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Дорогі товариші!
Кіровоградський обком Компартії України від іме

ні комуністів, усіх трудящих області палко поздоров
ляє комсомольців і молодь району з нагородженням 
ГолозаіизсСкої районної комсомольської організації 
Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Укра
їнської PCP.

Ця нагорода є високою оцінкою мужності і героїз
му, виявлених комсомольцями і молоддю району в 
роки Великої Вітчизняної війни, активної роботи по 
комуністичному вихованню підростаючого поколін
ня. Ніколи не померкнуть у пам'яті народу подвиги 
і славні імена вихованців районної комсомольської
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Урочисті збори трудящих м. Києва спільно з представниками 
Радянської Армії і Військово-Морського Флоту, присвячені 30-річчю 
Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні

У.героїчній історії нашої країна 
■є священні дати, відзначаючи які мп 
з особливою гордістю говоримо про 
свою любов Досоціалістичної Бать
ківщини, звертаємо свої погляди до 
випробуваного вождя — Ленінської 
партії комуністів. Найшярітпу вдяч
ність, палку любов радянські люди 
з по.вою силою висловлюють сьо
годні' — у- переддень 30-річчя Ве
ликої Перемоги. Це вона, паша мо
гутня Батьківщина, її доблесні 
Збройні Силу у травні І94о-го оста
точно розтрощила ненависного во
рога. Цс: вона, наша героїчна Кому
ністична партія, організувала І на
дихнула радянський народ на бо
ротьбу з фашизмом, вклала свій 
розу^, волю й енергію у справу 
розгрому агресора, довела безмеж

ну відданість велйкам ідеям марк- 
снзму-леніїїізму.

Урочистий вигляд має сьогодні 
м’сто-герой Київ — столиця Радян
ської України. У святковому вбран
ні її площі, вулиці, будинки. «Хай 
живе 30-а річниця Перемоги радян
ського пароду у Великій Вітчизня
ній війиі!» — червоними літерами 
проголошує величезний стенд біля 
київського Палацу культури «Ук
раїна», де вчора,'7 тр'аввя, відбу
лись урочисті, збори трудящих 
м. Києва спільно з представішкамл 
Радянської Армії і Військоао-?4ор- 
енного Флоту, присвячені 30-річчю 
Перемоги радянського народу у 
Великій Вітчизняній війні.

Яскравими вогнями залито про
сторий, зал Палацу. У святковому
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організації — воїнів, партизанів, членів підпільної 
комсомольської організації «Спартак», які в боротьбі 
за свободу і незалежність рідної Батьківщини пока
зали високу ідейність і відданість Комуністичній пар
тії і радянському народові.

Обком Компартії України висловлює тверду впев
неність у тому, що районна комсомольська організа
ція і надалі високо нестиме прапор передового за
гону молоді, завжди буде надійним помічником ра
йонної паотійної організації у боротьбі за виконання 
грандіозних завдань комуністичного будівництва, у 
вихованні молоді па славних традиціях Комуністич
ної партії і радянською народу, на високих принци
пах радянського патріотизму і пролетарського інтер
націоналізму.

Бажаємо вам дорогі друзі, нових досягнень у пра
ці, навчанні і вихованні активних борців за здійснен
ня ленінських заповітів, жити, працювати і вчитися 
по-томуяістичному Великих вам успіхів у змаганні 
за гідну зустріч XXV з’їзду Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

КІРОВОГРАДСЬКИМ ОБКОМ 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ.

Рік видання XVI 

№ 55 (2003).

ЧЕТВЕР 
8

ТРАВНЯ

вбраипі сцена. В її глибині на фоні 
червоного иравора — яскравий 
портрет засновника й організатора 
Комуністичної партії, першої в сві
ті держави робітників і селян — 
Володимира Ілліча Леніна. Макет 
ордена «Перемога» і цифра «ЗО*, об
вита лавровим вінком і муаровою 
стрічкою, — свідчення глибокої по
ваги і вічної пам'яті тих, кто звер
шив немеркнучая подвиг у битві 9 
лютим ворогом.

Біля бойових прапорів, встанов
лених на сцені, вшинкувано почес
ну варту воїнів Київського гарні
зону.

16-а година. Тривалими оплеска
ми зустрічають присутні товаришів

(Закінчення на 2-й стор.).

Пам’ятник загиблим воїнам та підпільникам в селі Свір- 
исвому Голованівського району.

В СТРОЮ 
НЕСКОРЕНИХ

Нині Голованіасмс став в один стрій з відомими 
всій країні Хотином, Малином, Ніжином та іншими 
містами 1 селами Радянської України, «ні не скори
лись фашистським окупантам. Напередодні знамен
ного свята — 9 травив — Указом Президії Верхов
ної **ди Української РСР за мужикть і героїзм, вм- 
яаяені комсомольцями і молоддю в роки минулої 
війни, активну роботу яо комуністичному вихованню 
підростаючого покоління і в зв’язку з М-рІччям Пе
ремоги радянського народу у Великій Вітчизняній 
війні 1941—1945 років Голованівсьну районну комсо
мольську організацію нагороджено Почесною Гра
мотою.

♦ травня на багатолюдному мітингу на площі біля 
пам’ятника В. І. Леніну в селищі Голованівсьну пер
ший секретар обкому Компартії України М. М. Ко- 
бмльчак за дорученням Президії Верховної Ради 
УРСР вручив високу нагороду.

У своєму «мступі на мі
тингу Михайло Митрофа- 
ноаич Кобильчак високо 
оцінив вклад комсомоль
ців і молоді району у ге
роїчну боротьбу радян
ського народу проти фа
шистських загарбників, ак
тивну роботу по комуніс
тичному вихованню під
ростаючого покоління 
Комсомол району завжди 
був першим помічником.

Комсомольське орга
нізація Голованівського 
району народжувалася в 
полум'ї громадянської 
війни і була створена у 
травні 1920 року, ставши з 
перших днів свого існу
вання бойовим помічни
ком районної партійної 
організації. Нині в її ря
дах налічується 4242 чле
ни ВЛКСМ.

Напередодні війни в 
Голованівському районі 
налічувалося близько 13 
тисяч юнаків і дівчат, із 
яких 1937 чоловік входи
ли до складу районної 
комсомольської органі
зації. З перших днів Ве
ликої Вітчизняної війни 
комсомольці і молодь 
одностайно виявили пал
ке бажання взяти безпо
середню участь в бороть
бі проти ворога. 634 юна
ків і дівчат написали за
яви в райком партії, рай- 
військкомат з проханням 
послати їх до діючої ар
мії і в загони народного 
ополчення з тим, щоб за
хищати рідну Вітчизну.

На фронтах Великої 
Вітчизняної війни билися 
з запеклим ворогом 4250 
молодих патріотів райо
ну, в тому числі 863 чпе-

ии ВЛКСМ, з яких заги
нуло близько 500 чоло
вік.

135 юнаків і дівчат му
жньо боролися з воро
гом в партизанських за
гонах імені Сталіна, «Пів
денному», «Буревіснику», 
які діяли в лісах Голова- 
нівського і сусідніх райо
нів.

За мужність і відвагу, 
виявлені 8 боях з німець
ко-фашистськими оку
пантами, 3357 голованів- 
ців нагороджені бойови
ми орденами і медалями. 
Вихованці районної ком
сомольської організації 
М. Т. Лановенко, К. €. 
Петровський, О. М. Лу
ценко, А, Д. Каньовський, 
В. О. Хало, М. 3. Тели- 
шевський удостоєні за 
безприкладні подвиги 
звання Героя Радянсько
го Союзу,, а комсомо
лець В. П. Кириленко 
став повним кавалером 
ордена Слави.

В умовах кривавого фа
шистського терору була 
створена і активно діяла 
підпільна комсомольська 
організація «Спартак» се
ла Красногірки (листопад 
1942 року — грудень 1943 
року). її діяльність спря
мовували голова колгос
пу «Шлях до соціалізму» 
комуніст М. I. Мала і 
командир Червоної Армії 
лейтенант П. О. Грамат
чиков.

виховані Комуністичною 
партією. Ленінським ком
сомолом в дусі безмеж
ної любові до Батьківщи
ни, юнаки і дівчата Крас- 
(Закінчения на 9-й crop.).
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СЛАВА ПЕРЕМОЖЦІВ ЖИТИМЕ У ВІКАХ
(Закінчення. Початок на 1-й стор.), 

В. В. Щербицького, М. Л. Борисен- 
ка, Г. І. Ващенка, H. Т. Кальченка, 
Î, К. Лутака, О. П. Ляшка, В. О. 
Сологуба, О. А. Титаренка, В. Ю. 
Маланчука, Я. П. Погребняка, В. В. 
Федорчука, В. М. Цибулька. Разом 
з ними — члени Президії Верховної 
Ради і Ради Міністрів У PCP, члени 
бюро Київських обкому і міськкому 
партії, командуючі і члени військо
вих рад — начальники політуправ- 
лінь Червононрапорних Київського 
Військового округу і Західного при
кордонного округу, генерали, і офі
цери, ветерани Великої Вітчизняної 
війни, колишні партизани і підпіль
ники, знатні люди столиці України 
і області, визначні діячі науки і 
культури.

Урочисті збори відкриває перший 
секретар Київського міськкому пар- 
ЗЇЇ О. П. Ботвин.

Звучать мелодії Державних 
Гімнів Радянського Союзу і Укра
їнської PCP.

Присутні з величезним піднесен
ням обирають почесну президію 
урочистих зборів у складі Політбю- 
ро Центрального Комітету Кому
ністичної партії Радянського Союзу 
на чолі з Генеральним секретарем 
ЦК КПРС товаришем Л. І. Бреж
нєвим.

Під склепінням Палацу ллються 
урочисті мелодії маршів. Усі вста
ють. У зал вносять прапор міста- 
героя Києва і перехідний Червоний 
Прапор ЦК КПРС, Ради Міністрів 
ÇPCP, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, яким 
ртолиця республіки нагороджена за 
досягнення найвищих результатів у 
всесоюзному соціалістичному зма
ганні за дострокове виконання на
родногосподарського плану 1974 ро
ку, прапори військових частин, що 
визволяли Київ від німецько-фа
шистських загарбників. їх несуть 
ветерани Великої Вітчизняної війни, 
диї ратні подвиги відзначені висо
кою нагородою Батьківщини — Зо
лотою Зіркою Героя Радянського 
Союзу, передовики і новатори ви
робництва, груди яких прикраша
ють високі урядові нагороди за 
доблесну працю на благо любимої 
Вітчизни.

Тепло зустрінутий присутніми, на 
зборах виступив член Політбюро 
ЦК КПРС, Перший секретар ЦК 
Компартії України тов. В. В. Щер« 
бицькнй. Від імені Центрального 
Комітету Компартії України, Пре
зидії Верховної Ради і Ради Мі
ністрів УРСР він сердечно поздоро
вив учасників урочистих зборів, усіх 
трудящих республіки, воїнів Армії 
і Флоту з всенародним святом, роз
повів про безсмертний подвиг ра
дянського народу, всесвітньо-істо
ричне значення його перемоги над 
німецьким фашизмом.

Радянську людину підіймала на 
бій непохитна вірність ідеям марк- 
сизму-ленінізму, священна любов 
до своєї матері-Вітчизнн, люта 
ненависть до ворога. В гігантських 
битвах під Москвою і Сталінгра- 
дом, на Курській дузі наші війська 
зламали хребет фашистському зві
ру. Яскраві сторінки в героїчний 
літопис Великої Вітчизняної війни 
були вписані в боях під Новоросій
ськом і Керчю. Найважливіше зна
чення мали блискучі операції стра
тегічного масштабу при визволенні 
України J Білорусії, Прибалтики і 
Молдавії, Горіла земля під ногами 
ворога на тимчасово загарбаній ним 
території. Від Путивля до Карпат, 
від Краснодона до Одеських ката
комб мужньо билися народні месни
ки України.

Наш народ ніколи не забуде тих, 
хто віддав своє життя за честь і 
свободу Радянської Батьківщини. 
Священная пам’ять про кожного з 
них буде передаватися з покоління 

і За календарем десятої п’ятирічни

І ДАРУНОК—РІЧНА НОРМА
Дотримали свого слова члени ком» 

ромольсько-молодіжної бригади то- 
Йарія Імені 50-річчя СРСР а. ремонт« 
По-маханічного цеху. На початку ро
ку у відповідь на Звернення Цент
рального Комітету КПРС до партії, до 
радянського народу вони зобов’яза
лися тцозміни виконувати не меншо

двох норм і в такому темпі працю» 
вати до фінішу п'ятирічки.

Напередодні 1 Травня бригада, зро« 
била огляд своїх досягнень. Ана
толій Скворцов, який очолює колек
тив, задоволений товаришами. Се« 
редньомісячний нормови р о б і т о к 
бригади становить 155 процентів, від 
початку року зекономили інструмеи-

в покоління і збережеться у віках. 
У нашій республіці на честь загиб
лих споруджено 27 тисяч пам’ятни
ків, до яких ніколи не заросте на
родна стежка.

Перемога радянського народу над 
силами фашизму, відзначив далі 
тов. В. В. Щербицький, глибоко за
кономірна. Вона переконливо дове
ла непохитність соціалістичного су
спільного і державного ладу, його 
економічну могутність. Наша пере
мога продемонструвала велику силу 
м арксистсько-ленінської ідеології, 
монолітну згуртованість трудящих 
навколо ленінської партії комуніс
тів, союзу робітничого класу і кол
госпного селянства, ленінської на
ціональної політики КПРС, братер
ської дружби народів Радянського 
Союзу.
Три останніх десятиріччя були 
для радянського народу найтрива
лішим періодом миру, творчого бу
дування. Весь цей час ми працюва
ли за себе і за тих, кому перемога 
дісталася ціною життя. Залікував
ши рани, заподіяні війною, наша 
країна добилась успіхів, які справді 
вражають світ. Динамічно розви
вається в єдиному народногоспо
дарському комплексі країни про
мисловість нашої республіки. Крізь 
усі роки суворих воєнних випробу
вань і мирної творчої праці україн
ський- народ проніс священне чуття 
єдиної родини, глибоку перекона
ність у тому, що тільки в тісному 
єднанні з великим російським наро
дом, всіма народами-братами — за
порука його свободи і процвітання.

Радянський народ, сказав напри
кінці тов, В. В. Щербицький, впев
нено дивиться в майбутнє. Він 
сповнений почуття глибокого опти
мізму, непохитної віри в торжество 
комуністичних ідеалів. Готуючи гід
ну зустріч наступному XXV з’їздові 
КПРС, комуністи, всі трудящі Ук
раїни в братерському союзі респуб
лік нашої країни всі свої сили, 
знання, енергію спрямовують на 
дальше зміцнення економічної і 
оборонної могутності Радянської 
держави, на побудову комуністич
ного суспільства.

Всенародною любов’ю і повагою 
оточені в нашій країні учасники за
пеклих боїв з гітлерівськими за
гарбниками — люди безприкладної 
мужності й відваги, які відстояли 
честь, свободу і незалежність ’ на
шої .. соціалістичної Батьківщини, 
здобутки Жовтня. Героїчні діла ве
теранів Великої Вітчизняної війни 
назавжди збережуться в пам’яті 
нащадків. Тепло зустріли присутні 
виступ двічі Героя Радянського Со
юзу, генерал-полковника В. Д. Лап- 
риненкова. Від імені тих, хто стояв 
на смерть біля стін Москви, Ленін
града і Брестської фортеці, громив 
гітлерівських загарбників на бере
гах Волги 1 під Курськом, форсував 
Дніпро і штурмував Берлін, хто у 
вогні небувалих битв розтрощив фа
шизм, він палко поздоровив учасни
ків урочистих зборів із знаменним 
ювілеєм.

Естафету доблесті І відваги, обо
в’язку і беззавітного служіння пар
тії і народові високо несуть воїни 
Армії і Флоту. Пильно стоять вона 
на варті Вітчизни, надійно охоро
няють творчу працю будівників ко
мунізму, мир в усьому світі,

Карбуючи крок, чітким строєм до 
залу входять представники військ 
Київського гарнізону. З почуттям 
синівської любові до ленінської Ко
муністичної партії, до соціалістич
ної Батьківщини, з гордістю за наш 
великий радянський народ, увійшли 
ми в цей зал під бойовими прапора
ми прославлених частин. Ми без
межно щасливі, що е продовжува
чами бойової слави тих, хто трид
цять років тому під цими прапора

ми здійснив подвиг, рівного якому 
немає в історії, сказав представник 
військовослужбовців Червонопра- 
порного Київського військового ок
ругу офіцер В. Д. Волощенко.

Славне тридцятиріччя мирного 
життя ознаменоване видатними ус
піхами в комуністичному будівни
цтві. У братній сім’ї Радянських 
республік розцвіла Українська PCP. 
Стали до ладу сотні сучасних про
мислових підприємств, щедрими 
врожаями заколосилася нива. Все 
це здобутки самовідданої праці ро
бітничого класу, колгоспного селян
ства, інтелігенції, результат широко 
розгорнутого соціалістичного зма
гання, прекрасні плоди дружби і 
єднання народів нашої країни.

Тепло зустріли присутні виступи 
заслуженого раціоналізатора УРСР, 
слюсаря-інструментальника Київ
ського заводу «Арсенал» імені 
В. І. Леніна М. О. Томашевського, 
голови колгоспу «Росія» Богуслав- 
ського району Київської області, 
Героя Соціалістичної Праці Ф. П. 
Василенка, кавалера орденів Черво
ної Зірки і Трудового Червоного 
Прапора, доктора медичних наук, 
професора О. ЛІ. Авілової.

...Лунають звуки маршу. Зал за
повнюють сотні юнаків і дівчат. Се
ред них — молоді робітники, сту
денти, учні профтехучилищ, школя
рі, юні слідопити. На сцену підні
мається група юних прапороносців. 
Від імені комсомольців, усієї моло
ді міста-героя до учасників урочис
тих зборів звертається робітник 
авіазаводу імені 50-річчя Великого 
Жовтня Юрій Хорошилов.

Під оплески присутніх він вручає 
рапорт про трудові звершення мо
лодих киян на честь 30-річчя Вели
кої Перемоги.

На мить настала тиша. Радісні 
усмішки принесла у величезний зал 
дітвора. Дзвінкоголосим «Спасибі!» 
любимій Батьківщині за щасливе 
дитинство, клятвою рідній Комуніс
тичній партії завжди і а усьому 
додержувати заповітів дорогого 
Ілліча, бути гідними справи батьків 
прозвучало привітання юних ленін
ців.

Наймолодші кияни під бурхливі 
оплески присутніх вручають членам 
президії, ветеранам і воїнам Радян
ської Армії букети яскравих весня
них квітів.

З великим піднесенням учасники 
урочистих зборів приймають віталь
ний лист Центральному Комітету 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу, Президії Верховної Радії 
СРСР і Раді Міністрів СРСР.

Під звуки маршу із залу винося
ться прапор міста-героя Києва, пе
рехідний Червоний Прапор ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, прапора 
військових частин, які визволяли 
Київ від німецько-фашистських за
гарбників.

Урочисті збори трудящих міста 
Києва спільно з представниками 
Радянської Армії і Військово-Мор
ського Флоту, присвячені 30-річчю 
Перемоги радянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні, оголошую
ться закритими.

Звучать Державні Гімни Радян
ського Союзу і Української PCP.

У залі лунають овації, здравиці 
на честь славної Комуністичної пар
тії, її лєпінського Центрального 
Комітету на чолі з Генеральним 
секретарем ЦК КПРС товаришем 
Л. І. Брежнєвим, на честь ветеранів 
війни — мужніх захисників рід
ної Вітчизни, великого радян
ського народу-переможця, трудівни
ка, натхненного будівника ' кому
нізму.

Для учасників урочистих зборів 
було дано святковий концерт май
стрів мистецтв і учасників худож
ньої самодіяльності республіки.

(РАТАУ).

ПОДВИГ РАТНИЙк 
І ТРУДОВИЙ

ЇХ НАГОРОДЖЕНО ПОЧЕСНИМИ ГРАМОТАМИ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР

КОРЮКІВКА, Чернігівської області. У вогненних анкерах 
громадянської війни народжувалась районна комсомольська 
організація. Перші активісти її гартувалися в боях з день 
кінцями, іноземними інтервентами, мужніли в роки п'ятирі
чок. Спадкоємці їх доблесті примножили славу, захпщшзчи 
Батькізщнну в роки Великої Вітчизняної війни.

Тисячі юнаків і дівчат пішли на фронт. Сотні стали парти, 
занамн. З’єднання народних месників, яким командував Ге
рой Радянського Союзу М. М. Попудренко, налічувало у 
своїх підрозділах близько 500 комсомольців.

Широко і безстрашно виявляло себе комсомольське під
пілля. У аелищі Холми, наприклад, сміливо билися з загарб
никами члени підпільної організації «'За Батьківщину», що 
виникла у вересні 1911 року. її очолив Микола Єременко. На 
початку 1942 року фашисти розкрили підпілля. Але і той 
невеликий період часу, поки воно діяло, наповнили відваж
ними ділами патріоти. Бонн збирали дані про ворожі гарні
зони, поповнювали зброєю арсенал партизанів, розповсюди
ли серед населення 15 тисяч листівок. Про безмежну любоз 
юних героїв до партії, до народу, з думою про яких вони 
йшли на смерть, розповідає експозиція музею комсомоль
ської слави в Холмах. Тут споруджено також пам'ятний 
безстрашним юнакам і дівчатам.

Як символ доблесті — бойової 1 трудової — полум яніо на 
прапорі Корюківської районної комсомольської організації 
Пам’ятна стрічка ЦК ВЛКСМ.

МАЛИН, Житомирської області. Широку популярність в 
народі принесла цьому тихому, зеленому містечку Велика 
Вітчизняна війна. Стійкість його захисників гітлерівські за
гарбники відчули на собі вже в її перші місяці. і

Тут активно діяло підпілля, очолюване комуністом Пав
лом Тараскіним і комсомолкою Ніною Сосніною. На стінах 
будинків розклеювалися зведення Радінформбюро, по всій 
окрузі висаджувались у повітря мости, загорялися млини і 

маслозаводи.
Ширилось коло учасників підпілля, множились ударні 

«п’ятірки» в місті І в селах району. Будинок лікаря Івана 
Івановича Сосніна перетворився в головну штаб-квартиру 
народних месників. Гітлерівцям довго не вдавалося напасти 
на слід безстрашних патріотів. Все ж за доносом зрадника 
були схоплені Павло Тараскін і потім ряд його сподвижни
ків. Проте підпілля жило, діяло. Його очолила найближча 
помічниця Тараскіна — Сосніна. Вона поновила порушені 
зв'язки, організувала явочні квартири, залучила до роботи 
нових людей. Було налагоджено зв’язок з багатьма парти
занськими загонами, словацькими й угорськими антифашис
тами.

У серпні 1943 року карателі оточили будинок, де бапжо 
Ніни І. 1. Соснін з допомогою дочки оперував пораненого 
партизана. Кілька годин тривала перестрілка. Фашисти від
палили будинок. Підпільники загинули у вогні, але не зда
лися ворогові. Павлу Тараскіну і Ніні СосніиИ иосмеетао 
було присвоєно званая Героя Радянського Союзу.

Ніну Сосніну навічно обрано членом Житомирського обко
му І Малннського райкому ЛКСМУ. її ім'я носять у Малині 
школа, вулиця, десятки піонерських загонів.

НІЖИН, Чернігівської області. В центрі міста біля під
ніжжя пам’ятника Герою Радянського Союзу Якову Батюку 
ніколи не в’януть квіти. Одна з вулиць носить ім’я героя. 
Випускник Київського університету, молодий комуніст,; вій 
очолив у роки фашистської окупації Ніжина підпільну. ком
сомольську організацій.

Патріоти переправляли партизанам зброю, допомагали ра
дянським бійцям — військовополоненим, перешкоджали *м- 
возитн молодь на каторгу в Німеччину, розповсюджувала 
листівки і влаштовували диверсії. Загинули сміжаці і їхмМ 
керівник у вересні 1943 року. Мужністю Корчагін* був наді
лений Я- П. Батюк, який в дворічному віці став жзржчжм. 
Йому присвячені книга «Подвиг у темряві», п'єса «Яків Ба
тюк», поеми, . _ . • , ч

Славних сторінок в історії Ніжинської міської квмевмздь-. 
ської організації багато — бойовик і трудових. '-За ратві. 
подвиги в роки Великої Вітчизняної зійнн 16001? тпявдів 
нагороджені орденами й медалями, а дев'яти цвйздрвЗДким 
присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

ХОТИН, Чернівецької області. Лише рік майорів імщ.Л»- 
тнном радянський прапор до того, коли на нашу країну на
пали фашистські загарбники. Та за цей короткий час жите
лі міста, як і всієї Буковини, відчули радість нового життя, 
за котре боролися довгі роки, прагнучи до возз'єднання а 
Радянською Україною.

Підпільна комсомольська організація виникла в місті над 
Дністром у серпні сорок першого року. її очолив молодик 
робітник, відважний комсомолець Кузьма Галкін. Активно 
діяли дві бойові групи — диверсійна і пропагандистська. 
Патріоти знищували окупантів, палили склади, поширювали 
Інформацію про становище па фронтах. »

Подвиг земляків сьогодні надихає юнаків і дівчат на слав
ні діла. Лише на полях і фермах району тоуднтші аіямже 
сотні комсомольсько-молодіжних колективів/які зустрічають 
ЗВ-річчя Великої Перемоги високими показниками в праці. . 
Багато молодих виробничників уже рапортували про завер
шення особистих п’ятирічок, а 53 комсомольці за успіхи, 
досягнуті на ударній трудовій вахті, відзначені урядовими 
нагородами,

(РАТАУ).

-------  _ ДИКЕТД „MK«
1. Твій внесок 8 дострокове виконання п’ятирічки, 

якщо ти навчасшся — твоя успішність, громадська 
робота.

2. Як ти особисто причетний до Інтернаціональних 
зі язківї Хто з діячів міжнародного комуністичного 
і робітничого руху, борців за свободу І незалежність 
сучасного і минулого викликав найбільше твов за» 
хошмжняі Чому!

1 З кого береш приклад у житті!

біля

ту, електроенергії І стиснутого повіт
ря на суму 370 карбованців. І най
більшу радість викликала звістка про 
те, що на робочому календарі колек« 
тиву — нині травень 1976 року.

Цей успіх молоді токарі відносять 
на рахунок дієвості соціалістичного 
змагання нашого ремонтно-механіч
ного Цеху з інструментальним цехом,

М. ШМИГАЙЛО, . 
групкомсорг«

Кіровоградський завод 
тракторних гідроагрегатів,

Микола ЛАНКРАТОВ, комбайнер 
колгоспу імені Фрупэе Долинсько- 
го району. Сфотографований 
Прапора Перемоги.

1, Найбільш пам’ятний для мене 
минулий рік, коли я скосив ранні 
зернові па площ! 422 гектари і на
молотив 15 702 центнери зерна, став 
переможцем у змаганні серед моло
дих комбайнерів області і волода- 
?ь-?,п₽Н5у «Молодого комунара» — 
«Кращому молодому женцю Кіро- 
ноградщинн». Член парткому’"'коя- 

„ _ госпу.
А Листуюся із комбайнерами Ростовської області акі ш-тж. новнлв режордн на минулорічних жнивах уя^кві поІнХ 

мився із болгарськими хліборобами. Підтпнмскмп тп’ячки 
Ділимося досвідом. Першопрохідцям завжди важко і м£ 
Щкре захоплення викликає Юрій ГагарШ ’
льоВичаХлХЯ Соц,алктнчкої "₽«* Олександра Васк-

і



S травня 1975 року

Почесні гості 
будівельників

В гуртожитку Б У № і Трес- 
ВсКіровоградсільбуд> від

даси зустріч з Героєм Ра
дянського Союзу Михайлом 
[Фёдоровичем Родіоповим. Він 
‘^часник боїв на Халхін-Голі, 
(воював па Закавказькому, 
Щоденному, Другому І Чет
вертому Українському фрон- 

визволяв Кіровоград-

Про мужність радянських

ВОЇНІВ У перші ДНІ війни, ЯКІ 
зірвали гітлерівський плай 
блискавичного оволодіння Мо
сквою, про епізоди стійкості І 
героїзму радянських воїнів 
5* польській землі і розпо
вів молодим будівельникам 
Михайло Федорович. Його до
повнив підполковник у від. 
ставці м. І. Демченко, який 
згадав про Курську дугу, про 
форсування Дніпра.

С. ЧУМАК, 
завідуюча бібліотекою 
ім. Ю. Гагаріна.

м. Кіровоград.

«ЩАСЛИВИЙ» НОМЕР
їх іиакше ЯО назвеш, як «щасливці». Жителю села Роз- 

до.іля Компаніївського району, членові колгоспу імені Кіро
ва Миколі Івановичу Завидному по грошово-речовій лотереї 
йЩбіЛьС7мосХОЧЧ?2ТСКУ ВИПаа найбільшнй с«П>аш -

Поталанило й інспектору Добровеличківського районного 
відділу народної освіти Катерині Павлівні Зазимко. Вона 
виграла автомобіль «Запорожець ЗАЗ-968».

Отже, виїзд на свято для них буде на власному транс
порті!

* О. НІКІТІН, 
заступник начальника обласного 
управління трудощадкас.

. А

ТИЖДЕНЬ 
ПАМЯТІ

О ОНИ потрапили 
0ВВ ■=>' оточення з ніч 

серпня 1941 року 
Хелом Копенкуватим, 
Останню атаку повів 80
бійців- старший лейтенант 
Яків Савченко. Цілий день 

"радянські воїни стримува
ли натиск фашистів. Все 
'Менше і менше ставало 
боєприпасів, рідшали ря
ди радянських воїнів. Але 
'вони дали клятву: битись 
до останнього подиху, 
Стояти на смерть.

Гітлерівці вигукували: 
—» Рус, здавайся! Ви

©точені. Хто здасться а 
Полон, тому буде гаранто
вана життя,

-і

„МОЛОДИЙ КОМУНАР«

І
ВРУЧЕННЮ НАГОРОДИ КОМСОМОЛЬСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ В ГОЛОВАНІВСЬКУ. 

Фото В. КОВПАКА.
МІТИНГ, ПРИСВЯЧЕНИЙ

Лист цей ми отримали від москвички Людмили Сав
ченко. Вона розповідає про свого батька Якова Єлісейо- 
вича Савченка, старшого лейтенанта 80-ї ордена Леніна 
імені Пролетаріату Донбасу стрілецької дивізії, уповно
важеного особливого відділу при 218-му стрілецькому 
полку. Він йшов у бій в районі сіл Копенкуватого. Під- 
високого, Зеленої Брами Новоархангельського району. 
Коли ще була жива мати Людмили, то згадала про те, як 
після війни про Якова Слісейовича розповідав його од
нополчанин Антоненко. А в сім’ю Савченків прийшла ли
стівка сСтариіий лейтенант Я. Є. Савченко пропав без
вісти».

бій повів ченіст
САВЧЕННО

У відповідь — кулемет
на черга.

Бій не вщухав до на
стання темряви. Коли 
стих, Яків Савченко тихо
сказав:

— Спасибі, товариші. 
Ви виконали свій обов'я
зок. Та з нас ще с руки, 
очі, б'ються наші серця, 
і ми будемо битись.

Потім він підвівся і ви
гукнув у бік фашистів:

— Чекісти в полон на 
здаються. Загинемо за 
Батьківщину!.. Вперед! 
Ура!..

І повів старший лейте
нант залишки своєї бойо
вої групи в рукопашний

бій. Навіть тоді, коли Сав
ченко був скошений авто
матною чергою, бійці 
продовжували чинити опір 
фашистам. Але сутичка 
була надто нерівною, си
ли ворога переважали..,

і ось через ЗО років я 
вирішила поїхати в Ново- 
архангельський район, 
щоб поклонитись світлій 
пам'яті мого батька, який 
був справжнім комуніс
том, вірним сином нашої 
Вітчизни. Але де він похо
ваний, на якій могилі ви- 
карбувані а граніті ім’я 
прізвище мого батька!

Л. еЛОВСЬКА.

I

Від редакції: Ми зв’язались по телефону з Новоархапгельськам райвійськкома- 
том. Нам іфвідомили, що в списках воїнів, які поховані в братських могилах на 
території району, імені Я. Є. Савченка немає. Отже, він поки що серед сотень тих 
невідомих солдатів, чиї імена ми маємо встановити. Тож наше слово до «черво
них слідопитів», учасників боїв влітку 1941 року: допоможіть дочці нашого внзвз 
лителя віднайти могилу її батька. Він був справжнім героєм.

Мгдяїнио.е чувсіпоЗ

Пію. ш»дь па. меля, .пяо.дащ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КОМСОМОЛЬЦЕВ, 
ПАВШИХ НА ВОЙНЕ, ПОСВЯЩАЕТСЯ.

„ПЛОЩАДЬ
ПАМЯТИ“

М.ті.ри,

о,аа. лис.кх'>чс£і^ СЫ.&&

а яаи^ияи, отлв-ча.

Песня-баллада
Музыка Г. Шапошникова,
Стихи В. Сааковой,

Площадь памяти, площадь памяти, 
Это память стучит в виски.
К серым камням приходят матеря, 
Поседевшие от тоски.

Припев:
А над ними стоят колоннами, 
Отпечатаны в синеве, 
Как застывшие похоронные. 
Обелиски в честь сыновей.

Площадь памяти, площадь памяти, 
На ресницах слезы дрожат. 
Как три вскрика на сером камне, 
Три гвоздики красных лежат.

Припев.
Площадь памяти, площадь памяти, 
Темной ночью и ясным днем 
Будоражь ты людскую память 
Негасимым своим огнем.

Припев:
А над ними стоят колоннами, 
Отпечатаны а синеве, 
Как застывшие похоронные 
Обелиски в честь сыновей.

к кахнем ftpHKQ.» Дат

аДЇЙі _ Глощаду//. лис<;< «Ч4?СП> ÉWW.MH» V

ПЗ.МЯ.ТИ, >.tû га.мятьсту.ччт

В СТРОЮ
НЕСКОРЕНИХ

(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.).

ногірки та 
Свірневого, 
Люшневатої, 
на боротьбу 
перших днів 
окупації, 
надцять бойових опера
цій, понад 20 диверсійних 
актів, зібрали і передали 
партизанському загонові 
«Південний» майже 300 
одиниць вогнепальної 
зброї, а також врятували 
від вигнання в Німеччину 
понад 400 юнаків і дівчат, 
частина яких стала народ
ними месниками.

Після арешту, за доно
сом зрадника, фашисти і 
їх посіпаки жорстоко 
розправилися з нескоре
ними. Мужньо знесли 
спартаківці тортури, але 
но видали зв'язків з пар
тизанами, своїх товари
шів. Більшість членів 
«Спартака» була розстрі

ляна, 8 підпільників на чо
лі з комуністом М. І. Ма
лою розстріляні і спале
ні, двоє загинуло в бойо
вих сутичках з ворогом, 
ті, хто уник розправи, піс
ля звільнення пішли в ді
ючу армію і загинули 
смертю хоробрих. Член 
комітету Нюся Кирилюк 
була направлена на ком
сомольську роботу в за
хідні області України, де 
в 1947 році загинула на 
посту секретаря Заболот- 
нівського райкому ЛКСМУ.

Мужність і стійкість, ви
явлені членами підпільної 
комсомольської організа
ції «Спартак» села Крас- 
ногірки, їх справді геро
їчна боротьба і героїчна 
смерть будуть для бага
тьох наступних поколінь 
радянської молоді яскра
вим прикладом синівської 
вірності Комуністичній 
партії, рідній Вітчизні,

Вірні традиціям батьків,

М. М. Кобильчак за дорученням Пре
зидії Верховної Ради Української PCP 
вручає представникам районної комсо
мольської організації Почесну Грамоту, 
її приймають перший секретар райкому 
ЛКСМУ Леонід Ушаков. молоді пере
можці соціалістичного змагання.

Перший секретар Голованівського 
райкому Компартії України ІО. Т. Кузь- 
мін, слюсар Побузького нікелевого заво
ду Павло Левченко, доярка колгоспу 
«Росія» Ніна П'яннчук, комсомолець 
30-х років, ветеран Великої Вітчизняної 
війни І, К. Панасюк схвильовано гово
рять про бойовий І трудовий подвиг 
комсомольців І молоді району, поздо
ровляють їх з високою нагородою.

На мітингу виступив колишній учас
ник комсомольського підпілля села

сусідніх сіл 
Капітанки, 

піднявшись 
з ворогом з 
фашистської 

здійснили оди-

комсомольці І молодь 
Голованівського району 
складають собі авторитет 
невтомною працею. Сьо
годні кожний другий ком
сомолець зайнятий у сфе
рі матеріального вироб
ництва. 24 комсомоль
сько-молодіжних колек
тиви показують приклад 
високопродуктивної праці. 
Найперша турбота юнаків 
і дівчат — піднесення 
економіки району. Ваго
мий внесок молоді у 
збільшення виробництва 
зерна, молока, м'яса, ін
ших продуктів сільсько
господарського вироб
ництва. Кожного року в 
районі невтомну механіза
торську сім'ю поповню
ють 250—300 юнаків і дів
чат.

Комсомол району ус
пішно вирішує поставлені 
XXIV з’їздом КПРС, XVII 
з'їздом ВЛКСМ завдання 
по вихованню молодої 
зміни на революційних, 
бойових і трудових тра
диціях радянського наро
ду. Силами комсомольців 
і молоді створено і ус
пішно працюють 28 музе
їв і кутків бойової і тру
дової слави. Різними фор
мами військово-патріотич
ного виховання охоплено 
4 тисячі молодих робітни
ків, колгоспників, учнів
ської молоді. Первинні 
комсомольські організа
ції в період підготовки 
до 30-річя Великої Пере
моги провели 287 зустрі
чей з ветеранами грома
дянської і Великої Віт
чизняної воєн. 1280 ком
сомольців і піонерів є по
стійними шефами над ін
валідами минулої війни та 
потерпілими під час ні
мецько-фашистської оку
пації.

29 загонів «червоних слі
допитів» ведуть невтомний

Красногірки, ,
«Україна» В. Р. Тяховськиїї/повідавши 
про мужність і стійкість друзів по 
зброї — нескорених спартаківців, від 
юної зміни слово про вірність комсо
мольським традиціям взяла учениця Го- 
ловапівської середньої школи Алла Гур
това,

З високою нагородою комсомольців і 
молодь району палко поздоровили пер
ший секретар обкому ЛКСМУ М. К. 
Скляничснко, секретар Центрального Ко
мітету ЛКСМУ С. П, Бабич.____ _ ,

Учасники урочистого мітингу з вели- ■ 
ким піднесенням прийняли вітальні лис- 
тр на адресу ЦІ< КПРС, Президії Вер-' 
ховної Ради СРСР, Ради ’ - Міністрів 
СРСР та ЦК Компартії України, Прези
дії Верховної Ради УРСР, Ради Мі
ністрів УРСР,

пошук імен невідомих ге
роїв, ними встановлено 
240 імен воїнів, що стоя
ли насмерть в бою з во
рогом.

Щорічно в районі про
водяться Тижні пам’яті ге
роїв. Біля 58 пам’ятників і 
обелісків загиблим 
нам комсомольці і 
лодь несуть почесні 
ти, тут відбуваються 
ки мужності.

Районна комсомоль
ська організація постійно 
дбає про гідну зміну за
хисників рідної Вітчизни. 
Фізичною, технічною і 
військовою підготовкою 
охоплені 3 тисячі юнаків і 
дівчат. 1910 членів ВЛКСМ 
склали нормативи ГПО. У 
змаганнях на призи геро- 
їв-земляків напередодні 
ювілею Перемоги взяли 
участь 520 комсомольців, 

членам 
комсо- 
у вій-

вої- 
мо- 

оар- 
уро-

Цього року 34 
ВЛКСМ вручені 
мольські путівки 
ськові училища.

Бойові традиції 
нівського району запалю
ють нинішнє комсомоль
ське покоління на трудо
вий подвиг □ ім’я Радян
ської Вітчизни. Нині у пат
ріотичному русі «Зо себе 
і за того хлопця» беруть 
участь 1526 молодих ви
робничників. У списки 
комсомольсько - моло
діжних колективів занесе
ні герої підпільної комсо
мольської організації 
«Спартак» села Красно- 
гірки Любов Римар, 
Михайло Громовий, Сава 
Самчишин, Олімпіада Яст- 
ремська та інші.

Трудовий подвиг моло
дих голованівціа високо 
оцінений Батьківщиною. 
За роки восьмої і дев'я
тої п’ятирічок орденами і 
медалями нагороджено 
42 молодих хлібороби, 
702 членів ВЛКСМ наго
роджено значком «Удар
ник п'ятирічки»,

ніші механізатор колгоспу 
Р. Тяховський, повідавшії

Голова-
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У ВИСТАВОЧ
ХУДОЖНЬОГО

МОЛОДИЙ КОМУНАР

Фою

конкурс „Подвиг

• 4

Світлій пам’яті безіменних червоно- 
воряних героїв, що загинули на фронтах 
Великої Вітчизняної війни.

Я.2.

1.

У ВИСТАВОЧНОМУ ЗАЛІ 
ХУДОЖНЬОГО САЛО Н У 
МІСТА КІРОВОГРАДА ВІД
КРИТО ЕКСПОЗИЦІЮ ТВО
РІВ КІРОВОГРАДСЬКИХ 
ХУДОЖНИКІВ В. ФЕДОРО
ВА І Я. КОРНЄЄВА. ЯКІ 
СВОЇ КАРТИНІ! ПРИСВЯТИ
ЛИ РОБІТНИКАМ ВУГЛЕ
РОЗРІЗУ «МОРОЗІВСЬКПЯ».

НА ФОТО: 
ЙОМУ залі 
САЛОНУ.

В. КОВПАКА.

... Він проткнув небокрай багнетом, 
Вишив кров'ю в траві намисто: 
Наді мною вапніть наметом

Тихе небо мого дитинства.
Заколнште мене, де впали _ 
Роси, ніби сліди дівочі.
Щоб волосся травою стало.
Щоб криницями стали очі.
Щой у. тракторнім , ріднім стані

■ Пригадавсь я у дружнім колі. 
Хай тополями руки стануть. 
Заколнште мене у полі».
Колисали його загоном
У трикратних вогненних.зблисках. 
Засвітили зорю червону 
Над засмученим обеліском.
І тон шлях йому тиші просять 
У коліс, цвіркуна, билинки.
А дівчата щораз приносять 
Чорнобривці та материнку. 
Білий пам’ятник з передмістя 
Завертає сюди в печалі.
1 дзвенять металеве листя 
На вінках ного, як медалі.

Білий пам’ятник. 
Круточолим 
Воїн важко спинивсь на мить. 
Автомат опустивши долу, 
Тридцять весей він так стоїть. 
Білий пам’ятнпк.
Ніби вчора
Ти по вулицях бігав звично... 
А на чорному лабрадорі 
«Вічна слава» — горить навічно. 
Паленіє вогонь у ніші 
Найсвітліший і найтемпіший. 
Скільки в ньому думок згорілої 
Скільки в ньому звогніло слів. 
О, троянди, віддайте крила 
Необзуглсипх пелюстків! 
Білий пам’ятник, серце вийми 
Із грудей моїх, із тісних. 
Тільки ті найсвятіші війни, 
Шо воюють проти війни.

ВІЧНИЙ ВОГОНЬ:
«Слухай, слухай, що говоритиму. 
Я ніколи так не згорю.
Був я мирним звичайним вчителем, 
Хіба знав, що бійцем помру?
В справедливості дивні грані — 
Гострі леза душі і совісті. 
Ось навчав я добру і шані, 
Сам опісля учивсь жорстокості. 
Коли обрій, пробитий крицею. 
Задимів, як черленип шовк. 
Тоді в руки я взяв рушницю

1 на фронт... назавжди пішов. 
А тепер мені сняться досі 
Срібний день і провалля темне. 
Мої учні давно дорослі.
Вони старші уже за мене...»

$ в $
Я пригадую сизе поле 
Під осіннім нудним дощем. 
Ми ходили тоді до школи 
З торбинками через плече. 
Наш учитель, іще хлопчина. 
Обіцяв нам щасливих змін. 

Хоч навкруг бовваніли стіни,

Наче більма рудих руїн. 
Він показував нам очима 
Па обсмикану давню карту. 
Називаючи війни Риму, 
Обминав тільки цю, останню. 
В гімнастерці потертій синій 
Він уроки, немов кував...
Я пригадую: вчитель сивий 
І пусті його рукава.

Бонн прийшли до мене в серпні, 
Старі тітки, сумна рідня. 
Лишивши оповідь у серці, 
Немов троянського коня. 
Перевернуло день і стало темно.

■ Забила гучно кров у скроні.
І, може, вперше так нестерпно 
Я єна в чолом в свої долоні... 
Був кат і мата, що спокійно 
На грудях немовля ховала.
А за хвилину її кіньми 
В стену гестапо розірвало. 
Мапіввовки, наяіввороии 
Здійняли гру па пожарищах. 
Який мізерний ти, Нерове. 
Проти катів мого сторіччя!

ВІЧНИЙ ВОГОНЬ:
Я — славнозвісна партизанка, 
Хоч мимоволі нею стала.
Я двох синів квітневим ранком 
В одній могилі поховала. 
Відтоді гнів кинджалом гострим 
У мене усмішку відтяв.
І я жила заради помсти
І мстила смертю за життя.

’ - За очі, випалені сумом, 
За юність сиву і тривожну. 
Той помиляється, хто дума, 
Що матері... вбивать пе можуть.

* * *
Мамо. мало. хороша мамо, 
Як для тебе зробив я мало!
А думки твої мною хвилять.

Мов дозрілі тугі мита. 
Віддала мені, мамо мила, 
Чи не все ти своє життя.

•’ Ніби в колосі, у вагомому 
У тобі я — зернина ніби...
В повоєнному сорок сьомому 
Твої руки так пахли хлібом. 
І тепер ти. смутна і сива, 
Вишиваєш чеканням час.
Та ще сни голубі від сина 
Перечитуєш по ночах.
А листи мої, а листи мої

Паді о рідкісні, вельми стримані. 
Мамо, мамо, хороша мамо, 
Мав багато, віддав я мало.
.4 думки твої мною хвилять. 
Мої ж. роки і навіть дні 
Твою голову густо білять..і 
Мамо, мамо, пробач мені.

Остуди мої скроні, ноче, • 
Дай у пригоршню зір холодних. 
Я сьогодні навмисне хочу 
Скинуть маску словечок людних. 
Білий пам’ятник, ти скажи-но — 
Де потрібне і справжнє де? 
І чи вірна моя стежина 
V майбутній буруипий день. 
Що я знаю? Як дэенька кельма? 
Чи як цегла дзвенить гаряча? 
Цього мало для мене вельми, 
Для людей цього мало значить.

ВІЧНИЙ ВОГОНЬ:
«Будівельником був я, хлопче, 
Будував твоє місто, сішку. 
Ти яе бачив, як ворог топче 
І стинає мої будинки. 
Скло дощем па-дуби і липи 
Проливалось переді мною. 
То не вікна, а очі сліпли, 
Мої очі від сліз і болю. 
«Будував» я криві окопи 
Серед поля в огні пекельному, 
Обійшовши із пів-Європи 
З автоматом, а пе із кельмою. 
На прощання в краю коханому 
Залишалась любов жива. 
Я упав у бою останньому 
В сорок п’ятому. Ш.0 ж. бувз...»

♦ •■£ І
А у нас на будові, дядьку, 
Ранки ходять в спецівках синіх. 
Ми ведем заповзято кладку

На вітрах молодих у крильних. 
Не шкодує, дає зверх плану нам 
Неба сонячного весна.
І риштовки аеропланами 
Піднімають над містом нас.

. . / квартали в .чіткім порядку
Візерунять лункі простори.

А старі вже будинки, дядьку,. 
В купах брухту померли вчора. 
Проте ми натомість у квітні 
Посадили каштани юні. 
і бринять вони проти вітру, 
Мов тоненькі зелені струни. 
Дядьку, чутиметься в цій музиці 
Небо мирне і сонце завше. 
А новій променистій вулиці 
Ми ім'я подарнем Ваше.

*Т.
Білий пам’ятник. Я щорання 
Йду повз строгі шеренги туї. 
Він тамує в собі зітхання. 
Щось незлеказане тамує.
Вій зі мною піти не може, 
Щоб нарвать собі в полі квітів, 
Бо ходити йому негоже. 
Коли сонне живим лиш світать. 
Та ночами, коли d окрузі 
Затихають розмови денді, 
Вій обходить могили друзів 
У старій фронтовій шинелі. 
В час такий довкруж урочисто 
Розгортаються світлі далі, 
ї дзвенить металеве листя 
Па війках його, як медалі.

б.
Пізній вечір давно прочах. 
Мла пряде пелехату пряжу. 
Як еитійно б я не кричав, 
А правдивіш Вогню не скажу. 
Білий пам’ятник, знаю вперто, 
Що безсмертне .твоє буття. 
Якщо я не ціню безсмертя, . 
То навіщо мені життя? 
Білий пам’ятник, боронитель 
І суддя та життя мого. 
По твоєму вогню відкрито 
Вивіряю душі вогонь.
Білий пам’ятник — світлий подиву, 
Вірність шлях твій гучний прослала. 
Хіба жив ги заради подвигу? 
Хіба гинув заради слави? 
Ось кажу: не тенета моди — 
А любові полон потрійний! 
Кожен подвиг, як часу подих, 
У космічну добу потрібний. 
Ось кажу: е низькі пороги. 
Та н об них б’ють ногами десь. 
Головне: не лише дорога, 
А і те. хто по ній іде.
Білий пам’ятнпк, вічно вірю я: 
В доброті не дістати дна. 
Ile змілієм душею щирою. 
Поки йдеш попереду нас.

«я Валерій ГОНЧАРЕНКО.

* спорт * спорт * спорт

Кривбас«— О: і
У шостому турі чемпіонату країни з 

'фуіболу серед команд другої ліги кла
су «А» в Кривому Розі зустрілися два 
лідери шостої зони — місцевий «Крив
бас» та кіровоградська «Зірках

Перша половила матчу проходила в 
обопільних атаках, але дещо гострішими 
були вони з боку господарів поля. їм

вдалося, забити гол у ворота гостей.
Після відпочинку наші земляки мали 

можливість зрівняти рахунок. Але це їм 
'не вдалося. Поєдинок закінчився з ра
хунком 1:0 па користь «Кривбасу». Вовн 
з одинадцятьма очками впевнено очолю
ють турнірну таблицю. Співвідношення 
забитих і пропущених м’ячів — 7:0 
«Зірка» вже втратила п’ять очок. Це 
друга поразка наших земляків (в /Кла
нові вони програли футболістам (Локо
мотива» — 1.0).

V! ЛІТНЯ СПАРТАКІАДА УРСР

САМБО: ПОЄДИНКИ ФІНАЛУ
За останні роки кірово

градські самбісти значно 
підвищили свою майстер
ність. Цей вид спорту в . 
області користується чи
малою популярністю. На
ші земляки ставали пере
можцями і призерами 
республіканських та все

союзних турнірів. Ось

ц) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

чому уболівальники з не
терпінням чекали вчораш
нього дня, коли в залі 
дитячо-юнацької спортив
ної школи комітету по 
фізкультурі і спорту при 
облвиконкомі стартували 
фінальні змагання VI 
Спартакіади Української 
PCP з боротьби самбо.

Серед учасників зма
гань — чемпіони світу І 
Європи, Радянського Со
юзу і республіки. У скла
ді збірної Кіровоградщи- 
ни вихованці спортивних

товариств «Динамо», та 
«Колос» майстри спорту 
Олег Щербаков, Валерій 
Ханцеаич, Володимир Ко
новка, Володимир Гри
ценко та кандидати у 
майстри спорту Володи
мир Ганжа, Олександр 
Балановський, Олександр 
Рижечкін, Віктор Литви
ненко, Юрій Колесничен
ко, Леонід Медведев, Во
лодимир Єфімов, Володи
мир Шевчук, Сергій та 
Анатолій Тарани.

Сьогодні стануть відомі 
чемпіони у п’яти вагових 
категоріях. Триватимуть’ 
змагання до 11 травня.

ІО. СТОРЧАК. •

316050. ГСП, Иіровоград-50, вуй. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45*35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

Друкарня їм. Г» М. Димнірова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м Кіппзоград, пул. Глінкн 2

Наступний номер -'Молодого комунара» вийде, заві pt?} 
9 травня.
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