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ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ
^ІДЕОЛОГІЧНОЇ

Центральний Комітет КПРС прийняв 
посі^тозу «Про дальше поліпшення 
ідеологічної, політико-виховної роботи». 
У ній відзначається, що побудова в 
СГСР розвинутого соціалістичного су
спільства, величезне зростання матері
ального і духовного потенціалу країни, 
успіхи боротьби КПРС і Радянської дер
жави за мир і міжнародне співробіт
ництво, за свободу і незалежність наро
дів стзорили широкі можливості для 
реалізації програмних цілей нашої пар
тії з галузі формування комуністичної 
свідомості людей. Великі й широко ві
домі з усьому світі досягнення Радян
ської країни у формуванні нозої люди
ни, з роззитку науки, культури, народ
ної освіти. Ми /лаємо численні, добре 
підготовлені ідеологічні кадри. Нагоо- 
маджечо багатий досвід пропагандист
ської і агітаційної роботи. В країні ство
рено могутній, оснащений сучасною тех
нікою інформаційно-пропагандистський 
апарат — широко розвинуті преса, теле
бачення, радіо.

Весь цей могутній комплекс інформа
ції і зиховання охоплює своїм гплизом 

регато мільйонів людей. Його голозне 
завдання — озброювати радянський на
род, кожне нове покоління нєгіеремож- 
ною^тброєю історичної празди, глибо
ким розумінням законів і перспектив су
спільного розвитку, спираючись на непо
хитну основу марксистсько-ленінського 
зчеп ня.

XXV з'їзд КПРС виробив ясну полі
тичну лінію, стратегію і тактику дальшо
го руху до комунізму, чітко визначив 
оснозні напрями ідеологічної роботи на 
сучасному етапі. З’їзд вказав шлях гір- 
вищення ідейного рівня і ефективності 
цієї роботи — комплексний підхід до 
постановки всієї справи виховання: за
безпечення тісної єдності політичного, 
трудового і морального вихозання з 
урахуванням особливостей різних груп 
трудящих.

ЦК КПРС разом з тим відзначив, щ-' в 
постановці інформаційної, ідейно-вихов
ної роботи у нас ще є чимало слабостей 
і .недоліків, причому дуже істотних.

РОБОТИ
В умозах розвинутого соціалізму біль

ше ніж будь-коли актуальним є ленін
ське положення про те, що держава 
сильна свідомістю мас, зонз сильна то
ді, коли маси все знають, про все мо
жуть судити і йдуть на все свідомо. У 
цьому плані винятково важливу роль ві
діграють засоби масозої пропаганди, що 
забезпечують інформування населення 
по широкому колу проблем, ЯКІ ЙОГО 
цікавлять, правильне їх розуміння. Пре
са, телебачення, радіо, усна пропаганда 
і агітація ще більшою мірою повинні 
допомагати радянській людині добре 
орієнтуватись у внутрішньому житті і в 
міжнародних подіях, викликати прагнен
ня знести максимальний вклад у загаль
ну СПрсЗ/, з будівниціво комунізму.

Органам масової інформації, говори
ться з постанові, нерідко не вистачає 
вміння жзазо і дохідливо показувати і 
пропагувати кращі досягнення, передо
вий досвід окремих трудівників, цілих 
трудових колективів. Причому показува
ти так, щоб розкривати суть цього досві
ду, зацікавлювати ним мільйони людей, 
допомагати його якнайбільшому поши
ренню на практиці.

З завданнями, які партія ставить пе
ред ідейно-виховною роботою, несуміс
ні існуючі ще подекуди боязнь відкрито 
сгазити на обюворення актуальні питан
ня нашого громадського життя, тенден
ція згпад-кувати, обминати нерозв’язані 
проблеми, гострі питання, замовчувати 
недоліки й -труднощі, які існують в ре
альному житті. Такий підхід схильність 
до парадності не допомагають справі, а 
лише утруднюють розв’язання наших 
загальних завдань. Там, де не а пошані 
критика і самокритика, де бракує глас
ності з громадських справах, заздається 
прямої шкоди активності мас. А тим ча
сом саме з активності мас — важливе 
джерело сили соціалістичного ладу.

Не можна миритися з тим, зазначає
ться з документі, що виховна робота 
часю буває ослаблена за місцем про-
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Фото В. ГРИ5А.

Ветерани 170-ї 
танчозої Кірово
градської бригади 
зустрічають свито 
Перемоги з місті, 
чиє вони визволя- 
пи 35 ромів тому. 
З усіх куточків 
країни їхали вони 
до Кіровограда. 
Разом з колишнім 
командиром брига
ди генерал-лейте
нантом у відставці 
М. П. Чуніхіним 
фронтовики побу
вали на місцях ко
лишніх боїв, згада
ли рони війни, ви
ступили перед мо
лодими робітника
ми, студентами, 
школярами облас
ного центру.

На знімку: 
М. П. ЧУНІХІН з 
бойоаими друзями.

Всесоюзна вахта пам-яті
ЛИСТ ВЕТЕРАНА МИ ПОВЕРТАЛИСЬ У ВЕСНИ

НЕ ЗМОВКНЕ СЛАВАУ кожній піонерській дружині. У кожній шкільній комсомольській організації Вільшанського району під час Всесоюзної вахти нам’яті проіпплп зустрічі з ветеранами війни, уроки мужності біля могил загиблих.Юні ленінці Плосько-Забузької восьмирічки, ндпрнклад. зустрілися з участш ком боїв на Ма їііі землі Григорієм Матвійовичем Максимсиком, добряпські Йі'іиолярі вшанували пам’ять героїв пара- цом піонерських військ, у якому брали учааВт ветерани Великої Вітчизняної війни Л. І. Пирта, В Г. Савенко. Т. II. Щербань. І. і і. Шевченко. ІШшерсьь.пй загін імені Павлика Морозова Йосипів- ської восьмирічної школи провів урочистий ранок разом зі своїми шефами — в раці вішками Иоснпівського відділення СІЛЬГОСПТеКНІКії.

...Гітлерівці йшли на нас нор
кою лавиною, а ми відстрілю
вались до останнього патрона. 
Коли '.ИЛИ були нерівними, 8И- 
рупали хитрий маневр, вина
хідливість командирів. А потім 
і /аи трощили їхні плацдарми. 
Брали їх навально, шіурмом. І 
мій взвод автоматників завжди 
був на вістрі атак.

Нині під час уроків мужності 
Г.упОЛІЕСЬКІ школярі мене час
то г.иіаюгь:

— А в якому бою ви най
більше знищили фашистів?

Знаю: це там, у битві за Бер
лін Але я не рахував, скільки 
їх упало під вогнем наших ав
томатів. Мене не тішило те, що 
на пслі бою снували сотні 
смертей, від яких карлючились 
німецькі солдати. Йшов з ата
ку і думав, аби
хлопці. От виніс із поля бою 
с.іісго бойового побратима і

вціпіли мої

А ■ Ч»М‘ и і'ииивиі М іши^а І ИМЭ ■ І, исрІ ■ ^^^Ті іІІІІаі ї ЛП'.ІІ І МРІРІІН-' ІІГІШИМІІ В' Ж їм ЧР_.

земляка Івана Мимрука, і ви
жив вій То — моя найбільша 
радість.

Ми розв’язували свої речові 
мішки і давали окраєць хліба 
дітям Берліна. Виносили при
речених малят з підземелля. 
Хоча знали, що там, на рідній 
землі, чужинці мордували на
ших матерів, живцем спалюва
ли сестер і братів, закопували 
г. ярах безпомічних хлоп'ят. І 
радянські воїни мстили фашис
там. Але по-свзсму. Ми бачили 
здивовану німецьку матір, кот
ра чекала, що зараз взірветося 
в її квартиру солдат з багне
том, і схолодніє кровинка 
ненародженого її дитяти, 
кін, наш солдат, рятував 
жінку від гітлерівських снаря
дів і бомб А катам — кар з, 
тувора гомста.

Я стояв на варті в передміс
ті Берліна Карпсхорсті, де 6у-

уЦили- 
сюди 
адмі-

іде
Та
’У

то підписано акт про капітуля
цію німецько-фашистських 
військ Стояв біля колишнього 
військово-інженерного 
ша і бачив, як ішли 
фельдмаршал Кейгель,
рал флоту Фрідебург і гене
рал-полковник авіації Штумпу, 
котрі мали повноваження від 
Деніца підписати акт про 
беззастережну капітуляцію. 
Сісяв і думав: яку посаду ви
брати після війни? У помис
лах — турбота про наш май
бутній хліб. Як хотілося тоді 
побачити наше весняне попе, 
де пантрували жіики-сівачі!

Від тих днів уже йде 34-й рік. 
Загоєно наші рани. І на полі 
нашому не видно слідів війни. 
50-центнерні врожаї тепер зби
рають луполіьські хлібороби 
на своїй ниві. Колишні фрон
товики разом зі своїми синами

виходять СЬОГОДНІ в степ, щоС 
зробити ще кращий засів.

Дружна колгоспна сім'я сі
дає до святкового столу. Поси
віла мати крає сонячну паляни
цю. А я згадую сухий окраєць 
хліба, залишений пораненому 
Іванові Мимруку. Треба було 
і.истраждати, виболіти, щоб 
захистити цей найдорожчий 
скарб. І тепер немає меж по
чуттю гордості, що він є в кож
ній хаті. І для дитини, і ді я 
щасливої матері.

Та ніколи не забути травня 
■ 945-го. Ми думали про життя, 
хоч і готові були його віддати, 
аби наблизити день Перемоги.

М. РУСАВСЬКИЙ 
голова колгоспу імені Кар
па Маркса, Герой Соціаліс
тичної Праці, учасник бит
ви за Берлін.

с. Луполове
Ульяновського району.

ИЯМИІИЯ^ИВИНЯВИИМН
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живання, в гуртожитках, у невеликих ко
лективах, віддалених населених пунктах.

КПРС розглядає комуністичне вихо
вання трудящих як важливий фронт бо
ротьби за комунізм. Зід успіхів ідеоло
гічної, політино-виховної роботи дедалі 
більше залежать хід економічного, соці
ально-політичного і культурного розвит
ку країни, повна реалізація можливос
тей розвинутого соціалізму, здійснення 
ленінського зовнішньополітичного курсу 
Радянського Союзу, зміцнення його 
міжнародних позицій.

Центральний Комітет КПРС зобов я- 
зав партійні організації розробити і вті
лити в життя конкретні заходи по поліп
шенню ідеологічної, політико-виховноі 
роботи,

у постанові підкреглюсться необхід
ність забезпечити високий науковий рі
вень пропаганди і агітації; посилити ді
ловитість і конкретність пропаганди й 
агітації, її зв'язок з життям, з вирішен
ням господарських і політичних завдань; 
розвивати наступальний характер пропа
ганди і агітації.

ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ІДЕОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ

Постанова передбачає ряд заходів по 
вдосконаленню системи марксистсько- 
ленінського навчання комуністів, підви
щенню теоретичного і методичного рів
ня пропагандистських кадрів.

Необхідно, підкреслюється в постано
ві, оперативно реагувати на проблеми, 
які виникають у житті. Повинно стати 
правилом: жодне питання, що хвилює 
трудящих, не залишається без відповіді. 
У центрі лекційної та масово-політичної 
роботи повинні бути найбільш животре
петні питання внутрішнього і міжнарод
ного життя, боротьба за підвищення 
ефективності виробництва і якості робо
ти, зміцнення дисципліни й організова
ності, виховання непримиренності до 
аніигромадських проявів, ворожої ідео
логії та моралі.

Центральний Комітет КПРС зобов'язав 
ЦК Компартій союзних республік, край

коми, обкоми, окружкоми, міськкоми, 
райкоми партії забезпечити високий рі
вень ідейно-виховної роботи в кожній 
партійній організації, кожному колекти
ві. Створювати атмосферу принциповос
ті, товариської вимогливості і уваги др 
кожної людини, знаходити . шлях до її 
розуму і серця,

Відзначається необхідність добиватися 
дальшого посилення ідейно-виховної ро
боти серед сільського населення. Вихо
вувати у трудящих села високу відпові
дальність за всебічний і динамічний роз
виток сільського господарства, збіль
шення виробництва і продажу державі 
зерна, м’яса, молока, бавовни, кзртопл:, 
оеочів та інших продуктів. Б умовах ін
дустріалізації сільськогосподарського 
виробництва, великих соціальних змін 
на селі виявляти постійну турботу про 
підвищення загальноосвітнього, профе

сійного і культурного рівня сільських 
трудівників. Прищеплювати молоді лю- 
бсв до сільськогосподарських професій, 
розвивати і підгримувати її патріотичне 
прагнення працювати в колгоспах і рад
госпах.

Передбачається ряд заходів по роз
ширенню і поліпшенню використання 
наявної матеріальної бази ідеологічної 
роботи. З цією метою, говориться, зо
крема, е постанові, необхідно з макси
мальною віддачею, незалежно від ві
домчої приналежності, використовувати 
всі наявні в країні палаци, клуби, бібліо
теки, зали, стадіони для розгортання 
політико-виховної, купьт/рно-масоЕоі та 
спортивної роботи.

У постанові висловлено тверду впев
неність Центсалірнсго Комітету КПРС у 
тому, що, йдучи назустріч XXVI з'їздові 
партії, всі партійні організації розгор
нуть бойову цілеспрямовану організа
торську і політичну робоїу по виконан
ню цієї постанови, забезпечать дальше 
підвищення яності й ефективності ідео
логічної, полігико-виховної діяльності, 
успішне розв’язання завдань комуніс
тичного будівництва.

ФОТОКОНКУРС «мк»

Нам’ять вогненна.
Рідний мій край.
Знову зелений
Крили гься май
Месники смілі,
Де наша юнь?..
В братській могилі 
Юності руль.
Як вона сходніь, 
Вічно жива.
Зоряно родить
Світлі слова.
Мирна дорога — 
Це наш сурмач. 
День Перемоги. 
Крвлиться май.

Теист В. БАСИЛЕНКА. 
Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

Гайворонський район.

1.
...Морозного лютневого 

вечора вулицялди Помічної 
поспішали до залізничної 
станції двоє. Один — висо
кий, кремезний, другий — 
на голеву нижчий. Не дій
шовши до станції, звернули 
за ріг і непомітно зникли за 
напіввідчиненими воротами.

— Давно чекаємо, — зу
стрів прибулих командор 
підпільно-диверсійної групи 
Вовченко.- — Вже хвилюва
тися почали — година ж 
пізня. Та ще й комендагт- 
ська.

ОСТАННІИ
жвііїйг.-4-х...і,, ------- ігіі~ й—mxwiit 

— Що? — здивуваеся фа
шист. — Як це розуміти?

Він рвучно підвіеся з 
крісла, непомітно натиснув 
кнопку під столом. Із сусід
ньої кімнати до кабінету 
зайшов черговий. Тієї ж ми
ті пролунав короткий, немов 
звук зламаної гіл-си, постріл. 
За ним другий, третій. Ма
йор і унтер-офіцер поеали-ї- 
лися на долівку.

— Швидко знімай 
туру! — крикнув 
дар. — Вискакуємо 
задні двері. Навпроти пар
ка — автомобіль. Рацію пе-

ап.еа-
Б.онВ- 
через

I

Л1ТО 1944 РОКУ. Вже 
котрий день точилися 

запеклі бої на підступах 
до Варшави. Артилеристи 
74-го полку вели інтен
сивний вогонь по гітлерів
цях, які засіли в укриттях. 
Для знищення фашист
ських вогневих точок по
трібно було баї ато снаря
дів. У терміновому поряд
ку сформували автоколону 
із 120 автомашин, які ма
ли доставиш боєприпаси 
па вогневу. Старшим яв- 
токолоин призначили хо
рунжого Війська Поль
ського 1 вішці кого.

...Командир артполку 
раз по раз поглядав на ю- 
дішнпк. За ного розрахун
ками боєприпаси вже дав
но мали бути на вогневій.

Викликавшії свого за
ступника по постачанню, 
він наказав негайно від
правлятись на пошуки ав
токолони і будь-що доспі
вши снаряди.

— Єсть! Доставити в 
строк снаряди на вогне
ву! — відповів офіцер. '

Минуло цілих дві годн
ий, поки старший лейте
нант розшукав автоколо
ну, що зупинилась у лісо
вих хащах, у протилежно
му напрямі від передової.

Під'їхавши до однієї з 
автомашин, Урбапськпп 
спитав шофера, чому зу
пинилась автоколона. Во
дій відповів, що так нака
зав пап хорунжий, велів
ши чекати тут до вечора.

— А ше він говорив про 
те, що в польській армії 
багато російських шпигу
нів, переодягнених у поль
ську форму, — продовжу
вав солдат.—Пан Івнпць- 
кпіі сказав, що ввечері сю
ди прийдуть справжні гос
подарі зі старої Польщі і 
що кожний солдат отри
має десять тисяч золотих 
та нагороди.

Вислухавши солдата, 
Урбанський зрозумів: хо
рунжий — ворог, якого 
слід негайно знешкодити.

«А де ж віл сам? — бен
тежила думка офіцера. — 
Треба зараз же розшукати 
його, поки він не встиг на
коїти лиха».

Відшукавши хорунжого, 
старший лейтенант спи
тав:

На кінець війни Олексій Урбанський був 
заступником командира 74-го артилерійсь
кого полку 13-ї Варшавської артбркгади, 
що входила до складу Бійська Польського. 

ПОЛЬСЬКІ
Старший лейтенант Урбанський забезпе

чував боєприпасами, пальним, продоволь
ством і військовим майном воїнів братньої 
Польщі, ямі пліч-о-пліч з радянськими бій
цями громили ворога в складі військ 1-го 
Білоруського фронту.

Урбанський визволяв Варшаву, гнав воро
га з багатостраждальної польської землі, 
громив фашистів у їхньому власному лігві, 
закінчивши війну в Берліні.

ВЕТЕРАНА
— Чому ви не викопали 

бойового наказу?
Івиїїцькпіі не чекав та

кого заиііпшня, розгубив
ся. Оговтавшись, він Ска
зав:

— Я заблудився.
— Ви кажете неправду, 

Івішцький. Я змушений 
буду вас заарештувати, — 
мовив Урбанський.

— Панове солдати! Ось 
перед вами російський 
шпигуй, переодягнений у 
польську форму, — вигук
нув хорунжий. — Бийте 
його!

Він першим кинувся )1Л 
Урбанського, дістаючи з 
кобури пістолет. Але стар
ший .іеіітсиапг випередив 
і вдарив його в перенісся. 
Падаючи, івппцький ви
стрілив, та промахнувся.

Старший лейтенант на
казав зв'язати йому руки і 
ноги. Не гаючи жодної 
хвплпнн, скомандував:

— Но машинах!
Загули потужні двигу

ни. 1 один за одним ванга- 

га

пол- 
зго- 

це

жоні снарядами грузови
ки, вибиралися з лісу- 
Старішій лейтенант Олек
сій Урбанський вчасно до
ставив боєприпаси па вог
неву.

Здавиш в штаб 
ку хорунжого, він 
дом довідався, що 
був капітан колишньої 
польської армії уряду Мп- 
колаіічпка, який утік до 
Лондона.

За врятування боєпри
пасів і вчасну їх достаючу 
на вогневу 5 ряд Польської 
Народної Республіки на
городив радянського офі
цера орденом «Срібний 
хрест заслуги».
Ц АШ1 БІЙСЬКА були 

на відстані 120 кіло
метрів від Берліна. Дедалі 
тугіше затягувався заш
морг па шиї ворога. Та він 
оборонявся з упертістю 
приреченого, чіпляючись 
за кожен вогневий рубіж. 
Нерідко фашисти напада
ли на тили наших військо
вих частіш, намагаючись 
порушити постачання їм 

боєприпасів та пального. ®
Враховуючи ці обстави

ли, Урбанський вимагав 
від своїх підлеглих пиль
ності, ретельної підготов
ки до активної оборони.

Якось на світанку вар
товий Іван Свиїщицькііїї 
помітив, що в напрямі ти
лів полку рухається група 
фашистів до 70 чоловік. 
Дізнавшись про це, Ур- 
банєькин негайно підняв 
усіх по ірквозі. Бійці зай
няли кругову оборону. В 
заздалегідь виритих гніз
дах засіли кулеметники 
Станіслав Бжезіїїіськпй. 
Вячеслав Мазурксвич та 
Іван І Іо.товський...

Воїни кпиулись на гітле
рівців, розстрілюючи їх з 
автоматів, закидаючи гра
натами. Побачивши, що 
гітлерівці не витримують 
натиску хоробрих воїнів, 
солдат Роман Зелсвер з 
Варшави, що знав німець
ку мову, крикнув:

— Здавайтесь!
1 фашисти почали кііда- 

III зброю. В цьому бою 
гітлерівці залишили на по
лі вбитими 27 чоловік, по
раненими — 10. А 32 фа
шисти на чолі з двома 
офіцерами здались у по
лон.

За вміле керівниці но 
боєм і врятування тилів 
артполку уряд братньої 
Польщі нагородив Олек
сія Станіславовнча Урбан
ського другим орденом 
«Срібний хрест заслуги».

А всього хоробрий ра
дянський офіцер одержав 
6 польських нагород і 10 
радянських...
П 1СЛЯ Bll II НІ він про- 

довжушів службу в Ра
дянській Армії. Відслу
живши 27 років, майор 
Урбанський звільнився в 
запас. Нині він працює 
старшим інспектором шта
бу цивільної оборони ви
робничого об’єднання 
«Днілросіїергобу ііпду с т- 
рія».

І

М ЕЕНЦКОВСЬКИЙ, 
завідуючий позаштат- 
ки/а відділом оргма- 

ссвої роботи і військо-. 
Ео-патріотичного вихо
вання Світлоеодськс- 
го міськкому ДТСААФ. І

НА ОКОЛИЦІ СЕЛА НЕБЕЛІВКИ НОВОАРХАНГЕЛЬ
СЬКОГО РАЙОНУ є невелика могила, вічним 
СНОМ СПИТЬ У НІЙ НІМЕЦЬКИЙ СОЯДАЇ-АНЇИФА- 
ШИСТ, МУЖНІЙ БОЄЦЬ-ІНТЕРНАЦЮНАЯІСЇ ГАНС 
ОЛЕССАК.

— Нам боятися нічого, 
ми свої, — засміявся висо
кий. — Ми — тобто Ганс і 
я. — Він показав рукою на 
зніяковілого чоловіка, що 
стояв за його спиною. — 
Знайомтесь; Ганс Олессік. 
Рядоеий армії фюрера. — 
Володимир несподівано за
мовк, чекаючи, яку реакцію 
викличуть його слова. Від
значив про себе, що декого 
заінтригував. — Побільше Ь 
таких солдатів було у біс
нуватого, давно вже сконав 
би. Так от, Ганс — син ні
мецького комуніста, пере
конаний антифашист. Хоче 
боротися з гітлерівцями, 
хоче бути з нами.

У кімнаті запала тиша. Ні
хто не наважувався першим 
задати запитання, хоч воно 
в усіх вернлося на язиді. 
Як не як — німець, окупант 
і раптом — підпільник.

— Бачу, не довіряєте, — 
спохмурнів нараз Благо- 
дар. — Думаете, я приведу 
е організацію випадкову 
людину? Не новачок, дещо 
розуміюся в конспірації. 
Ризиковано? Може, й так. 
Але я за Ганса ручаюсь. А 
щоб сумнівів ні у кого не 
виникло, ми з ним завтра на 
завдання йдемо. Радіостан
цію дістанемо. Як, команди
ре, згода?

— Давно про це мріємо. 
Вкрай потрібен зв’язок з 
центрам.

2.
...Олессак упевненим кро

ком піднявся дерев’яними 
східцями. Постояв кілька 
секунд на ганку, ще раз 
оглянувся на Благодара, по
тім рішуче відчинив двері 
кабінету коменданта стан
ції. Той був один.

— Що вам треба, Олес- 
С6К? — відірвався від писан
ня комендант. — Я вас, 
"дасться, не викликав. Ну й 
манери — входять без попе
редження.

Ганс підійшов до вікна, 
подав умовний знак товари
шеві, що уважно стежив за 
його діями. Потім повернув
ся до гітлерівця.

— Гер мейор. Нам потріб
на радіостанція. 

редаси водію, сам біжи на 
станцію вулицею. Не можна 
гаяти ні секунди...

Наступного дня партизани 
дістали першу звістку з По
мічної: «Визволено з табору 
сорок двох радянських в<и~ 
ськовополонених.... Вилучено • 
у фашистів зброю, чекайте... 
У східному напрямі чє 
станцію пройшло два
мецьких ешелони з танка-
ми...м

3.
Матвеев нервував. Іще 

три дні тому в загін надн 
йшло повідомлення, що з 
Помічної до них у ліс ви
йшла група підпільників. У 
їхні лави пробрався прово
катор. Добре, що Олессак 
вчасно дізнався і попере
див.

— Кажуть, ніби той Олес
сак — німець, — не йняв ві
ри Петро Йосипович. — Як 
ти думаєш, Мухажір? — за
питливо глянув на комісара 
загону Матвеев.

— Я теж нічого не знаю, 
командире, — знизав пле
чима Тобухов. — Дивини, 
звичайно, в цьому не бачу, 
іельман теж німець.

— Гаразд, про все опісля 
довідаємось. Хоч прийшли 
аж на четвертий день.

Стомлені, запилені, голод
ні. Але зраділі. З якимось 
особливим трепетом обні
мали партизанів, притуля
лись до них порослими ко
лючою щетиною щоками. їх 
можна було зрозуміти —» 
майже із самих пазурів гес
тапо вирвалися. Розповіли, 
як Ганс довідався про не
безпеку, вчасно попередив 
про це Вовченка, як збира
лися у вибалку, за Поміч
ною. Для впевненості і на- ** 
дійності поділились не дві 
групи. З однією БогГ^Мо 
пішов до партизанського 
вагону в черкеські ліси, 
Друга вирушила у Підвисо- 
ке до Матвеева. Папери, ра
діостанцію знищили.

Матвеев довго слухав 
прибулих, не перебився. 
Знав командир, у яких умо- 
ььх працювали підпільна-
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ни — весь чес напруга, кон
спірація, пильність. ЙОЮ
людям теж не з медом.

Частенько фриців турбу
ють. Перед Новим роком із 
святом поздоровили. А ще 
трохи раніше штабну маши
ну з генералом захопили. 
Біля Перегонівки залізнич
ний міст висадили в повітря. 
Три дні лінія не працювала...

Матвеев дістав з кишені
цигарки, неквапом пом яв

9 одну, запалив.
— Недалеко звідси 

Х^ЯИКИ виявили 
гарнізон ворога.

рез- 
невеликий 
Фашистів

ним із друзів Тельмана — 
Курт знав добре.

і ось сьогодні він зустрів 
сина брата — Ганса. Та ще 
за яких обставин! Олес- 
сак-молодший — у партиза
нів. Гарнізон відбиватися не 
став. Коли ж командир, ви
шикувавши солдатів, запро
понував їм разом з ним пе
рейти до партизанів, вони 
не вагалися. Так у загоні 
Матвеева виникло Інтерна
ціональне відділення «Опір 

фашизмові», повністю сфор
моване з німецьких антифа
шистів.

БІЙ

і ‘-іровзграделка обідмА
- „МОЛОДйЙ »ОМУ нір« ’' »

»л,-^ ■■ ■— «з стор, —
БІБЛІОТЕЧКА «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

Гвардії полков
ник Д. М. Осадчий 
у рони Велиноі 
Вітчизняної війни 
командував мото
стрілецькою брига
дою. 29 серпня 
1944 року вона 
здійснила 70-кіло- 
глетровий марш за 
12 годин від Буззу 
до Плоєшті і, про
рвавши оборону 
противника, пер
шою вступила в 
місто. В одному з 
визвольних боїв 
наш землян, урод
женець села Витя- 
зівки Бобринець- 
ного району, заги
нув. 28 квітня 1945 
рону йому присво
їли звання Героя 
Радянського Со
юзу.

На знімку: 
Д. М. ОСАДЧИЙ.

сить, потім поговоримо. А 
зараз розташовуйтесь у нас. 
Сюди партизани не поткну
ться.

Колона чітким кроком го-‘ 
прямувала повз шлагбаум. 
Ганс непомітно подивився 
на годинник. Без трьох хви
лин восьма. Все йде згідно 
з планом. За хвилину щета- 
лися батареї. Гітлерівці 
тільки-но прокинулись, га
ласливим натовпом з’юрми- 
лися біля кухні, очікуючи 
сніданку. Дехто розтирався 
снігом, бігав, зігріваючись,

З ПОШТИ ВІДДІЛУ 
УЧНІВСЬКОЇ
І СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ

8 ТРАВНЯ ВИПОВНИЛАСЬ 34-а РІЧНИЦЯ 
ЗВІЛЬНЕННЯ НІМЕЦЬКОГО НАРОДУ 
ВІД ГІТЛЕРІВСЬКОГО ФАШИЗМУ.

ГАНСА ОЛЕССАКА
там небагато. А есе ж час
тенько вищі чини навідую
ться. При них, як відомо, 
документи ВОДЯТЬСЯ. Іро- 
феї — річ корисна. З мало
го інколи велике нарс-д 
жується.

Справді, офіцер, захопле
ний невдовзі партизанами, 
папери, що були при ньому, 
свідчили, що за дев'ять кі
лометрів від Підвисокого, 
■"М^лизу НебеЛІЕКИ дис то- 
нЖься нілєецька військова 
частина, відведена з пере
дових позицій на відпочинок
i переозброєння. Фашист
ське командування тримало
ii як резерв для введення в 
бій найближчим часом. У 
тому короткочасному бою 
зустрів Ганс Олессак свою 
рідного дядька. Він був на
чальником гарнізону. Капі
тан Курт Олессак давно вже 
розумів, що слова «1 ітле-р 
капут» стосуються і його 
особи. Курт і в сорок пер
шому не дуже йняв віри 
Гітлеру. А тепер ішов сорок 
четвертий. Червона Армія 
ось-ось буде тут. І його, 
Олессака, «гарнізон», що 
складається з кількох десят
ків зломлених нескінченни- 
ми поразками солдатів, по
кликаний стримати ту лави
ну. Стримати. Сьогодні вони 
ьє^иогли встояти проти не
великого партизанського за
гону. Капітан уже й згадати 
не може, що сталося рані
ше — пролунав вигук «Хен
де хох!» чи захисники гарні
зону здійняли руки.

4.
Нема нічого дивного в те

му, що Курт Олессак, зва
живши всі «за» і «проти», 
вирішив перейти на бік 
сильнішого. Зрадою вітчиз
ни такий крок він не вва
жав. Навпаки, думав Курт, 
зраджують її і німецький 
народ ті, хто почав і веде 
Цю безглузду війну. А що- 
Д<^і1йсьчової присяги, то 

теж був спокійним---
®ін давне вже розібрався, 
ного ошукали нацисти, пе
редбачав майбутнє Німеч
чини. Сам Курт ніколи в на
цистській організації не пе
ребував, ще до війни спів
чував комуністам і навіть 
виконував окремі доручен- 
1,я брата. А що той був од-

Кінчавсл січень 1944-го. 
Одного ранку в напрямі Не- 
белівки вийшли партизани. 
Непросте завдання стояло 
перед ними — розгромити 
гітлерівську частину, ту са 
му, про яку довідалися з 
документів, захоплених у 
штабі, та з розповідей Кур
та Олессака. Зробити це бу
ло нелегко, бо ворог наба
гато переважав у силі.

Ще не сходило сонце, як 
вони наблизились до села.

— Наш союзник — рапю- 
еість і несподіваність, — на
голошував командир. — Усе 
залежить від того, як ми 
почнемо.

І ось тепер вони сиділи на 
узліссі, в бінокль розгляда
ли позиції ворога. Гітлерівці 
розташувалися у еєликіи за
падині. На пагорку стояли 
вкриті плямистим брезен
том гармати. Під деревами і 
кущами ховалися приземку
ваті бронетранспортери, ав
томобілі; 3 чотирьох вишзк 
оглядали навколишній про
стір вартові з кулеметами.

— Так просто їх не візь
меш, командире, — мовив 
комісар.

Матвеев, здавалося, не 
чув тих слів. У його голові 
визрівав рискований, але 
сміливий план.

— Нехай покличуть до 
мене командира відділення 
«Опір фашизмові», '— на
решті розпорядився коман
дир.

...Коли колона німців на
близилась до сторожової 
вишки, збоку пролунало:

— Хальт!
Ганс зупинив стрій.
— Що за з’єднання і куди 

прямує?' — підійшов до 
Олессака обер-лейтенант.

— Ми з-під Умані. Тут не
забаром буде жарко — ро
сіяни ведуть наступ з боку 
Кіровограда. Ми на підкріп
лення.

— Гауптман Олессак? — 
раптом здивовано спитав 
обер-лейтенант, пізнавши в- 
шерензі Курта — А казали, 
ніби вашу частину розгро
мив якийсь партизанський 
загін. Я знав, що це плітки. 
Радий бачити вас живим і 
цілим. Але чому не ви 
командуєте ротою? Ну, дс-

яаЕколо машин.
— Гер обер-лейтенант!
Офіцер зупинився. Олес

сак підійшов упритул, ви- 
стр'лив прямо в груди. Фа
шист, навіть не зойкнувши, 
сів на сніг. Тієї ж миті заго
ворили автомати. Розгубле
ні Еороги падали біля гар
мат, дехто намагався завес
ти автомобілі, та, прошитий 
прицільним вогнем, валився 
гід колеса. Завила потужна 
сирена. Але з лісу вже йшли, 
в атаку партизани ААатвєєеа.

Шість годив тривав цей 
нерівний, запеклий б:й. Снч 
потемнів від крові. Майже 
півтори сотні фашистів зна
йшли тут свою смерть. Пе
ретворилися в металолом 
дванадцять вантажних і 
шість легкових єетолюБіпів 
ворога, гармати. Трофеями 
партизанів стали міномети, 
кулемети, десятки тисяч на
боїв.

...надвечір партизани хо
вали загиблих друзів. Серед 
них і Курта Олессака. У тому 
бою загинув командир заї з
ну П. И. Суський (його зна
ли під прізвищем /Латвєєа), 
майже всі антифашисти від
ділення «Опір фашизмові». 
Поклали їх в одну братську 
моїилу — радянських пат
ріотів і німецьких інтерна
ціоналістів. Повітря тричі 
пронизували рушничні зал
пи — партизани віддали ос
танні почесті друзям. Потім 
кожен узяв жменю мерзлої 
зе/илі і сипнув на шинелі, 
гкими вкрили загиблих. Ко
місар знайшов дошку зі сна
рядного ящика. Рівними ве
ликими літерами вив.в. 
«Ганс Олессак, син німець
кого комуніста, партизан. 
Загинув у бою з фашистами 
25 січня 1944 року. Похова
ний разом з командиром 
загону членом ВКП(б) т. Мат- 
Бссвим. Вічна вам пам ять!» 

Далі Тобухов підійшов до 
Стройкова:

— Приймай загін, /Аиксло 
Михайловичу. Ти старший у 
званні, колишній фронтовик, 
комуніст,

Надворі темніло, коли 
партизани входили в ліс...

Ю. МАТІВОС. 
иірасзнаеець.

Вшановуємо 
фронтовиківПаша школа постійно підтримує зв'язки з всіс- ранамв Великої Вітчизняної війни.Особливо дружні стосунки з сім'єю Лимарів, що прожинає в м. Кіровограді. Василь Данилович ь>інм;.р — кавалер трьох ордени} Слави, його дружина Ганна Власівва — у минулому партизанка. Цікаво і захоплююче пройшли зустрічі з Лимарями після їхньої поїздки до Волгої рада.У сьогоднішнє свято — День Перемоги — ми хочемо привітати славну сім’ю Лимарів і побажаы їй всього найкращого

За дорученням комсо
мольців

Лариса ІСАЄНКО, 
секретар комітету 
комсомолу Лозуват- 
ськоі середньої шко
ли.

КомпаніЇЕСький район.

Просимо 
відгукнутисяЦікаву пошукову роботу ведуть черьоні слідопити нашої десятирічки. Багато цінних', рідкісних матеріалів зібра ли еонн, а тому вирішили створити шкільну кімнату бойової слави.Стенди, плакати, фотографії розповідаю гь про героїзм радянських воїнів у роки Великої Вітчизняної війни. Ось, наприклад, стенд «Воші били ворога на землі і в повітрі» —розповідь про відважних наших земляків, Героїв Радянського Союзу Л. II. Туйгупова,A. Ф. Худякову, 1. Д. Очерегька та багатьох інших.За велику допомогу у створенні такої кімнати ми дуже вдячні вчительці географії, керівникові гуртка, відміннику народної освіти УРСР Ользі Созонівні Красюк. Хочемо також подякувати всім, хто відгукнувся і допомагав нам; вчительці нашої школи Р. 1 Чередниченко, секрета реві партійної організації Олександрійського авторемонтного заводу С. Т. Плосконосу, учаснику Великої Вітчизняної віішв, пенсіонеруB. А ІІІумовському.Дорогі визволителі нашого містаї Усіх вас просилю відгукнутися. Червоні слідопити школи чекатимуть зустрічей з вами.

Світлана ХОДОСЕН- 
НО, Світлана ВОЛО
ШИНА, Світлана КАЛІ- 
НІНА — червоні слі
допити середньої шко
ли Н9 15.

м. Олександрія« і

клопці Д- НЛЮ6НК0 

з нашого

КІЯЇІі уривки
ишЛ З ПОВІСТІ

(Продовження. Початок у «Молодому комунарі» 
за 1 травня).

2. ЗУСТРІЧ КРАЙ ЛІСУ
Сільсьна комендатура містилась у цегляному 

двоповерховому пркміщнсн- школи. В розкішно 
обставленому кабінеті Когана висіла велика нарга 
Радянського Союзу. На ній систематично робились 
позначки про окуповані гітлерівцями міста. Взят
тя важливих промисловиу і культурних центрів 
відзначалося німецькими прислужниками особли
во пишно — святковими банкетами.

Але сьогодні комендант зібрав підлеглих з іншо
го приводу. У просторій приймальні очікували ста
роста села Норобна, перенладач Найгєбер і його 
син — начальник Підлісненської поліцейської діль
ниці Бронек Усі з острахом дивилися на обтягнуті 
шнірою дсері свого господаря, смирно чекали де-шнірою дсері свого господаря, смирно чекали 
звогу зайти.

Ноли зайшли до кабінету, відразу помітили 
хмуре, нєвдоеолєнє обличчя коменданта. Той 
мість вітання обвів усіх злими очима й кинув на 
стіл зібганий папірець.

— По селу розклеєно більшовицьні листівки, а 
еи відсипаєтесь на перинах...

На похнюплених чиносників посипались псі ра
зи, брудна лайка. Нарешті Ксгдн глянув у Сік пе
рекладача й наказав:

— Переклади!
Тремтячими руками Нангс-бер узяв листівку і 

хриплим голосом грочитав:
«Товариші колгоспники!
Саботуйте збирання та обмолот хліба, не давай

те фашистам вивозити його в Німеччину. Жодного 
кілограма зеона не дамо окупантам!

Найпартном».
Про розньеєні листівки швидко довідалось бата 

то односельчан. Зміст їх, листівок, з повним пере
більшенням передавався по селу. Добавлялись різ
ні подробиці і навіть свідчення очевидців. І фа
шисти сполошилися не на н.аот. Терміново збира
лась лоліц;я, намічались таємні плани операції по 
лЮЕакня на народних месників. Уночі в усі кінці 
села розбрелись озброєні до зубів головорізи. Тоді 
ж і було арештовано колишнього голову колгоспу 
імені XVII партз'їзду Головна, партизана часів гро
мадянської війни Тогу, ге лову виконкому сільради 
Комнатного, комуніста Казаріна, активістів Мельни 
ченка та Іванова, що переховувались від окупан
тів у свсіх родичів. Уранці їх, закривазлених, із 
зв’язаний-и руками, під конеосм погнали до район
ного центру.

Все тугіше затягувався зашморг окупації. Від 
усіх проїжджих і перехожих громадян вимагали 
документів і перепусток — аусвайсів. Населенню 
заборонили без еідома властей приймати на ночліг 
постояльців. А а пожовклих степах мооега хвилю
валися хліба. Важні почорнілі колосни хилилися 
до землі, губили дорогоцінне зерно. За багато ро- 
нів колективного господарювання люди вперше 
виявляли таку байдужість до вирощеного врожаю. 
І хоча нова «влада» докладала відчайдушних зу
силь, залянуаала покараннями, все ж селян на по
ле виходило мало. Жатки та інший інвентар хтось 
виводив з ладу, ча нафтобазі, так званому синди 
каті, випустили мастило й пальне.

Поліцаї ход їли по дворах, люто виганяли людей 
у поле. Одначе робота на ланах ішла, як мокре го
рить. Слідом за пшеницею, ячменем і житом дално 
достигли гречка, пресо, соняшник, Стояли незай
маними картоплі та бур«ки, досімгали величезні 
масиви кукурудзи. А на тонах не чулося звичного 
торохтіння гіялок, поостоювала невантожені гнд- 
еоди, безтарки.

Окупанти під конеосм зганяли людей на роботу. 
Сьогодні Федю Шепсля і Яшу Матвієнна теж при
мусили працювати на току. Мрячив дрібний, хо
лодний дощ. Чекаючи кращої погоди і підсолу зер
на, хлопці в теплих натяннах ховатися під амба
ром. Тим чесом поліцаї пригнали ще кількох під
літків. Серед прибулих Федя Шепель першим 
пізнав Ван о Коноваленко, свого давчьо'о шні/ть- 
ного товариша. Хлопці радо привітатися, і Е?кня 
загадково прошепотів:

— Розійдуться поліцаї, щось цікаве розповім.
Під час об!ду трійка однокласників відокреми

лась від усього гурту. Ва <я довірлиео глянув хлоп
цям в обличчя й стиха запитає:

— Угадайте, ного я позавчора біла лісу бачив/ 
По-дорослому обережно оглянувся й, затяжлисою 

мовчанкою інтригуючи хлопців, неквапно роз- 
повів:

— Тіпуни назбирав я ото в’язку хмизу й г.ере 
ступив через рівчак, гульк — якась жінка. Невисо 
ка на зріст, зав’язана світлою хустиною, по-старе 
чому зігнута. Так обережно ступає стежкою, бояз
ко дибиться в бін села. Я з лісу, а вона з-за куща 
терну. Так ми й зустрілися з нею очима... Зразу и 
пізнати не міг. Усе обличчя закрите, але очі... Ні, 
цих очей я забути ье міг. Не стримався на радо
щах та й вигукнув зопалу; «Здрастуйте, Маріє 
Іванівно!»

— Мошнягун?! — здивовано пеоепитав Яша.
— Тс-с!..
— Вена зупивилась, обережно озирнулася довко

ла, а потім і наже: «Пізнає усе-таки. Я тебе, Баню 
теж пізнала. Пробач, що так вирядилася. Знаєш, 
які тепер часи...» Постояли з нею трохи. Я хотів 
побільше у неї розпитати, але вона нічого не ска
зала. Намагалась більше від мене довідатись, На
прикінці мовила: «Шнодую, шо не можу бути ра
зом з вами. Але так довго не буде. Вірте! Про ме
не нікому ні слова! Зрозумів?» Подала мені руку на 
прощання і попрямувала до Плоского лісу.

— Я не думаю, що зона по гриби сюди прихо
дила, — встряв у розмову Федя.

— Хлопці, тільки ж прошу. Все це між нами» — 
серйозно на~адав Баня.

— Залізно!
Федя про щось трохи подумав, а потім вислсоив 

свій здогад:
— Може, вона листівки кидала по селу?
— Я теж про це думав, — признаєся Ваня. — 

Марія Іванівна г>ер< д війною комсомольським сек
ретарем у шкелі була. Може, й зз'язки якісь мас...

Обідня перерва закінчилась, і хлопців зносу по
кликали на гін. В амбарі однотонно загуркотіла 
стара, немащена віялка.

Федя весь час думав про Марію Іванівну. Прига
дав перше знайомство. Було це у веселому місяці 
травні, напередодні екзаменів. Про молоду вчи- 
тельку магематини тоді добре відзивалися есі учні. 
І ось нарешті вона появилася в їхньому п'ятому 
«А» класі. В темному сарафані й вишневій блузці, 
в туфлях на «исоних нг.блуках, учительна здавала
ся високою й стрункою. Хоча на перерві у«*ні помі
тили, що вона не дуже набагато вища за своїх 
вихованців. А ще у неї було вродливе, усміхнене 
обличчя й відкриті, :оромливі очі. Правда, погляд 
стрімний. допитливий. Коли Марію Іванівну обра
ли секретарем шкільної комсомольської організа
ції, всі побачили, наскільки невтомною та енергій 
ною може бути ця молода дівчина.

по
за

І
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4 опор

З ФРОНТОВОГО 
ЗОШИТА

Член обласного літературно
го об'єднання Іван Ліфантійо- 
пич Ісаєв у роки війни захищав 
небо не тільки рідної країни, 
а й Польщі, Норвегії Молодий 
повітряний стрілець Іван Іс-кв 
з 19<іі по 1945 рік гартував 
свою юність у полум’ї Великої 
Вітчизняної.

У короткі хвилини перепо
чинку у смаглявого хлопця з 
України народжувалися скупі 
поетичні рядки. Скупі, як сол
датські сльози. 1 нелукаві, як 
сувора правда

Сьогодні ми друкуємо, поезії 
1 кзсвз з його фронтового зо
шита.

Три дні
Три дні атаки тут гриміли... 
Повзли, неначе вічність, дні, 
Сніги від диму почорніли 
1 розтопилися а огні.
Три дні це поге клекотало: 
Вода змішалася з вогнем, 
^ЗМ®ЖвиЙя5>д С аИ5ЖЯИИ^Л’

Е атаку ми ідем, ідем.
Три дні розколювалось поле, • 
На ньому че один поліг.
Воно вже стало зовсім голим, 
Г'отертим тисячами ніг...
Три дні. Багато і так мале.
Але все ж досить, щоб навік 
Ми їх тоді запам’ятали,

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

Пісня

Батько знову присінгвся мені... 
Наче йдемо г.пі в чистому полі. 

Неквапливо ідемо, неволі.
Він говорінь про ранки ясні, 
Про щаслипу і а радісну долю. 
Вдалині пломеніє зоря, 
І па поле спускаються роси.
Скоро ляжу ге тут сіна покоси... 
Вибух бомби. Прокинувся я... / /
У траві закривавились росії.

Ми ссе співаємо. Рівнина 
Навкруг нас корчиться, реве. 
Здається німцям; скисне міна 
І пісню в клоччя розірве. 
Вони стріляли в нас уперто, 
Га цього їм не зрозуміть, 
Що пісня не боїться смерті 
І мінами її не вбить!

9 травня 1979 року-

Уранці жінку ми, бійці, зустріли —
Усе в синцях і змучене лице.
Вона, як смерть. Засохлі, впалі груди,
І невимовне щось пала в її очах.
Вона кричить: «О люди, добрі, люди, 
Скажіть, як далі зносити цей страх7»

— Хто ти така? Не можемо второпать. 
Багато чули ми подібних слів.
— Я — континент. Зовуть мене Європа. 
Робив зі мною Гітлер, що хотів.
І злет у .мене ж буз колись зисокий — 
Учила революціям сичів...
Він зисмоктать хотів останні соки, 
Б Освєнцімах, Майданечах палив.
— Ти ж вільна вже, — сказали їй

солдати, —
Вже настає для тебе торжество ..
— Я зустрічаю вас, як світле саято, 
Проникла радість у моє єство.
Були бої звитяжні під Москвою,
Сіяз відвагою безсмертний Суалінград. 
Але для всіх він став легендою жизою. 

І зорог звідти покотивсь назад.
Ми слухали все це', як одкровення,/-у • «м слухали все це, як одкрове

^~уСТ-р1Н З к^ВрОПОЮ І радісю на серці з нас було..,

А бій іде. Фашисти озвіріло 
Нам чинять опір.- Як забути це?

— Вже ось на сході, — додала 
натхненно, 

Для мене сонце прапором зійшло!

І

------------------------АНКЕТА «МК» ‘

ВЧИМОСЯ МУЖНОСТІ
Ти, юний друже, маєш виконати саій громадян

ський обов’язок перед Батьківщиною. Ти. як і твої д.Ди 
та батьни, станеш на зоряному нордоні Країни Рад-1 до
ведеш на ділі свою вірність Вітчизні.

Та чи готовий ти до випробувань?
Уже тепер, перед службою солдатською, ти повинен 

наполегливо вивчати військову справу, гартувати себе 
ідейно і фізично, і тоді з гордістю скажеш.

— Я завжди готовий за наказом Радянського уряду 
виступити на захист моєї Батьківщини — Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік і, як зоїн Збройних 
Сил, клянуся згхищати її мужньо вміло, з гідністи» і 
честю, не шкодуючи своєї крові, самого життя для до
сягнення повної перемоги над вопогом ..

Що ти вже зробиз для того, щоб наблизити мету?
Відповівши на запитання нашої анкети, ти ще раз 

спитаєш себе, де вже взято зЛогу і де ще треба надо
лужити прогаяне.

Отже;
1. Вкажи свої резупьтаїи, яких ти добився, складаю

чи нормативи ГПО.

2. Назви ім’я людини, яка викликала у тебе захоп
лення і добру заздрість, виступаючи на уроці мужнос
ті чи на вечорі бойовеї сьази (коротко про її подвиг).

------------------------------------------------——-----------------------

3. Чи знайомий ти з вимогами для тих, хто бажає 
стати офіцером?

4 Перелічи приклади.: спеціальності, що враховую 
ться при складанні заліку з фізичної та військозо-тєх- 
нічної підготовки.

5. Скільки разів на тиждень ти тренуєшся? Що за
важає тобі підвищувати фізичний гарт, займатися по
чатковою військовою підготовкою?

6. Назви бойові нагороди, яких удостоїлись радян
ські воїни в роки Великої Вітчизняної війни. Хто з 130- 
їх земляків нагороджений ними?

7. Перелічи військозі звання, які ти знаєш.

8. Коли твоє місто, село було визволено від німець
ко-фашистських загарбників? Що ти знаєш про подвиг 
визволителів?

9. Назви роди військ Збройних Сил СРСР.

10. Твої ім'я, прізвище, вік, де навчаєшся, працюєш, 
домашня адреса.

Просимо вчителів, комсомольських і ДТСаефіВСЬЧИх 
активістів організувати в колективах (класах, школах, 
технікумах. профтехучилищах, комсомольських і 
дтсаафівеьких організаціях) обговорення анкети, дору
чити майбутнім воїнам відповісти па її запитання і прм- 
с іатп на адресу редакції: м. Кіровоград, вул. Луна^ар 
ського, 36. Аннета «Вчимося мужності».

Відповіді можна присилати й па окремих аркушах 
паперу.

ФУТБОЛ

О МЕТОЮ виявлення ре- 
** зервів для збірної 
команди Радянського Сою
зу після 23-річної перерви 
до програми Спартакіади 
СРСР включено футбол. 
Початковим етапом цього 
турніру є змагання у залік 
VII Спартакіади України, 
Минулої суботи в шести 
містах нашої республіки 27 
команд стартували в цих 

ПЕРША
ПЕРЕМОГА 
поєдиннах. Урочисто про
йшло відкриття турніру на 
стадіоні спортивного нлубу 
«Зір.-а». де з боротьбу 
вступили команди третьої 
зони.

На зеленому полі збірні 
Вініпгчиг.и і Кіровоград ти
ни. Зустріч розпочалася 
без розвідок. Суперники — 
давні знайомі. Цс команди, 
то виступають- у другому 
ешелоні чемпіонату країни. 
«Зірка* і «Локомотив». Гос
подарі майданчика одразу 
ж новели штурм позицій 
гостей і на 10-й хвилині 
відкривають рахунок. За 
чотири хвилини до перер
ви «Зірка» мала реальну 
можливість подвоїти ре
зультат. але м’яч пррлегін 
мимо цілі, у другому таймі 
перевага кіровоградців та
кой; була відчутного, хоч 
збільшити пакунок їм не 
вдалося. Отже, кіропоград- 
пі записали у свій актив 
два очка.

В. ШАБАЛІН

ЧИ ДАЛЕКО 
ДО ОЛІМПУ!

«золото» 
САВЧУКА
У приміщенні дит-тчо- 

іонапької спортивної шко
ли облспорткомітсту про-, 
ходять змагання з класич
ної боротьбо за програмою 
VII літньої Спартакіади 
УРСР Поєдинки за медачі 
веян близько 230. атлетів, 
що представляють двад
цять шість команд облас-' 
теіі республіки і міста Ки
єва.

Розпочали турнір спорт
смени перших п’яти ваго
вих категорій. Увага уболі
вальників була прикута до 
виступів атлетів вагою до 
■8 кілограмів. Серёд шіх 
був і паш земляк, майстер 
спорту міжнародного кла
се, інженер Віктор Савчук. 
Він упевнено провів усі 
поединки і добився чистих 
перемог. У фіналі за зван
ня сильнішого Савчук зу
стрівся з майстром спорту 
Анатолієм Романюком (Ми
колаїв) Початок для Вік
тора був невдалим. Перші 
два періоди з рахунком 8 7 
виграв спортсмен з міста 
корабелів. А ось у третьо
му паш зсмияк продемон
стрував волю І досвід Ііро- 

. лупав удар гонга — попе
реду Савчук 12.8. Він за
воював звання чемпіона, 
диплом першого ступеня і 
золоту медаль. Його иаіо- 
роджепо цінним подаруй- 
ком і включено до складу 
збірного колективу респуб
ліки по підготовці до фі- 

• пальних змагань VII, Спар
такіади народів СРСР. 
Тридцять шість очок — та
кий іпгл.ід Савчука у скарб
ницю області і свого това
риства «Буревісник».

СЕРЕДА,
9 ТРАВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.60
— «Час». 8.<10 — Гімнасти
ка. 9.05 — Вірші радян
ських поетів. 9.35 — Док. 
фільми. 10.20 — «Народна 
творчість» 11.05 — Теле
фільм для дітей. «Мій ге
нерал-. 1 і 2 серії.’13.15 — 
Вірші та пісні про Велику 
Вітчизняну війну. 11.00 -- 
«Сьогодні -- свято Перемо
ги». 14.15 — Концерт пер
шого окремого показовою 
оркестру Міністерства обо
рони СРСР. 14 45 — «Кор- 
чагіи.чі • Клуб фронтових 
друзів. 18.20 — «Заради 
життя па землі». Поетична 
композиція. 18.50 — «Світ
лій пам’яті загиблих у бо
ротьбі про ги фашизму». 
Хвилина мовчання. 19.10— 
«П’ята симфонія Д. Шоста
ковича» 19.55 — «Радян
ський Союз очима зару
біжних гостей-. 20.10 — 
< Велика Вітчизняна.*.
Фільм 2 — «Битва за Мо
скву'. 21.00 — «Час». 21.45
— Святковий вечір в кон
цертній студії Останкіно. 
присвячений Дню Перемо
ги. По закінченні — но-, 
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новішії 10 15 — «Пісні 
вогненних років!.. 10.50. — 
«Безсмертя героїв». 1 і .40
— «Палітра ». 12.15--М. За
нудний.- «Тил». Вистава. 
14.25 — Для школярів.
«Урок мужності» 15 05 — 
«Республіканське свято 
духової музики, присвяче
не Дню Перемоги». 15.55— 
«Слав? солдатська» 17.00
— Футбол: «Чорноморець»
— «ДЧИЗМО» (Мінськ) 18/5
— Симфонічна музика. 
18.50 — Світлій пам'яті 
загиблих у боротьбі проти 
фашип.мл. Хвилина мпв- 
чг’пгія 19.10 — Концерт 
класичної музики. 19.20 — 
«Актуальна камера- По 
пакінчеіпіі — фіпьм-Ь'ОИ- 
церт «Пісня обпалена вій
ною*. 20.45 — «Па добра
ніч. діти’* 21.00 — «Ліяс* 
21/5 — фільм «Товариш 
генерал* По лакіпчеїші — 
ноп.ши.

ЧЕТВЕР.
10 ТРАВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час» 8.59 — Гімнасти
ка, 9.15 — «Творчість
юних*. 9/5 — «Клуб кіно- 
подорожей*. 10.45 — «Ве
лика Вітчизняна». Фільм 

. 2 — «Битва за Москву» 
По закінченні — новини. 
14.30 — Новини 11.50 — 
Док. телефільм «Десять ус 
іііїшіих років*. 15.20 — 
«Справи московського ком
сомолу*. 15.50 — «Росій
ська мова* 10.20 — Зу
стріч юнкорів телестудії 
«Орля* з членом ЦК К11РС, 
першим секретарем Гіо.ч- 
ганського обкому Компар
тії України. Героєм Соціа
лістичної Праці Ф. Т, Мор 
гупом. 17.15 — Концерт 
оркестру народних інстру
ментів Молдавської РСР 
«Флуєраш*. 18.00 — «Ле
нінський університет міль

йонів». 18 30 — «Тслепсст 
на ударній будові». Репор
таж з будівництва Кірово- 
іракського заводу тепло
возних дизелів». (К-д). 
18.45 — «Сьогодні у світі». 
19.00 — Програма телеба
чення ЧССР «До 34-ї річ
нії пі визволення Чехосло- 
ваччйпи від фашистських 
загарбників». 21.00 —
«Час*. 21.35 — Чемпіонат 
Європи з боксу. Півфінал. 
22.35 — «Сьогодні у світі».
22.50 — Е Гавриліп. Во
кально симфонічна поема 
«Воєнні листи*.

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55
— «Срібний дзві попої;-.
16.20 — «Так у нашому ро
лу повелося». 17.30 —
Ффьм-концерт «Шкільні 
ка ртиики*. 18.00 — Ф утбо.ч; 
«Динамо* (Київ) — '«Ара
рат;-. 19.45 — «Актуальна 
камера». 20.15 — Розповіді 
про народні музичні ін
струменти. 20 50 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час*. 21.35 — В. Золоту
хин. «Лірична симфонія». 
21.5-5 — Науково-популяр
ний фільм «Деозантє! Би— 
талановиті*. По закінчен
ні — новини.

П’ЯТНИЦЯ,
11 ТРАВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Зустріч юнкорів 
телестудії «Орля» з членом 
Ції КПРС. першим секре
тарем Полтавського обко 
му Компартії України, Ге
роєм Соціалістичної Праці 
Ф Т. Моргуном. 10.00 .— 
Новини 10.15 — «Змагаю
ться трудівники ланів Пол
тавщини і Грузії*. 10.45 — 
«Згадаймо, • друзі*. Кон
церт. 11.40 — «Шкільний 
екран*. .8 клас. Фізики. 
12.10 — Фільм «Товариш 
генерал*. 14.30 — Повніш.
14.50 — Док. телефільм
«ХалхиітГо.і». 15.50 — «Ша
хова школа». 16.20 
«Хлопці справжні». 17.05 — 
«Екран молодих*. (К-д). 
17.55 — Телефільм. (К-д). 
18.05 — «День за днем*. 
(К-д). 18 15 — «Дітям про 
звірят*. 19.00 — «Разом — 
дружна сім’я» 19.30 —
Фільм «Балада про солда
та*. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Чемпіонат Європи з боксу. 
Півфінал. 22.35 — «Сьо
годні у світі*. 22.50 — Спі
вають артисти театру і 
кіно. .

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
—Телефільм «Вальс*. 11.00 
«Під нашими спортивними 
з изменам.! • Концерт,- По 
закінченні — новішії. 15 55 

«Срібний Дзвіночок* 
16.15 — «Рік четвертні!, 

удариш'!» 17.00- -Кіножур
нал. 17.10 — «Автоказка*. 
Лялькова вистава. 18,00 — 
Реклама. Оголошення. 
18.30’— «Сонечко*. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.Зо

— Народний артист УРСР 
А. Кочерга. 20.15 — Фі.чьм- 
концерт «Шкільні картин
ки*’. 20 45 -- <1Іа добраніч, 
діти!* 21.00 — «Час» 21.35
— Фільм «Небесний тихо
хід». По закінченні — но
вини.

СУБОТА.
12 ТРАВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8 00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Концерт ан
самбля пісні і ташио «’по
лосок*. 9.30 — «ЛБВГДей- 
ка*. 10.00—«Для вас. бать
ки*. 10.30 — «Ранкова
пошта*. 11 00 — Народний 
художник РРФСР П. Ва

сильєв. 11.55 — «Більше 
хороших товарів». 12.25 — 
Тираж «Спортлото». 12.40
— «Здоров'я» 13.25—Кон
церт артистів Бурятської 
опери та балету 14.30 — 
Новини. 14.45 — Фільм дли 
дітей «Таємниця партизан
ської землянки». 15.50 — 
111 Міжнародний ■ фести
валь телепрограм народної 
творчості. Іспанія. 16.25 — 
«Очевидне — неймовірне*. 
17.25 — Мультфільм. 17.35
— Док.’ фільм «Це в серці
було моему*. 18.40 — Чем
піонат Європи із спориш 
ної гімнастики. Жінки. 
19 35 — Телевистава «Гра*. 
21.00 — «Час». 21.3:5 —
Чемпіонат Європи з боксу 
Фінал.

ДРУГА ПРОГРАМА. ІО.'.'О
— «Новини. 10.15 — Кіно-
і-арис «Дорогами Франції*. 
10.55 — «Суботній репор
таж*. 11.23 — О. Арбузов. 
«Іркутська історія ». 13.50
— «Любителям хоровою 
співу*. 14.30 —«Ііггерклуб». 
15.25—«Сатиричний об'єк
тив*. 15.50 — Телефільм 
«Вершники» Для дітей. 
18.19 — Народна артистка 
УРСР С. Колесник. 19.00 
«Актуальна камера». 19.30
— «На екрані — цирк*. 
19.45 — Музичний Фільм 
«Пе — оперета*. 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час*. 21.40 — Фільм 
«Вершила*. 23 05 — VII 
Спартакіада УРСР. Волей
бол. Жінки. Фінал. По за
кінченні -- повити.

НЕДІЛЯ.
13 ТРАВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час* 8 40 — Гімнасти
ка. 9.05—«Зелений марні». 
Фільм-ионцспт. 9.30 — «Бу
дильник*. 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу!» 11.00
— Мультфільм «Польське
сказання». 12.00 — «Му
зичний кіоск*. 12.30 —
«Сільська година». 13.30-- 
О. Вампілов. «Минулого лі
та в Чулпмську».’ Фі.іьм- 
висгава. 15 50 — Док. теле
фільми. 16.20 — Співає 
Л. Лсіцсчко. 16.40 — «Клуб 
кіноноцорожеіі >. 17.10 —
Мул ьтф і л ьм « Вуха и ь *.
18.00-— «.Міжнародна па- 
ігорлм?». 18.45 — «Піс.пя- 
79». 19.15 — Телевистава
«Гра- Частини 2 і 3. 21.00
— «Час». 21.35 — Заключ- 
ішіі концерт фестивалю 
мистецтв «Мось’овеььі йп- 
ки*. По закінченні — ио 
виші

ОГОЛОШЕННЯ
«Редакції галети «М'о'ло- 

діііі комунар,* торміїкк'О 
потрібен па постійну робо
ту кур’єр.

Звертатися на адресу: 
м. Кіровоград, вул. Луїгг- 
чарською, 36.

(Наступний номер Mono 
дого комунара» вийде 
а п’ятницю, 11 травня).

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На укралнеком языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 

четвер 
1 суботу.

316050, МСП.
м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36.

відділ листів і масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді — 
2-46-87; відділ комсомольського життл, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо-

— 2-56-65; нічнз редакція —

Друкарня імені Г. М. ДнмитрозіГ’ 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України.
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

БК 31021. Обсяг 0,5 друк. нрк. Індекс 61197. Зам. № 231. Типаж 56 500.


	2626-1p
	2626-2p
	2626-3p
	2626-4p

