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НАМ НА СПОКІЙ
ЗАВТРА - ДЕНЬ
НАРОДЖЕННЯ
КОМСОМОЛУ
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ПРАВА НЕ ДАНО!

ПРОЛЕТАРІ

ЄДНАЙТЕСЯ!

НОВІ ЛАУРЕАТИ
Напередодні дня народ«
ження комсомолу бюро об
кому ЛКСМ України за
твердило
рішення комісії
по обласній кол-.сомольсь.чій
премії імені Юрія Яновсь
кого. Лауреатами комсо
мольської премії 1980 року
стали:

л НИНІ,, в день народ•А ясенин комсомолу,
ми знову 1 знову звертає
мось до ленінського запо
віту — промови на III
Всеросійському
з’їзді
РКСМ. «Історична промо
ва В, І. Леніна, — говоУ галузі літератури і жур
Срив Леонід Ілліч Брежнєв,
налістики.
— була і залишається
найважливішим докумен
Дмитро
Миколайович
том нашої партії, який ви
КЛЮЄНКО, проректор за
значає її завдання по ви
очного
навчання Кіровсхованню молоді».
дградського державного пе
ТАК, МИ ВЧИМОСЯ
дагогічного інституту імені
КОМУНІЗМУ ПО-ЛЕНІНО. С. Пушкіна, — за по
СЬКИ!
НАЙПЕРШИМ
вість «Хлопці з нашого сеДОКАЗОМ ЦЬОГО Є НА
/лв»;
ША ВІРНІСТЬ
ІДЕА
Людмила Йосипівна ПОГЇ»
ЛАМ ПАРТІЇ,
НАША
ЧУК,
бібліотекар гуртожит
ТРУДОВА СЛАВА, АК
й
Виходить
ку шахти «НовомиргсродсьТИВНА ЖИТТЄВА ПО
З 5 грудня 1939 р,
кд», — за вірші останніх ро
ЗИЦІЯ
БОЙОВОГО
ків.
АВАНГАРДУ
МОЛОДІ
КРАЇНІ! РАД. ТИСЯЧІ
У галузі музики і концернКОМСОМОЛЬСЬКО - МО
нс-театральної діяльності.
ЛОДІЖНИХ КОЛЕКТЦ*
Хореографічний ансамбль
ВІВ, ОКРЕМИХ МОЛО
«Пролісок» Кіровоградсько
ДИХ ВИРОБНИЧНИКІВ
го Палацу піонерів і школя
КІРОВОГРАДЩИНИ УС
рів імені В. І. Леніна, — за
ПІШНО
ЗАВЕРШИЛИ
Басону
виконавську май
ДЕСЯТУ П’ЯТИРІЧКУ І
стерність і плодотворну ро
ПО-УДАРНОМУ
ПРА
боту по естетичному вихо
ЦЮЮТЬ
У РАХУНОК
ванню молоді;
ОДИНАДЦЯТОЇ. КОЖЕН
народний театр музичної
ЮНАК і ДІВЧИНА СЬО
комедії Будинку
культури
ГОДНІ ГОТУЮТЬ ГІДНІ
імені Калініна Кіровоград
ТРУДОВІ
ДАРУНКИ
ського заводу
тракторних
XXVI З'ЇЗДОВІ КПРС.
гідроагрегатів, — за Еисочу
У НЬОМУ — НАШЕ
виконавську майстерність і
ПАЛКЕ СХВАЛЕННЯ І
плодотворну роботу по ес
ПІДТРИМКА ПОЛІТИКИ
НОВОМИРГОРОД. ДедаУдаринмп буднями зу
тетичному бихсеєнню мо
. лі ширше розгортається
РІДНОЇ КОМУНІСТИЧ
стрічають
день народ
лоді;
соціалістичне
змагання
НОЇ ПАРТІЇ.
ДІЯЛЬ
ження Ленінського ком
молодих
хліборобів
кол

обласний український му
НОСТІ
ЛЕНІНСЬКОГО
госпу -Комуніст»
на
сомолу члени комсомоль
зично-драматичний
театр
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІ
честь XXVI з'їзду Кому
сько-молодіжної
бригади
ністичної партії країни і
імені М. Л. Кролівницького,
ТЕТУ КПРС.дня наводження комсо
стерпярок (бригадир Ві
— за виставу «Дума про
Живий відгук у серцях
молу. Нарівні з найдора Драчук, групкомсорг
Британку» Юрія Яновського.
свідченішнми механізато
молоді
Кіровоградщнни
Валя
Пономаренко). В
рі: ми працю з на копанні
У галузі
архітектури те
викликала промова това
цукрових буряків комсо
ливарному цеху ковкого
образотворчого мистецтва.
риша Л. І. Брежнєва на
мольсько - молодіжний
чавуну, де працюють дів
збиральний загін очолю
жовтневому (1930 р.) Пле
Юрій Семенович БОТНАР
ваний молодим комуніс
чата, про них лине добра
нумі ЦК КПРС. Завдання,
І
Анатолій
Тимофійсвич
том Анатолієм Голоцваслава.
поставлені Леонідом Іллі
ЧЕРВОНИЙ, художники Кі
ном.
чам, — бойова програма
Хлопці
зобов’язалися
ровоградських художньо-ви
До речі, готуючи гідах
впорати за сезон 180 гек
діяльності обласної комробничих майстерень Ху
зустріч черговому, XXVI
тарів
цукристих,
і
вже
сокольської організації,
дожнього фонду України,—«
на сьогодні майже закін
з'їздові
КПРС,
червопокожного комсомольця.
за художньо-сформлювальчили роботу.
Добилися
зорівки
взяли
підвищені
Шістдесят другий раз
нього молоді буряководн
ну роботу комсомольськотрудові
зобов'язання.
завдяки злагодженій ро
ми відлиачаємо день на
молодіжної тематики;
боті
всього
збирального
Ніші
воші
працюють
під
родження Всесоюзної Ле
конвейєра. ІІе шкодуючи
Анатолій Лук’янович ГУдевізом «Кожному переднінської
Комуністичної
сил, з КОМСОМОЛЬСЬКИМ
БЕНКО, завідуючий відділом
Спілки Молоді. її шлях
завзяттям трудяться і по
з’їздівському
дню
будівництва та архітектури
мічник комбайнера Ми
овіяний трудовою і бо
півтори норми виробіт
облвиконкому, Володимир
кола Самосенко. і Микола
йовою сланою, ознаменова
ку», І слова свого з чес
Чебалда, що поацює на
Андрійович ВІЗНЙК, заступ
ний вірністю безсмертним
гичкозбяральн'й машині,
тю дотримують.
ник завідуючого відділом,
ленінським заповітам. На
і Василь
Криворучко.
та Аркадій Юхимович МА*
який підвозить гичку до
знак глибокої вдячності і
В. КУЛИК,
силосних траншей. 1 во
ЦІЄЕСЬКИЙ, скульптор, *—
ноиаги ми схиляємо сьо
секретар
завкому
дій Василь Крнкотпенко.
за
проект
пам'ятного
годні голови перед тими,
комсомолу
заводу
який транспортує корені
знака «Комсомольським по
хто в буремні дні револю
на Капітанівський цукро
«Червона зірка».
колінням КіроЕоградщини».
завод.
ції не щадячи себе здобу
вав і утверджував Радян <
ську владу, хто клав по ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ
пряму. Бо як інакше пояс ва, то утруднюють індиві вирішувати в комплексі. І
чаток обласної комсомоль
Поганий той комсомоль А роль таких цінних Ініціа
нити, іцо па вечори відпо дуальне виховання, — це в усіх цих починаннях комської організації. їх, ком
ський комітет, який ззнрисомольців 20-х, було спер
вас очі на недоліки у сво тив, як «Ветеранам війни чинку, скажімо, до яких і велика розосередженість сомольці нам, комуністам,
їй роботі, — про це ми, і праці — комсомольську активісти готувалися ста комсомольців на виробни за добрих помічників.
шу лише кілька десятків,
паотійні працівники, пос турботу!», шо її висунули ранно, з великим ентузіаз чих ділянках, і відсутність
Мабуть, ще й тому пас
потім — сотень, а шин в
тійно
нагадуємо нашим
гуртожшку так хвилюють і успіхи, і
рядах комсомолу Кіровокомсомольським
активіс спілчани заготовчих цехів, мом, часто приходило знач робітничого
там. І, побувавши на ос чи боротьба за звання «Ко но менше людей, ніж роз тощо. Та. незважаючи па невдачі в роботі комсо- К
■
ірадщнии
— понад і 40
танніх
звітно-виборних лектив комуністичної мо раховували? Не зуміли за все не, ми, комуністи, ПО мольської організації, що
тисяч юнаків 1 дівчат. Возборах комсомоли підпри
СТІЙНО спрямовуємо комі всі ми. образно висловлю- |1
. ви гідно продовжують ді
ємства, ми мали можли ралі», започаткована .мо цікавити, виходить?
вість іще раз переконати лодими працівниками апа
ла і помисли своїх дідів
І ось ми підходимо до тет комсомолу саме на ін ючись, родом З КОМСОМОЛУ, в
ся, іцо молода зміна на ратного цеху, V виробнії- суті, до кореня всіх исдо- дивідуальну роботу. Ось Звідти партійна ерганіза- І
та батьків, високо тримаг
ших залізничників уміє і
ють прапор нескореного
піп черпає нові свої кадри. |і
думати, і бачити
досить
«Спартака», день у день
зріло, щоб оцінювати свою
Лише минулого року 15 г
щоденну роботу. А от зна
кращих комсомольців депо ®
примножують трудову сла
йти самостійно найдоціль
ву орденоносного степово
влилося до партійних лав.
ніший вихід із становища
Ніші готуються до вступу І
го краю. Сьогодні молодь
комсомольським
комітет
никам інколи буг-ає важно чому житті важко переоці робок нашого" комсомоль туг було б добре, якби ви комсомольські
області перетворює славну
активісти №
— тут дасться взнаки брак
спадщину у своє повсякнити. Наприклад, апарат ського комі і сі у. Думаєть явилась ініціативність ко слюсарі Микола Мозолевжиттєвого досвіду.
дешю мопяльно надбання.
Сііою доповідь па збо ники зуміли добитися, то ся, іцо комііетчнкн, самі мітетників, тут — непоча ський, Сергій Мелашевич, Й
СЕРЦЕМ І РОЗУМОМ
інженер Валентина Супря- |
рах секретар комітету ком в їхньому цеху зовсім не по шкодуючи сил для до тії й край роботи!
МИ ЯСНО УСВІДОМЛЮ
Збори
комсомольської га та інші. Воин добре ус
сомолу нашого залізнично має порушень
трудової сягнення ТИХ ЧЇГІІШІГ.Х «сво
ЄМО, ЯК БАГАТО НАМ
своє, і а
депо,
яка відомили і місце
го депо Лариса Артеміох дисципліни, підтримують їх завдань, воднсчзс нерід оріанізанії
за І
ЇЦЕ НАЛЕЖИТЬ ЗРО
почала з розповіді про іі ся зразкова чистота і поря ко забували про індивіду об'єднує у своїх рядах 240 завдання в боротьбі
БИТИ ДЛЯ НЕВПИННО
піїті патріотичні починан док, комсомольці цеху мо альну роботу. Вони забу чоловік, указали й на наші дальший рух уперед, до І
ГО ПІДВИЩЕННЯ ПРО
ня та ініціативи >а звітний жуть служити будь-кому вали. що кожен комсомо упушіння і те раз під- комунізму. Завдання і ком- І
ДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
період,
у яких
брали за приклад і у. виробничо лець — перш за все особа твер шлп правильність по сомольськоТ і партійної
ДЛЯ ЕКОНОМІЇ СИРО
участь
комсомольці під му, і в особистому житі і.
з певними смаками, уподо зиції плотному в цьому пи організацій у цьому папря- |
ВИНИ,
—
МАТЕРІАЛІВ,
У СВОЇЙ роботі з комсо баннями характером. Са танні Цц носі інію боре мі одне і те ж — добити
Прпємства. А таких вияви
ПАЛИВА ТА ЕЛЕКТРОлось немало. Зокрема, не мольською організацією ми ме слабким знанням окре мося за дальше впровад ся. щоб активна життєва |
ЕНЕРГІЇ, ДЛЯ ДАЛЬзаконом І
розгорнуте
змат лінія ніколи пе опускаємося до мих
індивідуальностей ження нових комсомоль позиція стала
ШОІ'О
ЗРОСТАШШ
«XXVI з’їздові КПРС - дріб'язкової опіки, завжди певно пояснюється й нері ських обрядів — урочистих життя кожного. Не давати 1
ЕФЕКТИВНОСТІ
ви26 ударних тижнів!». Ком прагнемо
дати молодим шучість комі ге гм у випад проводів в армір,
посвя байдужості оселитися в на- 1
РОБНИЦТВА. ЗАПОРУ
сомольці ремонтних цехів, простір для власної ініціа ках, колі) треба було дія чень у молоді
робітники, ІППХ сепиях, оголосити їй
КОЮ НАШИХ УСПІХІВ
наприклад, зобов’язалися тиви. Але конкретні остан ти пішуче, принципово.
комсомольських весіль то- рішучий бій
БУДЕ СВІДОМА, НАПО
до дня партійного форуму ні збори комсомольців де
в ШУШПАН,
Звичайно, кажучи
про то. Влаштовуємо зустрічі
ЛЕГЛИВА,
УДАРНА
парткому
полагодити два електрово по наштовхнули па думку, все це, ми
враховуємо й з ветеранами. Питання ви
секретар
ПРАЦЯ
КОЖНОГО В
зи понад
план і інші ус що інколи ця ініціатива не специфічні умови роботи ховання. організації відпо
лоноЗнам’ енського
ІМ’Я РОЗКВІТУ РІДНОЇ
пішно з цим справляються. знаходить правильного па- комсомольців підприємств чинку побуту стараємось
мотивногс депо.
ВІТЧИЗНИ!

• Вівторок, 28 жовтня 1980 року • **«»• »ЦХ

Злагода

ДІЙТИ

Звитяга

до кожного

■кдгтаяиняв

■■нам

■0Я9ВВ

ИИвКЗЯЯЕ»

__________________ ___________ —„Молоді

2—3 сшор

Збори, чергові, політзапяття, ці
каві дискусії на різні
теми ком
сомольці колгоспу і .місцевої се
редньої школи проводили разом.
Бо ж усі спілчани господарства —
випускники десятирічки, а учні
після закінчення десятого класу
йдуть працювати в поле, па фер
ми, щоб робити одну спільну спра
ву...
Коли мова зайшла про промову
В.
Леніна па III з’їзді РКСМ,
бесіда перетворилася в цікаву
розмову про романтику тих років,
про наказ Ілліча їм, усій молоді
Країни Рад, будувати нове соціа
лістичне суспільство, добре вчи
тись.
Між комсомольцями я побачив
невисоку на зріст, кругловиду дів
чинку Оленку Берпевек. Вона вчи
лася ще в шостому класі. На пе
рерві я спитав її:
— Ти чому тут?

вороюм території, — за листівку
— розстріл. За газету —- розстріл.
За комсомольський квиток — роз
стріл. Розстріл, розстріл!
— Приймемо... Нам треба знати,
що робить ворог. Може, вже в
Мартоноші карателі. Скільки їх у
Кам'янці, Панчевому,
Капежі..,
Як озброєні. Підеш у розвідку?
— Піду.
— Вважай — це твоє перше бо
йове завдання.
За кілометр від села — нова
зустріч. У Котовку їхав гсбітскомісар Гінц, худий, лютий.
Спинив, зневажливо процідив:
— Ти, собако, упгермепш! Хто
в Котовці?
— Ваші, пане. Лісоруби з Кіро
вограда. Приїхали дуби рубати!
—Тут! — Гінц торкнув стеком
шофера.
Григорій хвилин за десять почув
постріли. Дівчата-кулеметниці із
застави першою чергою скосили
гебітскомісара, що тікав...
У Мартоноші біля крайньої ха

Ш‘ЯТЛЙ І ДЕРЗАЙ!
НОТАТКИ ВЧИТЕЛЯ
— Я теж хочу слухати.. Я хочу
бути' з комсомольцями. Лічу міся
ці й роки, коли і я подам заяву...
І з усією безпосередністю, щи
ро:
— Яка я буду щаслива, коли
мені вручать комсомольський кан
юк!. ..
Давно то було. Олена вже за
кінчила середню школу, працює.
А ту її останню фразу я й досі
пам’ятаю слово в слово, я чую її
в полі й у школі, в -ремонтних
майстернях, у тракторних брига
дах — гам, де вирує
радянське
життя, де вчиться і грудиться мо
лодь. Справді, то щастя, коли Го
бі вручають комсомольський кви
ток. 1ї( стаєш поруч комуністів, тн
на них рівняєш свій крок, ги ще тіс
ніше прилучаєшся до життя наро
ду, до його славної, героїчної іс
торії. Бо гримати квиток — цс ра
зом з усіма бути в усьому й усюди
з партією, з народом. І в грізні, і
в сонячні роки...

Д ГТТЛЛТТДГ’Е
1942 рік Сувора сніжна зима.
Б чорній окупації Кіровоградщниа.
Окупована, але нескорена. Бо
ротьба з ворогом іде всюди...
Григорію Пекорі, дев'ятиклас
никові із села Мартоноші Новомиргородського
району, комсо
мольський квиток вручили перед
війною. В райкомі літній комуніст
сказав хлопцеві:
— Тобі, товаришу Гіекора, вру
чили комсомольський квиток. Будь
ГІДНИМ ЙОГО...

А туї нагрянула війна. Край за
хопив ворог. І ригорій теж почав
боротьбу-. Ного маги,
вчителька
Ірина Сидорівна, прочула, що од
нієї’ ночі радянський літак скинув
над Малою Вискою газету «Прав
да». Всюди оголошення: за біль
шовицьку листівку — розстріл. За
слово протесту — розстріл. Вії —
німі, безсловесні раби, недолюд
ки!..
Вона через застави пробралась
у містечко. Питала, шукала, зна
йшла. Дорогу «Правду». Понесла
у своє село. Чіпала людям. Чіпав
її й Григорій. І — паліїв скирги.
І спалив комбайн. З одноліччами викрав забрані чужинцями у
людей кожухи і валянки. Але
прагнув до більшою.
Неначе гроза, пролетів і Кіртвоградіцпііою рейдовий партизан
ський загін. Залнхомапило, затряс
ло окупантів і їхніх
поплічників.
Зрадів, стрепенувся, розправляв
плечі ЛЮД.
Загін зупинився в Котовці, в І(оговському лісі. Снігами, яругою
попрямував туди й Григорій. З
єдиною просьбою — щоб прийня
ли и загін.
Його вислухав стрункий моло
дий парти іаи. Вислухав і дивля
чись прямо у вічі, сказав:
— Нам молоді хлоипі погрібні.
Тільки скажи, хлопче, їй комсо
молець?
—' Ком'соМолоць!
— Квиток твій де?
Григорій скинув
фуфайчипу,
розпоров підкладку і простягнув
панти taiioni свій квиток.
Той ніс пильніше ‘ поглянув на
хлопця. Бо ж тут, на окупованій

ти Григорія схопила вовча зграч.
Перекошений від люті староста си
чав:
— Хто в Котовці?
— Німці.
— Брешеш! По очах бачу, що
брешеш. Я давно приглядаюсь до
тебе. Я не забув, як ти всім по
казував свій комсомольський кви
ток. У Котовці партизани. Скільки
їх? Яка у иих зброя? Гармати є?
— Та немає там ніяких парти
занів!
Ного били, мучили в Мартопоші, в Новомиргсроді... Ніхто не
знає, де його могила, в якій яру
зі його розстріляли.
Хороброго
хлопця з Мартоноші, що загинув
разбм зі своїм
комсомольським
квитком...

у г І ми РОДОІ

м„ь

«Ураганом мчали...»
«Ви що ж думаєте, на нас сонце на світило, чи
життя не здавалося на?л прекрасним, чи для нас не
було принадних діачат, коли ми носилися по фронту
и переживали бойові бурі?
У тому-то й річ, що життя нас нликало. Ми, може,
більше від інших відчували його чарівність, але ми
твердо знали, що найголовніше зараз — знищити
класового аорога і відстояти революцію.
Ця свідомість заглушала все інше. Зона наливала
наші молоді серця ентузіазмом і велиним гнівом...
Ми ураганам мчали, вийнчвши шаблі, на ворожі ряди,
і горе було всім тим, хто потрапив під наші удари.,.*.

М. ОСТРОЗСЬКИИ.
*

*

*

РИ БОРОДАНІ з заяложених езхткак направляють на
нього дула обрізів і регочуть:
— Ти хто? Більшозицьісий зизідач?
— Тобі Скільки років?

Т

А через роки ще було три зустрічі
и
КоНгресі
Комінтерну, на іХ з їзді гКі (о), на Всерз:>ьКій г>аАІ
працівників села.
Була копітка робота в ЦК РКСМ, були трИіілі відряд
ження на Україну. І, нарешті, Нозогеоргіїв^Т__ Зіктор

Коршенко тут знову перший секретар ра>;х.у комсо
молу.

Осінь 1920 року. Перша Кременчуцька гу5-.з^ька ком
сомольська конференція. Вона посилає орг',р0 повіт
кому КСМУ на чолі з Коршснком у Аир:іч,;<ий пов«£
__ там ще розгулювали оанди, які зазажа?
нозе житія. Знову,буз бій за правду.

буДУзДТ^

Через п’ятдесят років В. Д. Коршенко, вступаючи
перед комсомольцями Києва, згадузаз пери, зустріч з
Іллічем. Закінчив свою промову словами, я4гтали Для
нас дорогозказом назазжди: лСпілна комунірично» л*°"

лоді повинна бути ударною трупою, яка з усь<ій роботі
подає СВОЮ допомогу, проявляє СВОЮ ІНІЦІВТНіу свій ПО"
чин» — так сказав великий Ленін».

Зікгор зрозумів: це сільські куркулі. Він стоїть перед
ними й невинно розводить руками:
— Вже тринадцять із хзостиком мені. Вчуся в Бобринецькій сільськогосподарській школі. На садівника рих
туюсь. Ось мог посвідчення.
Додому я йду,в Нозогеоргіївськ.
Подає правою рукою зчетєеро згорнутий папірець, а
ліва ковзнула до поли ватянки — там справжній доку
мент, там зашите посвідчення зз’язкового-інформагора
Зафронтозсго бюро ЦК КП(б)У за підписом Косіора.
— Десь я вже бачиз тебе, — прохропіз рожеззицокий
здорозило, повертаючи хлопцезі папірець.
— ААо, й бачили. На ярмарку, мабуть. Я дуже люблю
на ярмарок ходити.

— Добре, добре, базарюй. Ще зустрінемось з тобою.
Віктор не поспішаючи рушиз степозою стежкою від
села Мошни до річки. Заспокоюзаз сам себе, що зсе
обійшлося. Та раї за разом тризожили оті лукаві слова
куркульського синка: «Десь я вже бзчив тебе...» Невже
зони догадалися? Незже бачили його тоці, коли він з
військозим комісаром Нсзогеоргіїзська Ф.окою Карталапозим у селах району комплектував з доброзольціз

кавалерійський пег.к. Тоді він, п'ятнадцятирічний Віктор
Коршенко, вже буз першим секретарем райкому ком
сомолу. За його рекомендацією
до полку зступили
найбільш ініціативні комсомольці Пазло Ключка, Пззло
Зайцез, Микола Філоненко, Петро Кадьєз. А може, бо
посіпаки, зустрічали його десь, коли він разом з
юним художником Михайлом Грабозським перемалчовузаз з першого радянського календаря портрети ре
волюціонерів, а потім достазляз їх у сільські хати-читалькі, дарузаз зшитки з революційними піснями комни, оіі

Тепер мирний час, ясне сонце,
сипе небо.
Кожною року вливаються в ла
ви комсомолу тисячі, сотні тисяч
юнаків і дівчат.
Народилася, живе
прекрасна
традиція — юним комсомольські
квитки вручають комуністи’, вете
рани воєн і праці.
Пригадую: актовий зал серед
ньої школи Щойно прийнятим у
спілку вручає квитки
комуніст
Іван Пилипович, будьоніг.сць, го
лова комнезаму, голова виконко
му сільської Ради, учасник Великої
Вітчизняної війни, учасник після
воєнної відбудови. Він розповідає
про героїку тих років, про те, як
молодь, не боячись куль, ставала
в бій за нове життя, па захист со
ціалістичної Вітчизни.
— Будьте ж і ви такими, як бу
ли батьки!..
Василь Жанталай, водій авто
машини, каже:
— Перевожу зерно, цукрові бу
ряки, різний вантаж. 1 розумію
всією душею, яка важлива моя ро
бота. Це теж романтика!
Правильно, Василю!
— Коли мені вручали
комсо
мольський квиток, — каже Ана
толій Береговий, — я був тракто
ристом. І слово дав — опанувати
всі машини,
які є в сільському
юсподарстві. Піші я комбайнер.
Як і кавалер ордена Леніна Іван
Микитович Рпбальчспко, я зібрав
зернові на 200 гектарах і намоло
тив 8000 центнерів зерна.

Тобі вручають комсомольський
квиток. Пам'ятай про
промову
Леніна на ПІ з'їзді РКСМ. Пам’я
тай про вісімнадцятий
рік. Про
Павку Корчагіна, Дундича, про
буремні роки колективізації, Вели
ку Вітчизняну, підкорення цілина.
Пам'ятай про шість орденів комсо
молу.
Але не тільки пишайся тією ве
ликою славою. Роби її тн все в
школі, в полі, на заводі — щоб и
слава виростала, множилась у шу
мі пшеничного колоса, в гуркоті
моторів, у могутності Вітчизни.
м. СТОЯН.
Нозомиргородський район.

сомолэським осередкам? Невже... Віктор оглянувся —
до нього бігли оті троє, з обрізами. Постріл одр-езу.
Зз’язкозий упав.
— Готовий! — кинув байдуже п'яний бандит. — Тут
йому й амба.
Та куля зачепила тільки ногу. Віктор насилу зупинив
кров. Лежаз у зиярку, чекав, поки стемніє. Мучила спра
га, ось-ось зін втратить свідомість. Нараз
перед ни?л
хитнулось небо і вже з ^езвісті до нього донссиася го
лос куркульського синка:
«Я знаю, хто ти є насправді. Ти — голодранець. Таій
батько ходиз на заробітки на шахту аж у Юзівку. Це він
тебе записав до банди Червоної гвардії в Кременчуку.
Це він тобі даз трилінійну пухкалку, і ти йшоз з нею
проти наших оезободителів. А потім на тютюнєзій фаб
риці тебе рекомендували з комітет Спілки революцій

ної молоді. За тебе ручалися більшовицькі
комісаоч,
що ти он який заповзятий і хоробрий, що вмієш берег
ти революційну таємницю. Це ти з більшозиками-підпігьниками, зібравши голодранціз, узяз Новогеергіївськ
іще до приходу вашої армії. Вам, бач, не подобались
кайзерізці, зи їх називали австро-німецькими окупанта

ми, трощили їхні застави і звільняли з тюряги своїх бо
соногих. Я чув, як ти захоплено розповідаз у хаті-читальні про Свердлова і Дзержинськсго, закликав чик
рижити наші обійстя. І тепер ти вже не комсомолець,
тебе прийняли до більшовицької
партії, хоч тобі ще
тільки шістнадцять. Ти передавав директивні листи ЦК
партійним активістам, які діяли нелегально, ти збираєш
розвідувальні дані. І ми знаємо, що ти зв язаний з Косіором. За це тобі наш гостинець. Ось тобі, ось...»

на з н і м н у: ветерани комсомолу Иірозоградицини І
ми Кіровоградського педінституту імені 0. С. Пушкіна.

2. «Дайош зустрічний!»
> :

Я

«... Моя бригада вже три роки тримає/tpsx«дний
Червоний прапор і не віддасть йбго чолозін»н. Жінки
заявляють:
томої, комсомолки-трантористки, »<■»»-..
----- ‘Вам.
—..........
~
вариші чоловіки-трактористи, все одно ні Здасться
відняти у нас перехідний прапор!»

(З виступу ГІаші Аіпеліпої на Н Вс«рі°зному
з їзді колгоспннків-ударників).
*

*

*

< Ми радіємо з того, що живемо з тану б»і-зту, на
сичену великими подіями епоху. Нехай яз«У. не по
коління не черьоніє, а пишається тим, Ш° 3 !R°xy пе
рехідного періоду жив Ленінський комсомол, який не
схиляв голови перед труднощами, був, ян бтР^віснин.
з .бурях класової боротьби .почував. сіб’ У своїй
стихії; що жив Ленінський номсомоя, чил,боротьба і
праця були тією брунькою з- яної оозц»п* «-цастя
прийдешніх поколінь».

„ 4? виступу генерального сенмЯН
uCi4j^
о. в. Иосарєва на урочистому плскУ^1-“■ Іезя’ісиому Uä-річчто комсомолу).
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:tnWy завіт
БЕРЕЗНЯ 1934 року; Ifa Кіровограде^'
Д1 сільської осподарських машин екстренії _зліг.
Зюралпся всі комсомольці, робітіїикн-кадроз*’*“1 З імлпрошзованоі трибуни лунає слово молодогорсгппика 3
Віктор розплюш.ує очі, а перед ним невисокий на червоною стрічкою на грудях:
зріст дядечко. Поруч нього — конячина, запряжена з in-ön^'c,b комсом°льців бригади Будкіна даК'11’. ГІочцц;
блигенький візок.
1 _о80 тяглових і тракторних сівалок мало- Д»г,оіц зу— Ти крові втратив багацько, синочку, — каже незна стрічний. До Першого травня дати ще 3001
— Як, яким чином?
йомець. — Хто ж це тебе отак? Не інакше, як бони, оті,
Бучній пропонує побачити всі резерви,
т,ог-пщо ніяк но можуть змиритися, що їхнє вже урвалося. Бо
резолюція докотилась аж до нас.
користаинк_ метал, знайти час. Пропонує прамати в
позаурочвип час — бо требз. Село чекає ваше-і бо м >чі
Віктор намацує зашите у куртку посвідчення і знову
ІІашг шва тки підуть за сотні кічометрів, сіозлкі ®(>тріб‘іі
непритомніє.
всін крани.
Той добрий селянин довіз його аж до Канеза, здав у
«Беремо почин Будкіна!» — полотнище з
Опи
госпіталь. А через дза тижні Віктор добирався до Миу
сом підіймається над головами учасників
ронівки, де зустрівся з черзоноармійцями, які добивали
1 вже чуються голоси:
рештки денікінських банд. Тут, у військовому госпіталі, гі'я7іірічгДД 33 "дарІІПКОм Будкіїшм! Дайош
Віктор підлікувався і поїхав до Москзи. 6 листопада
1.919 року вчорашній ватажок комсомольців Новогеоргіл
ївська у приймальній секретаря Ц’< РКП(б)У О. Д. Стасовоі побачив людину, про яку думав усе своє свідоме
життя. Перед ним преходчз Ілліч.

Зз привезені розвідувальні дані Віктор дістеа подя
ку, і йому вручили перепустку у Великий театр, на уро
чисте засідання з нагоди другої річниці революції. Він
знову бачив Леніна, слухав його полум яне слово...

ЗМ ,^,{1„0-дп°ст?йіі?1П(’'>іфплн’ за місяць
;
oOU надпланових Сійаілбг?.
Десятки комсомольці» лишалися в
Біс гц4
бЬьТІ а!“"’ ? """"
майстр“, зі» ‘П' Ч«іібільш досвідчені робітники.
Дев ять днів передтравневої вахти.
вахти ІІ 38 ?’ІЛЙІ!ї'
«І^58оТчпп‘0 П ЦСЧЗХ П0Яи,Ічося полотінкнеі »с1{' кє..ц
«і_оби-Ь300 — є рекорд!»
Про досягнення комсомольців заводу noai^F wivb-
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и РОДОМ З КОМСОМОЛУ
гз роки ще було три зустрічі
>ну, на іХ з’їзді РКП(б), на
<ків села.

І Конгресі
-ІОЬКІЙ '°аД*

юпітха робота в ЦК РКСМ, буям
з Україну, і нарешті, Нового.-. '_-РИаагіі в>дояд~°Р' гзсь:< — Віктор
хо тут знову перший секретаг»
к -ар Раи:<о .ду кОМсо-

ка газета «Соціалістичний наступ.-. Зустрічні зобов’язан
ня до Першотравня брали інші комсомольські колекти
ви підприємств міста.
Рук ударництва шириться й серед трудівників села.
За кілька днів газета повідомляє про рекорди сівачізз
«Поліна Цуканова із сільгоспартілі «Вільний світ», пра
цюючи сівальнпцею, замість норми 4,5 дає 6,75 гектара.
Комсомолець Іван Верещагін боронує 4,5 при нормі 4
гектари. Тиміш Рибалка з артілі «ГІослідувач комуни»
оре 1,18 при кормі 0,85 гекгараї

1920 року. Перша Кременчуцька г^б
„ка конференція. Вона посилає ^’-а.^какои.....
•
1У
чк
'■РГіО.~зрО повіт,МУ НЗ ЧОПІ з Коршенком ч
’ V.
иРМНсьХИЙ поь.Д/
де розгу -югали оанди, які заважап,
«
ття. Знову, був бій за правду.
’
и
буАУ3 ■

За Як серце веліло...

п'ятдесят соків 3. Д. Коршенм/-»
л.мсомольцями Києва, згадузаз
заступаючи
(Ч/оаз Першу іуСТрІЧ З
Закінчив свою промову словами як; тлпи дпя
отозказом назавжди: «Спілка комуністичної мо-

жнна бути ударною групою, яка 3

«Батьківщина моя’ Я, син Ленінського комсомолу,
його вихованець, бився тан, як підказало мені серце.
. .
Я помираю, та знаю, що ми переможемо. Моряни-чорноморці! Тримайтеся міцніше, знищуйте фашистських
скажених псів! Клятву воїна я виконав. Калюжний*.

бот5

(Лист, написаний кров'ю, комсомольцем Олексі
єм Калюжпим. уродженцем села Омельника Онуфріївського району. 1941 рік. Гарнізон дзоту
№ 11. Оборона Севастополя).

3050 допомогу, проявляє свою ініціативу свій ло
та?: ск.ізав великий Ленін».

Ввечері на допомогу комсомольцям прийшли з двома
ручними кулеметами комуністи Петро Корж, Михайло
Погапенко, Костянтин Король. .
іще бій. Гітлерівці вже були переконані, що після
чергового артобстрілу шлях через висоту вільний. Але
тут лунає команда Потапенка:
— Приготувати гранати!
Та хто його чує! Пораненого Григорія Долю еін послав
на командний пункт по підкріплення. Король безмовно
лежить біля кулемета — осколком бомби відірвало но
гу.
... ї
— Олексію!
Але й Калюжний мозчигь. Ще кілька хзилин тому до
авіанальоту його ослабла рука тягнулася до автомата, а
це вже пальці стиснули огризок олівця. З лівої руки
сповзає клапоть пожовклого паперу, на якому кров’ю
написано останні слова комсомольця, слова клятзи...
— Хто живий, гранати до бою!
Підводяться Корж і Радченко.
і до вечора на висоті не стихають вибухи. Золодимир,
кинувши останню гранату, відповз за обгорілий чагар
ник. У руці — багнет.
— Не візьмуть. Я їм...
Потапенко ж наказував сам собі:/
— Гранати до бою!
Корчились у безнадії знесилені фашисти. Вцілілі від
повзали. їм навздогін летіла остання граната з дзоту
№11.
' ‘ '
•!
Від Камишлів йшли на виручку комсомольцям моряки-чорноморці...

4. Щоб знову, сади цвіли
О юність, ти землю оновиш!
Лежить опромінена путь,
Великого плану будови
На гонах Вітчизни встають.
Ідеш ти і гоїш ти рани,
Кривавії рани землі,
Щоб знову цвіли Дніпрельстани,
Щоб знову сади зацвіли.
Павло УСЕНКО, «З’їздові комсомолу». (Цей
вірш
пост написав напередодні ХНІ з’їзді' ЛКСМУ. Грудень
1946 року).

*•, *

*

ОМСОМОЛЬСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП:

К

з < і м н у; ветерани комсомолу
Кіязозоградщини М. Я. Жердієз, Л, 3, Зайцев, О. Г. З ялик із сТУД^нтаоовоградського педінституту імені О, С. Пушкіна._____________________________________________ Фото В. ГРИБА.

«Дайош зустрічнийі»

Е — ЇХНЯ маленька фортеця — дзот № 11 на висоті
192,0. Учорашні учні електромеханічної школи
Дмитро Погорелов, Сергій Раєнко, Олексій Калюжний,
Мог. бригада вжеітри роки тримзг перехідний
реоний прапорі не віддасть йбго чоловікам. Жінки Григорій Доля і три червонофлотці — Іван Четверта
т, номсомолки-трактористки, заязпянзть. <*₽ам, то- ков, Володимир Радченко, Василь Мудрик, які теж при
не здасться були в об’єднаний навчальний загін, чекали, коли їх по
риші чолоаіни-трактористи, все ОДНО
іняти у нас перехідний прапор!1»
на І£ Всесоюзному кличуть на бойозі кораблі. Та був інший наказ — удер
(З виступу Паші Ангеліної
жувати висоту біля села Камишлів. Поки що не настала
з’їзді колгоспииків-ударпикі в).
гаряча мить, поки що лише жовтень 1941-го. І на всьо
* * *
му лівому флензі севастопольської
оборони вздовж
«Ми радісно з того, що живемо з
- таку багату, на„Д майбутнє по- Камишлівської долини аж до села Мамашая йде підго
чеку великими подіями епоху. Hexa™
іцо а епоху петовка до сутички з ворогом. По черзі комсомольці ВИХО
ліния не чертоніє, а пишається тим, —’ ------ -**», який
не
хгдного періоду жив Ленінський яомсомо»».
■
ДЯТЬ по трофеї. Вже є двісті гранат і пляшок з пальним,
иляп голов1 перед труднощами, був. яК /y смїй'
кулемет, сім гвинтівок, два напівавтомати, шістдесят ти
J З чурях класової боротьби п°чУва3^ «odors». і
ИХр: ЩО ЖИВ Ленінський КОМСОМОЛ, ЧИ,Я_:тдЄ Шагти сяч патронів.
аця були тією брунькою; у якея розЧЗ ■
Ж
вже за
Через тридцять дев'ять днів гітлерівці були
І
ИЙДеШНіХ ПОКОЛІНЬ».
____,
і Камишлами
пролетіли
ї -І’.ІПСі'жф.33 кілометри
від дзоту. . __
Над
>3 виступу генерального
■
рисвяче' <«юнкерси», і десяткиі бомб
■■ упали на зисогу 192,0. «Заго
0. 3. Косарєаа на упочнетому тп^ніул* •
ворила» ворожа артилерія. Коли все стихло, Радченко і
ниму 15-річчю комсомолу).
Четвертакоз пішли по продукти. На світанку зони повер
БЕРЕЗНЯ 1934 рочу На Кіровограде!талися до висоти. Раптом перед ними — виоухи сна
л: -і іьськоіосподагіспкях машин екстргу
рядів. Завернули в траншеї.
ліісл всі комсомольці, робітіїики-кадр031’ 'L j’.
Та біля дзоту гітлерівці — за 15—20 метрів. Ні, не
зсвзіюї трибуни лунає слово молод°г0 1” 1
допоміг артилерійський обстріл, треба атакували вцілі
»лою стрічко» на грудях:
лий дзот. Одначе кулемет Григорія Долі примушує їх
Шість комсожмьців бригади Будкіиа да
відійти. Аж ось іще півсотні азтоматникіз
рушили до
) тяглових і факторних сівалок мал°} маленької фортеці. Калюжний охолоджує кулемет гагіііи. До Першого травня дати те 3001
єька. ! знову фашисти зідступили. На дзот посипались
Я‘>, яким чином?
Міни. І зразу ноза атзка,
Але гітлерівців
зупиняють
Б< ікі.ч пропонує побачити всі резерви»
‘:.^й
гранати Калюжного.
тан:;
я час Пропонує праь.
Але що це? Над висотою —- білі ракети. Т.зк і є — то
н: час - бо треба. Се.-ю чекає
орієнтир для «юнкерсів». Знову ракети, і велетенська
і-івя ішдуть за сотні кілометрів, сівД- авіабомба падеє біля дзоту. І Ще одна... і ще... Потім
гітлерівці оточили п'ятірку сміливців. Сунуть
у маску
:рс
ПОЧНИ Будкін?’, — ПОЛОТИИШ.Є з Ja,Q.rV Uaft,h вальних халатах. До амбоазури наближалось сімдесят
г інімаєіься над головами учасників 3фашистів. їх першими помітили Радченко і Четвертаков,
И£Є чуються ГОЛОСИ"
ЯК| гв1'{ намагалися будь-що прорватися до дзоту. 1 іхгі1
ВЖЛ 33 ударпикои Вудкіним! Дайсди Дгтс. й
гранати полетіти □ са/ау гущу автоматників. З висоти
е'Дпоззли лише ЗО ворожих солдатів. А Радченко і Чет
»дііостайііб вяріиінла* за місяць вкг'<?гС
ївше
вертаков знову впеоед. Але, здається, не встигли, ьо
їздпланозі-.х сї4ал?М.
ч
аі-оЯС і КІС |Я Л*® К'лька '"онкерсів» пішли з піке над висотою. ПеісельЯ в
5 ,..<гн
< ^»ибухи бомб. Клуби диму і вогню.
І знову тиша. А
СЯТІСЧ комсомольців
А От Г°Р'3 Колюжний з Ранєнком поранені, вбитим М/дЗ ІІКМі
іі робіт
,
ніс*«* іі>(1і. Р*К' Командир 1-Ї кулеметної роти М. Садовников, ди• '
в^и. І за
навийся, що дзот
діє> послаа туди санітара,
чіщ - “
‘ 1 ;;Г -іося ПОЛОТНИН
>а Рагнк0 , Калюжний просили тільки одного:
-«оМИЛІкіе,
” Н*м пеоез’язку — і все. з висоти не п.демо. Тут
4 -* ки'
^'^ольадв заводу ао&А°*1
- Нащ. ТОв^
V

Ц

’ік 1944-й. 8 січня кіоозогрздці зустрічали своїх виз
волителів. Почалася відбудова зруйнованого міста. На
залізничній станції юнаки і дівчата відпрацювали 4509
гюдимо-днів. У 16 недільниках на заводі «Черв'на зір
ка» взяли участь понад 2000 юнаків і дівчат. 121 комсо
мольсько-молодіжний колектив міста змагався за прззо
називатися фронтовою бригадою.
До кінця року з місті відбудовано 18 тисяч квадрат
них метрів житлоззї площі. На всіх будівельних майдан
чиках працювала молодь, комсомольці.
У грудні партійні, комсомольські і профспілкові ор
ганізації провели декаду допомоги сім'ям військово
службовців та .інвалідів війни. В ній взяли участь 12594
чоловіка.
Рік 1947-й. Комсомольці колгоспу «Жовтнева хвиля»
Новоукраїнського району виступили ініціаторами бо
ротьби за високий урожай. Ольга Білуха та Ганна Глу
щенко очолили комсомольсько-молодіжні ланки. Вони
зобов’язалися на своїх ділянках зібрати з кожного гек
тара 240 пудів кукурудзи, 180 пудів проса, 120 пудів
соняшнику і 300 центнерів цукоових буряків.

5- Як заповів Ілліч
1 лютого 1930 року. Кіровоград Тут почалася зуст
річ представників комсомольсьно-молодіжних нолентизіп з кавалерами ордена Леніна, Героями Радянсь
кого Союзу і Героями Соціалістичної Праці. Учасники
зустрічі від імені 115 комсомольсько-молодіжних ко
лективів. більш як двох тисяч молодих виробничників
дали слово своїм наставникам виконати завдання де
сятої п'ятирічки до 110-ї річниці з дня народження
В. І. Леніна.
Першого березня почалася
громадсько-політична
атестація учасників третього, заключного етапу Ле
нінського заліку під девізом «Товаришу Ленін, я Вам
доповідаю». Студент третього курсу Кіровоградського
інституту сільськогосподарського
машинобудування
Михайло Журавський тоді сказав ветеранам комсо
молу, які прийшли у вуз на зустріч з юнаками і дів
чатами. «Ми вчитимемось, як заповів Ілліч. Учитимемось, щоб знати багато, щоб зробити багато, щоб пі
знати об’єктивний нритерій істиии. Знаємо, що без
науки не можна зробити крону вперед. Ми будемо схо
жі на вас, дорогі ветерани, ми підемо вашою дорогою».

*

*

<!

Шлях до студентських аудиторій простелився йому
не відразу. Після закінчення десятирічки, як і багато
його ровесників, не став вагатися.
Було неперсборіїе
бажання працювати, приносити людям добро, і він пов
ністю віддався йому. Пішов столярупати на електро
механічний завод у рідному Бресті.
— Тепер із вдячністю згадую колектив, де робив свої
перші самостійні кроки в житті, — признається Михай
ло. — Досвідчені робітники, ветерани підприємства, мої
ровесники — хлопці бойові, завзяті. Дружна, міцна
сім’я. Там я вперше відчув, що таке робітнича згурто
ваність, підтримка, взаємодопомога.
Служити па кордон пішов за путівкою Брестського
міськкому ЛІ\СМ Білорусії.. Пильно беріг мирний спо
кій Батьківщини солдат — гри затриманих порушники
кордону на ного рахунку. Армія загартувала фізично,
в армії, власне, по-справжньому відчув, працюючи з
комсомольцями (а він як інструктор комітету комсомо
лу прикордонного загону часто зустрічався
з ними),
що бракує освіти.
Михайло Журавський — не тільки здібний, сумлінний
студент. Багато свого вільного часу пін віддає комсо
мольській роботі. Ще на першому курсі друзі одного
лосно обрали його своїм ватажком. Активіст, умілий ор
ганізатор, душа факультету.
Ні скупі, але щпрі слова секретаря комітету комсо
молу інституту Видима Наумова — коротка характе
ристика Михайла Журавського, студента, комсомоль
ського активіста, нашого ровесника.

1&8О року

Туг щодоби, щогодини
гудуть ешелони.
Від них
двигтять довколишні степи
і дрібно
пританцьовують
старі й нові станційні бу
дівлі. Деякі состави зупи
няються тут на
часинку,
аби зачерпнути води чи
просто охолонути трішки
від гарячого бігу. Від-так
знову, пронизливо скрик
нувши, зриваються п без
межну далечінь. Та біль
шість проноситься, як ура
ган, гуркочучи на стрілках
і стиках рейок,
тягнучи
круті шлейфи
пилюги й
піску. А деякі, перелітаючи
станцію та порівнявшись
зі скромним обеліском від
далік, довго сурмлять. Тоді
Ілля Григорович Берсзозський
схвильовано вихо
дить зі свого кабінету на
перон: він знає — то са
лютують Аліку Сипнцькому його ровесники — нині
поважні машиністи, заслу-

документальний
НАРИС

А в кінці вулиці починаєть
ся степ, що помітно здича
вів за війну. Тут кричи на
весь голос — ніхто не по
чує.
Проте хлопці
вжа
звикли до перестороги.
— Тим краще, що варто
вий. Під
його захистом
легше проникнути на под
вір'я.
У Аліка очі спалахнули
завзяттям. Як це він забув:
подвір’я будинку, де меш
кає Зандер, прилягає
до
скверика. Паркан старий,
невисокий. Вздовж нього
— густі кущі жовтої ака
ції, з-за якої
так зручно
стежити за будинком.
— Я примітив, — вів да
лі Володя, — у двір вихо
дить
вікно з туалетної

Сергій ПЛАЧИНДА
Юрій ДМИТРЕНКО..

ЦА ATIUU

ДиЬІІНИ

НЕ ВІДВЕРНУЛИСЯ...
жені залізничники.
Еони
віддають шану юному своє
му бойовому побратимові,
якому завжди тринадцять.
А Ілля Григорович, замис
лено прогулюючись перо
ном піц вікнами свого кабі
нету, згадує ті дні...

ВИКРАДЕННЯ
РАЦІЇ
Спочатку завдання зда
лося неймовірним: добути
портативну
радіостанцію.
Де/ Як? Помічна
кишить
гітлерівцями — вузлова ж
бо станція. Скрізь патрулі.
Жандармерія.
Гестапівці.
Вартові в касках. У чорних
пілотках. Злі. Цупко трима
ються за автомати на гру
дях. А біля складів ще й
вівчарки.
— Але це треба, Аліку...
Ти розумієш, кому й для
чого, — тихо наже дядько
Володимир.
Алік замислено кивлув
головою. Що тут
розумі
ти? Адже він, алін, ян не
ян, а зв’язковий партизан
ського загону. Цього пін,
звичайна річ, не скаже ні
кому й ніде. Навіть мамі
рідній, хоча вона й працює
гірко на ремонті залізнич
ного полотна та проклинає
фашистів на чому світ сто
їть. А вже коли гестапівці
його схоплять, то хай рі
жуть живцем — і слова від
нього не добудуть. Правда,
досі він виконував, як сам
вважав, нескладні завдан
ня для свого дядьна (сміш
но, але факт: Володя .Савощик лише на шість ро
ків
старший від
нього,
Аліка, але ж... рідний дядьно!) — посадити потрібну
людину
на товарняк чи
зустріти когось із поїзда
та
провести в потрібне
місце, за певною адресзю
— хіоа ж це таке вже бо
йове завдання? і Алік уже
самостійно
підраховував
усі ворожі
ешелони, що
йшли через Помічну, і пе
редавав дані Володі. Той
дякував і чомусь завжди
всміхався. Тепер Алік ро
зуміє чому: як
же могли
партизани без радіостанції
передати за лінію фронту
важливі дані про пересу
вання німецьких військ?
— Так, Володю, ця штуч
на потрібна,
але де ж н
візьмеш?
— Я знаю, — загадково
усміхнувся Савощик. Його
худеньке,
бліде обличчя
посвітлішало,
в глибоких
темних очах сяйнули зу
хвалі вогники. Алін насто
рожився.
За вікном
загуркотіло:
вулицею, важно погойдую
чись, проїхало кілька вантажон
під брезентовими
тентами. Та Алік не зводив
очей з Володі, який похи
лився до
хлопця і тихо
мовив:
— Портативна радіостан
ція
є у шефа
польової
жандармерії. — У майора
Зандера? — Алік здивова
но закліпав очима.
— Нічого страшного. Во
на у нього на квартирі. І
це добре. Аліку, — легше
буде добувати.
Відчувалося, що Володя
вже думав над тим. Алік
замислився. На переніссі у
нього, ян у дорослого, про
різалась неглибока зморш
ка. Він уявив центральну
вулицю понад залізницею,
чотири двоповерхових будиночни, в одному з яких
— він знав напевне — жи
ве начальник жандармерії.
Похитав головою, всміхаю
чись:
— Ти що, Володю... Там
же
вартовий ходить -під
вікнами. Без аусвайса на
віть удень не потикайся
на ту вулицю.
— От і добре, що варто
вий, — тихо відповів Са
вощик. Вони
розмовляли
майже пошепки. Хоча вдо
ма, крім них, — нікого. Та
й хата їхня, де жили разом
родини Сааощикіє і Синицькнх, — третя «ІД краю.

кімнати, і кватирка, зде
більшого, відчинена. .Прав
да, вона не дуже велика,
але тобі, — Володя зміряв
хупавеньку постать Аліка,
— тобі
пролізти — раз
плюнуть!
— А вівчарна?
— Вівчарка у нього є,
але вона завжди
з ним.
Стереже. А взагалі, Аліку,
треба все гарненько розві
дати. Та спочатну...
Володя раптом натужно
закашлявся,
вихоплюючи
хустинку з кишені та принриваючи нею уста. Алік
співчутливо й жалісно по
глядав на родича: двадцять
ронів
юнакові, а легені
гниють, І лінуватись ніян:
війна.
— Спочатку, — озвався
Володя, відкашлявшись, —
про найголовніше: кого ми
залучимо до групи?..
Він мовив, як до дорос
лого, та Алін випалив, не
роздумуючи:
— Жорну першого!
Володя аж
розгубився,
та все ж кивнув непевно:
— Ну, Жорку... Зрозумі
ло... Він свій.
Говорив
неохоче,
бо
Жорки не любив-, хоча він
старший брат Аліка і мав
уже чотирнадцять
років.
Та що з того... Алік на два
рони молодший, але нуди
тому Жорці до нього... Не
серйозний старший браг —.
надто гарячий, забіякува
тий. Через дурницю може
спалахнути, піти навкулач
ки. Алік навпаки — лагід
ний, тихий, розсудливий,
неначе старий.
Жорка -т.
хизливий, Алік — скром
ний, мовчазний, себе ніноли не випирає. Навіть зов
ні брати несхожі: Жора —
чорнявий, міцний, з грубу
ватим лицем: Алік — ру
сявий, худорлявий, з тон
кими рисами дитячого об
личчя. Та головне, Алік —.
незважаючи
на свої два
надцять років
— серйоз
ний хлопець. Словами не
розкидається. Зайвого не
скаже. А вже коли щось
пообіцяє — виконає. Прав
да, й Жорка
не підведе,
завдання виконає,
але в
ім’я чого? Для нього це
— нагода побешкетувати,
щось украсти у німців. У,
Аліка ж навіть під час гри
у м’яча не сходить з об
личчя якась внутрішня зосередженісь —
можливо,
це війна постарила хлоп
чика, зробила серйозним.
Зате з ним можна, як з до
рослим, іти на серйозне ді
ло. Відчувається, що хлоп
чик глибоко
ненавидить
фашистів і хоче по-справ
жньому воювати з ними.
— Ну, без Вані Рудяка
не обійтись, — порушив
мовчанку Алік.
— Згоден,
— радо оз
вався Володя.
Рудяки —
город до городу із Савощинами.
Ваня — міцний
хлопець, височенький, ши
рокоплечий як на свої чо
тирнадцять років.
Батько
його також
на фронті, в
Червоній Армії. Ваня ра
зом зі своєю дванадцяти
річною сестричкою Надій
ною вже не раз виконував
нескладні
завдання під
пільників.
— Ну й Ілька Березовського треба
підключити.
Хлопець не з боязких.
— Годиться!
— кинув
Савощик. — Тільки домо
вимось, Аліку: ІКору візь
мете в самий день операції.
Хоч пін І твій брат, а мій
племінничок, але надто га
рячкуватий. Ще десь по
хвалиться..
Алік лише всміхнувся сумовито: він і Жорну люГг.в,
і шанував думку Володи
мира.
,
— Для розвідки досить і
трьох, — наполягав Савощин,
покашлюючи. — А'
розвідати вам треба все
достеменно:
коли Зандер
їде на службу і коли по
вертається обідати... Адн£е
німці народ пунктуальний.
У них усе — по хвилинах.

. ,

(Далі буде)...........
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Петро СЕЛЕЦЬКИЙ

Костянтин ЛЕСЬЄВ

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ

ДОБИ ГЕРОЇЧНОЇ ДІТИ
її
II
Від мого болю — нрок у ДНІ ВІЙНИ.
Жнива смертей на полі доль юначих
Болять мені... 1 — почуття вини —
Я чув, як матері полеглих плачуть.
Від мого болю — нрок у дні війни.
Від мого дому — нрок у буревій.
Ступаю. П’ю вітри гарячим тілом.
У вирі листя, в зливі золотій
Єднаюся навіки з світом цілим.
Від мого дому — крок у буревій.

Живе в мені увесь безмежний світ.
Несу в собі печаль І радість світлу.
Життя моє —стрімке, немов політ
Життя моє — багате, ніби літо, —
Несу в собі увесь безмежний світ!

До мого щастя, крон у кожен день,
В гарячі неповторні наші будні —
Ступає дружно плем’я молоде,
Нуртує сила є ножного у грудях,
До мого щастя — крок у ножен день.

Незвіданих трас піонери
Утверджують велич людини,
Герої космічної ери —
Гагарінське плем’я орлине.
Бійні, будівничі її поети,
Ми мрію сміливу плекаєм:
Чекайте, далекі планети,
Ми в гості до вас завітаєм.
Сонце ленінської правди
Землю зігрів?..
Наші славні космонавти —
Гордість трудова!
Ще будуть у пас перемоги —
Мові перемоги космічні,
Бо сонячні паші дороги,
Бо плани в нас мирні величні:
Стрімкі зорельоти гігантські
Злетять на найдальші орбіти, Такі вже ми, люди
радянські,
Доби героїчної ДІТ1І.

дпск-здл
Цю пісню можна почути в друж
ньому нові студентів Кіровоград
ського педінституту
імені О. С.
Пушкіна. Вона — про романтику
незабутніх буднів,-про
буремне
минуле наших батьків і старших
братів. Вона — про світле сього«
дення.
Написали її третьокурсники Кі
ровоградського педінституту Олек
сандр ПЛЯЧЕНКО (музика) і Сергій
НІКОЛЕНКО (вірші).

Тишину тайги суровой,
Гордых сопок стройный ряд
Разбудил .веселым словом
Комсомольский стройотряд.
Звонким эхом утром ранним,
Сняв с реки туманный след,
Льется песня над лесами,
И конца той песни нет!

ф

И)
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ПРИПЕВ:

И куда б меня юность не звала,
И в какие б не ехал края,
Никогда и нигде не смолкала
Комсомольская песня моя!
С этой песней паши деды
Всю гражданскую прошли,
Эту песню в день Победы
До’ Берлина донесли.
Отгремели все сраженья
И закончилась домна,
Песню в буднях возрожденья
Запевала вся страна.
■ПРИПЕВ:
С каждым годом песни этой
Биография растет,
II ужб на всей планете
Молодёжь се поет.
Песня шесть десятилетий,
Гордым символом побед,
Озаряет всю планету,
И конца той песни пет.
На знімку В. Гриба: Бонально-інєтрумєнтальний ансамбль «Гарний наст
рій» Кіровоградського технічного училища № 4 — неодноразовий лауреат ноннурсів комсомольської та політичної пісні.

■

о л со

.га. ла

П Га.-,

ПРИПЕВ;

кий народний хор. По закін• дожпіх колективів Узбецької
фільму -.Бути потрібним лю
РСР. 9.40 — Дітям про зьі;
дям. Кабалевський сьогодні». ченні — Новини.
рят. 10.10 — Для вас. батьч
Фільм 1-й.
21.00 — «Час».
Третя програма
— Концерт «Лірич'-і
21.43 — «Бути
потрібним
00 — Хокей: «Спартак» ки. 10.40
людям. Кабалевський сьогод — 19
настрій». 11.15 — Радії
«Трактор» (Челябінськ). В!' іпий
ні». Фільм 2-й. По закінченні перерві
життя.
11.45
—Пісня далека
(19.40) — «Вечірня н близька. 12.25
— Сьогодні у світі.
тії«
Перша програма
казка». 21.00
— Камерний паж «Спортлото».— 44-й
12.40 —
Друга програма
концерт. 21.40 — Телсвізій- Телеклуб сМосквнчкаї».
8.00 — «.Час». 8.50 — Гім
14.06
10.00 — Новини. 10.20 — ний художній фільм «Люся». — Ермітаж. 14.30 — Новини.
настика. 9.15 — Відгукніть
Перша програма
ровеснику».
ся. сурмачі! 9.45 — Худож «Твоя земля.
14.45
— Художній фільм!
8.00 — «Час». 8.50 — Гім ній телефільм «Юності ^пер 10.50 — Художній фільм'
«Рщкик». 16.10 — Концерт
було в
Пенькові».
настика. 9.15 — Улюблепі ший ранок». З серія. 10.50 — «Діло
Московського
камерного хп’«
16.00
—
Новини.
16.15
—
вірші. 9.45 — Художній теле Концерт Державного акадсру. 16 35 — До національно*
фільм «Юності перший ра
■
го
свята
А'.т.кірської
Народ*
нок». 2 сс-рія. 10.50 — Пісні
ної Демократичної Республік
про молодь. По закінченні —
Перша програма
ки — Свята революції. Кіно«
Новини.
14.30 — Новини.
а ла — «Час». о
гта
8.00
8.50
— г:
Гім програма «По Алжіру». 17.05
14.50
—
Документальні
настика.
9.15
—
Старти
на

— Бесіда політичного огля
фільми до Дня народження
дій. 10.00
— «Художній дача В. Бекетова.
17.35 -ч\_,
комсомолу. 15.35 — Вчитися
Фільм
«Микола
Бауман».
По
Коннерт
артистів
балету.-,ЛГ
у Леніна. 16.05 — Вибрані
.
закінченні
—
Новини.
14.30
18.10
—
Мультфільми
«Каз*
сторінки російської і радян
—
Повний.
14.50
—
Докумен

ка
про
хороброго
зайпя»',
ської музики. Д. Шостакотальні
фільми
«Священний
«Мишеня
Пік»
18.35
—
Еерич. Симфонія № 5 16.55 —
Байкал». «Подапуй землю». сіла на міжнародні теми по
♦Історпко-революціЙна тема
«Доки
є
кедр».*
«Береги».
літичного
оглядача
газети
у радянському обпазотнорчо15.50—Чого і як навчають в « П.оавла!» Ю. Жукова 1,9.20—-'
му мистецтві». 17 25—До на
ПТУ. Про професію машино Художній фільм «Двадцять’
ціонального свята Туреччи
будівника.
16.20 — Концерт днів без війни». 21.00 —
ни — Дня проголошення рес
Державного і заслуженого ан «Час». 21.45 — Кіпопапорапубліки.
Документальний
самблю
наводного
танцю ма. 23.20 — Футбольний ог-’
фільм «По Туреччині». 17.40
Туркменської РСР. 16 50 -По закінченні — Нови
— Відгукніться,
сурмачі!
Шахова
школа. 17.20
в ни.
«і
18.15 — Разом — дружна сі
гостях
у
казки.
Художній
м’я. 18 45 — Сьогодні у сві
Фільм
«Таємниця
залізних
Друга програма
ті. 19.00 — Зустрічі за ва
дверей». 18.45 — Сьогодні у
шим проханням. Відповіді на
світі.
19.00 — Чемпіонат
10.00 — Новини Ю 15 —і
запитання металургів НоСРСР з футболу:
«Динамо» Ранковий концерт. 10.50 ?
рільська.
Ведучий — полі
(Київ! — «Спартак»
"
(Моск- «Віч-на-віч з
природою»’.тичний оглядач В. Бекетев.
ра). 21.00 — «Час».
__ _ ____
21.45 — Науково-популярна програ
19.55 — Прем’єра багатосе
Ермітаж. 22.15 — Сьогодні у ма. 11.35 — «Палітра». 12.35
рійного художнього теле
світі. °2.30 — Піс.ня-80.
— 10. Японський. «Дочка
фільму «Юності перший ра
Друга програма
проктораї». Вистава. 14.15
нок». З сепія 21.00 — «Час».
21.45 — До Дня народження
10.00 — Новини. 10.25 — — «Доброго вам здоров’я».
комсомолу. Адреси молодих.
К. Лістов.
«Севастопольсь 14 45 — «Екран молодих »’.По закінченні — Сьогодні у
кий вальс». Вистава. 16.00— 17.05 — Художній телефільм
Новини. 16.10 — «Срібний «Два капітани». 5 серія. 18 25
світі.
Дзвіночок». 16.40 — Концепт. -".«Музична пошта». 19.00—’
Друга програма
17.00 — «XXVI з’їздові КПРС « Актуальна камераї». 19.30 —
10.00 — Новини. 10.15
— гідну зустріч». 17.30 — Молодіжна розважальна пе- ’
Відеорепортаж із літератур
Концепт. 18.00 — Для дітей подача «П’ять хвилин нА
ного вечора, присвяченого
«ДТ-80» (Кіровогиад). 18.45 роздуми». 20.45 — «На лсА
275-річчю з дня народження
— Оголошення (Кіровоград). паніч, діти!» 21.00 — «.Час»’.?®
Давида Гуоамішвілі. 11.40 —
.18.50 — Телефільм. (Кірово 21.35 — Кіиотрилогія «Ходіїї»
«Шкільний екран». Історія.
У ПАРКУ.
Художній
град). 19.00 — «Актуальна ия по муках»
(Фотохроніка РАТАУ)
10 клас. 16.00 —
Новини.
Мал. М. МАРИ ЛЮКА'
По закіїг- .
камера». 19 ЗО ■— «Танцює Фільм «Состри».
16.10 — «Срібний
дзвіно
«Ятраиь». 20.30 —
«Гово пенні — Новини
чок». 16.30 — Сьогодні —
рять депутати Верховної Ра
день народження комсомолу. мінного Північного російсь «Срібний дзвіночок». 16.45 ди УРСР». 20.45 — «На доб
Третя прогргма
18.00 — «Корисні поради». кого народного хору. По за — Ділова телегра для шко раніч. діти!» 21.00 — «Часи».
18.30 — «День за днем» (Кі кінченні — Новини. 14.30 — лярів. «Кібернетичний фітот 21.45 — Художній
фільм
13.00 — Хокей: «Динамо»'
ровоград).
19.00 — «Акту Новини. 14.50 — До 50-річчл рон». 17.30 — Концерт. 18.00 «Випадкові пасажири». По (Москва) — «Кпила Рад»’.альна камера». 19.30 — Ві- Хакаської
автономної об — «День за днем». (Кірово- закінченні — Новини.
15 10 — Концерт.
16.20 —’
деофільм «Зоряна естафета ласті. Документальній« теле ірад). 18 15 — «Важливі зав
«Життя
науки».
17.05 —'
Третя програма
триває». 20.00 — Концерт. фільм «Хакасія». 15 20 — дання агрохіміків» Виступ
О. Корнійчук «Пам'ять сер20.30 — «Говорять депутати Грає
■’Клуб кіноподоро- пя». Фіпьм-иистава. 19.20 —
ансамбль альтистів. начальпика обласного аїро- .
Верховної Ради УРСР». 20.45 15.35 — Горизонт. 16.35 — хімоб’єднання В. О. Зеніна. ,т‘’Рй\^?бО ~ «Вечірня каз Баскетбол. Чоловіки. «Жалька»
20
1
о
— «Село:
діла 1 і'іоіс» (Каунас) — «Динамсі»'
—- «На добраніч, діти!» 21.00 Російська мова. 1«.05 — Ді (Кіровоград). 18.30 — Грають
— «Час». 21.45 — «Повили ла московського комсомолу. юні музиканти 19.00 — «Ак проблеми». 20.45 - Концепт. (Тбілісі). 20 00 — «Вечірня
— Художній фільм «Ве казка». 20.15 — Пошта прокіноекрана». По закінченні 1735
— Творчість юних. туальна каменя.». 19.45 — •4.40
— Новини.
18.05 — Ленінський універ Чемпіонат
СРСР з хокею: сілля з приданим».
гпами «Здоров'я». 21.00 —’
ситет мільйонів «Культура ■Сокіл» — «Салават
Юла
Третя програма
11. Чяйклпський
Кваптет
виробництва
і
культура
ираев»..
2
період
20.30
—
«Гово

№
1. 2) 40 — Телевізійний
19.00 — Документальний
18.35 —
Кіножурнал рять депутати
Верховної
художній Фільм «Антоніма
телефільм. 19.15 — Хокей: ції»
20.45 — «На
Брагіпа». 1 і 2 серії.
«Динамо» (Рига) — «Динамо» «Хочу псе знати». 18.45 — Рани УРСР».
літі}!» 21.00 —
(Москва). 2 і 3 періоди. В пе Сьогодні у світі. 19.00 — На добраніч.
ж
— Чемпіонат
рерві (19.50) — « Вечірня каз родна творчість. Телеогляд. «Час:». 21.45
Перша програма
ка». 20.45 — Концерт. 21.-10
21.40 19.55 — Прапороносці тру СРСР з хокею: «Сокіл» —
Редактор
— Художній фільм «Микола дової слави. 20.10 — Прем'є «Салават Юлаєв». З період.
8.00 — «Час». 8.50 — Гім
Бауман». _________________ ра документального теле- 22.20 — Виступає Черкась- настика. 9.15 — Концерт ху-

- Художній фільм < Ключі від
неба».

Четвер, ЗО жовтня

Середа, 29 жовтня

П’ятниця, 31 жовтня

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Художній
телефільм * Юності перший
районі». 1 серія. 10.30 —
Клуб кіпопопопожей. По за
кінченні — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 —
Докумен
тальний телефільм «Рубін:
повернення» 15.10 — Рідна
природа. 15.30 — Тележур
нал «Звіздар». 16.15 — Доку
ментальний телефільм «Тур
боти малих міст». 16.45 —
Музичні вечори для юнацт
ва. У програмі твори А. Хачатуояна. 18.43 — Сьогодні
у сві-'і 19.00 — Життя нау
ки 19.45 — Народні мелодії.
19.55 — Прем’єр» багатосе
рійного
художнього теле
фільму «Юності перший ра
нок" 2 сепія 21.00 — «Часі».
21.45 — Майстри мистецтв.
Народний аптист СРСР Ри-жов. По закінченні — Сьо
годні у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10 15 —'
Документальний
фільм.
10.35 — Фільм-концерт. 11.40
'— «Шкільний екран». Укра
їнська література. 10 клас.
12.10 — «Музична віктори
на». 16 00 — Новіти. 16.10
—
«Срібний
дзвіночок».
■16 ЗО — Документальний те
лефільм. 16 50 — «Людина і
їїспоави». 17.20 — Концерт,
коло»,
•17.30 — «Сонячне
18.00 ■—■ «День за
днем».
________ ____
Теле
(Кіровоград)
18.15
фільм. (Кіровоград). 18.30 —
«Людина і закон». «Твій ра
дянський паспорт». (Кіро
воград). 19 00 — «Актуальна
камера;». 19.30 — Відеорепортаи: із літературного ве
чора. присвяченого 275-рІччю з дня народження Давида
Гупаміїивілі. 20 45 — < 11а
добраніч.
піти'.»
21.00 —
«Час». 21.45
— Художній
фільм «Микола Бауман». По
(закінченні — Новини.
ТРЕТЯ ПРОГРАМА

19.00 — «Служу Радянсь
кому Союзу'». 20.00 — «Ве
чірня казка». 20.15 — «Між
народна панорама». 21.00 —
«Музичний кіоск». 21.40 —

«Молодой коммунар» орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.
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