
У ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
КОМІТЕТІ КПРС 

га1.У ЛІО’ГОГт0пл УК КПРС відбулась нарада перших 
секретарів ЦК Компартій і Голів Рад Міністрів со
юзних республік. 1

Було розглянуто питання підготовки і проведення 
еспяних польових робіт, а також дальшого розвитку 

тваринництва. « і /
3 промовою на параді в цих питаннях виступив 

БрсжневЬНІІЙ С0КрЄТар КІ1РС товаРиш Л. і.

У роботі наради взяли участь товариші А П. Ки- 
РаИЛлік^ О' Косигін, Ф. Д. Кулаков, Д. А. Кунаев, 
п іА Пельше, М. В. Підгорни», Д С. Полянський, 
иг Іу-Шелес.т> в- В- Щербщіький; П. М. Машеров, 
1 • І . Рашидов, М. Є. Соломенцев, а також керівники 
ряду центральних міністерств і відомств.
  (ТАРС).

НАЗУСТРІЧ ВСЕСВІТНЬОМУ 
ФЕСТИВАЛЮ

БЕРЛІН, 18 лютого. ТАРС. 
Цього дня в Берліні відбу
лось установчо засідання На
ціонального комітету НДР з 
питань підготовки та прове
дення X Всесвітнього фести
валю молоді та студентів, 
який відбудеться В СТОЛИЦІ 
НДР влітку 1973 року.

На засіданні були присут-. 
піми Перший секретар ЦК 
СЄПН Е. Хонеккер та інші 
нерівні партійні та державні 
Діячі НДР, керівники Спілки 
вільної німецької молоді, 
представники Всесвітньої фе
дерації демократичної моло
ді та Міжнародної спілки 
Студентів.

Відкриваючи засідання, 
перший секретар Централь
ної ради СВНМ Г. Ян оголо-

сии, що головою Національ
ного комітету НДР з питань 
підготовки та проведення 
X Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів с Е. Хо
неккер. До складу комітету 
увійшли танож Голова ради 
міністрів НДР В. Штоф, чле
ни та кандидати з члени 
Політбюро ЦК СЄПН, видатні 
діячі науки, культури та 
мистецтва, молоді виробнич
ники та студенти.

На засіданні було прийня
то звернення Національного 
комітету НДР до всіх грома
дян І молоді республіки. В 
ньому підкреслюється необ
хідність всебічно сприяти 
підготовці та проведенню 
X Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів в Берліні. В
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ОБКОМУ ЛКСНУ

ВОНИ ПРИШИЛИ В АРМІЮ з колгоспних 1 
ЛАНІВ І ЗАВОДСЬКИХ ЦЕХІВ, З СТУДЕНТСЬКИХ 
АУДИТОРІЯ. В КОЖНОГО БУЛА СПІЛЬНА МЕТА'. — | 
ЯКНАПШВИДШЕ ОВОЛОДІТИ ВІЙСЬКОВОЮ МАЙ-1 
СТЕРНІСТЮ І СТАТИ ЗРАЗКОВИМИ ЕОТНАМИ.1 
ЩОБ ЯК І ЇХ БАТЬКИ УСЛАВИТИ ПЕРЕМОЖНИЙ 1 
СТЯГ ЗБРОЙНИХ СИЛ СРСР,'

ПОЗАДУ ЗАЛИШИЛИСЬ НАПРУЖЕНІ ДНІ НА
ВЧАННЯ. І ВЧОРАШНІ МОЛОДІ ВОЇНИ СТАЛИ 
КЛАСНИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ, ВІДМІННИКАМИ 
БОЙОВОЇ ї ПОЛІТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ.

НА ЗНІМКУ (ЗЛІВА НАПРАВО): ВІДМІННИКИ 
БОЙОВОЇ І ПОЛІТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Н-СЬКОГО 
ПІДРОЗДІЛУ ПРИКАРПАТСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО 
ОКРУГУ КОМСОМОЛЬЦІ РЯДОВІ МИКОЛА сосюк, 
АНАТОЛІЙ КЛИМОВ І АНАТОЛІЙ МОКРУШИН.

ФОТО Ю. ШАПОВАЛА, М. АКИМОВА. 
(ФОТОХРОНІКА РАТАУЦ

П ПСІ воли — вчорашні молоді робіт- 
лики, хлібороби, студенти. А тепер, 

одягнувши військову шинелю, стали 
.1 відмінниками бонової і політичної

І] підготовки. З нагоди 54-ї річниці
Збройних Сил СРСР в обкомі комсо- 

■ і молу було влаштовано зустріч з цими 
• » • молодими воїнами. Деякі з них слу- 
Т жать в Кіровограді, інші приїхали до

дому у відпустку, просто завітали в 
гості до кіровоградських друзів. А 

< старший лейтенант Віктор Мамаев та 
старший матрос Микола Воробйов бу
ли запрошені в Кіровоград для участі 
в XVII обласній комсомольській кон
ференції. Кращі вихованці Чорномор
ського флоту, Віктор і Микола при-

СХОЖІ...»
ЗУСТРІЧ В ОБКОЛИ ЛКСМУ

везли кіровоградцям вітання з свя
том від моряків їхнього військового 
сскадрового міноносця. А ще прапор, 
який однині вручатиметься кращій 
комсомольській організації області за 
відмінну роботу но військово-патріо
тичному вихованню молоді. Секретар 
обкому комсомолу Володимир Крише- 
вич привітав учасників зустрічі зі 
святом і вручив Почесні грамоти ОК 
ЛКСМУ. Завідуючий відділом спор
тивної та оборонно-масової роботи 
обкому Олег Касяненко розповів го
стям про шефські зв'язки комсомоль
ців області з армійськими комсо
мольськими організаціями. Досвідом 
роботи по військово-патріотичному 
вихованню молоді ділилися також 
комсомольські активісти з військових 
підрозділів Володимир Редькіп, Ва
лерій Борисов, Анатолій Стоянов. Про 
свої армійські будні, успіхи в бойо
вій підготовці розповіли прапорщик 
Володимир Морозов, старший лей
тенант Віктор Малкін, рядові Віктор 
Білоус та Сергій Євдокнмов. А вихо
ванець добровеличківської районної 
комсомольської організації Юрій 
Шсйко читав вірші про воїна Радян
ської Армії.

Учасники зустрічі дали обіцянку і 
падалі зміцнювати обороноздатність 
своїх військових підрозділів, повсяк
час брати участь у військово-патріо
тичному вихованні молоді.

—------- ---- - --- .-------- ------------------------- - ------------------ --------------------------------------- ---- - ----------------------- --------------------- -

СЬОГОДНІ — ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ ТА ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ

МОЇ молоді друзії
Весь наш народ, всі ми зустрічаємо 

23 лютого — День Радянської Армії те 
Військово-Морського Флоту, 54-у річ
ницю Радянських Збройних Сил. Це — 
наше загальне, всенародне свято. Адже 
сажко знайти в нашій країні родину, в 
якій дід, батько, брат, син не служив чи 
не служить, або не готується до служби 
в Радянських Збройних Силах» Створена 
Леніним, партією, дітище всього народу 
Радянська Армія надійно охороняє мир
ну працю радянських людей, котрі бу
дують комунізм.

ЛАайже все моє свідоме життя про
йшло в армії, і кращі його роки — понад 
піввіку — в лавах Радянських Збройних 
Сил, По собі знаю, служба в армії і о 
мирний час нелегка, а в воєнний — тим 
паче. Від військовослужбовця (яке б 
звання пін не носив — солдата чи мар
шала) вимагається перш за все розумін
ня і почуття особистої відповідальності 
за той високий обов’язок, який поклела 
на нього Батьківщина. Так було і так бу
де, бо недаремно в нашій Конституції є 
слова, повні глибокого змісту; «Захист 
Вітчизни є священний обов’язок ножного 
громадянина СРСР».

Вдумайтесь у слова «священний» і 
«кожного». Наскільки точно визначають 
вони обов’язок громадянина бути зав
жди готовим до захисту своєї Батьківщи
ни. Воєнні випробування всім своїм 
тягарем перш за все лягають на плечі 
молоді, яка у хвилини небезпеки знахо
диться в строю. Так було 22 червня 1941 
року: першу кроо пролили солдати при
зову 39-го і 40-го років.

Наша партія, Радянська держава по
стійно турбуються про зміцнення Зброй
них Сил. Ось яскраве тому свідчення: 
згідно дев'ятого п’ятирічного плану роз
витку народного господарства СРСР, 
прийнятого сесією Верховної Ради СРСР, 
виділені необхідні кошти на оснащення 
армії першокласним озброєнням, найсу
часнішою технікою. Обов’язок радян
ських воїнів — досконало володіти нею 
І бути ГОТОВИМИ в будь-яку хвилину дати 
відсіч ворогові, якщо він зазіхне на нашу 
Батьківщину.

Тут мені хотілося б нагадати одну істи
ну, про яку потрібно завжди пам’ятати 
нашій молоді. Якою б досконалою не бу-

БЕРЕГТИ, 
ЯК ЗІНИЦЮ ОКА

Маршал Радянського Союзу Г. К. ЖУКОВ

ла воєнна техніка, незалежно від масшта
бу, характеру і способу війни, головну 
роль в ній відігравала, відіграє і завжди 
відіграватиме людина. Найновіша зброя, 
в тому числі і засоби масового пора
ження, не зменшують ролі людей у вій
ні. Навпаки, сучасна війна вимагає участі 
в ній величезних мас народу. З одного 
боку — безпосередньо в озброєній бо
ротьбі, а з другого — воєнному вироб
ництві, всебічному забезпеченні цієї 
озброєної боротьби. •

Якими ж якостями повинен володіти 
сучасний радянський воїн? Мій життєвий 
досвід, досвід участі у війнах і боях дає 
право сказати; радянський воїн — це га
рячий патріот своєї Батьківщини, завжди 
готовий на героїчний вчинок і мужність 
в боях за свою Вітчизну. Він повинен 
бути прикладом високої комуністичної 
свідомості, повинен володіти глибокими 
воєнно-технічними знаннями, бути зав
жди і за будь-яких обставин дисципліно
ваним. Без цих елементів не буде повно
цінного воїна.

Як стати таким воїном? Нелегко. Ці 
якості радянська людина повинна вихо
вувати в собі з дитинства. Школа, піонер
ська організація, комсомол, Добровільне 
товариство сприяння армії, авіації і фло
ту, спортивні товариства — ось його по
мічники у формуванні всіх цих якостей.

Щоб стати свідомим воїном, необхід
но мати комуністичний світогляд, погріб
но добре знати історію нашого народу, 
історію його боротьби під керівництвом 
Ленінської партії за наше життя, знати, 
які труднощі, які тяжкі випробування 
випали на долю старших поколінь в ім’я 
того, щоб життя радянського народу 
було мирним і щасливим.

Щоб досконало володіти складною яо- і 
єнною технікою, потрібно в школі, техні
кумі, вузі добре вчитися, володіти на
уковими і технічними знаннями, робіт
ничими професіями.

Щоб у всьому і завжди бути прикла
дом для інших, потрібно виховувати е; 
собі вміння особисті інтереси підпоряд
ковувати інтересам суспільства, і перш 
ніж навчитися командувати, потрібно на
вчитися виконувати накази інших.

Щоб бути відмінним воїном, необхідно 
займатися спортом, загартовувати себе, 
бути сильним, здатним переносити всі 
тягарі війни, потрібно виховувати в собі 
волю, стійкість, мужність, вміння, не ва
гаючись, зустрічати будь-яку небезпеку«

І ще одне: потрібно з дитинства —- і ю 
сім’ї, і в школі — виховувати в собі і в 
інших свідомість, що захист Вітчизни, 
служба в Радянській Армії — не лише 
святий обов’язок кожного, це перш за 
все — почесний і благородний обов’я
зок, справа честі і гордості.

Радянська молодь завжди складала і 
складає кістяк Радянських Збройних Сил« 
Я знав її в грізні роки Великої Вітчизня
ної війни, бачив її безприкладну муж
ність, відвагу » стійкість у боротьбі про
ти німецько-фашистських загарбників. 
Вихована Комуністичною партією, радян
ська молодь завжди була і буде в пер
ших лавах захисників соціалістичної Віт
чизни.

Мені хочеться побажати майбутнім 
воїнам — ніколи не забувайте безсмерт
ний заповіт великого Леніна: «...будьте 
напоготові, бережіть обороноздатність 
нашої країни і нашої Червоної Армії, як 
зіницю ока...».



2-3 опор. „МОЛОДИЙ

«Дуже важливе завдання комсомолу — разом 
з профспілками залучати до змагання, руху за 
комуністичне ставлення до праці широкі маси 
молоді, і, насамперед комсомольців, підвищувати 
творчу активність юнаків і дівчат, виховувати в 
них любов до праці, дбайливе ставлення до на
родного добра, підносити роль молодих робіт
ників...»

(Із Постанови ЦК КПРС «Про дальше 
поліпшення організації соціалістичного 
змагання»).

СЛАВОЮ ОВІЯНА
Комсомольсько-молодіжна зміна 

Світловодського заводу вапняно- 
кремнеземистих конструкцій, яку 
очолює молодий комуніст Віктор Іса- 
єв, своїм роком народження вва
жає 1967-й, І хоч відтоді минуло не 
так багато часу, сьогодні цей колек
тив відомий своїми хорошими спра
вами не лише на підприємстві, а й 
у виробничому об’єднанні «Дніпро- 
енергобудіндустрія». Авторитет змі
ні, звичайно ж, принесли люди. До 
такого висновку приходиш після 
знайомства з хлопцями й дівчатами 
— членами комсомольсько-молодіж
ної зміни, з її керівником.

В автоклавно-розливний цех заво
ду Віктор Ісаєв прийшов одразу піс
ля служби в Радянській Армії. Спо
чатку працював майстром, потім — 
механіком. Пізніше комсомольці 
підприємства обрали його своїм во
жаком. А коли на заводі була ство
рена комсомольсько-молодіжна змі
на, Віктор очолив її. Відверто кажу
чи, ця посада — саме для Віктора і

Комсомолець Олег Тупкало — 
ударник комуністичної праці. Пра
цюючи черговим електриком, він 
бере активну участь у раціоналіза
торській роботі. Так, разом з інши
ми робітниками, він розробив рац
пропозицію по пристрою для подачі 
вапняково-кремнеземистих плит на 
механічну обробку. Економічний 
ефект цього пристрою становить 
1267 карбованців.

Я назвав лише трьох активістів 
комсомольсько-молодіжної зміни. А 
вони всі, кожен з 37—неспокійні, тур
ботливі, завзяті. Члени колективу 
працюють під девізом «П’ятирічці — 
майстерністз, пошук і праця моло
дих!».

За підсумками передз’їздівського 
соціалістичного змагання на підпри
ємствах виробничого об’єднання 
«Дніпроенергобудіндустрія» комсо
мольсько-молодіжна зміна, очолю
вана В. Ісаєвим, здобула перше 
місце і право називатися зміною 
імені XXIV з’їзду КПРС. Колектив 

занесений у Книгу

для таких, як Віктор. Молодий, з 
очима, котрі ніколи не бувають бай
дужими, з серцем по-юному запаль
ним, він живе буднями й святами

пошани виробни
чого об’єднай н я. 

Добре попра
цювали у минуло
му році робітники 
зміни. Річне плано
ве завдання вони 
завершили 8 гру
дня. Продуктив
ність праці зросла 
у порівнянні з 
1970 роком майже

на чотири проценти. Протягом року 
тут зекономлено: електроенергії—ЗО 
тисяч кіловат-годин, теплової енер
гії — 340 кілокалорій, вапна — 63

ОЛИ Олексієві йшов десятий 
рік, померла мати, залишивши 

восьмеро дітей. Найстаршій, Тетя
ні, ще не було й тринадцяти літ, а 
наймолодшому, Семенові,—6 мі
сяців.«ВИКЛИКАЮ
вогоньНА СЕБЕ...»

Батько, Яків Михайлович Панчен- 
ко, ледве зводив кінці з кінцями. 
Старші діти допомагали батькові 
по господарству, доглядали мен
шеньких братів і сестричок.

Олексієві доводилось і пекти, і 
варити, і прясти. Та ще й до того 
ж відвідувати школу. А хист до 
наук у нього був неабиякий. Вчи
тель, Олексій Калиновим Трощи- 
ленко, при зустрічі з батьком 
хлоп’яти не міг нахвалитись ста
ранням школяра.

у трудових буднях і щоденних 
клопотах зростали діти вдівця, 
тягнулися до нового життя. Кому
ністом став старший син Панченка 
Андрій. Він бере активну участь в 

' організації колгоспу в рідному се
лі Калантаєві. Першими членами 
новоствореної артілі стали батько, 
брати і сестри комуніста.

Та трапилось так, шо із великої 
сім’ї в селі залишились лише ста
рий Панченко та його донька Яри
на. А всі шість братів один по 
одному пішли служити і 
більше не повернулись 
ську оселю.

...Осінь 1943 року, 
війська гнали фашистів 
режної України.

Серед воїнів-визволителів був і 
наш земляк, рядовий 1-го баталь
йону 1318-го полку 163-ї Ромнен- 
ської стрілецької дивізії Олексій 
Панченко, який одним з перших 
кинувся у свинцеві води Дніпра, 
за яким засіли вороги, намагаю
чись утриматись на водному 
бежі. _ ,

Та натиск радянських воїнів 
нестримним. Переслідуючи 
шистів, перший батальйон

в армію і 
у батьків-

Радянські 
з лівобе-

ської стрілецької дивізії 
Панченко, з

ру-

оув 
фа- 
віа

> СЛУЖБУ НЕСУТЬ СИНИ

СОРОК
шостим
СТРИБОК

ов вогневу точку, 
гранатами. Маневр 

ворожий опорний 
і крок за кроком

« •

села Калантаєва 
пам’ять свого зем- 

носить місцева

* піди з країни мужності
жорстокі • к -срлАи,,,-. Ч-,°в<зпролиіні бої за на- 
1 в першими7 ГуТв МежигіРська’ 
буя Шеренгах наступаючих

З автоі,ЗЄМЛЯх Олексій Панченчо. 
ся В село ан1'1’ У рунах він увірвав
ших, що йаШИ на Ав°х нарто-
припасами р>Оняли снлаДи з боє- 
силади фа’.,( 3нищив їх, і зайняв 
по сміливіААИс'ги відкрили вогонь 
братимах 4 "Га його бойових по- 
смільчаиі’н Мгімагаючись вибити 
Ді Рядовий п території складів. То- 
і, підпусти». Нчвнко аасів в онопі. 
метрів в°Р°г*с на 20 — 30

1 вдаои'п ^Нуа! «Ура, товариші!». 
Як і чека» Томата.

спразилм м« ^’’ліпивець, його слова 
ворога 6чйне враження на
повернули Исти впали а розпач і 
Ц«в -лежалА п’ять ‘•ітлеРів- 
онопу. и 3>ке нерухомі біля 

свої^^дд Олексій Панченко зі 
ся. Раптом 7. Лом вийшов на узліс- 
стріляв ворожЛНСЬНИХ бІйців об* 
жувала небе^г- и нУл®мет- загро- 
езоїн Але кмітливим
РОЗДІЛ ?₽ов,Уй1Г* "'я-
закидавши її 1 
вдався.

Знищивши 
пункт, СМІЛИВЦІ 
■Лшли вперед Ненароком великої 
сили вибух струсонув землю. В 
очах Олексія потемніло, і він, мов

підкошений, упав у воронку, ви 
риту ворожим снарядом.

За мужність і відвагу, проявлені 
при виконанні бойових завдань, 
Указом Президії Верховної Ради 
СРСР від 29 жовтня 1943 року 
Олексію Яковичу Панченку було 
присвоєно звання Героя Радян
ського Союзу.

*

Нині жителі 
свято шанують _______ ______ ____
лина, ім’я Героя носить місцева 
восьмирічна, де у свій час вчизся 
Панченчо, а також піонерська дру
жина.

У світловодців стало хорошою 
традицією кожного року проводи« 
ти змагання з автомобільного ба
гатоборства на приз Героя Радян
ського Союзу О. Я. Панченка. Дві
чі підряд його завоювали земляки 
Героя — члени автомобільної сек
ції первинної організації ДТСААФ 
колгоспу імені Леніна, яку очолює 
Петро Назаренко.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ.
с. Калантаев
Світ.юводського району.
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свого колективу. А завод вважає 
другою домівкою.

Ще будучи секретарем комсо
мольської організації, Ісаєв вступив 
у члени КПРС. Як комуніст, він є 
прикладом для інших. Свою справу 
знає добре, адже у нього середньо- 
технічна освіта. Начальник зміни 
завжди приходить на допомогу чле
нам свого колективу. В роботі він 
спирається на Нэого і, зокрема, на 
комсомольців. їх по праву можна 
назвати новаторами виробництва, 
активними учасниками походу за на
уково-технічний прогрес і підвищен
ня продуктивності праці.

Ось одна з помічниць Віктора one. 
ратор пульту управління лінії роз- 
ливки маси у форми Галина Масло
ва. Вона прийшла на підприємство 
із шкільної парти. Працювала уче
ницею. Потім оволоділа професією 
оператора. Має ще дві суміжні спе
ціальності: водія електрокара та
стропальниці. Галя — здібна робіт
ниця. А крім того, вона активна 
учасниця художньої самодіяльності. 
В усьому дівчина показує приклад 
своїм друзям. Недарма ж її обрали 
комсоргом групи.

— Перш, ніж керувати комсо
мольцями, молоддю, необхідно по
чинати з особистого прикладу, ді
лом запалювати їх на добрі справи, 
— говорить комсорг Галина Мас
лова.

Ніна Соляник теж працює опера
тором. Вона керує пулатом масопід- 
готовчого відділення. Заступник 
комсорга, агітатор. У її особистому 
плані «Учитись комунізму» записано: 
«Беру зобов’язання здобути суміж
ну спеціальність автоклавника». Ніна 
бореться за високу якість продукції. 
Вона — спортивний активіст.

тонни.
За успішну роботу в першому ро

ці дев’ятої п’ятирічки зміна також 
завоювала перше місце у соціаліс
тичному змаганні серед комсомоль
сько-молодіжних колективів промис^ 
лових підприємств міста і нагород
жена перехідним Червоним прапо
ром міськкому комсомолу.

За рік тут не було жодного пору
шення трудової і виробничої дисци
пліни. У зміні трудиться 14 ударни
ків комуністичної праці, інші робіт
ники борються за це почесне звання.

Ядро комсомольсько-молодіжного 
колективу — комсомольська група, 
в якій налічується 14 членів ВЛКСМ. 
З них чотири мають середньо-тех
нічну освіту, три навчаються в тех
нікумах, двоє здобувают» освіту в 
школі робітничої молоді. Останні 
мають середню освіту і підвищують 
свій технічний та ідейний рівень 
знань у школі комуністичної праці та 
політгуртку.

Свої трудові досягнення колектив 
закріплює в другому році п’ятиріч
ки новими успіхами в праці. До дня 
народження В. І. Леніна — 22 квітня 
1972 року кожен член комсомоль
сько-молодіжної зміни зобов’язався 
оволодіти ще однією суміжною спе
ціальністю.

Взявши підвищені соціалістичні 
зобов’язання на другий рік п'ятиріч
ки по втіленню в життя історичних 
накреслень партії і готуючи гідну 
зустріч 50-річчю утворення СРСР, 
кожен член комсомольсько-моло
діжного колективу виконує змінні 
норми виробітку на 110—115 процен
тів. Колектив дав слово свої зобов’я
зання на нинішній рік впорати до 28
грудня.

м. Свігловодськ.
Ю. ГАДЖІЄВ.
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Шойно V видавництві ЦК ЛКСМУ «Молодь» ви
йшов у світ третій випуск збірника «ЛЕНІНСЬКИЙ 
ГАРТ».

У книзі йдеться про сьогоднішніх спадкоємців 
стахановського руху, які звітують перед своїми 
наставниками, вчителями, перед Батьківщиною.

У збірнику читач зустрінеться з багатьма ціка
вими людьми. Ось один з них — Василь Мотор
ний — представник ногорти молодих хліборобів, 
які любов до землі успадкували від старшого по
коління. Бригадир, новатор, лауреат премії Ленін
ського комсомолу, Герой Соціалістичної Праці, 
делегат XXIV з'їзду КП Унраїни, чуйний і щедрий

іпп>г\ гтАУ ДиПЧИСЇ До людей - таким знають у нашій республіці 
ПРО С І А А А ПО м Ц/»» прославленого механізатора.

Як і в попередніх випусках «Ленінського гарту» 
ПРО ХПІКОРЛКЛ книга має такі розділи, як «Ленінсьний урон», !іги ліліимі ЧУМ/* «Горизонт», «Твій портрет», містить багато фото

ілюстрацій.
. Видання стане в пригоді не тільки комсомоль

ським працівникам та активістам, а й усім, хто 
цінаоиться трудовим життям молоді республіки.

Я
МОЛОДЬ“
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щоо сиаі матері
Вас роздивились знову, 
Ми в бронзі піднесли 
Безсмертя їх синів...

Тихо. Сіла я біля вікна і 
замислилась. Згадала свій 
восьмий клас.

...Вчора мій друг знову 
нагрубив учительці. Знову 
вигнали з класу, знову двій
ка з поведінки. А він же мо_ 
же вчитись, добре вчитись. 
Невже все піде, як і раніше?

Піднімаюсь рано — сьо
годні чергова. Ще темно, а 
я поспішаю до школи, Ма- 
буїь, ще нікого немає. Біля 
обеліска стишую крок. При
дивляюсь і впізнаю його 
хлопчачу постать. Що він тут 
робить? Такий завжди спо
стережливий, а це 
мене не помітив, 
ляюсь на мармурову 
ку. Тихо йду далі.

В класі пусто. На його пар
ті книжки і газети «Сільські 
вісті». Червоним олівцем 
підкреслені слова: «Дві до
би жменька червоноармій- 
ців на чолі з славним сино.м 
українського народу Дмит
ром Івановичем Шепелен- 
ком відбивала несамовиті 
атаки фашистської мотопіхо
ти й танків. Усі вони полягли 
у нерівній борні, але не від
ступили. Поле бою було 
всіяне трупами фашистських 
вояк, серед яких бовваніли 
обгорілі та підбиті ворожі 
танки...»

Чую кроки і відриваюсь 
від газети. Заходить тихий, 
задумливий. Таким я його 
бачу вперше.

давно прийшов 
обеліска? — питаю.

Було темно. І я руками 
намацав на мармуровій пли
ті їм я Шепеленка...
. Він простягнув мені газету 

і дома, 
підготу-

Д° уроків». | дОдав. 

вчив... Тепер я буду 
вчитися, щоб посту- 
військове училище... 
він навчається ще в 
Вчиться майже на 

я 8ірю, що ВІН посту-

навіть 
Задив- 

плит-

ДО

і сказав: «Прочитаєш 
а зараз допоможи 
ватись

— Я 
добре 
пити у

Нині 
школі. 
«5». І і 

пить у військове училище, 
буде хорошою людиною, 
зразковим воїном...

Лідія ВЛАСЕНКО, 
студентка Знам’янсько- 
г° сільськогосподар
ського технікуму. Р

: 
?

1. МАГДІ — СИН СТЕПОВИЧКИ
було сімнадцять років. Життя 

тільки починалося. Але йшла жорстока 
війна і смерть не зважала на вік. Вмира
ли сімнадцятилітні, молодші і старші за 
них. Довелося і йому подивитися у вічі 
смерті. Тяжко поранений, він уже майже 
півдоои лежав, стікаючи кров’ю: то впа
дав у забуття, то приходив до пам’яті. 
І невідомо, ЧИ IV би все це кінчилося, 
якби вранці с «аренька, з посивілими 
скронями жінка не натрапила в своєму 
городі на пораненого. Сталося це влітку 
сорок першого року поблизу села Кова
лівни Голованівс оного району.

Радянська військова частина стриму
вала шалений каступ фашистів. В одно
му з її підрозділів безстрашно бився з 
ворогом ‘ ”,
струнний юнак .з сонячного Узбекистану. 
Та сили були нерівні. Наш підрозділ по-

лівки Голозанівс оного району.
Радянська ______

вала шалений наступ фашистів, В одно-

і Магді Абдуллаев, високий,

Як найріднішу людину зустріла Мот- 
рона Сергіївна Магді. Міцно обняла, по
цілувала. Дорогий гість розповів про те, 
що після стечі з ешелону, він зустрівся 
в лісі з партизанами, а пізніше потрапив 
в одну з військових частин і до нінця 
війни мстив ворогові за вчинені ним 
звірства на радянській землі.

Кілька днів сім’я з далекого Узбекиста
ну гостювала у Люльчаків. Магді Абдул
лаев згадував тривожні дні, ноли його 
ось у цій хаті рятували від смерті, роз
повів про своє життя після демобілізації. 
Воно ж у нього склалося добре. Закінчив
ши педагогічний інститут, він три роки 
навчався в аспірантурі, став кандидатом 
наук. Як здібного науковця, сумлінного 
вихователя підростаючого покоління, йо
го прийняли в члени партії. Зараз Абдул
лаев працює завідуючим кафедрою 
зоології Бухарського педагогічного ін
ституту Узбецької PCP.

ПАМ’ЯТЬ
СОЛДАТА

о

Ші
лав у вореже оточення, вийти з яного 
не вдалося. Фашисти зробили найстраш
ніше: вони примусили полонених викопа
ти глибоку яму. А після цього розстріли- 
ЯИПідвели до ями Абдуллаева. У нього 
промайнула думна: «Ну от і все, Магді, 
не ходити тобі більше по рідній землі». 
Довгі и короткі черги з автоматів, пострі
ли з гвинтівок - осе злилося в один 
страшний звук смерті. Мить — і Магді, 
немов підкошений, упав у яму.

Кажуть у світі немає чудес. Та Магді 
лкпх/ппагя з цим не згоден. Хіба ж це не ^во- людинуЦ розстріляли, а вона все ж 

»3 холодних рун смерті, вибра- 
7 ЯМИ і залишилася живою7 

л Куля злучила ^гді в ногу, 1 він разом 
пачимИ впав у яму. А коли 

3 вШУхла І фашисти пішли
стрілянина пе0е«орюючи біль, темноїгеть. Магді, вбит еил!з 3 ями і
ночі вибрався _ сам не знад в.н знав 
поповз. __ лйомога далі від цього
лише 8 роті пересохло, спраг-
сТра1^НОГ2--,г>іскаЛНся, все тіло було, наче 
лі губи по- добрався в густі зарослі 
не його. залишили" бганні сили. Тут
городів, хлібороби села Ковалівни,
його і знаиш п0оаченого бійця перенесли 
Знесиленого. и серг|ївни Люльчак. Хо
до хати мотр гітлгрівців, жінка кілька 
ваючись в пядала За пораненим, як за 
місяців Д°цЦ л<кувала його ян могла, 
рідним синоїддат почав поправлятися.

Незабаром Сергіївни Павло Тополь- 
Сусід Мотрон цивільний одяг, часто по
ник дав ЙОІ'ЛД нЄбезпеку, яка могла обру- 
переджав в окупованому німця-
шитись 
ми селі. мас’ коли Могді вже зов-

Через ДеЯК^аі-иИ<:ти зробили раптову 
сім опужае’ автоматів його по-
облаву. ПІД йй ДРІТ- А згодом, разом
гнали за иО/1„^-еними, чужинці відправи- 
з іншими пол» ниІЮі загнали асіх у ваго. 
ли Магді на ча Захід.
ни і поїзд П°^' охопила юнака. Та він не

Сумні ворогові. Він боровся,
думав -текти на ходу з вагона і
«матися в. ліс'сійна- в Ковалівну повер- 
С Відгриміла цасто згадузала Мотрона 
тзпйгя' солДа'ги«йзлгді (вона його називала 
Сергіївна пр5їгоі''іУ °РятУвала життя, вва- 
Михайлом , названим сином. І осьИ^?а його езо^тоноша вручив Мотроні 
Сергі'і^н^листа- міші, - дивлячись на 
*-ер т-а це ***„5^. радісно вигукнула доч* 
"зворотну аДЄ®^І»вми Марія. - 3 Бухари, 
на МотрОии ^Єя-:ИОИИ «Лишко!.. 
Живий Ф?ї!'у’о’«уЛс: мсні; Того ж Дня напи- 

Радості не .д^оО'ДЬ. Зав’язалося дружне 
сали МагД» е'Д О^ному з листів Мотрона 
^иетуваннп. .Сиииу, приїдь ХОч
ЕвРпг>'мь°У ГОСТІ-' усією СІМ’ЄЮ — 3 Дру. 
вав?:нзУ₽^ям'

ЖИНОЮ і СИ < , оь ,МИІЇТИЕ8а^»1^—■

Магді Абдул
лаев запросив 
до себе у гості 
і Мотрону 
Сергіївну. Але 
їй пішов уже 
вісімд е с я т и й 
рік, і вона не 
могла вирушати 
в дорогу, хоч і 
дуже хочеться 
їй подивитись, 
ян живе її на- 
званий син. 
Гість з Узбечи- 

. - _ стану запросив
у Бухару дочку Павла Топольника Надю, 
того самого Топельнина, який дав Абдул
лаеву цивільний одяг, носив йому їжу, 
допомагав Мотроні Сергіївні перев'язува
ти йому рани. Надя, як поїхала в гості, 
та так і залишилася жити там. Пише, що 
навчається в педагогічному інституті, що 
Узбекистан їй дуже сподобався. З Узбе
кистану в українське село Ковалівну 
йдуть тепер теплі, задушевні листи. Міц
на ДРУЖба, народжена в тяжкі роки вій
ни, продовжує свою історію...

2. ОБЕЛІСК НА БІЛОРУСЬКІЙ ЗЕМЛІ

...Вже літня колгоспниця з села Іванів
ни Олександрійського району Василиса 
Трифонівна^ Гуляева їхала в Білорусію. 
Уиоаінну, и в місті Старобін Білоруської 
PCP зустріли, наче рідну сестру. Адже 
тут, на білоруській землі, воював її син 
Дмитро. Сміливо, уміло воював. На по
чатку війни dIh, лейтенант, випускник 
Московського військово-політичного учи
лища, потрапив під Бобруйсьном в ото
чення. Бились з ворогом, пони були боє
припаси. Потім довелось відступити в 
ліси, Гуляєв організував партизанський 
загін, яний нападає на ворожий склад, 
захоплює автомати, гвинтівми, патрони і 
добре озброюється. Загін зниіцус ворожі 
гарнізони, штаби, мінує шляхи і мости. 
В Старобінському, Любансьному, Слуць- 
кому, Житковецькому, Копильсьному та 
інших ізайонах Білорусії ходила слава 
про бойові подвиги партизанів Дмитра 
Гуляєва. За успішні бойові дії, за особис
ту відвагу І хоробрість йому було при
своєно висоне звання Героя Радянського 
Союзу.

Але в одному з боїв біля села Паничі 
наприкінці 1943 року сміливця-партиза- 
на було смертельно поранено. Поховали 
його в мальовничому парку Старобіна. 
На могилі встановлено обеліск, ім’ям Ге
роя названо одну з вулиць міста, місце
вий колгосп, школу. І сюди приїхала ма
ти Василиса Трифонівна. Від щирого 
серця вона дякувала білорусам за те, що 
вони свято шанують пам’ять про її сина...

Майже в той час. коли з боях за біло
руське село Паничі впав смертю героя 
українець Дмитро Гуляєв, у бою біля села 
Софіївки Новомиргородського району чу
ло важко поранено білооуса Андрія 
Агеева. його і ще нільнох поранених бій
ців врятувала від смерті, вилікувала, як 
кажуть, поставила на ноги, проста сіль
ська вчителька Марія Василівна Покоти- 
лова, яку Радянський уряд за цей подвиг 
нагородив медаллю «За бойові заслуги». 
Потім солдат Агеєв знову бив гітлерівців. 
А після перемоги білорус Агесо повер
нувся в українське село Софіївну, яка 
стала йому рідною, дорогою на все 
життя...

І. БРАТЧЕНКО.

X
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Під неквапливими кро
ками за вікном зарипів 
сніг. Потім почувся ді
вочий сміх. Чиєсь щастя 
кружляло тихими вулиця
ми. Семен Дмитрович 
порахував до тисячі — 
не спалося...

Пригадався червень 
1941.

...Вчорашній інструктор 
по парашутному спорту, 
на рахунку якого було 
19 стрибків, одягнув вій
ськову шинелю.

Колеса військового 
ешелону мчали на місце 
призначення. Думав про 
сім’ю. Ось закінчиться 
скоро війна, повернеться 
до рідного дому. Та війне 
затягнулась.

А потім все-таки пере
можний наступ розпочав
ся... Йшла вперед і 27-а 
морська бригада 54-го 
артполну 8-ї армії, в якій 
воював Семен Скотарен- 
ко. Вірність військовій 
клятві і спільна мста 
здружила людей різних 
національностей: П. Єр- 
макова з Красноярська, 
М. Рубцова з Казані, стар
шину С. Снотарениа з Ук
раїни... 27-а морська 
бригада з боями підійшла 
до Познані.

» • »

Місто було добре 
ріпленим районом
мецьких військ. Оточені 
в Познані, фашисти чи
нили шалений опір, пере
творюючи у фортецю 
кожний будинок. В центрі 
міста височіла цитадель. 
В двох костьолах — 
склади. Перед радян
ськими танкістами стояла 
перепона — протитанко
вий рів, 12 метрів шири
ною і 6 метрів висотою. 
Всередині укріплення бу
ли підземні ходи, бетоно« 
вані бункери для схо
вища.

12 лютого 1945 року 
Семен Дмитрович разом 
з іншими воїнами брига
ди вів вогонь по фа
шистському гнізді. До 
цитаделі залишилося не
підступних 300 метрів. 
Наші гаубиці, що стояли 
на вулиці Святого Войча- 
ха, били майже прямим 
прицілом. Вибухи лунали 
поблизу. Раптом — спа
лах. І повітряна хвиля 
відкинула його. Спробу
вав підвестися і зразу ж 
впав — осколком міни1 
поранило ногу. Двоє мо
лодих поляків Мечик

ук- 
ні-

Шлінзак і Валентина Ро- 
тайчак допомогли радян
ському воїнові дібратися 
до підвалу. За час пере
бування на польській 
землі Семен добре ово
лодів польською мовою, 
і тому ВОНк швидко поро
зумілися. Серед присут
ніх старшим був батько 
Мечика.

Одного разу, коли вже 
Семен Снотаренко міг ру
хатися за допомогою ми
лиць, в будинок Шлінзака 
прийшов бандерівець, 
який шукав шлях за кор
дон. Він нічим не відріз
нявся від жителя поль
ського містечка: поноше
ний піджак і капелюх з 
строкатими пір’їнами. Се
мен зустрів його, ян ук- 
раїнцл-земляна, попросив 
господиню зварити укра
їнський борщ. А тимча- 
сом знайомий поляк, по- 
поредежений 
(так польсьні товариші 
звали С. Д. Скотаренка) 
вів на квартиру польську 
міліцію.

За вечерею старий 
Шлінзак заговорив про 
фортецю, в якій засіли 
німці.

— 8 лоб її ніяк не взя
ти, Я працював в цитаде
лі п’ять років кухарем. 
За стіною, з боку річки 
Варти, склади пального. 
Якщо спрямувати удар 
по складах... А в цей мо
мент війська розпочнуть 
атаку.

Вранці вони вже були 
гостями в штабі дивізії і 
доповіли там про свій 
план. Радянські війська 
готувалися до генераль
ного штурму.

А в ніч з 22 на 23 лю
того поруч з радянськи
ми бійцями пішли в бій 
і польські товариші.

Перемога! Дозгождана 
перемога. Радості не бу
ло меж. Серед радісних і 
схвильованих бійців біля 
стін поперженого рейх
стагу був і наш землян 
Се«.е_н Снотаренко.

Дійшов таки до Бер- 
лінаї

*

Миколаєм

* *

Проходить час, та не 
згладжуються 
ветерана роки війни. Про 
них залишилися в згадку 
сірі трикутники листів, 
зарубцьовані рани. І на
городи: орден Слави III 
ступеня одержав за Поз
нанську операцію. Та ще 
медалі «За взяття Позна
ні», «За взяття Берліна»...

В. ЧОПЕНКО.
с. Голованівськ.

в пам’яті

Вони вишикувались в 
шеренгу. Молоді, струн
кі, дужі. За спинами — 
парашути, нопіа, ідо ста
ла звичною для багатьох 
з них.

— До літака кроком 
руш! — лунає команда, 
і Віктор Конопат, Найви
щий у шерензі, веде дру
зів за собою.

Мов на долоні видиіється містечко, а будиночки з 
казармами, клубом, кінотеатром стають наче іграш
ковими — маленькими, картонними.

Хлопці хвилюються. Це Віктор бачить по їх очах, 
по тому, що Володимир Шульга, Юрій Рнндеиков, 
єфрейтор Олександр Воронков прикушують губи, уни
кають стрічних поглядів. Та правди ніде діти, і сам 
він хвилюється. Хвилюється, хоч це має бути його 
сорок шостий стрибок.

Лунає команда, засвічуються сигнальні лампочки. 
Воїни рвучко встають з .місць. Віктору стрибати пер
шому — він біля відкритого люку. Рішуче направ
ляється до голубого просвіту, і хоч якась моторошно- 
солодка хвиля’ захлипає йому дихання, він, напру
живши м'язії, викидає своє дуже тіло назустріч 
безодні. Десятки метрів падіння вниз, до землі, та 
ось рука рвучко і вправно натискає на кільце, якась 
невідома, дужа сила стопорить падіння тіла, над го
ловою розкривається білий купол парашута.

Так здійснив свій 46 стрибок сержант, заступник 
командира взводу Віктор Конопат. А в небі один за 
одним розцвітають кулоли-ромашкн. В стропах па
рашутів, граючись заплутається сонце, і коли 
купол падає на озеленену травами землю, Віктор по
мічає, що сонячний промінь грає і в очах і на устах 
його друзів.

Ввечері, після важкого, сповненого до краю тур
бот дня, Віктор Конопат сідає за’ стіл, щоб відповіс
ти на лист своїх батьків. 'Починає звичайними, але 
душевними словами: «Добрий день, дорогі тато і ма
мо. Служба в мене йде добре. Залишається півроку 
до її закінчення. Як вам уже відомо, я відмінник 
бойової і політичної підготовки. За зразкове несення 
служби мені надають відпустку на десять днів. Так, 
що скоро побачимось...».

А Олександр Воронков, походжаючи по кімнаті, 
вголос читає Сергія Єсепіна:

А от у нас, на родине, в Рязани, 
Вишневый сад эацвал, что белый дым...

Олександр — земляк поета, тому вважає обов'яз
ком знати все, що написав топ. Юрій Ринденков — 
з-під Москви, а Володимир Шульга — з Ворошилов
града. Віктор Конопат — з степового містечка Ново- 
миргорода. Служать всі добре, чесно, на совість, 
і це їх зблизило, з’єднало, мов усі вони — брати.

... Батько Віктора — шофер Новомиргородського 
райоб’єднапня «Сільгосптехніка», справжній степо
вик. любить колесити дороги-шля'хи і влітку, і взсеин. 
За багаторічну бездоганну роботу його нагороджено 
медаллю «За трудову доблесть».

• » •

Його я випадково зустрів на вокзалі. Він уже їхав 
у свою частину: відпустка закінчилась. Високий, 
стрункий, білявий, з голубими очима юнак підійшов 
до мене і привітався. Дитячі роки Віктора пройшли 
на моїх очах, тому зустріч була особливо радісною. 
І коли я розпитав, як він потрапив у повітряно-де
сантні війська, Віктор відповів:

— За власним бажанням, Адже тут також е своя 
романтика.

Віктор «умовчав, скільки іноді небезпеки таїть 
в собі військова професія десантника. Пізніше 
мені його мати показала газету з статею «В «бій» 
вступають денсаптники», в якій писалося про друзів 
Віктора і про його самого:

Батьки Віктора одержують від командування час
тини подяки, листи. Віктор нагороджений медаллю 
«За воїнську доблесть». Він — комсомолець. Готує
ться стати комуністом.

В. ШУЛЬГА, 
наш громадський кореспондент, 

м. Новомиргород.

Десятки кіровоградських воїнів напередодні сьо
годнішнього свята за зразкову службу мали подяки 
від командирів. Відзначені були і вихованці старшого 
лейтенанта Володимира Мовчанюка,

Фото В. КОВПАКА.

О
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Ця розповідь про розвідників 6&-Ї 
Гвардійської стрілецької дивізії.

...В жовтні 1943 року команду
вання поставило перед ними відпо
відальне завдання: в районі села 
Дереївни Онуфріївського району 
розгромити штаб противника, за
хопити і полонених, ПО МОЖЛИВОС
ТІ офіцерів.

Командир розвідроти гвардії на- 
пітан I. А. Пахольов вибрав ко
мандира взводу гвардії лейтенанта 
Миколу Баранова. Вибір цей без 
сумніву був вдалим. Баранов — 
винахідливий, рішучий, з великим 
бойовим досвідом офіцер. Ного 
любили бійці, були готові йти з 
ним у вогонь і воду. До складу гру
пи, що мала прониннути у ворожий 
тил, узійшло вісімнадцять гвардій
ців. Серед них були улюбленець 
f)oти весельчак Іван Харченко, сан- 
нструктор Даша Мельниченко.

Закінчено останні приготування. 
Ще раз оглянуто спорядження. На
ступили сутінки. Вщухала артиле
рійська канонада, розвідники ви
рушили в дорогу На ранок вийшли 

- до Дереївни. Тепер треба було ви
стежити, де саме знаходиться 
штаб.

Цілий день розвіднини в біноклі 
спостерігали за селом. Помітили, 
що на південно-східній околиці бі
ля окремого будиночна стоять три 
автомашини, одна з них штабного 
типу. -До будиночка тяглися дроти. 
На околиці села стояли ще 10 ав-

23 лютого 1972 року
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„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

Є СИНАМ ПРО ПОДВИГИ БАТЬКІВ

В РОЗВІДКИ ЙШЛИ ГВАРДІЙЦІ
томлшин, 3 бронетранспортери I 
2 танин. Все говорило про те, що 
саме тут розмістився якийсь штаб.

Розвідники дочекалися ночі. По
повзли до вибраного об’єкту. Все 
обговорено, продумано, вирішено 
раніше. В 40 — 50 метрах від буди
ночка залягла група прикриття, 
готова надійно підтримати групу 
захвату. Обидва загони на чолі з 
Барановим висунулись вперед І 
були біля цілі. Ці останні хвилини 
здавалися годинами. Нарешті Ба
ранов з бійцями Редькіним і Ти- 
мошенком побігли на весь зріст до 
будиночка. В цей же час група 
сержанта Сластнинова в складі чо
тирьох чоловік появилась біля 
штабної машини. А ще п’ятеро взя
ли на приціл гітлерівців, яні спали 
на сіні в машині.

Вартового ліквідував Тимошенко. 
У вікна полетіли гранати, по набі- 
нах автомашин застрочили автома
ти. Із штабної машини вискочили 
два гітлерівці. Але незабаром вони 
попадали: один був убитий, а дру
гого придавив до землі Сплетни
ков. Рот полоненого швидко

ткнули ганчіркою. Розвідники 
оглянули машину, забрлли^карту і 
папки з документами. Група за
хвату, зробивши своє, швидко по
чала відходити.

Полонений гітлерівець І поране
ний стримували просування. Не
зважаючи на це, л’ятикілометро- 
вий шлях пройшли благополучно. 
Тільки двічі натрапляли на невели
кі загони фашистів, які легко вда
валося обійти.

На світанку прийшли до своїх. 
Зморені, вимучені, але в очах сві
тилася радість.

Полонений виявився командиром 
взводу, лейтенантом, із його слів 
стало ясно, що в будиночку був 
начальник штабу їх дивізіону. Та 
й захоплені документи містили ба
гато даних про оборону ворога. 
Подвиг розвідників допоміг успіш
но виконати наказ командування 
по армії перед наступом на ворога.

Батьківщина високо оцінила 
мужність розвідників. Груди бага
тьох Із них прикрасили бойові 
ордени і медалі.

О. НАГОРНИЙ

• ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ ВОИНА-ЗЕМЛЯКА

Самый человечный
,Ты стал солдатом

в двадцать лет, 
Парнишка, мой ровесник. 
Ты был рбйантик и поэт, 
Любил шутить, петь песни. 

Свист пуль, снарядов, 
взрывы мин 

Твою прервали песню, 
И в смертный бой

| ты встал одни
] С достоинством и честыо.

.Ты был примером 
для других

В атаке и и разведке. 
Не ТОЛЬКО днем, 

в
Разил врагов
Ты воевал на всех фронтах, 
Дошел и до 
Почувствовал еще рейхстаг, 
Вкус очереди длинной.

боях ночных 
ты метко.

Берлина.

X
'Люди. Події. Час.

Но утром пасмурным,
как ночь, 

пал геройской смертью.
спас от пули

чью-то дочь, 
Свое подставив сердце.

Ты 
Ты

Стоишь ты с девочкой
в руках, 

Расправив гордо плечи 
И будешь так стоять века, 
Как самый человечный!
Ты встал над миром

в двадцать лет
Суровый, величавый
И будешь 

так стоять вовек 
Сын Доблести и Славы!

Рядовой
В. ТИМОФЕЕНКО

З глибокою вдячністю згадують кіровоградці воїнів, які визволяли наш край від 
німецько-фашистських загарбників.

Серед наших визволителів були І бійці 140-го окремого гвардійського батальйону 
зв’язку та солдати 8-го Олександрійського механізованого корпусу.

На знімку: © Голова комітету ветеранів корпусу полковник у відставці І. Ф. Вишня
ков (наш громадський кореспондент І. Назаратій зробив цей знімок на зльоті ветеранів 
корпусу). * Воїни-зв’язківці перед виходом на бойове завдання. Фото 1914 року.

З жагою комсомольською
26 ЛЮТОГО — 65 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ НАШОГО 
ЗЕМЛЯКА ПИСЬМЕННИКА Є. Ю. ПОПОВКІНА.

І таких відгуків в архіві письменника 
дуже багато. Читаючи роман, з його ці
лющого джерела черпатиме наснагу 
не одне покоління.

За книгу «Сім’я Рубакюхів» Є. 10. По- 
повкіну було присуджено Державну пре
мію СРСР III ступеня. Диплом лауреата 
та медаль дружина письменника Людми
ла Юхимівна передала в наш музсі’ь- 
Вона віддала також цілий ряд вітальнях 
адрес, які були вручені . в день 50- та 
60-ти річчя письменника.

В 1064 році Євген Юхимович в розмові 
з кореспондентом «Кіровоградської прав
ди» сказав: «Мені особливо приємно 
представляти журнал «Москва» своїм 
землякам. З Кіровоградщиною, з її міста
ми й селами зв’язані мої дитячі і юнацькі 
рони. Тут. по суті, почалось моє журна
лістське й письменницьке життя»,

В грізні роки громадянської народився 
комсомольський осередок в Новомирго-

У нашій країні добре відоме ім’я ви
датного радянського письменника Євге
на Юхимовича Поповкіна. його романи 
^Великий розлив», «Сім’я Рубашоків», 
»Тавріда» здобули широку популяр
ність у читачів. Ці твори —- значний 
Івкляд у братню літературу народів 
£РСР.

Євген Юхимович — наш Земляк. Об
ласний краєзнавчий музей збирає все 
Мові й нові матеріали, пов'язані з його 
дкиттям та творчістю. Дружина Євгена 
Юхимовича передала нам багато цікавих 
(матеріалів, серед яких є 1 архів письмен
ника. Коли з’явився роман «Сім’я Руба- 
»поківг-. газети друкували чимало відгу
ків. які зберіг автор. Так, читач Ь. і. 
Борцов писав у волгоградській газет! 
«Молодий ленінець>: «В книзі Євгена 
Поповкіна - Сім'я Рубанюків» яскраво по
мазані героїчні діла радянських людей, 
як в мирні, так і в воєнні дні. Особливо 
мені полюбився герой цієї книги Петро 
Рубанюк. Це чесний, сміливий, винахід
ливий хлопець.,.»

роді. Одним з ентузіастів його був Євген 
Поповній.

Смертельна хвороба підкралась до 
нього непомітно. А він напружував всі 
сили і писав останній роман «Тавріда». 
Казав: «Ось поправлюсь, закінчу». Він, 
звичайно, розумів, що надії майже не
має, але сильна його натура стійко боро
лась до кінця.

Звідки ж бралась ця сила волі? В 1908 
році в журналі «Огонек» була опубліко
вана його повість «Графська кухарка». 
В повісті події розгортаються на Ново- 
миргородщині, у селі Кам’янці, де нині 
колгосп імені Чапаєва. Герої — молоді 
хлопці, комсомольці двадцятих років, ді
ти — викликають почуття подиву своєю 
цілеспрямованістю, силою волі. Євген 
Поповнім сам належав до нього поколін
ня радянських людей, коріння його — в 
комсомольському осередку грізного двад
цятого.

Так і залишиться -Є. ІО. Поповкіп в 
пам’яті своїх сучасників, як мужній спі
вець крицевого покоління.

Р. ТУРБАИ, 
науковий працівник Кіровоград
ського обласного краєзнавчого 
музею.

ПРО МРІЮ 
РІЗНИМИ МОВАМИ

«Шановні друзі! Запрошуємо вас на чер
говий випуск нашого усного журналу 
«Мрія»...» — сповіщала афіша біля входу до 
обласного Будинку учителя. Заеітали туди й 
ми. Сцена прикрашена живими нвітами, в 
центрі — емблема журналу: три берізки на 
фоні блакитного неба та яскравого сонця.

Темою цього номера журналу стали слова 
з Державного Гімну СРСР: «Союзом незлам
ним республіки вільні навік об'єднала Ве
ликая Русь». На першій сторінці, присвяче
ній 50-річчю СРСР, виступила лектор това
риства «Знання» Є. П. Донцова, Студентни- 
узбечни з Кіровоградського педінституту 
М. Джумаєва і С. Кудлахметова розповіли 
про великі зміни, що сталися в Узбецькій 
PCP за роки Радянської влади і про велику 
допомогу, яку надавали в цьому всі братні 
народи нашої країни.

На сторінці поезії В. Луценко прочитав 
вірші поетів союзних республік, а студент 
педінституту, член обласного літературного 
об'єднання Н. Танірбергенов денламував 
власні вірші, І хоч в залі звучала казахська 
мова, присутні чудово розуміли молодого 
поета, бо вірші говорили про дружбу.

Закінчувався журнал музичною сторінкою. 
Залунали пісні про дружбу наших народів, 
ліричні пісні композиторів різних республік, 
які з великою задушевністю виконали со
лісти художньої самодіяльності обласного Будинку вчителя.

А. ОЛЕМКО,

ж~
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР. 24 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАНА 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Кольо
рове телебачення. Для ді
тей. «Умілі руни». (М). 
10.15 — Кольорове телеба
чення. В. Натасв. «Гумо
рески», (М). 10.55 — «П'я
тирічна, рік другий». (М). 
11.25 — «Вогні цирку».
(М). 12.05 — Кольорове те
лебачення. Художній Ф’льм 
«Третя дочка», (М). 13.20-

Донументальний теле
фільм «Нескорені». (М). 
14.05 — Телевісті. (К). 15.30 
— Програма передач. (Кі
ровоград). — 15.35 —
«Онсгінсьний зал музею 
О. С. Пушкіна», (М). 16.15 — 
«■Геологія сьогодні». (М).’ 
16.45 — Кольорове телеба
чення. Для школярів, 
вашими листами». 
17.30 — «Горизонти 
гания». (Донецьн — 
шиловград). 18.00 
вісті. (К). 18.30
черт. (К). 20.00 -
діжна програма 
(Кіровоград). 21.00 
грама «Час». (М).

«За 
<М). 

зма- 
Воро- 
Теле- 
Кон- 

(Лоло- 
«Обрій». 

___  — Про
грама «Час». (М). 21.30 — 
Прем'єра студії «Укртеле- 
фільм». Телефільм «Дай 
серцю волю, заведе в нево
лю». (К). 23.30 — «Старт», 
«Шаховий випусн». (К). 
23.45 — Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30
— '-Наука сьогодні». (К). 
18.00 — Новини. (ГЛ). 18.10
— Концерт. (М). 19.00 —
Художній фільм «Незвичай- 
на виставна». (К). 20.30 — 
«На добраніч, діти». (К), 
20.45 — «Це треба знати 
всім». (К). 21.00 — «Екран 
молодих». (Одеса). 21.30 — 
«Запрошує концертна сту
дія». Виступає ансамбль 
донських козаків». (М).

П’ЯТНИЦЯ, 25 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для
дітей. «€ така сходинка». 
(М). 10.15 — Оперета
Ж. Оффенбаха «Звана ве
черя з італійцями». (М).
11.35 — «Горизонт». (М).
12.35 — Кольорове телеба
чення. Художній фільм 
«Світла річна Воздвижен* 
на», (М). 13.45 Теле-

вісті. (К). 16.50 — Програ
ма передач. Оголошення. 
(Кіровоград). 16.55 —«Шко
ла комуністичної праці». 
(К). 17.10 — Народний те- 
лоуніверситет. (К). 17.50 — 
Телевісті. (К). З включен
ням Кіровограда. 18.10 — 
Кольорове телеб вчення. 
Мультфільм. (М). 18.20 —
«Екран пошани». (Одеса). 
19.20 — Тележурнал «Лю
дина і закон». (Кіровоград), 
19.55 -~ «Музика для всіх 
нас». Зустрічі на концерті 
заслуженого артиста УРСР 
М. Огренича. (М). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30
— Водевіль Р. Штраля. 
«Адам одружується з 
Євою». Прем’єра телеспек
таклю. (М). 22.45 — Кольо
рово телебачення, Тепе- 
огляд «Карусель», (М). 23.30
— Телевісті, (К),

і

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 

обкома ЛКСМу, г. Кировоград.

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00
— Новини. (М). 18.20 —
«Товари — народу». (М).
18.50 — Кольорове телеба
чення. Концерт. (М). 19.20
— Художній фільм «Анна 
Кареніна» І серія. (К). 20.35
— «На добраніч, діти». (К). 
21.00 — Художній фільм 
«Анна Кареніна», II серія, 
(К). 22.05 — Творчий пор
трет Народного артиста 
УРСР Л. Геляса, (Львів),

СУБОТА, 26 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
ГІмнастина для всіх. (М).
9.30 — Новини. (М). 9.45 — 
Кольорове телебачення. 
«Російські візерунни», (М).
10.30 — Для дітей. «Лічи-
лочка». (М.) 11.00 — Про
грама «Здоров’я». (М).
11.30 — «Наука і техніч
ний прогрес». (К). 11.50 — 
Концерт. (Харнів), 12.20 — 
«Людина і закон». (М).
12.50 — «Гірник», (До
нецьк — Ворошиловград — 
Львів). 13.20 — Концерт
ансамблю пісні і танцю 
«Верховина». (Н), 13,50 —
Міжнародна па н о р а м а. 
(М), 14.20 — «ІнтерклуС».

(Львів). 15.00 — «Пошук». 
(М). 15.45 — Українсько
кольорове телеб а ч о н н я. 
«Співас самодіяльний на
родний хор с. Руська По
ляна». (К). 16.15 — «На ме
ридіанах України». (К). 
16.45 — «Література і су
часність». (К). 17.30 — Про
блеми удосконалення уп
равління народним госпо
дарством на основі засто
сування економіко-матема- 
тичних методів і обчислю
вальної техніки. (М). 18.00 
Кінокомедія «Страждання 
молодого Богачека». (К). 
19.30 - В ефірі «Моло
дість». «Алло, ми шукасмо 
таланти». (Чернівці) —. 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кінопанорама. 
(М). 23.00 — Спортивна пе
редача. (Швеція). 23.45 —: Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.10 
— Б. Горбатов. «Даша». 
Прем’єра телеспектаклю. 
(М). 19.30 — Концерт. В 
перерві — «На добраніч, ді
ти». (К). 21.15 — А. Чехои. 
«Три роки». Телеспектакль. (К).

316050 ГСП, КІровоград-50, вул. Луначарського, 36.
Телефони; відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масово? роботи та Інших відділів — 2-45-36

Друкарня 1м. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Иаступний номер газета «Молодий комунар»' вий* 
де 26 лютого 1972 р.
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