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ЛЕНІНСЬКІЙ 
шинстнчній спілці 
молоді УКРЙЇНИ

Центральний Комітет Компартії України гаряче і 
сердечно поздоров.т іє комсомольців, усіх ]сн<ік<н і дівчат 
республіки а 60-річчлм Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України і бажає далі,тих успіхів у праці і на
вчанні, поїшх звершень у виконанні безсмертних запові
тів великого Леніна.

:g -Славний шлях одного з боііовкх загонів ВЛКСМ 
комсомолу України, пройдений під керівництвом Кому
ністичної партії, нерозривно зв’язаний із самовідданою 
боротьбою радянських людей за побудову розвинутого 
еодіа.тістнчіюгб суспільства. У вогні революції і грома
дянської війни, .героїчних буднях перших п'ятирічок, 
безприкладній битві з фашизмом, у роки післявоєнного 
відродження, на і.оссяжннх ді.тішішх просторах, удар
них комсомольських бедор.ах гаптувалось юне покоління 
Країни Рад, формувалася незламна воля молодих бор- 
п.із-.ісііішіін. Батьківщина високо відзначила заслуги 
комсомолу України — на його прапорі три ордени Ра
дянського Союп!

Беззавітна відданість ідеалам Великого Жовтня, спра
ві Комупіспічної пі ртії, активна життєва позиція, мо
ральна чнеіота — ці риси завжди визначали і внзпача- 
юіь обличчя радяпсі кої молоді. Юнаки і дівчата Радян
ської України, як і всієї ьраїїіп, сповнені невичерпного 
ревотю-ціїіиого оч гамі'.му, палкого прагнення неухильно 
їіти і надалі по шляху, осяяному ш меркнучим світлом 
ЛЄІІІЧСІ ких ідей.

Іінніншг покоління молодих будівників комунізму 
дбайливо зберігає революційні, бойові і трудові тради
ції партії і народу, примножує їх у боротьбі за здійс
нення історичних рішень XXV з'їзту КПРС, встияинх 
планів іесяіої п’ятирічки. Сьогодні немає такої ділянки 
господарської і громадської діяльності, де б не внявл т- 

-* лііся допитліівіій розум, г(чш,!ернна спорі ія і працьовн- 
тц'іь юнацтва.

.4 ! Іона Конституція СГСР закріпила й розширила пра
на радянської молоді. Ленінського комсомолу в управ
лінні державними і громадськими справами, розв'язан
ні полігичішх, господарських і соціально-культурних 
завдань, відкрила перед юнаками й дії, із тами ніс ширші 
можливості для всебічного гармонійного розвитку, 
прояву творчої ініціа типи.

Лїі.тьйоїш юнаків і дівчат, тисячі комєомолі.сько-мо- 
лодіжьпх колективів республіки активно включилась у 
всесоюзне соціалістичне змагання під- девізом .«П’ятиріч
ці ефект ивиос і і і якості -- ентузіазм і творчість моло
дих*', .-тали на трудову вахту, присвячену 110-м річішці 
.я дня народження В. І. Леніна. У складі молодіжних 
ударних загонів посланці Радянської України проклада
ють Байкало-Лмурську магістраль, освоюють багатства 
Сибіру і Далекого Сходу, перетворюють Нечорнозем’я.

Важливою справою республіканської комсомольської 
■організації є боротьба за прискорення науково-технічно
го прогресу, ні івпщєіііія ефективності суспільного ви
робництва і якості всієї роботи, шефство над вугільною 

• промисловістю, сферою обслуговування, іншими галузя
ми народного господарства.

Почесний обов’язок комсомолу республіки -г- наполег
ливо й послідовно втілювати в життя ленінський заповіт 
«Учитись комунізму», боротися за здійснення накреслень 
Цінної партії, завдань, висунутих товаришем Л. І. Брсж- 
ЧІІвпм у промові на XVIII з’їзді ВЛКСМ.

Бойовою конкретною справою кожної комсомольської 
організації є посилення політичного, трудового й мо
рального загартування молоді, виховання у неї потягу 
до знань, до оволодіння дссягнсішямії культури, профе
сійною май с.тс р н істю.

І їайважлпвіиіпй обов’язок комсомольських органі та
нін — ростити полум’яних патріотів-іптсрнаціоііалісіів, 
носилки.аги військово-патріотичне виховання молоді, 
принц плювати молодому поколінню почуття історичної 
нідновідальиості за долїо соціалізму, за процвітання та 
безпеку любимої Бітькіїицннк, лміц'цоватн шефські 
зв’язки з воїнами Радянської Армії і Віиськово-Мср- 
гькоро Флоту.

Цеп гральний Комітет Комуністичної партії України 
висловлює тверду глісвиспість у тому, що більш як шсс- 
тимільйошііїй загін комсомолу, всі юнаки й дівчата Ра
діший-ої України ще тісніше згуртуються навколо рід
ниш Комуністичної партії, твердо йтимуть шляхом Лепі- 

шляхом Жовтня, докладуть усіх сил і енергії в ім'я 
торжества ідей комунізму.

Хай живе Ленінська Комуністична Спілка Молоді Ук
раїни — бойовий загін ВЛКСМ!

Слава радянській молоді та її авангардові — Ленін
ському комсомолу! ■ .

Хай жнг.е Ленінська Комуністична партія Радянського 
ллозу — керівна і спрямовуюча сила радянського су

спільства!
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ.

_/

гіч.

Завтра — День 
радянської 

молоді

ВАС ВІТАЄ < ГОРЛИЦЯ» — 
БУДИНКУ КУЛЬТУРИ.

самодіяльний ансамбль пісні і танцю кіровоградського головного і
Фото В. ГРИБА.

ВІСЬ РАДЯНСЬКИЙ Н1РОД, ОДНОСТАЙНО 
ПІДТРИМУЮЧИ ПОЛІТИКУ МИРУ. ЯКУ ПРОВО 
ДЯТЬ НАША ПАРТІЯ І РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА, 
ПОЗИТИВНО ОЦІНЮЄ РЕЗУЛЬТАТИ. ДОСЯГНУТІ 
В ХОДІ ВІДЕНСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС, ГОЛОВИ ПРЕЗИДІЇ ВЕР
ХОВНОЇ РАДИ СРСР Л. І. БРЕЖНЄВА З ПРЕЗИ
ДЕНТОМ США ДЖ. КАРТЕРОМ.

ВАЖЛИВИЙ КРОК
У своїй віденській про

мові під час обіду на 
честь Президента США 
Дж. Картера Леонід Ілліч 
Брежнев зазначив: «У від
носинах з Америкою, як і 
з іншими державами, ми 
хотіли . 6 більшого. Ми хо
тіли б справді добросу
сідських відносин — здо
рових, міцних, таких, що 
виключали 6 можливість 
воєнних конфліктів. Для 
цього ми готові провести

велику роботу по збли
женню наших народів».

Справедливі, пророчі 
слова сказано під час пе
реговорів у Відні, на яких 
стояли важливі питання 
радянсько - американських 
відносин і деякі проблеми 
міжнародної обстановки, 
питання потепління сто
сунків і політики між Схо
дом і Заходом.

Мені, як учасникові Ве
ликої Вітчизняної війни,

ветеранові виробництва, 
не раз доводилось бути 
свідком загострення між
народної обстановки, 
прагнення прогресивних 
сил до зміцнення безпеки 
і прагнення мілітаристів 
розв’язати нову війну. І 
голос прогресивного люд
ства завжди перемагав.

Разом з усіма робітни
ками нашої фабрики я 
щиро вітаю підписання ра
дянсько - американських 
документів у Відні. Адже 
укладення Договору
ОСО-2 — великий крок 
уперед на шляху загаль
ного оздоровлення радян- 
сько-амеоиканських від
носин, а значить, і всього 
міжнародного клімату.

Г. ЗБОТАНОВ, 
начальник цеху кому
ністичної праці № 5 
Кіровоградської взут
тєве ї фабрики.

За успіхи у виконанні 
завдань господарського й 
культурного будівництва 
та активну роботу серед 
молоді Указом Президії 
Верховної Ради Україн
ської РСР нагороджено 
велику групу працівників 
підприємств, установ, ор
ганізацій та комсомоль
ських органів республіки.

ЗАПОРУКА МИРУ
З хвилюванням я стежив за повідом

леннями про хід переговорів між Гене
ральним секретарем ЦК КПРС, Головг « 
Президії Верховної Р<-ди СРСР Л. І. Бреж 
нсвим і Президентом США Дж. Картером.

Договір про обмеження стратегічних 
озброєнь, унладений між Радянським 
Союзом і Сполученими Штатами Амер,-- 

ни, мас величезне значення не тільки для 
двох держав, а й для всього світу.

Я — льотчин. І мсс призначення — 
служити людям. Літаки не повинні підні
мати в небо смертоносний вантаж — не

хай вони піднімають на своїх нрилах ді
тей, хай ті бачать велич і красу планети 
Земля.

Нещодавно кожний екіпаж нашего 
авіапідпрнемства зробив свій внесок до 
фонду миру А мир потрібний усім. І то
му я цілком схвалюю підписаний під час 
радянсько-американських переговорів 
Договір ОСО-2. Адже мирне розв'язання 
багатьох міжнародних питань і припи
нення гонки озброєнь стануть запорукою 
відвернення НОВОЇ СВІТОВОЇ війни.

О. ЛИТВИН, 
командир літака АН-2.

м. Кіровоград.

По Кіровоградській об
ласті:

Качан Раїсу Володими
рівну, штукатура комбіна
ту «Кіровоградважбуд» — 
Почесною грамотою Пре
зидії Верховної Ради 
УРСР.

Гетьманенка Сергія Пан- 
телійовича, бригадира 
колгоспу імені Жданова 
Кіровоградського райо
ну — Грамотою Президії 
Верховної Ради УРСР.
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КОРЧАГІНЦ! 70-Х РОКІВ, УСЯ МОЛОДЬ ОРДЕНО

НОСНОЇ КІРОВОГРАДЩИНИ ДЕМОНСТРУЮТЬ ЗРАЗКИ 

УДАРНОЇ ПРАЦІ, СТАВШИ НА ТРУДОВУ ВАХТУ НА 

ЧЕСТЬ 60-РІЧЧЯ ЛКСМУ. ШИРИТЬСЯ СОЦІАЛІСТИЧНЕ 

ЗМАГАННЯ ПІД ДЕВІЗОМ «П’ЯТИРІЧЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ 

І ЯКОСТІ — ЕНТУЗІАЗМ І ТВОРЧІСТЬ МОЛОДИХ!»

ТІЛЬКИ ВИСОКОЯКІСНО
11а розширену зону обслугопуиаіїня 

Оі.н.іис року тому перейшов на.тадч’.ік 
механоскладальною цеху № 1 заво
ду «Червона зірка», молодий 
комуніст Віктор Вовкожа. Замість чопі- 
рі.ух верстатів піп устигає обслуговувані 
вдвоє більше. Робота його заслуговує 
найвищої оцінки Адже на закріплених 

:-а ним автоматах робітники вііготон.іч- 
ютьтільки високоякісні деталі до машин.

Творчий відхід до роботи, запозичен
ня досвіду передовиків привели Віктора 
Вовкожу до трудової перемоги. Він о I- 
ішм із перших у цеху виконав особис у 
п’ятирічку. Ніші труди і вся в рахунок 
1981 року.

Ударною працею молодий робітник за
воював і авторитет у колективі. Кому- 
і їсти обрали Вовкожу нарігру портом. 
Нартгрупа, очолювана ним, — одна з 
найактивніших у цеху.

А. КЛИМЧУК.

ЗУСТРІЧАЮТЬ НОВОРІЧЧЯ України. Тож 26 червня у 
нас буде подвійне сая-

На ударну вахту Тижня 
миру заступила наша ком
сомольсько - молодіжна 
бригада імені 60-річчя 
8ЛКСМ. З хорошим на
строєм вийшли я і мої то
вариші на зміну. Від еко
номістів дізналися, що на

передодні ювілею комсо
молу України завершимо 
виконання плану чотирьох 
років п’ятирічки. Здійсни
лася наша колективна за
думка — бригадою вико
нати завдання чотирьох 
років до 60-річчя ЛКСМ

то — ювілей ко/лсомолу 
республіки і Новий рік на 
робочому календарі.

Л. БЕЦ, 
грулкомсорг.

Олександрійська фабрика 
діаграмних паперів.

КРАЩА ЗА ПРОФЕСІЄЮ
Соціалістичні зобов я-

зання на честь ювілею 
Ленінського комсомолу 
України першою в Зна- 
м'яиській пересувній ме
ханізованій колоні № 133 
виконала молодіжна
бригада будівельників Зо-

лодимира Івановича (ва-
нсва.

Працюючи за методом 
бригадного підряду, за
стосовуючи рух суміжни
ків, колектив щоденні 
завдання виконує на 150 і 
більше процентів.

Члени бригади працю
ють без жодного відстаю
чого поруч. Усі вони в ко
лоні — кращі за профе
сією.

в. ЧУЖИМИ, 
працівник знам’янськоі 
міськрайонної газети 
«Серп і Молот».

Краший молодий комбайнер респуб
ліки Андрій Трюхай з радгоспу «!ія- 
тнхатський» ІІегріиеького району зу
стрічає День радянської молоді в пов
ній готовності до боротьби за хліб-»9. 
Свого «Колоса» вій дбайливо полаго
див, перевірив якість роботи всіх вуз
лів.

Доярів-чоловікіз у нашій області 
трохи менше, ніж жінок-мехаїїізаторів. 
Але якщо серед трактористок часом не 
відразу виділиш пайвправнішу, най- 
сгарашіішу, то в тваринництві це знач-

по простіше — тут про ставлення до 
робо і и свідчать ма тої чи прирости жи
вої ваги. Так от, до відома читачів: то
рік Олексій Буша з колгоспу «Друж
ба» Олексапдрівського району побив 
усі рекорди чоловіків-доярів — він 
одержав по 4394 кілограми молока від 
кожної корови своєї групи.

Олексій зобов’язався особистий п’я
тирічний план виконати до 110-ї річни
ці з дня народження Б. І. Леніна. Вій 
надоїть від кожної корови чо 4500 кі
лограмів .молока.

На знімках: А. Трюхан (зліва) 
та О. Буша.

Фото л. ПАЛІНЬ.

ОСТ»

ВІДКОЛИ електровози ВЛ-60 замінили 
на потужніші — 8Л-80 т, навряд чи 

знайдеться така машина, на якій би не до
велося працюаати Олександрові Удоду. 
Отож, знаючи переваги одних і недоліки 
інших, він одразу стурбувався, діставши 
завдання вести великоваговий на Миро- 
нівку. Хотів було відповісти, що саме 
цей електровоз не потягне, та глянув на 
спокійне обличчя свого помічника М і(. 
Кпадницького — і згодився. Бо якщо 
Кирилович, досвідчений залізничник, не 
бачить підстав для хвилювання, то Саш
ко повинен бути абсолютно спокійним. - 

Вони давно звикли розуміти один од
ного з піеслоаа. Часто для переконання 
вистачає навіть погляду. Років зо два ю- 
му, коли помічник захворів, Сашко мано 
єе після кожного рейсу провідував 
його, годинами сидів біля ліжка хворо
го. Домашні аж чудувалися з такої при- 
э язаності, хоча знали вдачу залізнични
ків’ майже кожен з них нізащо не хоче 
розлучатися зі своїм машиністом чи по
мічником. Вони, як правило, й зільний 
час проводять разом, чи дружать сім’я
ми. Ці риси формує професія.

Було вже близько півночі. Лишилася 
серед Чорного лісу поцяткована різно
колірними вогнями грімкотлива Зна
м’янка, задрімало в нічній тиші село во
дяне. А перед станцією Цибулеве — 
червоне око світлофора: «Чекай, хлоп
че, охолонь. Дай іншим проїхати».

Сашко задивився в зоряне небо, замрі
явся. Це ж укотре веде він ешелон цією 
«чавункою»? Важко підрахувати, бо вже 
понад дев'ять років працює локомотив- 
ником. А знайомство із залізницею від
булося значно раніше. Ще в дитинстві 

їздив з батьком у недалекі рейси. В до
розі й вирішив тоді йти з жиня бать
ковою стежкою...

І поки червоне око світлофора вперто 
ллє своє світло праворуч, уява мчить 
Сашу в ті далекі часи, коли в Знам’янці 
ще не було залізниці. Ось прапрадід

Поїзди
Олександра
Удода

Адам погейкує на худих сірих волів, 
краючи дерев'яною сохою невеличку 
свою нивку.

Чомусь згадав розповідь діда про 
прадіда Андрія, який, втративши надію 
на хліборобське щастя на своїй нещед- 
рій нивці, подався шукати свого щастя 
на-«чавунці ■>. Так хочеться уявити образ 
свого далекого предка, але перед очи
ма знову й знову г.остає могутня постать 
діда Тита біля паровоза легендарного 
бронепоїзда імені лейтенанта Шмідіа.

Сашко чомусь завжди уявляє його не та
ким, як тепер, у свої мало не сто років, 
а таким, яким був у роки громадянської. 
Вусатий кремезняк соромливо усміхає
ться до милої русявої дівчини --- сестри
милосердя з їхнього бронепоїзда, своєї 
коханої. Загинула вона в бою зовсім 
юною...
ЕАГА1О розповідав дід... Про перший 
~ після громадянської Першотравень, 
коли йшли вони, знам янські залізнични
ки, бідняки-лролеіарі, колоною неши
рокою центральною вулицею і на всі 
груди співали:

Наш паровоз, вперед лети — 
В комуні чам зупинка.
Нема в нас іншого путі,
З руках у нас гвинтівка!

А ось постає дід перед очима геть за
журений — почалася Велика Вітчизняна 
пінна. Йому доручили вести ешелон в 
Омс»к. Забрав із собою дружину і п'ят
надцятирічною сина. Дід зюдом б їв 
фашистів на фронтах Великої Вітчизня
ної, дійшов до Берліна. Батько повер
нувся в рідну Знам'янку після її визво
лення. Тит Андрійович 43 роки водив 
поїзди, Володимир Титович — 36, нині 
на пенсії, почесний залізничник. Дід — 
кавалер ордена Леніна та інших урядо
вих нагород, у батька теж святковий під
жак в орденах і медалях. Он який у них 
рід!

Згадав, як батько їздив з ним у рейси, 
як Сашко тільки-но одержав посвід
чення машиніста й був на «обкатці». Во
лодимир Титович до кожного руху сина 
приглядався й не раз повторював: здо
бути славу класного машиніста треба з 
молодих років. Добра справа початок. 

Сильна суперниця у грулкомсорга пер
шої молочнотоварної ферми колгоспу 
«Перше травня» Маловисківського району 
Валентини Єпішевої — грулкомсорг МТФ 
N° 2 Залентина Махно. В першому кварталі 
єона перемогпа Валентину, надоївши по 
1100 кілограмів молока, У другому здобут
ки дівчат майже однакові. Більше того, 
піврічне завдання по надоях від корони 
обидві ферми виконали раніше строку

•
«■ день -республікащ І.ЧО1 о комсомольсько- 

молодіжного суботвика, присвяченого 60- 
річчю ЛКСМ України,- молодий міпіпнісг 
Зпам’янськсго локомотивного депо Василі. 
Десятников провів великоваговий ешелон 
на зекономленій електроенергії.

Улітку з кожним днем збільшується об
сяг ван і ажоперснезепі. - - надходять с різні 
куточки країни добрива," сільськоїоп’ид.тр- 
ські малинні... Незабаром піде в державні 
засіки х.тіб нового вр< жато. Зросте нап.нііа- 
жения па залізницю. І молоді локомоїнвнц- 
і и Знам япкп, а з ними й Василь Десятни
ков, поведуть ве.тііковаї ові состави.

На знімках: грулкомсорг МТФ № 1 
колгоспу «Перше травня» В. Єпішева (злі
ва) та машиніст В. Десятников.

Фото Л. ЛАПІНЬ.

А потім уже професійна гордість не 
дозволить допускати брак у роботі.

Нараз червоне око світлофора погас
ло. Велет-електровоз знову рушив у 
путь. Через дві години були з Миронів- 
ці. Перед зворотним рейсом відпочива
ли в бригадному будинку, Кладницький 
відразу поринув у сон — роки беруть 
своє. А Сашко ще довго не міг заснути. 
Тепер на думці були товариші^ колеги, 
рік проїздив помічником у Василя Сте
пановича Шуліки. Серйозний, статечний 
чоловік. Мов батько, розповідав йому 
про всі секрети професії. А до Баси >я 
Федоровича Ананьева, життєрадісного, 
широго в стосунках з товаришами,. 
Саша й нині інколи звертається по допо
могу. Або хіба забудуться йому ті роки, 
що проїздив з першим своїм помічник- 
ком Вячеславом Ковальовим! >
Щ ИНІ Олександр Удод — громадський

■ машинісг-інструктор Десять локо
мотивних бригад за ним закріплено. За 
кожну несе відповідальність — і як ін
структор, і як комуніст.

Може, сьогодні, в день свята молоді, 
Олександр Удод, його ровесники Олек
сандр Черкай, Михайло Дмитренко, 
Олександр Гусєв, Валентин Сітарський 
ведуть чергові великовагові ешелони. 
Може відпочивають, бавлять дітей. Але 
де б вони не були — думками еони на 
лінії. То їхня життєва дорога. А сотні 
тонн надпланово перевезених ванта
жів — вияв щоденної творчості й глибо
кого розуміння своєї ролі молодого 
господаря сталевих магістралей.

Р. МАРЧЕНКО.
м. Знам'янка.

СТАРТУЄ/ 
АВТОПРОБІГ

Завтра в Олександрії стартує автопро
біг, Чр’ІСИЯЧСВІІй 60-рІЧЧІО комсомолу Ук
раїни. Ного маршрут проляже через де- | 
в іггь районів області, зокрема, через село 
Красногірку Голованінськогс району, де в 
роки війни боролися ві (важні підпільнії- 
кн-спартаківці. .Учасники автопробігу — 
ветерани комсомолу, молоді гвардійці де
сятої п’ятирічки, лектори, учасники хуг 
дожпьої самодіяльності, молоді пости Кі- ‘ 
ровоградшиїїн — зустрінуться з трудівни
ками полів, ферм, Для мешканців сіл і ра
йонних центрів вони в і.іінтов} па ги.м; ( 
бесіди, концерти художньої самодіяльнос
ті. т.торчі зустрічі.

Мета автопробй у — широка пропаганда 
історії комсомолу України, ного нанкра- . 
ЩЙЖ традицій.

Б. РЕВЧУН.
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ЙОМУ — СЛОВО.

ВІНЦІВ 
«АКИ ІО- 

КІРОВО4 РАД. 
ІІІСТІШ ІУ

1

| ЦЬОГО літа МИ, як і 
торік, усі разом. Два 

навчальних 
продовжили

детектив, 
стоїть 
потом

напружених 
семестри 
третім, трудовим, без яко
го життя студентське про
сто немислиме. На зміну 
аудиторіям прийшов буді
вельний майданчик тут, у 
колгоспі «Іскра» Новго- 
родківського району.

Нам доручили ставити 
об єкти дуже важливі; са
нітарний пропускник на 
тваринницькому комплек
сі та спарене силососхо
вище. Розуміємо, яке ве- 

значення мають во
ни, адже вчасне введення 
їх у дію дасть господар
ству можливість 
розв’язувати 
збільшення 
молока.

Починали будуеати, як 
кажуть, з нуля: самі рили 
траншеї, закладали фун
дамент, а тепер муруємо 
стіни.

Загін, довго не мудрую
чи, назвали просто й зро
зуміло: «Моноліт-79». Чо
му саме так? Бо двадцять 
шість міцних, сильних, во
льових хлопців — це один 
дружний, згуртований ко
лектив.

Для багатьох із нас літо 
а робочій спецівці не пер
ше. Золодя Шепелюк, Ми
кола Білоус, Юрко Несте
ренко, Анатолій Дзеркаль 
у свої символічні студза- 

^Сгонівські трудові книжки 
^зробили другий запис.

“и вищі.
!*■ линв

успішно 
питання 

виробництва

Звичайно, на час літніх 
канікул ми могли б роз'ї
хатись по домівках. Поси
діти з вудочкою біля став
ка чи річки, провідати ро
дичів, почитати не підруч
ник з опору матеріалів, а 
захоплюючий
Іноді, коли спека 
неймовірна, коли 
заливає чоло, а руки і но
ги сіають неслухняними, 
питаєш хлопців:' «Що, 
важко? Може, додому?» А 
вони лише подивляться на 
мене здивовано і мовчки 
продовжують робити своє.

Будзагін—єдиний друж
ний колектив, у якому і 
робота і відпочинок при
носять велике задоволен
ня, радість. Це дружба, 
котра зігріває всіх, вселяє 
надію назль у найважчі 
хвилини.

Якось приїжджає до нас 
Микола Семенович Бон
даренко, голова правління 
Новгородківського між
колгоспбуду і каже: «Ви
ручайте, хлопці. На стан
цію Куцівка тринадцять 
вагонів піску прийшло. 
Розвантажити їх терміно
во треба, а людей нема-». 
Ну як тут не допомогти! 
Відразу знайшлися доб
ровольці — Олександр 
Кушнірсв, Валерій Труба- 
чов, Олександр Борщен- 
ко, Петро Стаценко... За 
кілька годин дев’ять ваго
нів було розвантажено.

На будівництві тварин
ницького комплексу має
мо освоїти 51 тисячу кар
бованців На сьогодні ро
біт виконано більш як на 
10 тисяч. Хоча за догово
ром основна наша робота 
в колгоспі «Іскра», та ми 
думаємо відшукати ре
зерви, щоб допомогти су
сідньому господарству 
імені Ульянова цьоїо ж 
району, відремонтувати

Новоандріївську восьми
річну школу.

Як і • студентському 
гуртожитку, любимо до
сидіти з гітарою, поспе
речатися про все на світі. 
Але якось так виходить, 
що і гітара, і нічні супе
речки, і проблеми сучас
ного машинобудування 
(адже ми — майбутні ін
женери) здаються лише 
додатком до фізичної 
праці. Вона — наш голов
ний арбітр.

Не працею єдиною жи
вемо в загоні. Цікавий, 
активний відпочинок—за
порука наступного про
дуктивного трудового 
дня. Недарма ж кажуть, 
що боєць СБЗ — універ
сал: він столяр і лектор, 
шляховик і спортсмен, му
ляр і артист... Отак і в на
шому «Моноліті». Треба з 
лекцією виступити перед 
жителями Новоандріівки 
— будь ласка. Лекторська 
група на чолі з Олександ
ром Кушнірозим має ши
року тематику виступів і 
завжди готова до дії. А 
співаків і музикантів у нас 
не перелічити. Коли зби
раємось увечері всі ра
зом тоді пісня—невід єм
ний компонент нашого 
відпочинку. Лунають . і 
«Несе Галя воду», і «Ой 
чий то КІНЬ СТОЇТЬ!», і 
«Гренада»...

Осінь прийде швидко. 
І ми знову повернемось 
до інституту. У нас появ
ляться нові турботи, нові 
справи, якими таке бага
те студентське життя. Ми 
знову ходитимемо на лек
ції, готуватимемось до 
колоквіумів і семінаріз, 
писатимемо контрольні, 
виконуватимемо безліч 
громадських доручень. Та 
коли випаде хвилина, ко
жен із нас замислиться, 
згадає і поведе розгдозу 
про те, що віднині і зав
жди житиме а ЙОГО ПІМ Я- _ 
ті. І якими б справами не 
займались ми, якими б 
турботами не були закло
потані, ми ніколи не забу
ватимемо свій «Моноліт- 
79».

І БОРОТЬБІ

Ті
І. РАКША, 

комісар студзагоиу 
«Моноліт-79» Кірово
градського Інституту 
сільськогосподарсько
го машинобудування.

У ЖИТТІ

До славного ювілею ком
сомолу України радимо 
прочитати:

ХХИ1 з’їзд ЛКСМУ. Доку
менти і матеріали. К.. «Мо
лодь-. 1978. 480 стор.

Відкривши ЩО кишу, 
юний чнтач побуває u Ки
ївському палаці «Україна-, 
де працював ХХНІ з їзд 
комсомолу республіки. На 
з’їзд прибули кращі по
сланці комсомольських ор
ганізацій УРСР. Воші ра
портували з’їздові Про Тру
дові подвиги своїх органі
зацій.

Сторінки видання розка
жуть про славні звершен- 

укр
"та про 

бутив.
«Молода гвардія». Доі.у- 

LHHTH і спогади. Донецьк, 
1977. 3G0 стор.

Це—п'яте видання збір
ника документів «Молодої 
гвардії». Б нього ввійшли 
нові, знайдені останнім ча
сом документи. Доповнено 
раніше мало вивиеііі сто
рінки з -історії Красіюдон- 
ського підпілля, значно 
розширено біографічні 
рядки про героїв іодоі 
гвардії».

Кожнії’!, хто прочитає 
книгу, знайде’в ній багато 
нового, цікавого з життя 
•юних патріотів, що вияви- 

справжній героїзм у — ненависними

:*W

ЦА1ЛЛКУ вбили і вже мертвій від
рубали сокирок» голову...

Мати бачила все. Маги вдруге поси
віла від того. Мати пішла ік» селах. 
Мати просила у людей не хліба, не со
лі, не води, мати просила одної» — 
відомстити бандитам.

Другим був секретар. З ним Хмара 
поча» делікатну розмову:

— Ми знаємо, що ти хворий. А жити 
ж кожному хочеться хоч день, хоч два. 
Скажи, комсомольський секретарю, то
варишу Петро, ш.о це не так?

.— Гак, Павле І'рохіїмовнчу.
— і ги мене знаєш?
— Ви — вилитий батько. Л від бать- • 

ка я маю пам'ятку — туберкульоз,
— Як це?
— Кіш. восени провалився, коли во

да замерзала. А батько ваш мене, най
мита, хлопчика, вилами погнав рятува
ти коня. Коня врятував, а я з того ча
су кров'ю харкаю...

— За батька, комсомольський секре
тарю, я пе відповідаю. Я за себе... Не 
піднімається на тебе рука. Хто ж стрі
ляє в лежачого? У тебе е напір, чорни
ло? Папіппп своєю рукою, що прокли
каєш Радянську владу, Леніна, що ба
жаєш їм одного — погибелі! і — живи!

Важко вставати. Дуже важко. Проте 
підвівся.

— Звідки у тебе, проклятий бандю
го, появилась надія, що я відречуся від 
нашого Леніна, від моєї Радянської 
влади, від моєї комсомолії?

І Іосміхпувся Хмара:
— Немає надії. Помилився я. Шко

да, що батько не пустив тебе під 
кригу!

Вистрілив. Наказав своїм випести 
вбитого і повіси ги перед хатою на 
вишні.

— Тут, отамане, й Ленін ііа столі. 
Ось книжечка.

— Почепіть йому па грудні
Ходити но селу. Снятий бородань 

водив від хані до хати. Вбили вісь
мох.

Впіймали її дев’ятого. Вірніше, ІіС 
впіймали, а знайшли па сіні в одній 
гіолотидійй білизні, спав. Ударили но
гою в груди. Хмара наказав:

— Не поспішайте' Цього в ліс. До 
ЕОгншца. Перед сніданком потішимось. 
Вогнем припечемо. Примусимо співа
ти. Люблю, nO.Hl вони, підсмажені, СНІ; 
вають; «Будьонпий — паш брачішка»!

Зграя верталася в ліс. Сіівшї святий 
бородань розчинився в темряві. Все 
прийшло так, як задумали. Одним ли
шився невдоволенні Хмара: ніхто не 
просив пощади. З тих восьми. Може, 
цей, дев'аїшї, упаде на коліна?

Сіепан ішов' оточенні бандитами. 
Мабуть, і вони втомилися, брели мовч
ки. Степан нічого не знав про долю 
товаришів) але догадувався, що їх 
повбивали. Ледь починало свіїань 
Спустились в ярих. Вій їсть заріс вер
бами. Сїеиі'Н і.іянув на зорі, одна не
наче шепну .а йому: вкнан! Щосили 
штовхнув одною бандита, підставив 
йогу другому — і вперед, у верби. За 
Цим — крик, постріли. Біг, ЯК ВІіЄр. 
Три верби. Криниця. Та, ню часто пив 
з неї во ту. Вскочив, міцно вчеипься за 
цямриий. А вгорі гасав, божеволів у 
стрілянині луг. Мов несамовитий кри
чав Хмара. Потупотіли, побігли в поле, 
на узгір’я — там промчав переляка
ний звір, що спочивав на краю левад. 
А вони прийняли йото за людину. Сте
пан піднявся, вискочив на землю і, при
гинаючись, подався до ставу. •

7.

Через день до голови повітовою 
ЧК І убіна на прийом прийшов хуг. 
дор.тяшій чорнявий хлопець.

— Хто ти, козаче?
— Яз Іванівкп. Той, дев’ятий, Слеч ' 

пцн.
— А-а. Тепер знаю. Що т» хотів?
— Прийшов но дозвіл.
— Який?
— Дай ге мені зброю, і я вб’ю Задри» 

гайла.
— Того, що Хмарою зветься?

•— Атож...
— Ти. хлопче, чув, що таке роман«’ 

ТИКИ?
- Ні. ,
— Шкода. Хмара нам живий поіпЬ 

беп І ми візьмемо його живим... і
Але' Хмара встиг накоїти чимало ли

ха. ьііі умів замітати сліди. Сьогодні 
вій у Знай япськпх лісах, завтра біли 
1 Іовоархапге.'п>ськгТ, а па третій день як 
у воду впаде. Звіром кружляв навкО.-ю 
комуни «Комсомолець України», виби-

Микола СТОЯ II

БАЛАДА 
ПРО

ДЕВ’ЯТЬОХ
рав хьилнпу, щоб капаєш/ повторити 
Іванівську історію. 1 мало сам пе по
пав у пастку чекістів. Як завжди, вря
тували куркулі. Банда розсипалася, 
щоб зібратись у Каппапівському лісі. 
Вії: з и ятьма озброєними головоріза
ми залетів у Аїежирічку. В крамній ха
тині світилося. Вечорниці?-Чи ще одна 
хат а-ш-галі.ня? Рвонув двері. Хлопці і 
дівчата. А за столом — так і є — один

юнії?; патріотів, що вияви-_ _ «-і» »-»nV-tT-.T V 
боротьбі 
ворогами.

з

О. ШУГАЄВД, 
завідуюча бібліогра
фічним відділом об
ласної дитячої бібліо
теки імені А. П. Гай
дара.

завідуюча

Молода комуністка Любов Горобець працює техні
ком відділу збуту Олександрійської фабрики діаграм
них паперів. Вона вдало поєднує основну роботу з ка
вчанням. громадсьною діяльністю. Вже протягом 
тоьох років очо-иована Любою фабрична санітарна 
дружина посідає друге місце серед колективів Олек
сандрії. Люба активно виконує обов’язки члена фаб
ричного комітету профспілки. .

На знімку: технік відділу збуту фабрики Любив 
ГОРОБЕЦЬ. фото д БУдуЛАТЬЄВд.

6.
Нема... Є вісім домовин. Пливуть во

ни на людських руках над майданом, 
пливуть вулицями, і пелюстки вишне
вого цвіту лягають на червоний кумач, 
па їхні суворі обличчя.

11а похорон прибули тисячі людей — 
з Триліс, із Медаедівкн, з Олександрії, 

"з Кам’янки, Чигирина, з Єлисавстграда, 
із сіл І Іовомнргородшіпш... Цунаюіі. 
скорботні звуки траурною маршу. 
Промовець ЗМІНЮЄ промовця. В кожно
му слові — і любов, і іііів. Піднімає
ться Іі м;ші — надлюдьми, над світом:

— Одного прошу-вас. Знайдіть Хма
ру. Якомога швидше. Щоб .менше лило- 
ся сліз людських і.а землі...

Поруч неї став хлопчина, Пе вмів 
він казати промов, не пзвчипся, він із 
тих, хто вчора був у хатині Петра, не
сміливий, веснянкуватий хлопчина:

— Вбили наших комсомольців. Сьо- 
гр.тпі зібралося нас, іваиіпсіжпх хлоп
ців і дівчат, двадцятеро. Ми всі не
письменні, у наймах немає часу вчити
ся Не вміємо ми писати. Але, товари
ші, прийміть нас до комсомолу! Бан
дити казали, що вже не буде комсомо
лу в Іванівні, а ми кажемо: є комсо
мол?

дівчата. А за столом — так і 
із газетою...

Стена» читав хлопцям і 
радісне повідомлення: Ленін 
дині читати, навчився 
рукою!

Хмара сгушш у кімнату і в напруже- 
ніїї тиші спитав:

— Комсомольці?
Мовчали. ч
>— Всіх повішаю.
Наперед внечушш Степан.
Хмара пізнав ното:
— Ти?! • 1
— Я з Іванівки. Мене вбивай іщо 

раз, а їх не чіпай!
— Зв’язати! І — з памп! >Кн.ч;і вию» 

таемо, щоб усе розповів. (
У хату влетів (полотнілий бандит: і 
— Батечку! Ми оточені! і
За.-рш а.іілз внхенип револьвер, обер« 

путч до Степана. Вистрілив, колі: мінс 
ним і хлопцем метнулася дівчини. 
Вдруге впсїріліг.п не встиг.

Не чекісти, по чсрноіібармійці — се
ляни в сіряках, у иолоїшпіках при і не* 
iij.il: його вилами до стіни.

Він випустив з рук револьвер, за
хрипів:

— Мужичмі, що сн робите? Па кого 
руку підіймаєте?

ГІоіо вже в’язали, міцно, надійно.
— Мужички, відпустіть! Усьоіо дам 

— матерії, одежі, золота!
— !!с треба нам твою; іроде, зо

ло г.з!..
Торохтіла підвода. Хтось питав у го

лові! сільради:
— Куди його?
— У Ііовомпрсород. А тоді в повіт, у 

ЧК. Щоб судили народним судом...
Ні діюпіиз, ні Степан, па щастя, не 

були поранені. Хатину знову заповни}- 
ла молодь Лишилося багато й иіх — 
з вилами, сокирами, кїкамр, Однії 
них, високий дядько, перепитував, 
паліоіочп цигарку:

— То що. дітки, Ленінові краще?
— Краще, дядьку! Ленін, дядьку, 

чав ходити, читати, навчився ннс 
лівою рукою! — радо переказуй 
дівчина, мов сама побувала в Моє

А хлопці оточили Степана, пе випус
кали зі свого кола, розпитуючії, що ж 
треба для чого, щоб записатися в ком
сомол.1..

Ішла весна 1923 року. І в цвітінні са
дів, у шумовинні поля, в синіх вітрах 
дзвеніло н колихалося над світом:

— Є комсомол!

дівчатам 
кочан хо< 

(fUCilHf ЛІНОЮ

І.
за

(Закінчення. Поч. в «Молодому 
комунарі» за 19 червня).

с. Панчеве 
Ноаомиргородськпго району.



МОЛОДИЙ КОМУНАР“4 с тор

X» і; і '11111 uw ■ ж: fffiff цб.

Фото В. ГРАНА
«."UTW Ч*Ть1

Йшли вени через вогненну віхолу, 
ПЛО-іЄ в плече — росіяни і українці, бі
лоруси і вірмени — сини країни, яка 
закиди прагнула миру. Але лютий во
рог засіхнув на нашу землю. І на її за
хист піднялися мільйони радянських 
людей. Далеко в:д рідного дому падали 
солдати, визволяючи від німецько-фа
шистських загарбників місто і село сво
го побратима...

Тут, у МирОЧІВЦІ, що в Свіїловодсько-

му районі, смертю хоробрих загинули 
322 воіни-визвопнтелі. Пам’ять про них 
вічно житиме в серцях вдячних стенів- 
чан. У центрі села еисочить обеліск Сла
ви. Йдуть сюди сини і внуки колишніх 
фронтовиків, ідуть ветерани війни. І зга
дують їх поіменно — наших дорогих і 
незабутніх героїв.

На Знімну, обеліск Слави в Миро- 
нівці.

• ■: у :’•> • •
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Ой, Днепре. Днепро, ты широк, могуч, 
Над тобой летят журавли.
Ты увидел бой, богатырь-река, —• 
Мы в атаку шли под горой...

ДАВНО над берегами Дніпра відгримі
лії З.’І.ІІПШМ доще.м чорні ночі війни. 

Відшуміли тали ми водії .м: і шила моло
дість, зарубцюва.шсь раші, по.снїлли на
ші голови, баї.-лі.ох побратимів тих 
раж; чх боїв сьогодні з ішші немає. А 
осі, ішм’ять про них, як і пісня про 
Дніпро, постійно жиж? п наших серцях. 
.А псд.’івпо нога знову шн а.іг.іт про гро
зові роки віііип. 1 я взявся за перо.

А -.’іал«' •’.» не так. Пішінші ого року 
Пав л;сш:у школу імені В. О. Сухомлнн- 
ського і.’.Ді.і;. і! иисьмс.і.піжп Українид. 
І'ОСІЇ. Нашими !'(■• ! ГМ!! були нс просто 
III!' І.’і«. ШІІШЧ-ВСІТ р шн Великої ЩіЧІ}.',- 
П'.шої- шіиїй; а мої бойові побратими, ті, 
хто боровея на берегах сивого Славути
ча в грїші ші ґиїшп, чия сод іа-тська до
ля була зв’язана з днями.залпегу і виз
волення кіровоградської землі. І(с Є. А. 
Долматовськіій.’ В. ГЕ Козаченко, Є. М._. 
Доломан. \ '-і. Хорунжий. В. А. Логвн- 
иепке та іііий. Цс ті хто багнетом і і:.е-_ 
ром бив Н\ К1ІІ1ЦІВ, ВИ НЮ 15Н0ЧІІ .наш еге- , 

. повий край вії (|);:ішістсьі:оі нечисті.
Гості о:ш'-йг’мі'.шся з скспо.ч.чі»!«) дер

жавного педаї «"іічногп меморіального 
музею’впд.'ітпого радянського нсдаїтч а, 
СГ.ТЯІІ ..Ш ■ Чіі-олу, зустрілися З Х’ЧНЯ’н!, 

: йо'кла.тп живі квіти до підніжжя пам’ят- 
шіка В. О. Сухомлпнському,

ПІСЛЯ ро-’ч-рому гітлерівців пп Курсыю- 
Орлонській дузі Радянська Апмія зяєр- 

■ • шила літом 14'13 і оку велику наступаЛй- 
ну опора цію по визволенню Радянської 
України. П’ята гвардійська армія Степо
вого фронту під командуванням генера
ла О С ЇКадова. в складі якої була іі на
ша 6-а гвардій«'! і;«і дивізія, переборюючи 
великий опір'фашистів, ііп.та вперед.

Після віп волсп'.і' );)>«'.<тіуна війська 
5-ї гвардій« ької а) мії ста ні готуватися 
до форсуваппя -Дніпра. Пам’ятаю, як ша
лей,тії вітер гнав над рікою свинцеві хма
ри. МРЯ’;ЯВ 7ІОЛОДНІ1Й ДОЩ. ПоіеМНІЛИЙ 
Дніпро грізно ревів і стогнав. Високі хви
лі гнівно бились об крутий берег. Грім 
иапопади не втихав. Бійці готували під- ' 
ручні засоби — дошки дрючки, бочки, 
рибяшпі човпи І все це спускали на во
ду. збивали плоти.

Наш генерал вирішив атакувати воро
га шк.нацЬ" а ні'..іо вночі. Гітлерівці, 
добо« ]ю уміючи стратегічне зиа- 
чснгі.ч Дніпра, спорудили на його ви
сокому стрімкому правому березі доти і 
дзоти, артпозиції, вирили в кілька рядів 
околп. зробили дротяні загородження, 
протитгпкові рови.

Вогненні точки ворога було розставле
но так, їде кулі та снаряди влучали в 
будь-яку піль на підході до ріі.и і на ріці. 
Фашисти були впевнені, що цей рубіж— 
пенрнитугиіпй. Задовго до світанку ми 
були готові до бою. Піч стояла похмура, 
йшов дощ Було холодно Сильний арти- 
лерійсі КО-М.ІИОМЄІ ИИЙ вогонь ворога не 
даві-.в бійцям можливості розпалити вог- 
пищо. погрітися Д< сь там. на тому бере
зі. л .'Жало село Табурище.
*1’11X0 пролуїкі.'ш бойова команда. І всі 
" бійні перших дссаптішх груп баталь
йону Еерідзе взійшли у воду Дніпра. 
Рантом пічну темряву розірвала ворожа 
сигнальна ракета. Гітлерівці побачили 
десант і розлютились. їхні снаряди і мі-

I

нн трощили паші плоти, а вибухова хви
ля перевертала човпи. Підкошені куле
метними чергами та осколками мін і сна
рядів, падали шчні бійні в хо.чо іііу.воду. 
Ворог чиппв опір. У цей час із глибини 
наших шинній зразу ж загрворчлпвіаж- 
кі батгреї резерву І олоинокомап,тушін
ня. Вдарили гвардійські міномеїіі — 
• катюШі •. Над зетш-ою українською рі
кою розносився ГУЛ битві!, він не СГНХП’й 
кілька днів і ночей.

Вс ■ ж. нейпагі.ттючп на шквальні їй во
гонь порога’, днілім найдім човнам і пло
там "далось прорватися крізь повожу 
суцільну стіну з во: що і метале' і ч|8н,;- 
тп остропи из се]." діші Дніпра’і неле.тн- 
і.пя п'ятачок землі ::а правому бере >і. 
Там наші бійці :?а піч глибоко окопалися.

Зажеврів 0Ь;;о:і. Ворог артилг.ріїїйькпм 
ьо'-нем почаг« поливати каші окспи. На
став день — похмурішії, важкий. І знову 
фашисти спрямували на пас сотні тисяч

На \ рок му ж н о ст і
^■-:ЗВа ■

ОН, ДНІПРО, 
ДНІПРО...

мін, артилерійських снарядів, авіабомб, 
насипали наші окопи, змішуючії пісок, 
крон і розтерзані людські тіла в страшке 
місиво. Але ми ір:імалися. Війська про
довжували форсувати Дніпро. В цих боях 
наші воїни ііоказа.'іп високий наступа.и.- 
ііиіі порив, масовий героїзм і вмілий ма
невр. Сипи багатьох народів нашої Багь- 
кіпіцини — росіянин II. і. Мордасов. бі
лорус Н. Я. Савченко, грузин III. II. Го- 
горішві.ті. чуваш Г. Д. Дмптрієв. тата].ни 
III. Ф. Фасахов. українець II. II Попович 
та багато інших — героїчно боролися, 
форсуючи велику українську ріку, вияв 
ключи чудеса сміливості, безприкладної 
хоробрості. А такі командири, як БеріДіе, 
Коноваленко. Лукаш. Жуйко. Васпльов та 
інші, були для бійців І командирів при
кладом мужності І відваги, зразком від
мінного виконання військового обов’язку.

Викопавши важливу бойову операцію 
по форсуванню Дніпра па північ від Кре
менчука, командування фронтом наказа
ло 5-й гвардійській армії переправитись 
через ріку біля села Дсріївкії і зайняти 
ііланд.ірм на тому березі. В друїій поло
вині жовтня гвардійці генерала Жадова 
перейшли в наступ. Тієї ночі мене і стар
инно лейтенанта Жуйка викликав на КП 
командир 20-го полку. При світлі іспан
ця з артилерійської гільзи під вибухи 
міч і снарядів вій пояснив нам бойове, 
завдання. І ми швидко повернулися до 
своїх бійців, щоб на світанку разом з ін
шими батальйонами почати наступ па 
плацдармі.
СІК ТІЛЬКИ посвітлішав схід, загула 
л наша артилерія. Коли артпідготовка 
закінчилась, батальйрпп піднялися в

V.7 червня lift9 pony
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рідна .земле моя, .
У гаях і розбуджених 

бродах, 
сія 
сонячна 

врода, 
стенах,

В самоцвітах
Молода твоя

У привільних
У дніпровських вогнях, 
Постає, мов зоря, твоя 

доля ясна.
У райковій росі, • 
В яблуневій красі, — 
Це для тебе й для мене 

приходить весна. 
Рідна земле моя, 
'Ги даєш мені сопне

і квіти, 
І красу, і любов, 
Щоб я жив добротою 

зігрітий. 
Там, де юні ідуть 
У незвідану пугь, 
Де веселкою в небо мости 

піднялись, 
Ми побачились знов, 
Моя вірна любов, 
Край села, де ми вперше 

зус грілись колись. 
Рідна земле моя, — ’ 
В Подніпров’ї замріяні 

. верби.
Без твоєї снаги 
Я в журбі й самотині 

помер би. 
Свої мрії ясні. 
Свої думп-піспі 
Я тобі віддаю, дорога 

сторона. 
Знаю, пройдуть літа, — 
Молода й золота 
Не померкне ніколи твоя 

далина.

РІДНА ЗЕМЛЕ МОЯ
Слова Д. Луценка.

Пфміґно, бнРЛінО,

Музика П. Майбородн.
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атаку. Але .не пробігли ми й ста мегрір, 
як уцілілі ворожі вогневі точки відкрили 
кинджалі піні 
нас до землі.

— Вперед! 
Жуйко.

ІІораііоппй 
він кинувся па ворога.

— Комуністи і комсомольці, вперед, за 
Батьківщину! — і.пгукнув я. і бійні піш
ли в атаку. ‘Ми ввірвалися у ворожі 
укріплення і гранатами, автоматними 
чертами зшнцувалп кулеметні й міномет
ні обслуги ворога. В цей час із правого 
і лівого флангів пролунало <ура». Це 
іїіп.;!і в атаку сусідні батальйоні!. Ворог 
вІ.’їсзгпив'.
Р ПРАВА і зліва вулиці стоять красиві 

ПС’-.ЗЯЙІ бучішкі! колгоспників, нова 
школа, і.іноіеатр. Будинок культури, лі
карня. Там. за селом.' сгруїн.чмн рядами 
тягнетеся доброті корпусі: тваринниць
ких ферм.

ІІа грудях госпоіарів села виб.інску- 
іогь .золотом'ор.іечії й медалі. Самозід- 

‘ дано, творчо трудяться на колгоспні'* 
і’р.чях ра.іяїіські ліодн, показуючи при
клад комепісі пчїіого ст іі'леііня .зо прані, 
л.\спіх«сі ішкоіп.їочи»ріїНеіпія XXV .з ї 
ду КІІРС.

Ми поклали живі квіти до могили на
ших однополчан — героїв боїв, бойових 
нобр ігнмів. пам’ять про яких нічно жи
тиме в народі. Наче й сь.ого.'іпі чую, лк 
грнмляїь .ззлниПрощального салюту, як 
і в тому І913 році, віддаючи шану загиб
лим. А з центральної площі села, від Бу
динку культури, над широким і новио- 
во.ішім Дніпром ,іді ться пісня йро щас
тя і мир. Пісня, яка прославляє тисячі 
таких славних героїв, як Бсрід.зе, Коно
валенко, Харісов, Мордасов. Савченко, 
Гогорішвілі, Дмлтріє.в. Фасахов. Іі п’с- 
юіч, то віддали жнігя .за пашу велику 
Батьківщину:

Ты увидел бой, богатырь-р_<!на,— 
Мы в атану шли под горой. 
Кто погиб за Днепр — будет жить 

века, 
Коль сражался он, как герой...

• Минуть віки, але людство завжди бе
регтиме влячії}' пам’ять про героїчних 
учасників Великої Вітчизняної війни, 
пам’ять про воїііір.-письмсиників. сміли
вість і хоробрість яких захоплювали пас.

Ми, що лишилися в живих, .згадуючи 
своїх друзіз-одшзполчап. з глибокою по
вагою схиляємо посивілі голови перед 
світлою пам’яттю тих, хто віддав там, у 
дніпровських кручах і в степах України,, 
найдорожче, то є у людніш. — життя за 
любиму Радянську Батьківщину, за май
бутнє свого народу.

Г. НАСТДСЬЄВ, 
ветеран 6-ї гвардійської Кремен- 
чуцько-Знам’янської повітряно-де- 
сантьої дивізії, гвардії капітан за
пасу, директор школи Імені В. О. 
Сухомлинського.

вогонь, і ворог притиснув

Ура! — підвівся комбат

у руку розривною кулею,

ПОНЕДІЛОК,
25 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 -- «Час*.
8.10 -• Гімнастика. 9.05 - Концерт. 9.5(1 

Телефільм для дітей. « Канатоходець;.
10.55 — - X’ світі тварин . По закінч» ни| — 
новини. 1 1.30 ■ Новини. 1 1.50 - - Док. те
лефільм «Майбутню сибірської ниви.-. До 
50-річчя заснування Академії сіль« < ко- 
господарськпх нах к імені В. 1. Леїіішї.
15.10 -- І. Гайдн. Соната ре-мнжор. 15.50 

• Об'єктив». 16.20 — «Наш саД"«. 16..'Ю-2
«По Монголії-. Кін.глрогряма. 17.155 — 
К<,ііц<ч>т російського народного орке« тру 
імені Осипова. 18 00 --- П’ятирічка. РЦс 
четвертий. «Робітничі університети Маг
нітнії». 18.15 ■ -■ «.Сьогодні у « вігі -. 19 00
— Дустріч ІО’ІКОрІВ Т.Ь'іеїТУДІЇ «•Орля » З 
Героєм Радянського Союзу, лі.отчнксгл- 
ркчпобувачем В. К. Коккінпкі. 
В. Чоі;іінх. <ДСІЧ. пригідм 
д> •. Фільм-вистзпа. (21.00 
зяьінчг :іні

/Ц’У'Г \
10.15 -- ■ 
ні мехапі 
10.45 - ■ 
' Добооі о 
15.50 —
16.15 ■ « 
Док. Т" !' 
ТИ". 18.(10 
•ія юпи;;«. Репортаж із Краї нодоисьі ого 
меморіпльного комплексу -Молода іи.ір- 
дія». 18.30 — «Два випуски». 19.00 т
♦ Акт'.а.тьпа ктімера». 10.30 Кіііомсіін.- 
діани -Ведучий В.'Непогнч. 20.25 - ■ «Са- 
іирнчниіі об’нкгиу» 20.50 • -На дсб]іа- 
иіч. діти!-»- 21.00 «Час». 21.35 - Теле
фільм <Як гартувалася сталь». 4 серія. 
По закіїї'и'ііШ -- новишг.

ВІВТОРОК.
26 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8 00 -- -Час.?'. 8 40
— Гімнастика. 9.05 — «Шляхами піонер
ського літа». 9.35 — В. Чеінгих. «Д«гіь 
нпкї.чду день від'їзду». ФІльм-вистива. 
По закінченні • • новини. 14.30 Нови
ни 14.50 -- Док. «Ьі.іьми. 15.5о’л- Концерт 
Державного ансамблю танцю- »Дайлен 
Латніііе.ької РСР. 16.35 -■ Тенефільм для 
дітей «Украли тебш'є. 17.45 - чХлониІ 
справжні». 18.30 — Вірші -- дітям. 10.4.5
— «Сьогодні у світі». 19.10 — «Село: діда 
і проблеми». 19.40 — «Разом • дружна 
сім’я». Музичив програма. 20.10 - - Кіно- 
епопея «Велика Вітчизняна« . Фільм• 15 її.. 
«Від Карпат па Балкани І Відень». 21.00
• «Час*. 21.35 — До Міжнародного року
дитини. «Контрольна для иогіое.тил»-; х 
22.05 — «Сьогодні у світі». 22 20 -•- Сні- І. 
ваг. народна артистка Рі’ФСР Л. Маслсп- 
гінкона. :

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 • Нйі&ІЩ.
10.15 -- Концерт. Присвячений 6(1 1'І"!“ІО 
ЛКСМУ. 12.00 -- «Мода: літо 79«- 1- -”1 - 
«Зустріч з піснею». 16.15 — 
Державної заслуженої хорОЕої 
УРСР «Трембіта:». 17.00 До 
ЛКСМУ. «Сторінки комсомольської 
гпафії». Репортаж із Дніпропетровського 
облесного музею комсомольської слави. 
18.60 — Концерт маіістрів мистецтв Уи- 
ьаїїіи. 18 30 — «Юні господарі землі». 
19.00 — «Аі.'туольпя камера». 19.30 -- До 
60-рі'ічя ЛКСМУ. «(Комсомольська традгі- 
ЦІя». 20.30 — Співає ІО. Богатиков. 20.-15 
-- «Па добпаніч. діти!» 21.00 -• *Час».

• 21.35 - Телефільм «Як гартувалася
сталі.». 5 серія. 22.40 - - Тележуриил 
«Старт». По .’іакіпчсіпїі — новини.

«Орля •» 
■іі.птчііі.» •;

19 16 
день Ііід'ї .
«Час»). По

- «'СЬОГОДНІ V СВІТІ . 
ПРОГРАМА. 10.00 -- Повніш.

• Голосую за професію««. МаііОуг- 
і '••тори сільського господні;« іва. 
«Пародні таланти- 11.15 -V
нам здоров'я*. 11.15 Концерт. Ь.

Мг.'І. фільм «МІЙ рідний КІЖІІ».
< Кицьчпи ді.М" Вистава. 17.-т6і д 
•фільм «їм не бело шіегпа^ун-

Цо 60-річчя ЛКСМУ. < Бе.чс“р-

12. ДО — 
Конце ЦТ? 
канеш 
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