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Ім‘я і справа Леніна житимуть вічно!
21 квітня у Кремлівському Палаці з’їз

дів відкрилося спільне урочисте засідан
ня Центрального Комітету КПРС, Верхов
ної Ради СРСР і Верховної Ради РРФСР, 
присвячено 100-річчю з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна.

У залі зібралися члени і кандидати в 
члени ЦК КПРС, члени Центральної Реві
зійної комісії КПРС, депутати Верховних 

'Гад СРСР і РРФСР, ветерани партії, пред
ставники центральних організацій, гро
мадськості і трудящих Москви і Москов
ської області, воїни Радянської Армії і 
Військово-Морського Флоту, діячі науки, 
літератури і мистецтва, численні зарубіж
ні гості.

І

Бурхливими, довго не стихаючими оп
лесками, стоячи, зустріли присутні появу 
в поезидії товаришів Л. І. Брежнєва, 
Г. І. Воронова, А. П. Кириленка, О. М. 
Косигіна, К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, 
М. В. Підгорного, Д. С. Полянського, 
М. А. Суслова, О. М. Шелепіна, П. Ю. 
Шелеста, Ю. В. Андропова, В. В. Гриши
на, П. Н. Демічева, Д. А. Кунаева, П, М. 
Машерова, В. П. Мжаванадзе, Ш. Р. Ра
шидова, Д. Ф. Устинова, В, В. Щербиць- 
кого, І. В. Капітонова, К. Ф. Катушева, 
ф. Д. Кулакова, Б. М. Пономарьова, 
М. С. Соломенцева.

Разом з ними — голови, заступники го
лів Ради Союзу і Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР, Голова Верховної 
Ради РРФСР га його заступники, Голова 
Президії Верховної Ради РРФСР, старі 
більшовики, партійні, державні і громад
ські діячі, керівники зарубіжних деле
гацій.

Вступним словом урочисте засідання 
відкрив член Політбюро ЦК КПРС, Голо
ва Президії Верховної Ради СРСР това
риш М. В. Підгорний. Під склепінням Па
лацу з’їздів велично прозвучав Гімн Рв-- 
дянського Союзу.

З доповіддю «Справа Леніна живе- I 
перемагає» виступив Генеральний секре
тар ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв.

Минас сто років з дня народження 
засновника Комуністичної партії Радян
ського Союзу, творця першої в світі со
ціалістичної держави, вождя трудящих 
Росії і міжнародного робітничого класу, 
геніального мислителя і революціоне
ра — Володимира Ілліча Леніна, сказав 
товариш Л. і, Брежнєв, Життя Леніна — 
все без останку, його боротьба, його ді
яльність були віддані одній справі — 
справі визволення праці від гніту капіта
лу. З ім'ям Леніна, натхненника й органі-

Урочисте засідання
у Кремлівському Палаці з’їздів
заторе Великої Жовтневої соціалістичної 
революції зв’язаний корінний поворот в 
історії людства — поворот від капіталіз
му. до соціалізму.

Настільки величезним був масштаб 
думки і діянь Леніна, настільки глибоко 
зумів він зрозуміти і висловити назрілі 
потреби своєї епохи, що й нині ленінські 
ідеї являють собою могутню зброю в ру
ках борців за щастя народів. Немає та
кого куточка на земній кулі, де ім’я 
Леніна не звучало б як полум’яний 
заклик до боротьби з гнітом, безправ’ям, 
експлуатацією, як символ бойової єднос
ті, як запорука перемоги в історичній 
битві за торжество комуністичних ідеалів.

Сторіччя з дня народження Леніна з 
любов’ю і повагою відзначають народи 
Радянського Союзу, братніх країн соціа
лізму, комуністичний і робітничий рух, 
все прогресивне людство.

У цей урочистий день ЦК Комуністич
ної партії Радянського Союзу, Президія 
Верховної Ради і уряд СРСР, сказав далі 
товариш Л. І. Брежнєв, звертаються з 
словами сердечного привітання до всіх 
радянських людей, до братів у країнах 
соціалізму, до всіх друзів і однодумців 
в усіх державах світу, до тих, хто будує 
нове, вільне суспільство, і до тих, хто бо
реться за визволення від соціального і 
національного гніту, до всіх, кому дорога 
справа миру і прогресу.

3. найтеплішими слонами вдячності, 
продовжував доповідач, звертаємося ми 
сьогодні до ветеранів нашої партії, до 
тих, кого справедливо називають ленін
ською гвардією. Ми вітаємо присутніх у. 
цьому залі наших бойових товаришів, які 
прибули з соціалістичних країн і молодих 
прогресивних держав, представників ко
муністичних і робітничих партій, лівих со
ціалістичних партій, національно-демо
кратичних партій і рухів з усіх конти
нентів. ‘

Ваша присутність тут, підкреслив това
риш Л. І, Брежнєв, вже сама собою в 
показник того, як змінився світ, як онов
люється він під впливом революційних 
сил, озброєних марксизмом-ленінізмом.

У розділах своєї доповіді товариш 
Л. І. Брежнєв докладно говорив про роль 

В. І. Леніна, як мислителя і революціоне
ра, про його велике вчення — прапор 
комуністичного будівництва, про значен
ня ленінізму у світовому революційному 
процесі.

У наші дні, сказав наприкінці своєї до
повіді Л. І. Брежнєв, коли весь хід су
спільного розвитку невблаганно набли
жає крах капіталізму, з особливою си
лою звучать слова Леніна про те, що 
марксизм ставить питання «не в розу/гім
ні самого тільки пояснення минулого, але 
й у розумінні безбоязного передбачення 
майбутнього і сміливої практичної діяль
ності, спрямованої до його здійснення». 
Займаючись сьогоднішнім днем, розв’я
зуючи насущні проблеми сучасності, ми 
порівнюємо наші дії з нашими ідеалами, 
з найближчими і віддаленими перспекти
вами соціального розвитку. Ми думаємо 
про майбутнє і творимо його.

Висуваючи перед народами світу ве
личну перспективу комуністичного май
бутнього, —• єдино реальну і таку, що 
відповідає корінним інтересам усіх наро
дів, марксисти-ленінці не схильні спро
щувати завдання, які виникають у зв’язку 
з цим. Шлях до комунізму «— це шлях 
тривалої і наполегливої боротьби. Наро
дам доведеться подолати запеклий опір 
старого, відживаючого світу.

Але справа не тільки в цьому. Побуду
вати комунізм — це значить переробити 
все суспільне життя но іншій, принципово 
відмінній від капіталізму основі. Це зна
чить викорчувати звички і традиції, по
роджені •1 тисячоліттями експлуататор
ського суспільства, — приватновласниць
ку психологію і мораль, недовір’я між 
людьми різних націй і рас.

Наша впевненість у тому, ’ що всі ці 
важкі завдання будуть успішно розв’я
зані, — не тільки результат теоретичного 
аналізу. Вона базується на неспростовних 
фактах історії XX століття, протягом яко
го більш як третина людства визволилась 
від ярма капіталу. Вона базується на 
досвіді справді грандіозних змін, які ста
лися і відбуваються в країнах соціалізму. 
Вона, .базується на нашому власному 
досвіді — досвіді країни, яка вперше в 
світі практично приступила до будів
ництва комунізму,

Виконуючи намічену партією програ
му, радянські люди своєю невтомною 
працею, своїми героїчними зусиллями 
прокладають шлях, по якому рано чи 
пізно підуть трудящі всіх країн, і кожен І 
наш успіх, кожна перемога наша набли
жає той час, коли все людство розірве 
соціальні і моральні пута минулого т 
ввійде у новий світ — світ комунізму.

Але хоч які б були висоти, на які пі
діймається людство, воно завжди пам’я
татиме, що біля джерел комуністичної 
цивілізації стоїть велетенська постать 
Леніна — мислителя і революціонера. 
Немає нічого більш святого для кому
ніста, для ленінця, ніж віддати всю свою 
енергію, весь розум і волю для того, 
щоб наблизити майбутнє, за яке боровся 
Ленін.

Л, І. Брежнєв навів слова Володимира 
Ілліча: «Вся справа в тому, щоб не задо
вольнятися тим умінням, яке виробив у 
нас попередній наш досвід, а йти неод
мінно далі, добиватись неодмінно біль
шого, переходити неодмінно від легших 
завдань до трудніших. Без цього, —- учив 
Ленін, —• ніякий прогрес взагалі немож
ливий, неможливий і прогрес у соціа
лістичному будівництві». Ми, комуністи, 
заявив доповідач, підемо далі. Ми буде
мо добиватися більшого. І хоч якими б 
важкими були завдання, які постають 5 
поставатимуть перед нами, ми розв’яже
мо їх. Світ, про який мріяв Ленін, буде 
збудованої

Л І. Брежнєв проголосив здравиці на 
честь радянського народу — будівника 
комунізму, Комуністичної партії Радян
ського Союзу — партії Леніна, світового 
революційного руху, на честь всепере- 
магаючої сили ідей марксизму-ленінїзму.

Свою доповідь Л. І. Брежнєв закінчив 
словами:

Ленін жив, Ленін живий, Ленін буде 
жити!

Доповідь товариша Л. І; Брежневе бу
ла вислухана з величезною увагою і не 
раз переривалась бурхливими, тривали
ми оплесками.

♦ ♦ 1
Після перерви на вечірньому засіданні 

першим виступив бригадир стосарів- 
складальників турбін Юровсьивг« заводу 
(м. Ленінград), депутат Верховної Ради 
РРФСР, Герой Соціалістично» Праці 
К. В. Говору шин.

Потім виступили зарубіжні тесті. 
(Закінчення на 2-й етор-.)

• СЛАВА ВЕЛИКОМУ РАДЯНСЬКОМУ НАРОДОВІ —ДОБЛЕСНОМУ БУДІВНИКОВІ КОМУНІЗМУ,'

МУЖНЬОМУ БОРЦЮ ЗА ТОРЖЕСТВО ІДЕЙ МАРКСИЗМУ-ЛЕНІН13МУ, ЗА МИР В УСЬОМУ СВІТІ!

. .. , ...... .(ІЗ Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 1970 р.)_________________ .—---



2 crop. „Молодий комунар“

І

1

(Закінчення).

21 і 22 квітня у Москві, в Кремлівсько
му Палаці з’їздів відбувалося спільне 
урочисте засідання Центрального Комі
тету КПРС, Верховної Ради СРСР і Вер
ховної Ради РРФСР. Величезна любов до 
Ілліча, клятва вірності його безсмертним 
ідеям звучали в промовах учасників за
сідання. .

Ім'я Леніна особливо дороге і близьке 
нам, робітничому класові, тому що все 
своє життя Володимир Ілліч віддав ве
ликій справі визволення пролетаріату, 
сказав бригадир складання турбін Ле
нінградського Кіровського заводу, Ге
рой Соціалістичної Праці К. В. Говору- 
шин. Все те, чого ми досягли і чим по 
праву пишаємось, підкреслив він, все, 
що створюємо і будуємо зараз, — все 
це здобуто і завойовано під керівниці- 
оом нашої ленінської партії. Ми повністю 
підтримуємо її вну рішню і зовнішню по
літику, ми безмех. о віримо партії, не 
пошкодуємо сил у боротьбі за торжест
во її генеральної лінії.

Представник колгоспного селянства 
заступник голови Союзної Ради колгос
пів, голова колгоспу імені XXII з їзду 
КПРС Вінницької області В. М. Кавун під
креслив у своєму виступі, що натхненні 
постійним піклузанням і увагою Кому
ністичної партії і Радянського уряду кол
госпники і працівники радгоспів і дарі 
віддаватимуть усю свою енергію, досвід 
і знання дальшому розвиткові громадсь
кого господарства, зміцненню його еко
номіки, збільшенню виробництва сіль
ськогосподарської продукції. Ми, заясив 
він, сповнені рішимості привести В дію 
величезні резерви, що таяться в надрах 
колгоспного і радгоспного виробництва, 

’ всіляко підвищувати його ефективність.
Тепло зустріли учасники урочистого за

сідання товаришку Л. О, Фотієеу — 
члена КПРС □ 1904 року. Нам випало ве
личезне щастя, сказала вона, бути су
часниками Володимира Ілліча, бачити і 
слухати його, працювати в безлосеред-. 
ньому зв’язку з ним. Ленін палко любив 
молодь, покзедав на неї великі надії в 
будівництві майбутнього суспФьства, 
Ми, ветерани ленінської гвардії, від 
усього серця бажаємо нашим молодим 
товаришам, друзям великих успіхів у 
благородній справі будівництва комуніз
му.

трудя- 
про ве-

Під славним прапором Леніна невпин
но розвивається світова соціалістична 
система, яка відіграє сьогодні активну 
роль у розвитку людського суспільства. 
Про це ще раз красномовно свідчать ви
ступи на засіданні наших друзів — пред
ставників країн соціалізму.

Перший секретар ЦК Партії 
щих В’єтнаму Ле Зуан, говорячи 
лику роль вождя пролетаріату в світово
му революційному процесі, нагадав при
сутнім слова Хо Ші Міна про Леніна: 
«При житті він був нам батьком, вчите
лем, товаришем, порадником. Тепер він 
— провідна зірка, яка веде нас до соці
альної революції. Ленін живе в наших ді
лах. Він безсмертний».

З багатьох історичних причин особа 
Леніна, його ідеї та ідеали особливо бли
зькі польському народові, сказав Пер
ший секретар ЦК ПОРП В. Гомулка. Ле
нін зробив величезний вплив на розви
ток польського революційного робітни
чого руху. На ленінському шляху будів
ництва соціалізму наш народ знайшов 
остаточне розв’язання всіх проблем сво
го буття, гарантію своєї безпеки і гідне 
МІСЦЄ у СВІТІ.

Угорський робітничий клас, підкрес
лив Перший секретар ЦК УСРП Я. Ка
дар, глибоко вдячний Леніну за підтрим
ку, подану ним угорській пролетарській 
революції, шанує в ньому великого дру
га угорського народу.

Політика Леніна, політика Комуністич
ної партії Радянського Союзу і уряду 
СРСР у відношенні до німців завжди від
повідала інтересам німецького робітни
чого класу і ссього трудового німецько
го народу, заявив Перший секретар ЦК 
СЄПН, Голова Державної Ради НДР 
В. Улобріхт. Ми вдячні КПРС і Радянсько
му урядові за те, що вони своєю муд
рою і далекоглядною ленінською полі
тикою допомогли трудящим НДР здійс
нити на практиці те, про що писали в 
«Комуністичному маніфесті» Маркс і 
Енгельс.

Перший секретар ЦК Комуністичної 
партії Чехословаччини Г. Гусак відзначив 
у своєму виступі, що приклад Чехосло- 
оаччини знову підтвердив актуальність 
для наших днів вказівок Леніна про кла
совий підхід до розв’язання питань внут
рішньої і зовнішньої політики, про не
обхідність зміцнювати керівну роль ро
бітничого класу в ході соціалістичного
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будівництва і будувати Комуністичну 
партію так, щоб вона була послідовним 
марксистсько-ленінським керівником
трудящих.

Перед ділами і подвигами Радянського 
Союзу схиляються сотні і сотні мільйонів 
людей а усьому світі, заявив Перший 
Секретар ЦК Болгарської Комуністичної 
партії, Голова Ради Міністрів НРБ Т. Жив- 
ков.

Глави делегацій комуністичних і ро
бітничих партій соціалістичних країн пе
редавали сердечний привіт радянським 
трудящим — продовжувачам великої 
справи Леніна.

Ідеї Леніна є провідною зіркою трудя
щим капіталістичних країн в їх боротьбі 
за створення союзу робітничих і демо
кратичних сил, проти капіталістичних мо
нополій та їх реакційної політики. Про
тягом усієї своєї історії, заявив член 
Політбюро ЦК ФКП Ж. Дюкло, Францу
зька комуністична партія надихалась при
кладом Леніна. Натхнена його ідеями, 
наша партія прагне показати народові 
Франції правдиве обличчя соціалізму і 
комунізму.

Революційна теорія Леніна залиша
ється правильною для всіх сил, що бо
рються проти імперіалізму, підкреслив 
Генеральний секретар Комуністичної 
партії CLUA Г. Хол. Боротьба проти сві-- 
тового імперіалізму, сказав він, повинна 
бути чітко націлена на його основну лан
ку — американський імперіалізм. Най
більш невід’ємни/л завданням для нас 
є боротьба проти агресії США 
намі, яка поширюється тепер на 
Камбоджу.

Про ооль Радянського Союзу 
ненні та обороні Кубинської революції 
говорив на урочистому засіданні член 
Політбюро і Секретаріату Комуністичної 
партії Куби, президент Республіки Ку
ба О. Дортікос. Трудящий народ Куби, 
сказав він, шанує пам’ять Леніна, вивча
ючи його творчість і його життя, його те
орію і його приклад.

Від імені народу, Національного фрон
ту визволення Південного В’єтнаму 
член Секретаріату ЦК Національного 
фронту визволення Південного В’єтнаму 
Хо Суан Сон висловив глибоку вдячність 
Комуністичній партії, урядові і народові 
Радянського Союзу, які подають його 
народові величезну ефективну допомогу
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рушна дружба і бойова солідарність між 
народами Південного В єтнаму і Ра
дянського Союзу з кожним днем міц
нітимуть і розвиватимуться.

Промовці підкреслювали величезне 
значення в наш час ідей Леніна про про
летарський інтернаціоналізм, про єд
ність світового комуністичного і всього 
антиімперіалістичного руху. Одним з 
практичних здійснень цих ленінських 
ідей, говорили оратори, є зростаюча мо
ральна і матеріальна підтримка наро
ду В’єтнаму,

Учасників урочистого засідання віта
ли піонери столиці. В залі Кремлівського 
Палацу з’їздів прозвучали схвильовані 
слова клятви підростаючого покоління 
— жити і вчитися по-ленінському.

На урочистому засіданні виступили та
кож тепло зустрінуті присутніми Гене
ральний секретар Румунської Комуніс
тичної партії, Гс/лоза Державної Ради 
СРР Н. Чаушеску, член Політбюро Італій
ської комуністичної партії Д. К. Пайет
та, Перший секретар ЦК Монгольської 
народно-революційної партії, Голова 
Ради Міністрів МНР Ю. Цеденбал, член 
Вищого виконавчого Комітету Арабсь
кого соціалістичного союзу (ОАР) А. 
Сабрі, президент Академії наук СРСР 
М. В. Келдиш, перший секретар ЦК 
Компартії Уругваю Р. Арісменді, член 
Політичного комітету і Президії Полі
тичного комітету, секретар ЦК Трудової 
партії Кореї, Голова Президії Верховних 
Народних Зборів КНДР Цой Єн Ген, Го
лова Національної Ради Компартії Індії 
Ш, А. Данге, член Виконавчого бюро 
Президії Союзу комуністів Югославії, 
В. Бакарич, Перший секретар ЦК Кому
ністичної партії Німеччини М. Рейман, 
перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тя- 
жельников та інші.

Учасників засідання сердечно вітали 
доблесні захисники Батьківщини, які на
дійно охороняють всесвітньо-історичні 
перемоги радянського народу, завойова- 

. ні під прапором Леніна.
Наприкінці урочистого 

промовою виступив палко 
присутніми член Політбюро 
Голова Ради Міністрів СРСР 
Косигін.

засідання з 
зустрінутий 
ЦК КПРС, 
тов. О. М.

(ТАРС).

Беззапітну відданість соціалістичній Вітчизні, пар
ті) Леніна, рідному урядові продемонструвала радян
ська молодь 22 квітня на Красній площі. У маніфес
тації брали участь всі загони підростаючого поколін
ня — жовтенята, піонери, комсомольці.

...Красна площа. Тут не раз звучав голос Леніна, 
ім’я якого на прапорі і в серці комсомолу. 11а величез
ному панно — портрет Ілліча. Вождь неначе приймай 
парад молодих комунарів, спадкоємців революції. 
Від старших поколінь радянських людей перейняли 
сопи громадянську свідомість свого місця в загально
му строю, комуністичну переконаність, прагнення ви
мірювати кожен крок великою ленінською мірою.

На трибуні Мавзолею — кандидат з члени Полит
бюро ЦК КПРС, перинні секретар ММК КПРС В. В. 
Гришин, перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тя- 
жельников, перший секретар МК КПРС В. І. Коно
топ, голова виконкому Московської Ради В. Ф. Про- 
мислов, секретарі ММК і МК КПРС, секретарі ЦК, 
ММК, МК ВЛКСМ, прославлені льотчики-космопав- 
тп СРСР.

З словами поздоровлення до молоді звернувся про
славлений Льотчик, тричі Герой Радянського Союзу 
О. І. Покрпшкіи.

Представники комсомолу Москви і Підмосков’я по
клали квіти до Мавзолею В. І. Леніна.

З великим ентузіазмом учасники маніфестації прий
няли текст вітального листа Центральному Комітетові 
КПРС. Вони обіцяють ударною працею, безустанним 
навчанням, кожним прожитим днем наближати пере
могу комунізму, втілюючи в життя заповіти вождя.

На Красній площі гримить могутнє комсомольське 
«Ура!». Над колонами піднімається величезна повіт
ряна куля з прапором, на якому зображення В. І. 
Леніна.

Учасники маніфестації співають партійний гімн 
«Інтернаціонал».

Біля Мавзолею В. 1. Леніна іонісгь Москви покля
лася з честю нести естафету батьків, активно бороти
ся за торжество ленінізму, втілювати в життя запо
віти Ілліча.

СЕАРС).

Вождю—наші думки і звершення
Героїчна історія 8ЛКСМ по

в’язана з ім'ям великого Ле
ніна, який стояв біля джерел 
молодіжного революційного 
руху. По-ленінському працю
вати, вчитися і жити, — ці сло
ва стали девізом для мільйонів 
юнаків і дівчат Країни Рад. І 
тому кожний крок молодих бу
дівників комунізму, всі їх по
мисли спрямовані на виконання 
великих ленінських заповітів.

Вчора, 22 квітня, в день 100- 
річчя з дня народження Во
лодимира Ілліча Леніна, відбу
лась урочиста маніфестація 
комсомольців і молоді столиці 
України.

16 година. Святково прикра
шена багатотисячна колона 
учасників маніфестації по 
центральній магістралі міста 
— Хрещатику прямус до пам’
ятника В. І. Леніну, щоб від
дати данину глибокої поваги, 
гарячої любові засновникові 
комуністичної партії і твбрцю 
першої в світі соціалістичної 
держави, вождю і вчителю мо
лоді.

Попереду колони — великий 
портрет В. І. Леніна, флаги з 
портретами членів Політбюро 
ЦК КПРС. Підкреслюючи моно

літну єдність народів нашої 
країни, юнаки й дівчата в на
ціональних костюмах несуть 
червоні полотнища із зобра
женням Державного герба 
СРСР і Державних гербів со
юзних республік. Вітер колише 
прапор міської комсомольсь
кої організації, Пам’ятні прапо
ри первинних комсомольських 
організацій.

В руках юнаків і дівчат — ма
кети орденів, якими Вітчизна 
відзначила заслуги комсомолу. 
Барвисті панно розповідають 
про звершення комсомольців 
і молоді в ході ювілейної вах
ти.

Урочистий марш відкрива
ють ветерани ленінської пар
тії, комсомольці двадцятих ро
ків і перших п’ятирічок. Струн
кими рядами проходять моло
ді робітники, представники 
сільської молоді Київщини, 
студентських будівельних заго
нів, молоді вчені, учні техніку
мів, школярі, курсанти київсь
ких військових учбових закла
дів.

Тисячі киян, що зібралися на 
Хрещатику і прилеглих до ньо
го вулицях, тепло вітають па
рад юності.

Біля пам’ятника В. І. Леніну 
завмерла почесна варта. її не
суть молоді комуністи, комсо
мольці, піонери, воїни Радянсь
кої Армії.

На імпровізовану трибуну 
піднімаються члени бюро Ки
ївських обкому і міськкому КП 
України, секретарі ЦК ЛКСМУ, 
обкому і міськкому ЛКСМУ, 
старі комуністи, представники 
молоді.

Сурмлять фанфари: «Слу
хайте всії» Під барабанний 
дріб площу перед пам’ятником 
заповнюють жовтенята. В ру
ках у них квіти революції — 
червоні гвоздики.

Починається мітинг. Його від
криває перший секретар міськ
кому ЛКСМУ Анатолій Корні- 
єнісо.

Звучать Державні гімни 
СРСР і УРСР.

Під прапорами приймається 
урочиста обіцянка юного піо
нера. Комсомольці пов’язують 
піонерські галстуки 600 жовте
нятам, які в день ювілею вож
дя поповнили ряди юних ленін
ців. Потім ветерани партії і 
комсомолу вручають групі 
юнакі* і дівчат комсомольські 
квитки.

Над широким проспектом 
звучить пісня «Ленін завжди 
з тобою». До підніжжя мону
мента комсомольці ставлять 
100 корзин з квітами.

Слово для рапорту про до
сягнення комсомольців і мо
лоді міста в соціалістичному 
змаїанні на честь •100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна на
дається токарю-арсанальцю 
Володимиру Дзюбаку. Він гово
рить, що до знаменної дати 
юнаки і дівчата міста-героя 
приготували вагомі трудові по
дарунки. Понад 13 тисяч моло
дих виробничників з честю ви
конали свої п’ятирічні завдан
ня.

У літопис трудових справ 
комсомолі! Києва славною сто
рінкою вливається натхненна 
праця будівників та експлуа
таційників Київської ГЕС імені 
Ленінського комсомолу, Трипі
льської ДРЕС, Палацу культури 
«Україна», творців велетенських 
літаків «Антей», океанських тра
улерів «Железняков», «Киев
ский комсомолец», сотень ма
шин і приладів.

Секретар Київського міськ
кому партії А. Г, Шевелєв від 
'мен' комуністів, всіх трудящих 

міста-героя щиро поздоровив 
юнаків і дівчат столиці Радян
ської України із знаменною да
тою — 100-річчям з дня народ
ження В. І. Леніна.

Свято виконувати заповіти 
Ілліча, бути гідними спадко
ємцями слави батьків закликав 
учасників маніфестації ветеран 
Комуністичної партії І. С. Ду- 
нарв.

Приймається клятва молоді 
на вірність справі Леніна. Свя
тістю батьківських наказів, па
м’яттю героїв громадянської і 
Великої Вітчизняної воєн, ле
гендарними бойовими і тру
довими подвигами всіх поко
лінь комсомольців юнаки й дів
чата клянуться вірно служити 
своєму народові, рідній Вітчиз
ні.

Над центральною магістрал
лю урочисто звучать слова: 
«Клянемось! Клянемось! Кля
немось!».

Учасники /мітингу з піднесен
ням співають партійний гімн 
«Інтернаціонал».

Святкові колони проходять 
перед пам’ятником В. І. Лені
ну.

Ввечері юнаки й дівчата зіб
ралися в парках, на площах, у 
клубах на молодіжні гуляння.

Маніфестації і мітинги від
булися також у Донецьку, Хар
кові. Дніпропетровську, Льво
ві, Одесі та інших містах рес 
публіки.

(РАТАУ).
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НА ПРАПОРІ НАШОМУ— 
ІЛЛІЧЕВЕ ІМ’Я

кли ч 
ВІРНОСТІ

В цей урочистий день, день народжен
ня Володимира Ілліча Леніна, місто по- 
святковому прикрасилось прапорами, 
транспарантами.

Кілька тисяч юнаків і дівчат —« робітників, 
студентів, школярів — зібралися сьогодні, щоб 
покласти квіти до підніжжя пам’ятника Іллі
чу, щоб поклястися у вірності його ідеям.

Лидноголосо звучить оркестр, його підтри
мують юні барабанщики. Святково вбрана ба
гатотисячна колона направляється в парк 
імені В. І, Леніна. Попереду — прапороносці.

Урочистий мітинг відкриває перший 
секретар Кіровоградського міськкому 
комсомолу Анатолій Ніцой. На імпрові
зованій трибуні — члени бюро обкому та 
міськкому партії, обкому комсомолу, 
представники промислових підприємств 
та організацій, ветерани партії і комсо
молу.

Хвилюється ветеран партії М. М. Пере
верзев. Він звертається до юнаків і дів
чат, всієї молоді Кіровограда з закликом 
бути завжди вірними справі побудови ко
мунізму, продовжувати і примножувати 
традиції ветеранів ленінської партії.

На урочистому мітингу виступили пер
ший секретар міськкому КП України 
І. П. Валявський, робітник заводу «Чер
вона зірка» Микола Ткаченко, студентка 
Кіровоградського педінституту Таня 
Дмитренко, воїн Кіровоградського гар
нізону Віктор Білий.

З промовою на мітингу виступила сек
ретар ЦК ЛКСМУ Т. В. Главак.

Велично звучить пісня про В. І. Леніна 
у виконанні зведеного хору музичного 
училища та хорової капели Палацу куль
тури імені Жовтня. Покладаються вінки 
до підніжжя пам’ятника В. І. Леніну.

Тисячоголосо лине партійний гімн 
«Інтернаціонал».

В. ДІМІН.
м. Кіровоград.

ВСІМ 
життям 
КЛЯНЕМОСЬ

Ніби хвиля веселкова розплескалась того 
весняного вечора на площі імені Кірова. Вона 
розлилась комсомольськими піснями, квітне
вим настроєм, святковими маршами оркестру. 
Цс юнь міста Кіровограда зібралася на свій 
урочистий вечір у переддень ювілею Володими
ра Ілліча Леніна. І найглибша шана, перші 
весняні квіте — дорогому Іллічу. Сотні юнаків 
і дівчат від верстатів і пультів, від шкільних 
га студентських лав. прийшли вклонитися до 
пам’ятника В. І. Леніну, доповісти про свої 
подарунки до дня ного народження.

Урочистим ювілейний вечір, що опісля від
бувся в обласній філармонії, відкрив перший 
секретар міськкому комсомолу Анатолій Ніцой.

На трибуну піднімається електрозварник ме
ханоскладального цеху № 2 заводу «Червона
зірка», ударник комуністичної праці Григорій 
Чубар.

— На Ленінській трудовій вахті 75 комсо
мольсько-молодіжних колективів успішно вико
нали соціалістичні зобов’язання. З них — 27 
присвоєно високе звання «Бригада Ленінської 
вахти праці». Кращим»; визнані бригади Га
лини Лузай, заводу «Червона зірка». Лідії Дя- 
денкової. тресту «Кіровоградпромбуд», Тама
ри Клинової, центрального універмагу, — ра
портує віл імені робітничої молоді міста Г. Чу
бар.

З новими успіхами п »руді і навчанні зуст
ріла славний ювілей студентська молодь міс- 

\^га. На '-відмінно» вчаться 480 чоловік. Гру- 
7 /м А» іругого курсу українського відділу

філфаку педінституту, «і-Ф» іретього курсу 
медучилнща, «Т-72» інституту сільгоспмаши
нобудування вийшли переможцями ленінсько
го огляду академічних груп. На будівництві і 
в сільському господарстві майбутні вчителі, ін
женери. медики виконали робіт більше, як на 
200 тисяч карбованців. Ці факти і цифри ляг
ли в основу рапорти студентської молоді Кі
ровограда, під імені якої виступив Віталій 
Гайіученко.

«Г.тужимо Радянському Союзу!» — так 
можна озаглавити рапорт воїнів Кірової райсь
кого гарнізону.

— У ході Лїпіііського заліку кожен третій 
воїн сгав відмінником бойової і політичної під
готовки. кожен другий — класним спеціалістом 
і слортсменом-розрядником. — доповідає віл їх 
імені рядовий Анатолій Червоний.

Клятвою на вірність ленінським Ідеалам 
прозвучав рапорт Кіровоградської міської ор
ганізації ЛКСМУ. До Ленінського ювілею 8,5 
тисячі юнаків і дівчат прийшли ударниками 
комуністичної праці. Молоді робітники міста 
зекономили сировини, матеріалів, ріжучих Ін
струментів на мільйон карбованців, зібрали 
3.5 тонни металолому. Нескінченний перелік 
трудових звершень юнаків і дівчат зачитує в 
рапорті перший секретар міськкому комсомо
лу Анатолій Ніцой.

Учасники урочистого вечора, присвяченого 
100 роковинам .т дня народження В. і. Леніна, 
схвалили вітальні листи на адресу ЦК КПРС 
та ЦК КП України.

З квітами
У справ ::і:і нарад відда

ності партії Батьківщині, ве
ликому вождеві вилилось 
святкування сторічного юві
лею Володимира Ілліча в 
Ноаоархангельську. У другій 
Половши дня до районного 
Будіїнку культури почали схо
дитись колони демонстран
ті». У руїг.г; у них живі кві
ті!. портрети Ілліча, лозунги. 
Зрідси почався факельний по- 
■\ід иоаоа р х.-і и гольців ДО па- 
М’ятиі'.кл Леніну. Запалити

перший факел доручається 
старому комуністу У 3. Шла- 
паку.

Колона рухається святковим 
містом. Перша зупинка біля 
пам'ятника Леніну Учасники 
походу кладуть до підніжжя 
квіти, вінки. Тут відбувся не
великий мітинг.

Па ньому виступив секретар 
комсомольської організації 
колгоспу імені Леніна Гри
горій Стрілець. Від імені мо
лоді району він завірив, іцо 
молоді трудівники і падалі 
працюватимуть самовіддано, 
перевиконуючи завдання.

— Колгоспники нашої арті
лі. наприклад. — сказав вій.

за 4 роки п’ятирічки пере
виконали план по здачі м'яса 
па 1255 центнерів, молока — 
на 2775. буряків — на 3100 
центнерів. І в цьому чимало 
заслуга комсомольців і моло
ді колгоспу.

Після мітингу демонстранті! 
направились до моими загиб
лим комсомольцям, воїнам, 
які полягли за визволення Но- 
воархапгельщпнп. поклали 
війни.

Закінчився факельний похід 
великим концертом, який під
готували учасники художньої 
самодіяльності районного Бу
днику культури.

Ю. КІПЕР.

■уЧОРА о сімнадцятій 
І ОДНІЙ піонерський 

сквер виповнила комсо- 
моліп і молодь Олексан
дрії Урочистим полу
м'ям спалахнули живі 
квіти в руках і кошиках. 
А через кілька хвилин 
барвиста колона попря
мувала на площу імені 
Леніна.

Біля пам'ятника Іллі
чу мітинг відкрив пер
ший секретар міськкому 
комсомолу Володимир 
М’яснянкіп.

Потім комсомольці 
підприємств, профтех
училищ і середніх шкіл 
рапортували своїми ус
піхами в навчанні і тру
ді улюбленому Іллічу і 
партії.

Кращим з кращих бу
ли вручені пам’ятні зна
мена міськкому комсомо
лу. їх отримали комсо
мольські організації ав
торемонтного заводу, 
шахти 3-біс. середніх 
шкіл № 2 і № 15 та ок
ремі виробничі молодіж
ні бригади міста.

Наприкінці урочистої 
частішії схвильовано 
пролунав голос студен
та Олександрійського 
культосвітнього техніку
му, комсомольця Воло
димира Зайцева: «Ми. 
•.■часники маніфестації, 
присвяченої 100-річчю з 
дня народження В. 1. Ле
ніна, комсомольці і мо
лодь міста зібрались в 
цей день біля пам'ятни
ка В. І. Леніну, щоб 
прийняти присягу па вір
ність заповітам Ілліча, 
Комуністичній партії, 
рідній Батьківщині».

І далі: «Всім життям 
клянемось утверджува-

- ти на землі комунізм!»

А. ГРУША.

Г1 ПАЛАХНУЛИ вогні... Сотні фа- 
келів. ясні усмішки, збуджені 

радісні обличчя... З парків імені 
Шевченка та Приморського виру
шили довгі колони до пам’ятника 
Іллічу. Не втихають оркестри. Гри
мить, велично лине у вечорове 
піднебесся революційний марш.

І хвилі моря зчервоніли від 
^очистого вогню, райдужно за
ліпи барвами першоцвіту, си
нього рясту, фіалок. Біля пам ят- 
ника В, І. Леніну — старий кому
ніст О. І. Кузнецов. Його полум я- 
не слово про багряність колишніх 
Днів перехоплює делегат XVI 
З 'зду ВЛКСМ Сергій Манякін.

У краю 
приморському

— Жити по-ленінськи, мріяти, 
як Ілліч, бути завжди, вічно у ви
рі трудових буднів — такий наш 
девіз, — говорить піонерна Світ- 
ловодської середньої школи № З 
Ганна Атапіна.

Музика. Море хвиль і музики. 
Та ще квіти... Лягають вони повня- 
вою веселкою до пам’ятника до
рогому Іллічу, горять зоряно, 
росянистістю квітневого дня.

Стихають урочисті мелодії, а 
натомість зринає над прапорами, 
над містом слово секретаря ком
сомольської організації виробни
чого об’єднання «Дніпроенерго- 
будіндустрія» Валентини Онищук.

— Виконали соціалістичні зобо
в'язання...

— Перевиконали норми виро
бітку, — голос комсомольського 
вожака колгоспу імені Леніна Ма
рії Середи.

Рапортує комсомолів... Рапор
тує епоха трудових буднів, со
нячних днів, Іллічеві внуки рапор
тують, дивляться зірко у прий
дешність.

З стор.
г

водою берегів.
П і .17 ПЗЛЛА ДЛЧЩІД ЯрОРД схопиліьу надвечір’я 22 

Квітня. Схопили ііедалско від річ'кіі, від її ще виповнепик 
водою берегів.

Він проходив селом, прямими іі звивистими вулицями, за
ходив до хат, спинявся білй колодязів у старо,му о тязі. V 
кудлаті/! шапці, з ціпком і мішком за плечима — для фа- 
ЦШстського ока він ■— з міста міняє одежу на хліб, на картоп- 
ДЮ. а для людей — їхній земляк, всю Варварівку блискавкою ■ 
оолстіла вісткд ■— іі прийшов привітати з днем народження 
Леніна. Данило Явір.,,

Ного.затримали випадково, щось підозріле було для натру- 
пог? засмальцьованому аусвайсі, його погнали до май- 

ДДІ|У; до багатовіконного будинку, до коменданта Вестенбаха.
вестенбах — арієць з арійців — голубоокий, стрункий, біля

вий, у свої тридцяті, літ повеіі сили, відірвавсь від паперів, 
звівсь і ахнув від радості.

Він давно мріяв про цю зустріч, він давно знав усі прикме
ти і могучу постать партизанського командира Дпора, 1 його 
кучерявий чуб, високе чоло, чорні з полиском очі, давно 
знав його ціпу, не ту, що в оголошеннях на метрових аркушах 
паперу, щастю Вестенбаха не було меж, і він, сам собі не ві
рячи, запитав:

— Данило Явір?!
ї засміявся істерично, дико, аж схлипуючи.
Відмовлятись було безглуздям 1 Данило втомлено відповів:
— Явір.
— Оце так зустріч. Сідай, Данило!
Явір стояв.
Вестенбах похитав головою:
— Но розумію. Нічого но розумію. Які ви все-таки загад

кові. Робите те, про що ми не можемо здогадатись. З’являє
теся там 1 тоді, коли ми вас зовсім не чекаємо. Що примуси
ло тебе прийти п село, де нас повно? Тебе, командира парти
занського загону, без зброї і, як у вас кажуть, з одним ли
повим аусвайсом?!

Не хочеш відповідати? Втомився ти, втомився й я... Скоса

І
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— Ми знали, іцо ваш загін недалеко. Лін чекали 
пострілів, бою. А ви ніби розтали в степах, жодного вибуху, 
жодної диверсії, ніде не вивішено червоного прапора.

Змовк. Ще раз похитав головою:
— Спочинем. Про втечу думати не раджу. Ти в такій кліт

ці, що не вирвешся. Я поставлю таку варту, що не вилізе 
непомітно й миша. І все ж треба думати про життя. Глянь у 
вікно, командире. Вже дерева у зелені...

Виходить, вийшло так, що загинути... Вийшло так, що 
завтра арієць із арійців, білявий Вестсибах почне мучити 
нелюдськими муками, завтра з Вестенбаха злетить і усміх, і 
привітність, він наллється люттю 1 сатанинською злобою...

...Загуркотіли двері, в їх отворі з’явився німець, він ніс 
хліб, картоплю, світив ліхтариком, довготелесий німець, у 
незграбних чоботях — внизу галянища вузькі, а вгорі широ
кі халяви.

Німець голосно наказав.
— Кушать, партизане'.»!
1 враз, спішивши до шепоту голос, заговорив швидко ла

маною мовою, в якій були і російські, і німецькі, і польські, 
і українські, і невідомо які слова.

Та Данило все розумів!
Німець дав йому ніж. Ножем хай нідкопус стіну. Від горо

ду. Там у правому кутку був погріб. Копати буде важк-> 
спочагку, а потім легко. Хай обережно, тихо веде хід за си
ну. але з хати, з ими хай не виходить. Навколо потрійна ван
та, патрулі, баї ато солдатів. Хай зробить вихід — і вертає
ться в хату. Між дверима І піччю с заглиблення. Хай втисне
ться туди і завмре. І чекає. Це єдиний шанс на порятунок...
У ту пам’ятну ніч, вирушаючи на бойове заедании, домови
лись, що паролем для них буде слово Ленін.

Німець, зникаючи, промовив те слово.
Данило тремтів І не відчував тремтіння. Досі він з німцями 

зустрічався в боях. Бачне їх переляканих, бачне п’яних, ба
чив їхні перекошені від люті обличчя — 1 стрічав їх ударом 
багнета, ударом приклада, прошивав їх автоматною чергою.

Шалений вир думок, а в руках ніж, ніж із міцним лезом, 
ніж від німця і слова від німця. 1 пароль від німця. Заглиб
лення між піччю і дверима... Так, воно є. Спробував втисну
тись. Втиснувся. Вир думок не втихав, полинув далі, за цю 
тісну в’язницю, за оковані залізом двері, за загратовані вік
на, за просочені кров’ю стіни — до загону, до друзів. Проте, 
що його схопили, вже відомі/ всім у загоні, і друзі роблять 
псе, щоб ари гупати ного. Але як в коло друзів потрапив цей 
довготелесий? Може, це вигадка Вестенбаха?..

Вестенбах лютував. ,
Його помічник, осел і дурень, довготелесе одоробало пові

домна у гебітс, н округ, що спіймано командира партизан
ського загону, грізного й невловимого Явора.

Звідти — блискавкою иайсуворіший наказ — виставити ііаіі- 
пильнішу охорону, вранці прибудуть бронетранспортери, І 
Явора цілого, живіго. неушкодженого мають доставити п 
місто.

Вестенбах'лютував. Слава виповзала з його рук — у гебітс! 
все вміють повеонуїн по-своєму...

Вранці, па світанку прибули три бронетранспортери. Але 
везти не було кого!..

Данило не пірни ні н ячі чудеса, він вірив у ціпу миті, ціну 
розумною обдуманого розрахунку. Єдина мить! Вмієш ско
ристатись нею — ти переміг, не вмієш — загинув...

Він. стп.'иуоши ножа, стояв у заглибленні, намагався 
зростись Із стіною, і.» світанковим, ледь-ледь синіючим світ
лом. за дверима чувся тупіт і рип. і крик, і страшна лайка.

Двері гуркнули аж хитнулася стіна — п отвір з лезом — 
променем ліхтарика вскочив Вестенбах, променем освітив 
купу землі І істерично засміявся. Той сміх врятував І Данила, 
і Вестенбаха. порухом руки Вестенбах погасив ліхтарик і, все 
ще сміючись, попрямував до дверей. Високий, довготелесий 
німець (гой, що дав ножа) не кликав, твг його на подвір’я, 
тяг на другий бік підкопу, до слідів великих босих ніг.

Німці, як зграя вівчарок, помчали по сліду...
Мить... Друзі... Крізь розчинені двері до опустілої хатини 

зайшла жінка. Накинула па нього свиту і хустку, дала в ру
ки автомат. Жестом показати: через город — на горище стай
ні. біля комендатури.

Волі ще не було!
Данило, ніким не помічений, пригнутий перебіг через город, 

вискочив па невисоке горище.
Волі ще не було!
Але він мав у руках зброю І повен диск патронів.
Розвиднялось, розвиднилось, крізь дірку В ДОСІ, кріль 

прогнилу солому бачив село, вулиці, бачив, як ними котилась 
човна облава...

Він і не почув, як повіяв дужий південний вітер, як захма
рилось, як почав накрапати все густіший 1 густіший перший 
у Варварівці весняний дош... І прокинувся. Не від шуму до
ту. Від знайомого голосу. Три слова долинули до нього:

— Данила — ауфштейні Льосі
Данило аж здригнувся.
Він зіскочив з горища. Все іцс шумів рясний дощ. Перед 

Данилом стояв німець. Буря почуттів охопила Явора. Він по« 
думав, що завтра з цього автомата стрілятиме у фашистів, 
стрілятиме у жаб’яні плащ-палатки, у брудно-синюватий га- 
цючий одяг, стрілятиме без жодного вагання й жалю.

...За околицею, за неглибоким ровом ного зустрів із бійця
ми Сиротюк:

— Живий, Данило?
— Живий, Михайле!
Командира оточили бійці, обіймали, піхто не бачив їхніх 

сліз, та й хто б їх помітив у псе дужчий весняний дощ, У 
глибоку НІЧ?

А ввечері Данило Явір доповідав комуністам, що вій вико« 
пап партійне доручення — 22 квітня поніс нескореній Варва» 
рівці слово про Леніна...

-У
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СЛОВО І ПІСНЯ
ПРО вождя

УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ.

І

„Молодий комунар“ 28 іспітші 1970 року

І

ША?«ИПЕРШІ

?порт

(Продовження. Початок в газетах 
за 28 лютого, 3, 5, Ю, '*> Ь. -!• 25> 
28, березня, II. 14 та 16 квітня).

Ткаченко на хвилину замовк, 
немоз даючи час обдумати 
сказане і продсежував запаль
но:

«Хіба ж ви не бачите, що наша 
бідна робітнича влада усіх бур
жуїв роздягла, а нам дає і со
рочки, і штани, і чоботи й усе. 
Та де ж ви в світі найдете та
ку владу, народну, окрім 
радянської?»')

Ступивши на землю, підійшов Ю 
члена реввійськради Щаденка, про
тягнув невеликий папірець. Гой 
взяв і відразу немов прикипів по
глядом до написаного:

«Комбригу Ткаченку. З Олек
сандрії. As'719. Братику, та чи ти 
не здурів... Що це ти узявся шр- 
бокосих комісарів захищати. Брось 
дурака валять. Візьми хоч раз Оде
су та грабани так, щоб з неї пух 
і пір’я посипалися. Щиро приві
таю. Твій, братику, Григориев».

Щаденко запитливо поглянув на 
Ткаченка. Про все вже було пере
говорено. Ткаченко мовчки взяв 
телеграму, порвав на дрібні шмат
ки, пустив за вітром.

А навколо вирував натовп.
Згодом вискочив на тачанку і 

Чеклов:
— Товариші, ви ж бачили, ян 

григор'євські «дядьки» в Одесі 
розтягували 3 пакгаузів шовк 
та ситець, тютюн та інший 
крам, як торгували прямо біля 
вагонів, мов ті цигани біля 
шатра. Хіба ж це армія? Про 
Радянську владу хіба вони ду
мають?! Про власний гаманець, 
Он браг мій пробрався з Єли- 
саветграда, так він розповідає, 
що григор'євці прямо серед 
дня розстрілюють більшовиків 
та евреїв. Дівчатам теж на ву
лиці краще не з’являтись.

Хіба ж можна терпіти таке? 
Дамо контрі рішучий бій!
— Дамо! — прокотилось сто

голосо і віддалося ехом.
Поки тначенківці готувалися до 

бою, в Єлисанстптаді місцеві біль
шовики вирішили своїми силами 
знешкодити ворога. Оперативний 
штаб, очолюваний В. Спренже- 
иом, вибрав досить слушний мо
мент для виступу. II травня в Єли- 
саветграді залишився лише однії 
батальйон Верблюзькою полку та 
батальйон, що гількн формувався. 
Узнавши пароль, червоний загін на 
світанку 12 травня пройшов на те
риторію станції і після коро гної 
сутички обеззброїв григор’евців.

Того ж дня відбувся пленум Ра
ди. А через кілька годин забіліла 
на парканах відозва Ради і друго
го поштового з’їзду селянських де
путатів, яка заявляла, що «не для 
того проливаємо . кров ми, не для 
того більше двох років ведем війну 
з поміщиками і насильниками, щоб 
віддати владу нашу авантюристу 
і зраднику Батьківщини і револю
ції атаману Грнгор'єву» і кликала: 
«повстанемо проти нього із зброєю 
в руках...»2)

До заводу Бургардта, де розміс
тився оперативний штаб, нотягпу-

лнея робітники, більшовики, члени 
недавно організованої Спілки мо
лоді. Сформувався комсомольський 
іагін. 1 в той же день одержав бо
йове хрещення: з боку Знам’янки 
Григор’ев кинув на місто свіжі си
ли. Перший натиск червоні загони 
відбили вдало, захопили дві гарма
ти, кілька кулеметів, чимало поло
нених. Потім довелося відступити.

Три доби не вщухав 
кілька сот сміливців 
боротьбу. Григор'євці 
підкріплення. Червоні 
поки що не встигли 
підтримці артилерії 
зломили опір, вдерлися знову до 
міста, і вчинили знову ще страшні
ший. ніж раніше, погром. Тисячі 
трупів лежали в будинках, дворах 
і прямо на вулицях, — сивобороді 
діди і грудні діти, чоловіки 1 під
літки.

Кільце навколо григор’евців 
швидко звужувалося. їх тісни
ли червоні війська і Харківсь
кої, і Одеської, і Київської 
груп.

Бронепоїзд «Смерть дирек
торії», як і інші бойові одини
ці Одеської групи військ, не 
знав пеоепочинку. Залишав по
зиції лише для того, щоб по
повнити запаси води, вугілля 
та набоїв.

Жорстокий бій розгорівся на 
підступах до вузлової станції 
Помічної. Кілька годин не 
змовкали ні кулемети, ні гар
мати. Сходились лави, букваль
но грудьми, і знову відкочува
лись, щоб, зібравшись з сила
ми, кинутись у двобій. Попра
цювали й агітатори. Один ба
тальйон григор’евців у повно
му озброєнні перейшов на бік 
червоних, а решта була розби
та.

— Всипали по зав'язку, — 
потирав руки Чеклов. — Ско
ро і в Єлисаветград доїдемо, 
правда Антоне?

— Доїдемо, тільки не всі, 
видно — похмуро відізвався 
Корженко, дивлячись в бік ва
гона, де розмістили поранених.

— Що це ти ніс повісив? Не
гоже так. А ну, Іване, пісню 
затягни, на душі легше стане, 
— повернувся до брага.

— Це можна...
Відчинилися двері, і Василь 

Довгань виштовхнув поперед 
себе приземкуватого, товстого 
чоловіка.

— Пізнаєте, товаришу ко
мандир? «Бочка» з «Марухи»,

— Я то пізнаю. А він, ' 
мабуть, забув, — пильно погля
нув Костя на колишнього боц
мана з дредноута.

Той зло зиркав з-під лоба, не 
розуміючи, звідки знають не 
тільки його прізвище, а й пріз
висько.

— ААи ж для нього були не 
людьми, а робочою худобою, 
тож і не пам’ятають нас їх 
світлість, — насмішкувато 
нув Чеклов.

(Далі буде)

бій. Три доби 
вели ін'ріану 
одержали ще 

частини ж 
підійти. При 
заколотники

Закінчився обласний «рести- 
валь художньої самодіяльнос
ті середніх спеціальних учбо
вих закладів, присвячений юві
леєві В. 1. Леніна. Відбувся 
його заключний концерт. В ре
пертуарі художніх колективів 
червоною ниткою проходила 
ленінська тематика.

Через сцену фестивалю прой
шло немало чудових хорових, 
танцювальних колективів. Ве
лику майстерність продемон
стрували вокалісти. Особливо 
це слід сказати про вокаліс
тів Олександрійського педучи
лища та Златопольського зо- 
оветтехпікуму (керівник Л. 
Заворотпм) та Кіровоградсько
го кулінарного училища (ке
рівник О. ИГехрацев).

Напередодні 
лейного свята 
смени міста 
саидрії 
провести 
під назвою 
сапдрійське 
1 ось... на дистанції 
двадцяті. три кіло
метри, першою стар
тувала Тетяна Па«

спорт- 
Олек« 

вирішили 
змагання 

«Ол ек- 
коло».

щепко. Вона й була
переможцем серед
велогонщиків Олек-
саидрії.

ІІа знімку: Тетя-
иа Пащенко долає
оставпі метри траси.

Фото В. ПЛЬТЯЯ.

ФЕСТИВАЛЬ САМОДІЯЛЬНИХ МИТЦІВ 
СЕРЕДНІХ СПЕЦІАЛЬНИХ

Серед танцюристів відзначи
лись колектив Кіровоградсько
го машинобудівельного техніку
му (керівник В. Босий) та Ком- 
нанпвського ветеринарного тех
нікуму (керівник В. Горіп- 
ний).

На закінчення концерту з 
словом-привітанням виступив 
член оргкомітету, заступник за
відуючого відділом студент-

с.ької, шкільної молоді та піоне
рів обкому комсомолу Г. Ку- 
цевол.

Кращим колективам були 
вручені нагороди. Кіровоград- 
с ьком у маши но буді вел ідіом у 
технікуму (1 місце) — було 
вручено перехідний кубок Оле
кса н д р і йськи й зоо вет тех ні кум 
зайняв II місце. Кіровоградське 
торговельне училище — третє.

Г. ДМИТРЕНКО.

ЗАВОДЧАНИ
В місті Кіровограді закінчились фінальні командні змагання на кубок об

ласної ради ДСТ «Авангард» з шахів серед колективів фізкультури.
В них изяло участь шість команд, переможниць підбіркопих змагань.
Після упертої і напруженої боротьби перше місце і кубок обласної ради 

ДСТ «Авангард» вперше здобув колектив фізкультури заводу тракторних гід
роагрегатів (в складі команди — першорозрядники І синпдій Резников. Леопід 
Лопатіп, Микола Карев, Іван Щербак. Людмила Мукосій).

На другому місці колектив фізкультури «Дніпро» (з міста Світлоподсі.ка) і 
иа третьому — шахісти комбінату будівельних матеріалів. Минулорічний во
лодар кубка спортивний клуб «Зірка» зайняв лише четверте місце.

Колектив фізкультури тракторних гідроагрегатів і «Дніпро» з м. Світло- 
водська здобули прало для участі в першості Центральної ради ДСТ «Аван
гард». „..

Г. ДУБІВКА.

ФУТБОЛ

ПЕРЕМОГА ДІСТАЛАСЯ ВАЖКО
У тре і кому турі чемпіонату країни 

з футбола серед команд другої 
групи класу «Л» кіровоградська 
«Зірка» зустрілася на своєму полі 
з калінінградською «Балтикою». 
Обидві команди стартували невда
ло: наші земляки в перших двох 
турах втратили три очка, а калінін- 
градці — всі чотири. Тому гру по
чали обопільними атакамп без по
передньої розвідки. Великим було 
прагнення і тих і інших реабіліту
ватися перед своїми прихильниками. 
Як і в попередніх матчах, господарі 
поля мали ігрову і територіальну 
перевагу. Правда, не в такій мірі, 
ян у зустрічах з брестськими і грод-

ігсіїськнмн футболістами.
1 гості не лишалися в боргу, знач

ну частину часу проводили в ата
ках, щоразу турбували кіровоград
ського иоротаря Леоніда Колтуна. 
1 все ж тривалий час гра проходили 
безрезультатно. Тільки 
до кінця матчу нашим

ВСЕСОЮЗНІ

ЮНАЦЬКІ

РОЗПОЧАЛИСЯ

І) Гражданская ной и а 
1921 р.. crop, 84.

Годы борьбы», crop. 88.

19)8—

(■‘і'О Наша адреса і телефони
На тро>і -..і,., ц.. правої Костя та Михайло Чеклов» Стрижак, Ско- 

риченко та Іван Чеклов.

незадовго
___ _____ > ИИ_„ землякам 

ціною великих зусиль вдалося вийти 
«перед.. Єдиний м'яч, забитий Вік
тором Прпгорко, вирішив долю 
поєдинку на користь кіровоградців.
Це їх перша перемоги п календар
них зустрічах цього року і перший 
гол.

. ♦ * *
Інші команди іони зіграли так:

-и нчізя-г...
СКА (Львів) — «Будівельні»;»-(Пол
тава) — 0:1, «Буковина» '(Чернів
ці) — «Спартак» (Івано-Франківськ) 
— 1:1, СКА (Одеса) — «Лзовсць» 

. (Жданов) — 0:1, «Суднобудівник» 
/Миколаїв) — «Шахтар» (Кадіївка) 

. — 3:1, «Шахтар» (Горлівка) «Ло
комотив» (Херсон) —• І:і. «Аван
гард» (Тернопіль) — «Німан». (Гро
дно) — 1:1. «Автомобіліст;*, (-Жито
мир) — «Спартак» (Брест) —-2:0, 
«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Десна» 
(Чернігів) — 2:1, «Металург» (За
поріжжя) — «Спартак» (Суми) — 
2:0, «Гомсільмаїи» (Гомель) — 
«Таврів» (Сімферополь) — 0:0.

:► Ф *
Наступні три тури «ЗІр.а» прове

де на виїзді. 28 квітня вона гратиме 
в Жданов) з «Азозцсм», 3 травня — 
в Кадіївці із «Шахтарем» і 7 трач- 
ня — з горлівським «Шахтарем».

Па старі всесоюзних змагань вийшли вихованці груп ііідгоґопнії. молодих - 
футболістів при командах класу «Аз та «Б» і деяких колективів фізйулілури. 
Спочатку змагання проходитимуть у зонах. Потім переможці зон гр’лтиМуть у 
півфіналах. Найсильніші зустрінуться у завершальному етапі.

Юні футболісти кіровоградської «Зірки» та олександрійського «Шахтаря» — 
у четвертій зоні, до складу якої, крім них. входить харківський «Металіст», 
дніпропетровське «Дніпро», дніпродзержпнський «Прометей» і авяпга.рдівш 
Жовтих Вод^ * ’

Лішгулої неділі Відбувся перший тур зональних змагань. Гостями иірово- 
градців були дніпродзержмиці. Господарі поля швидко реалізували свою пе
ревагу.

Наступний- тур 2й квітня. У цей день футболісти «Зірки» зустрінуться у 
Жовтих Водах з місцевими аваигардівцями.

№. Кіровоград, вуя. Лунвчарсьного, 56 
Іелефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу 8інсм<оіо-пвтрїотичиого виховання І спор
ту — l-ЛЫ}, решти відділів — 2-45-36.

БК 0! 06». Індекс б і 1*7.

ПОГОДА
Вдень 23 квітня 

пь території об
ласті і місту Кі
ровограду перед
бачається мін
лива хмарність 
без Істотпях опа
дів. Вітер пів- 
денно - західний, 
помірний до си- 
лвпого. Темпера
тура повітря по 
області II —16. в 
Кіровограді 13 
Іб градусів.

леальмаках. (ЛІ). І'.і.ОО — Свп- 
го мистецтв народів СРСР. 
Трансляція концерту. Перше 

фета новин. (ЛІ). 21.00 — Свя
то мистецтв народів СРСР. 
(М). 22.00 — Інтерклуб молоді. 
(К). 23.00 — Чемпіонат СРСР 
з важкої атлетики. Репортаж. 
(М). 23.30 - Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 - 
Передача для школярів. (М)

Ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 24 КВІТНЯ. . ______... _____
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — відділення. (М). 20.30 - Еста- 
Телевісті. (К). И.10 - теле- ’
фільм. «Зд заповітами Ілліча».
(К). 11.95 — Шкільний екран. 
Українська література для 
учнів 10 класу, Стельмах — 
«Кров людська не водиця».
(К). 12.15 — Художній фільм 
«Гольфстрім», (Кіровоград).
17.(4 - Телевісті. (К). 18.00 - 
День за днем. (Кіровоград) 
18,25 — Оіолпшепия. (Кірово
град). 18.30 — «Подвиг». Тсте

«МОЛОДОЙ К0Л1Л1УМАР» «• орган Кяропоградсного 
ебкома ЛКСМУ. е, Кировоград. '

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління- 
ео oped. u. Кіровоград, вуя. Гліккн. 2. •-

СУБОТА. 2Г> КВІТНЯ. ПЕР- 
; ШД ПРОГРАМА. 0.00 - Гім

настика для всіх. (М). 9.30 — 
Новини. (М)у 9.45 — Здоров’я. 
(М). 10.15 —- Музична програ
ма. (М). 10.45 — «Комуніст» 
Тележурнал. (Донецьк), і 1.15 
— Каша афіша. (К). 1Г.20 —
Донецькі вертикалі. Прем’єра 
телефільму. (К). 12,00 — Гро
зові роки. (К). 12.40 — «Сумка 
чалма га сопілка». Вистава 
іеапп-Фрапківського театру ля

■ льон. («у. 13.40’ — Клуб ком-

позяторів. (ЛІ). 14.30..- Народ? 
кпи телеушверс'иТет. (М), 10.00
— Па меридіанах України.
(К). (7.00 - Фільм-концері;
(К). 17.30 — Сиіт соціалізму. 
(М). 18.00 — Новини. (М). 18.05

— Літопис нівоіву. «Рік їиЗЗ-й», 
(М). 19.00 — «11« здрі туман* 
пої кнгосіі». Прем’єра теле« 
фільму. (К). 20.30 — Нотній, 
(М). 20.35 - На варі і миру. 
<М). 21.40 — Новини. (М). 21.46
— Художній фільм «24—25 ВИ
повертається» (К). 23.15 X.
Мультфільм для дорослий 
«Любов Г кібернетика», (К£. 
23.30 — Чемпіонат світу з важ
ко/ атлетики-і М)
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