майже «сухим» рахунком 
він виграє ще кілька матчів, л 
його недавні матчеві супротив
ники, найкращі * європейські 
майстри, як школярі, сідають в 
один рядок, щоб зіграти з Мор
фі у сеансі одночасної гри. І ще 
(Чим здивував американець Ша
хову Європу — це сеансами грн 
наосліп. Тоді це була нечувана 
справа: грати, не дивлячись на 
дошку.

«Морфі вищий від Цезаря, бо 
він прийшов, не бачив і пере
міг», — казали в той час.

Після тріумфального турне по 
Європі, він був зустрінутий в 
Америці, як національний герой.

Він отримав багато цінних 
подарунків, як наприклад, золо
тий з брильянтами годинник, у 
якому замість цифр були вмон
товані чорні і червоні шахові 
фігури, а також спеціально за
мовлені шахи — дошка з поля
ми з чорного дерева і перла
мутру, фігури були виготовлені 
з чистого золота і срібла.

Але в колі своїх рідних і 
близьких Морфі зустрів нега
тивне ставлення до захоплення 
шахами. Його родичі всілякими 
засобами намагалися примусити 
його залишити шахову діяль
ність.

Нерідко підсилали до нього 
діячів єзуїтського ордену, які 
замучили його своєю настирли
вістю, і кінець кінцем домогли
ся свого.

Морфі не витримав і залишив 
шахи.

Яку душевну драму пережив 
Ліорфі, видно з того, що, неза
баром після відмови від свого 
справжнього покликання, у ньо
го стався психічний розлад.

Великого майстра було втра
чено без вороття...

Шаховий світ довго не міг 
з’ясувати, в чому полягали при
чини дивовижних успіхів Мор
фі. І лише значно пізніше, ви
вчивши партії Морфі, шахісти 
зрозуміли, що він відкрив один 
з основних законів шахової 
стратегії — принцип найшвид
шого розвитку фігур.

2. При тактичних операціях, 
особливо зв’язаних з розміном 
або жертвами фігур і пішаків, 
часто виникають такі положен
ня, коли можна примінитн так
тичний прийом на «проміжний» 
хід. Суть його ось в чому.

Яка-нсбудь фігура або пішак 
противника напали на нашу фі
гуру. Але ми зразу не знищує
мо цю фігуру або пішака, а ро
бимо більш корисний «проміж
ний» хід.

Найчастіше проміжні ходи 
робляться з шахом і в цьому 
випадку їх не так важко помі
тити. Важче помітити проміж
ний хід без шаха.

В закінченнях проміжні ходи 
мають зовсім інший характер,

Про бурхливі революційні події 1917 року, складний шлях у революцію передової 
інтелігенції розповідає картина «Севастополь», зйомки якої йдуть зараз на Одеській 
кіностудії.

II а ф о т о: кадр з фільму. В ролі мічмана Шелехова артист театру імені 
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ніж на початку і в середині 
партії. Тут вони в основному 
робляться з мстою заманюван
ня, відвернення, або обмежу
вання можливостей тієї чи ін
шої фігурії. ■.

В простих і змішаних закін
ченнях проміжні ходи зустрі- 
чаються зовсім рідко. Але в 
складних закінченнях вони за
стосовуються дуже часто "Р,!1 
проведенні тактичних операцій. 

Подивіться приклад на про
міжний хід Із етюда Чеховера.

Білі зможуть зробити НІЧИЮ, 
якщо їм вдасться зберегти свої 
легкі фігури. Раніш, ніж взяти 
чорного слона, треба обов лако
во спасти свого коня. Робиться 
проміжний хід.

1. К:й4+ КрсіЗ (Але чор
ного слона знову неможли
во брати. Якщо 2.. Кр:1і2і 
то 2... Т;Д4 з виграшем. Ро; 
биться знову проміжний 
хід). 2. Кеб! Т£6 (Якщо
2.. . Те4. тоЗ. Кс5+) 3. Кс5+ 
Крс4 (Погано 4. Кр:1і2 із-за
4.. . Т1164- 5. Крд2 ТебЧ- З
послідуючим 6... Т:д1' і
7.. . Кр:с5 з виграшем). 
4. К(17 Т(16 (Якщо 4... Т£7, 
то 5. КЬ6+ _Кр1)5 6. Кр:1і2 
з нічиєю). 5. Кі)64* Кр1)5
6. Кс8 Т()8 7. Ка7+! Краб 
8. Кр:1і2 з нічиєю.

Позицій із завдання № 7 яв
ляється теоретичною, яка дуже 
часто зустрічається б практич
них партіях. її треба знати 
кожному шахісту досконально.

1.. Таї 2. КрЬ7! ТЬІ-І- 
3. Крав Таї 4..а7 Краб! (Цей 
хід ставить перед білими са
мі важкі проблеми). 5. КрЬ? 
ТЬ1+ б. Крсві (Нічого не 
дає б. Краб, із-за 6... ТаН-
7. КрЬб ТЬІ -Р і т. д. Тепер 
зрозуміло, навіщо був зроб
лений хід 4... Краб, а .не
4.. Кра7). б... Тс 1-і- 7. крав 
ТИ 1 8. ТЬ6+ Крс5 9. Тс64-!! 
(Дуже важливий проміжний 
шах, зроблений з метою за- 
машоіан|ія на поле сб а,бо

- перекриття в випадку
9.. . КрЬ5 10. Тс8!). 9... Кр'аб
10.. Таб Тіів-Ь 11. Крс7 
Т1)7Ч- 12. КрЬб з виграшем.

Після восьми турів копкурсу- 
вікторнни лідирують: Яцуляк В., 
ільїн О. і Гінер В. (по 69 очок); 
Говоруха В. і Атамаиюк М. (по 
66 очок); Харченко С. (65 очок); 
Ліпський С. (64 очка); Дра- 
чук П. і Іванов 10. (по 55 очок): 
Бубноп О. (50 очок). Нагадуємо 
учасникам конкурсу, що жюрі 
конкурсу віддає перевагу тим 
учасникам, які широко розкри
вають тему на перші і другі за
питання.

О ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК. 13 січня. Перша 

програма. 11.00 — Телевісті. (К). 
11.10 — Телефільм «Музика По- 
ганіні». (К). 11.35 — Шкільний 
екран. Фізика для учнів 10‘Кла
су. «Ультразвук- та його засто
сування». (К). 12.10 — Кіножур
нал та художній фільм «Пі
вень». (Кіровоград). 17.00Но
вини. (М). 17.15 — «Винахід
ник». Тележурнал. (К). 17.45 — 
Телевісті. (К). 18.00 — Для ді
тей. Концерт. (Черпіпці). 18.30 — 
Ленінський університет мільйо
нів. (М). 19.00 — Ленінські дні 
науки УРСР у Москві. «Пошу
ки, знахідки, відкриття». (К).
19.45 — «Зрада». Прем’єра те
лефільму з циклу «Ставка біль- 
шс за життя». 13 серія. (М).
20.45 — Інформаційна програма 
»Час». (М). 21.30 — Кольорове 
телебачення. .Викрадання», Те-

лсвізіГиінй музичний фільм. (М). 
00.30 — Телевісті. (К).

СЕРЕДА, 14 січня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. (К). 
{'•{О “ «Грае Євген Блинов». 
(К). 11.35 — Шкільний екран.
Історія для учнів 9-го класу. 
«Революційна діяльність сім’ї 
Ульянових на Україні в 1002— 
1901 роках». (К). 12.10 — Кіно» 
журнал та художній фільм «Ве
лика зелена долила». (Кіропо» 
град). 1700 - Телевісті. (К). 
17.15 — Водевіль М. Кропив» 
ницького «По ревізії». (Дніпро» 
пстропськ). 18.00 — Телепатруль.- 
(Кіровоград). 18.15 ~ Наші ого» 
лоптення. (Кіровоград). 18.30 
Ленінські дні пауки УРСР У 
Москві. «Пошуки, знахідки, під» 
крнття». (Харків). 19.15 — Май» 
важливіша політична сила су» 
часності. (Кіровоград). 19Z30 -» 
Кіноленіпіапп. «Поруч з Лені» 
ним». (Кіровоград). 19.40 •- Про» 
грама «Час». (М). 20.15 — Пер» 
/Lu оГоаСР 3 ‘І’Ь’УРпого катання. 
(М). 21.30 — До Всесоюзного IIC« _
9?'ДІсу ”асслеііня. (Кіровоград), >
оі чл ~ т£лсФ1ль-м- (Кіровоград), 
X Передача до 70-річчя
О. Ковіньки. (Харків). 23.15 — 
■ЗУстрріі з музикою. Концерт. 
(Софія), 23,40 - Телевісті. (КЬ

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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