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Разом з усім радян
ським народом молоді 
трудівники промислового 
та сільськогосподарсько
го виробництва респуб
ліки гідно несуть стоден
ну ударну Ленінську тру
дову вахту»

Широкого розмаху на
було соціалістичне зма
гання за гідну зустріч 
100-річчя з дня народ
ження В. І, Леніна на 
Сумському ордена Лені
на машинобудівному за
воді ім. М. В. Фрунзе, в 
авангарді якого йде 
трьохтисячний загін мо
лодих робітників. Більше 
200 комсомольців цього 
підприємства вже вико
нали п'ятирічний план і

ЦК ЯКОМУ схвалив 
діяльність комсомоль
ської організації Сум
ського ордена Леніна ма
шинобудівного заводу 
ім. М. В. Фрунзе по роз
гортанню соціалістично-
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працюють рахунок
1971 — 72 рр. 170 моло
дих виробничників зда
ють продукцію з особис
тим клеймом.

Комсомольсько - моло
діжні колективи, юнаки 
та дівчата заводу взяли 
зобов’язання — викона

ли виробничу програму 
г першого кварталу 1970 

року до 25 березня — в 
день відкриття XXI з’їзду 
комсомолу України — і 
дати до кінця останнього 
року п’ятирічки на 300 
тисяч карбованців над
планової продукції.

Комсомольська організа
ція заводу чітко визначила 
роль кожного молодого ма
шинобудівника у досягненні 
цієї мсти. В цехах розгорну
то дійове соціалістичне зма
гання молоді за перевико
нання змінних і місячних ви
робничих завдань. За прик
ладом Героя Соціалістичної 
Праці Г. Ф. Кирнчсвка кад
рові робітники заводу взяли 
шефство над молодими ви
робничниками. На підприєм
стві стпорено 18 шкіл пере
дового досвіду, в яких на
вчається 350 чоловік молоді, 
800 юнаків і дівчат підви
щують свій загальноосвітній 
рівень о школах робітничої 
молоді, вечірніх та заочних 
технікумах і вузах.

Головними напрямками по
шуків кожного молодого ро
бітника заводу стали бороть
ба за підвищення продук
тивності праці, найповніше 
використання хвилини робо
чого часу, економія усіх ви
дів сировини та матеріалів.

350 молодих раціоналізато
рів та винахідників, 17 моло
діжних творчих бригад під
приємства. постійно спрямо
вують свої зусилля на меха
нізацію ручної праці, удос
коналення технології вироб
ництва та підвищення якості 
продукції.

го змагання серед . 
ді за дострокове 
нання виробничої 
грами ювілейного 
року, розцінюючи 
конкретну відповідь на 
рішення грудневого 
{1969 р.) Пленуму ЦК 
КПРС.

ЦК ЛКСМ України за
кликав усіх юнаків та 
дівчат республіки підтри
мати починання молодих 
машинобудівників — за
кінчити виробничу про
граму першого кварталу 
1970 року в день відкрит
тя XXI з’їзду ЛКСМ Ук
раїни — 25 березня.

ЦК ЛКСМУ рекомендував 
комітету комсомолу заводу, 
всім комітетам комсомолу 
промислових підприємств, 
будов і транспорту республі
ки розробити та здійснити 
конкретні заходи, які б забез
печували високий трудовий 
ритм молодих виробничників 
на протязі всього ювілейного 
року.

Обкомам, міськкомам, рай
комам ЛКСМУ, комітетам 
комсомолу запропоновано 
ширше розгорнути соціаліс
тичне змагання юнаків та 
дівчат за гідну зустріч 
100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна, за дострокове 
виконання планів 1970 року.

БУТИ ХАЗЯЇНОМ ІІЕХУл:^^— 
будівництва с підвищення ефек
тивності суспільного виробни
цтва. Грудневий (1969 р.) Пле
нум ЦК КПРС підняв ініціативу, 

пошук раціональних методів господарювання 
на новий, вищий щабель. Лист ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ партійним, 
радянським, профспілковим і комсомольським 
організаціям, трудящим Радянського Союзу 
«Про поліпшення використання резервів ви
робництва і посилення режиму економії в на- 
родному господарстві» відкриває широкі про
стори для розвитку господарської ініціативи. 
У ці дні на Кіровоградщині, як і по всій країні, 
проходить обговорення Листа. На зборах ко- 
лективів трудящі заявляють про свою готов
ність добитись нових успіхів у всенародній 
боротьбі за підвищення ефективності вироб
ництва, за нове використання резервів і поси
лення режиму економії.

На зборах робітників ливарного цеху. Фото В. КОВПАКА.

В ЦЕНТРІ уваги робітників і службовців кіровоград
ського заводу «Червона зірка» — Лист ЦК КПРС,

Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про по
ліпшення використання резервів виробництва і поси
лення режиму економії в народному господарстві». 
На цехових зборах провідного підприємства області 
йде велика розмова про шляхи дальшого росту про
дуктивності праці, про невикористані : 1
ресурси.

Ливарний цех сірого чавуну задає тон роботи бага
тьом цехам і дільницям заводу. Позавчора тут відбу
лися збори робітників, на яких обговорювали Лист 
ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.

Документ великої державної ваги прочитав при
сутнім секретар партійного бюро цеху І. П, Завіна. 
Відверта принципова розмова про зростання ефек
тивності виробництва, про резерви і перспективи еко
номіки ливарного цеху сірого чавуну йшла на зборах.

В минулому році ливарники виконали виробничий план на 
104,5 процента. В порівнянні з 1968 роком — це лише на 0,1 
процента більше. Пояснюється це тим, що продуктивність 
праці зростає дуже повільно. Так заявив у своєму виступі 
заступник директори з питань економіки М. П. Ніколенко. 
Бережливе ставлення до кожного грама металу — найваж
ливіший резерв ливарників. Адже економія лише одного про
цента металу дасть тисячу додаткових сівалок за рік.

Цікаві факти з економіки цеху, які навів виступаю
чий, вказали на заморожені, потенціальні резерви 
виробництва

— Взяти курс на економію металуї — закликав ли
варників старший майстер плавильної дільниці В. М. 
Бориско.

Цей переклик з попереднім виступаючим — небезпідставний. 
Останнім часом в цеху спостерігається перевитрата литва,

ЮВІЛЕЙНА

ІРАНУ».

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодою комунара».

рідного обличчя» у збірці

В ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КП УКРАЇНИ І РАДІ МІНІСТРІВ УРСР

СОНЦЕ НАД КРИМОМ

Ю. О. ЗБЛНАЦЬКИИ, В. В. НАНІВЕЦЬ И. Л. НАГНИ БІДА О. О. ШОВКУНЕНКО. С. К. СМ1ЯН. К. Й. ПАРАКОНЬЕВ./

Про присудження
Державних премій Української РСР 
імені Т. Г. Шевченка 1970 року 
в галузі літератури і мистецтва

Центральний Комітет КП Украї
ни і Рада Міністрів УРСР, розгля
нувши подання Комітету по Дер
жавних преміях Української РСР 
імені Т. Г. Шевченка в галузі літе
ратури, мистецтва і архітектури 
при Раді Міністрів УРСР, постано
вили присудити Державні премії 
1970 року:

ЕСТАФЕТА
Секретаріат ЦК ЛКСМ 

України на своєму засі
данні затвердив графіки 
проходження республі
канських естафет комсо
мольсько - молодіжних 
колективів «Ювілею Іллі
ча — трудові подарунки 
молоді У країни І». Одна з 
естафет — серед комсо
мольсько - молодіж них 
колективів, які працюють 
в галузі рослинництва та 
тваринництва, за марш
рутом № 1 — стартує в 
Київській області і через 
Черкаську прибуде в Кі
ровоградську область. 
Це станеться 6 квітня. А 8 
квітня естафета буде пе
редана далі — на Дні
пропетровщину і Полтав
щину, звідки вона буде 
представл єна у ЦК 
ЛКСМУ. Після цього в ЦК 
комсомолу республіки 
відбудеться зустріч з пе
реможцями ленінської 
трудової естафети.

В галузі літератури
1. Збанацькому Юрію Оліферо- 

вичу — зо роман «Хвилі».
2. Канівцю Володимиру Васильо

вичу — за роман «Ульянови»,
3. Нагнибіді Миколі Львовичу — 

за цикл віршів на ленінську тему

«Риси 
поезій «На полі битви».
В галузі образотворчого мистецтва

І. Шовкуненку Олексію Олексі
йовичу — за серію портретів (пое
та М. Рильського, генерал-майора 
С. Ковпака, партизанки М. Вовчик) 
і цикл нових пейзажів.

В галузі театрального мистецтва
1. Сміяну Сергію Костянтинови

чу — режисерові-постано в н и к у, 
Параконьєву Костянтину Йосипови
чу — виконавцеві ролі Ярослава 
Мудрого (спектакль «Ярослав Муд
рий» у Запорізькому обласному 
музично-драматичному театрі 
імені М. О. Щорса). 

шихтових матеріалів, коксу. Старший майстер пропонує по
вести рішучу боротьбу з безгосподарністю, а винуватців су
воро карати. Це буде діловою відповіддю ливарників на Лист.

і а ИВАРНИЙ цех — один з найважчих на заводі. То- 
му введення нового устаткування, що полегшить 

умови праці, зменшить процент використання ручної 
праці, має тут вирішальне значення. Саме про це го
ворила в своєму виступі майстер стержньової дільни
ці В. Г. Неділько. Механізувати всі виробничі процеси 
на дільниці — ще один резерв підвищення продук
тивності праці, збереження невиправданих витрат — 
така думка майстра.

— Як би ми не облнцьовупалії цех новими плитками, а мо
ли нема дисципліни, кращим він не стане, — так почав єіфі 
виступ формувальник О. Г. Санжара.

1 факти порушення трудової дисципліни, прогулів і запіз
нень, наведені ним, стверджують цю думку. Передовий робіт
ник з трибуни зборів запропонував оголосити війну будь-яко
му порушникові дисципліни.

Важливі питання порушив у своєму виступі началь
ник цеху М. П. Гончаренко. Він звернув увагу присут
ніх, що брак лиття в минулому році зводився майже 
до двох місяців дарової роботи. До 50 процентів ча
сом доходить бій 
лині економічні 
кадрів.

— Ліквідуиаіи ці
увійти в чіткий ритм __ _____ _____ ...____________г__  ..
аерви, — підсумував ЛІ, П. Гончаренко.

В ці дні ливарний цех сірого чавуну напружено 
працює над виконанням державного завдання. Воно 
нелегке: в лютому—березні випустити додатково 500 
кукурудзяних сівалок. Тому в заходах, які затвердили 
збори, багато конкретних пропозицій щодо найшвид
шого викорінення серйозних недоліків у роботі ли
варників.

деталей при транспортуванні. Be- 
втрати несе цех і від плинності

недшнъи — значить міцно і назавжди 
виробництва. І тут наші невичерпні ре-

ПРИЙШЛА ВЕСНА

Дощеві дні в Кримській сб.іасті змінилися сонпчнод-. нс-ессня- 
яому теплою погодою. В степу і передгір’ї швидко ґ.іс- 
грунт. Борючись за збереження вологи, хлібороби більшості ра
йонів швидкими темпами ведіть боронування.

У Кіровському. Ленінському, Сімферопольському та інших ра
йонах засіяно перші тисячі гектяоів ранніми колосковими.

У ДВІ зміни
Механізатори Запорізької області дьбре вам ц-ають народне 

прислів’я: весняний день — рік годує. Нині грунт підсихає дуже 
швидко, і тому вони прагнуть раціонально використані кожну 
годину. Борючись 9а скорочення втрат вологи в грунті тракто
ристи працюють в дві зміни: вдень вони ведуть боронування & 
віючі — передпосівну культивацію. В колгоспах Якнмшського і 
Приазовського районів розпочали підсів зріджених ділянок ози
мих. а також вибіркову сівбу ярих.
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РЕЗЕРВАМ— 
ГОСПОДАРСЬКЕ ОКО

Лист ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про 
поліпшення використання резервів 
виробництва і посилення режиму еко
номії в народному господарстві» об
говорюють робітники кіровоград
ської мотузяно-шпагатної фабрики. Виступає мотузкиця Віра ЧОРНА.

НА ТРИБУНУ 
комсомольських 
З’ЇЗДІВ

Комсомольська органі
зація нашої артілі не га

ка вже й велика — 40 юнаків 
та дівчат. Але наша молодь 
грудиться, в основному, в сфе
рі виробництва. Цс тварин
ники, пташниці, механізато
ри. Тож і не дивно, що од
ним з основних питань, яким 
займається комітет комсомо- „ті
лу. е питання участі комсомольців у виробки цтві. .

Наша артіль «Червоний прапор» має ‘ ‘
планові завдання. По 27,8 центнера пшениці ?Реба ’
гектара, по 230 центнерів цукрового буряка. надо»тн по
2375 кілограмів молока від кожної корови, одержати -
яєць на кожну курку-несучку. Завдання артілі — цс і наш 
комсомольські завдання. їх треба не тільки виконати, а 
перевиконати. Так і ставлять питання комсомольці артіл .

Успішно трудиться молодіжний колектив молочно-товарної 
ферми (групкомсорг Галина Шевченко). Минулого року дів
чата перевиконали не тільки планові завдання, а н взяті на 
себе соціалістичні зобов’язання. Так, Катерина джоган иа 
доїла по 3300 кілограмів молока на корову, Галина Шевчен
ко — по 2770. Добре попрацювали їхні подруги — Галина оа- 
дорожпя, Антоніна Пересунько та інші. Цього року К.

Надвечір у своєму клубі зібра
лись робітники першої зміни, ін
женерно-технічні працівники, 
службовці Кіровоградської моту
зяно-шпагатної фабрики. Після за
питання Листа ЦК КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
«Про поліпшення використання ре
зервів виробництва і посилення ре
жиму економії в народному гос
подарстві» слово взяв директор 
підприємства О. П. Кузьмін.

— План реалізації товарної про
дукції, — сказав т. Кузьмін, — ви
конано у 1969 році на 104,5 про
цента, по товарній продукції — на 
105,2, а по мотуззю і шпагату — 
на 100 процентів. Вся продукція 
фабрики була першого гатунку. 
Продуктивність праці перевищила 
планову на 4,6 процента. Додатко
во вироблено продукції на 49 ти
сяч карбованців.

Господарсько - економічні по
казники підприємства могли б бу
ти значно кращими. А що цьому 
заважає? Перш за асе низький рі
вень механізації виробничих про
цесів — 65,5 процента, особливо 
навантажувально - роз вантажу- 
вальних робіт. Досить часті прос
тої обладнання через відсутність 
запчастин (яких фабрика не може 
дістати вже три роки), поганого ре
монту і догляду за технікою. Втра
ти від надпланового простою об
ладнання в минулому році рівно
цінні втраті до 200 тонн пряжі. А 
за два місяці 1970 року простої ве

ретен склали 29 тисяч веретено- 
годин, а це дорівнює втраті 43 
тонн пряжі. Великою перешкодою 
для перевиконання планів є низька 
трудова дисципліна окремих пра
цівників, пияцтво. В минулому ро
ці прогули і невихід на роботу з 
дозволу адміністрації становили 
стільки робочих годин, скільки їх 
виробили б за рік 10 робітників. 
Отже, коли б кожний працював 
належні йому години, кількість ро
бітників можна було б скоротити 
на 10. Вже і на початку цього ро
ку дехто допустив прогули. На 
15 — 20 хвилин раніше іде додому 
певна кількість робітників другої 
зміни, пояснюючи це транспортни
ми утрудненнями. Але ж ці хвили
ни виливаються в години, дні, на
решті — у сотні втрачених карбо
ванців! Якби люди берегли хвили
ни, не допускали простою веретен, 
річний план без напруження мож
на було б виконати на два тижні 
раніше строку.

Нам треба, сказав на закінчення 
т. Кузьмін, впроваджувати передо
ві методи праці, зокрема, щокін- 
ських хіміків, добиватись продук
тивного використання кожної ро
бочої години, економити кожний 
грам сировини, суворо питати з 
прогульщиків, п’яниць і марно
тратів.

Обговорення Листа ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ вилилось в принципову, ді
лову розмову про невикористані 
резерви підвищення ефективності 

виробництва. Інженер Н. В. Лаза
ренко вказала на порушення тех
нології в тонко-чесальному відділі. 
Деякі робітниці мотузяно-шпагат
ної дільниці допускають брак, на
магаються приховати його при зда
чі продукції. Майстрам і їх поміч
никам треба посилити контроль. 
Начальник мотузяно - шпагатної 
дільниці М. М. Ушаков поставив 
перед ремонтниками вимогу своє
часно ремонтувати обладнання, 
критикував окремих робітників за 
зниження якості продукції, за без- 
господарське ставлення до дер
жавного майна. Слюсар А. С. Тал- 
да критикував адміністрацію за те, 
що планове завдання на місяць 
його бригаді видається в кінці пер
шої декади, що досі немає метало
різальних верстатів і ковальського 
пресу. Токар механічної майстерні 
О. Шабрін, мотузниця В. Чорна, 
голова товариського суду Н. Ф. 
Лупко, тесляр В. Щербань та інші 
учасники зборів говорили про еко
номію матеріалів, підвищення 
якості продукції.

Секретар комсомольської орга
нізації фабрики Людмила Гринчук 
зачитує проект заходів, спрямова
них на виявлення і використання 
всіх резервів виробництва, поси
лення режиму економії. З деяки
ми доповненнями, які внесли учас
ники зборів, ці заходи затверд
жуються одноголосно.А. КРЯТЕНКО. спецкор «Молодого комунара».

ДАЙ РУКУ, ВЕСНО!
ган зобов’язалась надоїти на кожну корову на 100 
грамів молока більше, ніж минулого року. Підвищили свої 
зобов’язання й інші доярки. Загалом вирішили довести }Діи 
на фермі до 2700 кілограмів від кожної корови.

Відзначився на полі минулого року комсомольєько-молодіж 
ний агрегат по вирощуванню кукурудзи, очолюваний Яковом 
Зеленьком, який одержав на площі 05 гектарів по 46 цен тне 
рів кукурудзи на зерно. Нині за їх прикладом трактористі 
Іван Мачак і Федір Вовченко вирішили вирощувати цукрові 
'^Слід' згадати і нашу пташницю Ольгу Зеленько. яка 
одержала по 162 яйця на курку-несучку. Нещодавно поруч 
з Ольгою почала працювати Надія Скрнпннченко.

А взагалі, виробнича сім’я наша постійно поповнюється. 
Закінчивши курси механізаторів, прийшли в тракторну брига
ду Петро Красюк та Віктор Цимбал, за кермо автомобіля 
сіли чотири комсомольці. Якщо в минулому році між собою 
змагались лише Іван Теличенко та Петро Мошуренко. то те
пер постало питания про створення ще одного молодіжного 
колективу — серед шоферів. ...
ДОБРІ наслідки дає змагання на кращого по професії. Ці 

справді товариські змагання дають змогу обмінюватись 
досвідом, вишукувати резерви, працювати з повною відда
чею, по-господарському використовувати техніку, обладнан
ня. Минулий рік виявив кращих молодих виробничників. Ни
ми були доярка Катерина Джоган, тракторист Яків Зелень
ко, шофер Іван Теличенко. Хто буде попереду в цьому році, 
покаже час, але те, що о цілому продуктивність праці під
вищиться, немає сумніву.

Зараз у наших комсомольців багато справ — і на фермі, > 
в тракторній бригаді, і па вивезенні органічних добрив. Слід 
сказати, що молодь артілі не відстає від своїх старших това
ришів.

Є в нас ще одна турбота.
Село наше з кожним роком молодшає. Але для ного бла

гоустрою треба ще багато дечого зробити. Минулого року 
ми вже провели ряд суботннків. Цього року заготовили сад
жанці, насіння квітів. Перш за все озеленимо й прикрасимо 
квітниками братську могилу радянських воїнів, територію 
навколо музсю-усипальні героя Вітчизняної війни 1812 року 
М. М. Раєвського. Потім територію біля майбутнього Будин
ку культури. До речі, про Будинок культури. Він у нас тіль
ки будується. А щоб скоріше в ньому залунали пісні, ми 
вирішили відпрацювати па будівництві 400 робочих годнії.Іван ЗИМЕНКО, секретар комітету комсомолу колгоспу «Червоний прапора.с. Розумівка.Олександрівський район.

І і

Г

РЕДАКЦІЙНА летучка — В КОЛГОСПІ
Зустріч збагатила

для загонових вожатих, молодих вчите
лів, старших піонерських вожатих.

У відповідь па розповідь про редакційні 
справи директор школи П. П. Воронів повідав 
про справи учнівські.

— Добре висвітлюються в газеті теми сіль
ськогосподарської та робітничої молоді, веде
ться багато рубрик, друкується чимало мате
ріалів про Ленінський залік, — підкреслила 
секретар комсомольської організації Валентина 
Лисенко, — але бажано було б прочитати і про 
історію створення комсомольських організацій 
колгоспів та шкіл. Кращою має бути розмова 
про творчу молодь КІровоградіцини.

У деяких виступах звучали бажання ба
чити більше нарисів, більше читати на те
ми моралі.

Редакція щиро вдячна за конкретні 
зауваження, побажання, рекомендації 
наших читачів. Відчувалось, що газету 
молодь поважає, тому так гаряче вболі
ває за неї.

На летучці молодий поет Валерій Гон
чаренко читав свої нові вірші. Прощання 
було теплим, зустріч збагатила редакцій
них працівників знаннями запитів сіль
ської молоді.

Господарі люб язно запропонували ог
лянути село. Скориставшись цим, Ю. Лі- 
вашников зафіксував кілька моментів з 
життя колгоспу.

,, в, ШАРІЙ,позо} країнськіш район.

У творенні молодіжного друкованого органу лите минулого року брали 
участь кілька тисяч юнаків і дівчат області.

З метою більш тісного контакту з читачами, вивчення запитів молодих хлі- 
лоробів, механізаторів, доярок, сільської інтелігенції свій черговий масовий 
захід — виїзні/ летучку — редакція провела в колгоспі імені ІЦорса Новоукра- 
їнського району. З боку редакції в ній взяли участь творчі співробітники, заві
дуючі відділами та літературні працівники.

ВЕСНА чи не вперше показала свою 
життєдайну силу.

— В поле незабаром, — сказав, мру
жачись на сонце, голова колгоспу Іван 
Антонович Овдієнко. В його словах бен
тежна радість хлібороба, тривога за те, 
щоб не пропустити день, який рік годує.

Те ж саме на думці і у наших читачів, 
що збиралися до нового Будинку культу
ри. При вході до нього з простертою ру
кою зустрічає молодих колгоспників В. І. 
Ленін, і від цього настрій стає ще свят
ковішим.

Саме про ленінську тематику в газеті 
і пішла розмова. Учасники летучки Кате
рина Бурун, Ніна Махно, Тетяна Ковальо
ва, директор середньої школи П. П. Во
роній, голова колгоспу І. А. Овдієнко, 
секретар комсомольської організації Ва
лентина Лисенко, інші товариші відзна
чили, що газета постійно друкує спогади 
про Володимира Ілліча, Ленініану, розпо-

Васпль Калі
чнії — к р а щ п й 
дояр колгоспу 
імені Щорса. Ми
нулого року від 
кожної з 15 корів 
він надоїв по 3127 
кілограмів молока 
і зайняв перше 
місце в артілі. За
раз Василь теж 
іде попереду. Що
доби від кожної 
корови він на* 
доіоє по 10—11 кі
лограмів молока. 
Посівна техні- 
кд — на лінійці 
готовності.

Фото
10. ЛІВАШ- 

НИКОВЛ. 

відає про Ленінський залік, що прохо
дить в області, але слушно і зауважили, 
що на сторінках її ще мало матеріалів 
про зміни, які сталися в житті радянських 
людей, що виконують ленінські заповіти.

Про роль комсомольської преси у комуніс- 
гнчному вихованні молоді говорив колишній 
комсомольський працівник, голова колгоспу 
1. А. Овдієнко, який, до речі, і сам виступає в 
обласній газеті з своїми думками про молодь, 
ділиться досвідом роботи з нею.

— Після мого виступу в «Молодому 
комунарі» навіть до нас в колгосп надхо
дили відгуки на статтю. Це говорить про 
те, що газету читають, говорять про її 
дієвість.

Іван Антонович висловлює надію, що 
контакти юних читачів з редакцією газе
ти будуть ще тіснішими.
ВЕСНА — відповідальна пора не лише 

для хліборобів. Для старшокласників 
вона теж сповнена турбот. Тетяна Кова
льова, художній керівник Будинку куль
тури О. Л. Скляренко, вчителька серед

ньої школи В. Г. Кормим, директор шко
ли П. П. Вороній висловили задоволення 
з приводу появи в «Молодому комунарі» 
тематичних сторінок для старшокласни
ків, піонерів, учнів профтехучилищ, але 
порадили більше допомагати випускни
кам у виборі професії.

Вони ж наголошували і на тому, що в 
газеті ще мало з'являється матеріалів
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ОДНІЙ із шкіл Новоархангельського 
району учениця Зіна Ж. була залуче

на до секти баптистів. Дівчинка мала чу
довий голос, добре декламувала, знала 
напам’ять багато поезій, які відчувала 
душею, та декламувати на шкільних ве
чорах і ранках не могла: «закон не ве
лів». Батьки забороняли їй відвідувати 
«бісівські видовиська» (кіно, вистави), за
лишатися після уроків на заняття гурт
ків художньої самодіяльності. Дирекція, 
вчителі школи помітили це і почали бо
ротись за дівчинку.

Першим Ділом зустрілися з батьками Зіїш, 
поговорили з ними- Ті пообіцяли більше не ка
лічити дитини, але далі обіцянок справа це 
пішла. А дівчинка стала настільки заляканою, 
що навіть не брала участі у культпоходах.

Якось на шкільному ранку, на який Зі- 
ну все-таки упросили прийти, до неї під
сіла вчителька. Вона весь час спостеріга
ла за своєю вихованкою.

Ось на сцену виходять декламатори. 
Вони читають вірші Шевченка, Тичини... 
Зіна сидить, як на жару. Хвилюється за 
виступаючих, пошепки читає текст, коли 
хто збивається.
-----Чому ти, Зіно, так бентежишся? — 

'запитала вчителька.
— Так вона ж не так читає.
— А ти знаєш цей вірш?
— Знаю.
— Так чого ж ти сидиш. Вийди й про

читай. Чуєш?
Забуло дівча про «закон» і вийшло на 

сцену. Зіна блискуче прочитала вірш 
Шевченка «Якби ви знали, паничі». Це 
був вияв справжнього натхнення і при
страсті, глибокого проникнення в ідею 
твору. Зал відповів бурею оплесків. Дів
чинку викликали на «біс». Вона прочита
ла новий вірш. І знову німа тиша, а потім 
— оплески. Зіна немов переродилась. В 
її душі боролись радісні й тривожні по
чуття.

А після закінчення ранку в сім'ю до Зіііи 
разом з учнями пішла й вчителька (вже в 
котрий раз!). Вопи подякували батькам за те, 
що їх дочка так чудово виступала на сцені, як 
глядачам сподобалась її декламація.

Віруючі батьки, захоплені зненацька, не зна- 
Ч____________________________________  

лп, що й казати. їх хвилювала-похвала доч« 
кн. Ллє як бути з вірою?

— НІ. Ви тільки послухайте, як вона читає!-« 
порушила насторожену мовчанку вчителька.

і полився дзвінкий, срібний голосок. Вій не 
міг залишити байдужими закам’янілі серця ві
руючих, Батько-фанатпк заплакав, а потім 
мовив:

Що ж, видно воля божа... Хан буде так. Я 
більше не боронитиму.

З цього часу дівчинка назавжди порва
ла з віруванням. Вона стала невпізнан
ною — життєрадісна, активна в громад
ському житті школи, добре вчилася.

Що це — випадок? Ні. Вчителька за- 
підготувала дитину до рішучо

Що це 
здалегідь

ТВІЙ НАУКОВИЙ СВІТОГЛЯД

„КАРА БОЖА“
І СИНЬООКА ДІВЧИНА
го кроку. Випадок з декламацією тільки 
наблизив розв’язку, яка рано чи пізно 
мала неминуче статись. І в цьому їй до
помогли література, мистецтео, індиві
дуальний підхід.
/^ЛІД сказати, що індивідуальна робота 

серед віруючих учнів — не випадко
вий захід, не якась тимчасова кампанія, а 
складний і відповідальний процес. Він ви
магає наполегливої цілеспрямованої і 
злагодженої праці, тактовності.

Позитивні наслідки, як правило, дає і 
тісна співдружність школи з громад
ськістю в боротьбі за духовний світ ді
тей, за право бути щасливими. Мені хо
четься навести приклад з життя однієї 
школи області.
ЦЕ БУЛО свято квітів, пісень, великої радос

ті н гордос’гі за своїх дітей. Учителька за
просила на нього всіх батьків. Сповнені добро
го настрою, еони прибули до школи. Гран 
баян. І, мабуть, кожний батько, кожна мати 
звернули увагу' на дзвінкоголосу біляву, з не
покірними кучерями, дівчинку. Як натхненно 
вона декламувала вірш про Комуністичну пар- 

гію! Очі сяяли блакитними вогниками, щічки 
палали, здавалось, вони взяли частк? теплії ЬІд 
полум'яного піонерського галстука.

Але що цс? Схилилась білява голівка. За« 
тремтіли плечі. По щоках потекли сльози.,,

— Що трапилось? Хто тебе скривдив? — за« 
хвилювалися дорослі і малі.

— Всіх учнів батьки приіішдн, промовила 
Ліна, — а моїх немає. Дивлюсь, дивлюсь, а 
вони не йдуть.

Ліна — відмінниця з першого класу. Чужі 
радіють за неї, чужі називають донькою. Л 
рідні? Вони не прийшли. їм, бачте, секіаііт- 
ський закон не велів.

За Ліну вся школа бореться з першого кла
су. і не тільки педагоги, а й діти. Прагнуть ви
тягнути цю чудову дівчинку з отого павутинись 
Весі, клас дружить з нею. Виявилось, що вдо

ма так ('( налякали «божими карами», що ио- 
на протягом усього торжества тремтіла від 
страху, і тут друзі прийшли на допомогу. Ра
зом з нею стали ходити в кіно. Коли в неї не 
було грошей, товариші купували їй квиток. 
Піонери прочитали і обговорили в класі багато 
цікавих книжок: «Дитинство Гавриїла Кнри* 
ченка» І. Микнтенка, «Малий посланець» 
М. Трублаїні, «Любов до ближнього» А. Тес- 
ленка, «Чудо» О. Серафнмопнча, вірші С. Ру- 
данського, В. Самійлснка, Д. Бедного та Ін. 
Разом з друзями Ліна залюбки виконує різні 
доручення, їй легше на серці стає, коли вона 
буває в Товаристві, Нині Ліна — на правиль
ному шляху, і віруючі батьки залишили її в 
спокої.

Так художня література і громадськість, 
дружний дитячий колектив під керівництвом 
досвідчених вчителів допомогли учениці подо
лати релігійні пережитки і зайняти справжнє 
місце в житті.
Г> АЖЛИВИМ засобом антирелігійного 

виховання є різноманітні екскурсії: в 
краєзнавчий музей, картинну галерею, в 
Будинок атеїста і, нарешті, — в природу. 
Ясна річ, це потрібно заздалегідь спла
нувати, передбачити, пов’язавши з вивче
ним матеріалом.

О стор«

У вихованні ірних войовничих атеїстів 
неабияке значення мають літературні 
ранки, вечори, збори піонерських заго
нів тощо. Такі виховні заходи, а. яких 
беруть участь учні молодшого і старшо
го віку, є, по-перше, профілактичними 
заходами для окремих нестійких у релі
гійному відношенні дітей, по-друге, вони 
розширюють науковий світогляд школя
рів і мають пізнавальну і виховну цін
ність.

Показовим у цьому відношенні і збір загону 
на тему: «Піонер, релігійним забобонам не 
вір», який провела вчителька IV класу Л. М. 
Михайлович, заочниця нашого інституту. Спо
чатку учні проглянули і обговорили діафільм 
«Фанатики», де показано жорстокість і підлі 
дії сектантів, які безсоромно обдурювали ві
руючих. Згодом учителька роздала матеріал 
для збору — пісні, частівки, прислів’я на ан
тирелігійну тему.

Збір загону закінчився піснями піонерів та 
груповими танцями. А пізніше була проведена 
бесіда на цю ж тему, що посилила атеїстичні 
переконання учнів, виявила їх добру обізна
ність з художньою літературою.
Т.Т А ВСЕ ЖИТТЯ в дітей та підлітків ли

шаються згадки про літературні ве
чори чи збори на атеїстичні теми, які по
глиблюють і закріплюють знання, одер
жані на уроках, прищеплюють любов до 
художнього слова і всього прекрасного, 
формують ідейно-політичні переконання 
учнів. Тут школярі виступають не тільки 
уважними глядачами і критиками, а ра
зом з тим — активними учасниками, не
рідко виявляючи хороші організаторські 
здібності. А це дисциплінує, згуртовує 
молодь у дружний колектив, зміцнює по
чуття відповідальності «одного за всіх і 
всіх за одного».

Школа при допомозі громадськості 
покликана вирішувати важливі завдання 
атеїстичного виховання учнів. Спільними 
зусиллями вчителів і батьків можна ус
пішно боротись з проникненням у свідо
мість дітей і молоді релігійних вірувань і 
забобонів, виховуючи всебічно розвине
них людей з високою комуністичною мо
раллю.

V
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І. ПРОЦЕНКО, 
доцент Кіровоградського педаго
гічного інституту.

станції застосування сівалки 
«СЛН-8А» замість сівалки 
«СЛС-8» в два рази зменшує 
затрати праці та па 33 процен
тів зменшує експлуатаційні 
витрати. При її проектуванні 
використано ряд технічних но
винок та винаходів, враховані 
сучасні вимоги промислової 
естетики.

м. ножнов, 
інженер-конструктор Кі
ровоградського ДСКТБ.

міськими відділами народної 
освіти, директори середніх 
шкіл, військові керівники уч
бових закладів, відповідальні 
працівники обкому ДТСААФ. 
штабу цивільної оборони об
ласті. облздороивідділу, об
ласного комітету по фізичній 
культурі і спорту.

З доповіддю «Підготовка мо
лоді до військової служби у 
Збройних Силах СРСР» висту
пив обласний військовий комі
сар П. П. Китаєв. Доповідь 
про організацію і проведення 
початкової військової підго
товки учнів в школах області, 
зробив заступник завідуючого 
облвно Б. П. Хижияк.

Досвідом роботи з військово- 
патріотичного виховання і по
чаткової військової підготовки 
учнів поділилися директор

Овуфріївської середньої шко
ли М. О. Долина, військовий 
керівник Гайпоронської серед
ньої школи № 1 П. П. Медя
ник.

На конференції також ви
ступили заступник завідуючо
го облздороввідділом Б. П. БІ- 
лейко, начальник політвідділу 
облвійськкомату В. С. Самсо
нов та ін.

В роботі конференції взяла 
участь секретар обкому 
ЛКСМУ С. Й. Кулагіна.

Учасники конференції відві
дали середню школу Лі 34, 
учбовий пункт заводу «Черво
на зірка» та Кіровоградський 
автомотоклуб ДТСААФ, де 
ознайомились з учбовим про
цесом початкової військової 
підготовки учнів і призовної 
молоді до служби в армії, ог
лянули військові 
класи військово-технічної 
готовки.

кабінети.

НА ШКІЛЬНІЙ ОРБІТІ

Місце для склеювання

тебе

цьому шляху?

угавав витонченими гравюрами, гуцульськими 
’‘Милями, сувенірними прикрасами.

і

Місце для склеювання

Мандрівка
у ПІДПІЛЛЯ

3. Назви ім’я відомого спортсмена, спортивна біографія

працювали захои-

бнну думкитащедру юнацьку фантазію. 1 сірий шмат дерева ггі^тм-скнми топірцями. шка-

ПРОЙШЛА 
ВИПРОБУВАННЯ!
».Багаторічна праця молодих 

■?ї»яструкторів відділу проекту
вання овочевих сівалок Кіро
воградського державного спе
ціального конструкторсько-тех
нологічного бюро увінчалася 
успіхом. Навісна сівалка для 
посіву насіння цибулі «СЛИ
ВА» пройшла випробування і 
одержала путівку в життя.

В порівнянні з 
«СЛ-4», «СЛН-6», 
ва сівалка 
має вищі 
показники, 
волзької

ЯКИЙ ВІН. МАЙБУТНІЙ 
ВОЇН?

АНКЕТА СПОРТСМЕНА

сівалками 
. СЛС-8» по

більш досконала і 
технічно-економічні 

За даними По
лі ашннио-.іослідної

В приміщенні Кіровоград
ського офіцерського клубу 
відбулася обласна військово- 
теоретична конференція. В її 
роботі взяли участь військові 
комісари, офіцери обласного і 
районних та міських військко
матів. завідуючі районними

V ЛОПЦІ
л лено.

Дзижчали верстати, легенько 
стукали молотки, шурхотів наж
дачний папір.

Хлопці були зайняті не звичай
ною роботою —- вони оживляли 
шматки деревини. Так, так. 
вправні руки вдихали в неї пое
зію барв і ліній, вкладали гли-

ПОЕЗІЯ
НАТХНЕННОГО 
ЗАХОПЛЕННЯ

'^кТками, сувенірними прикрасами. „ „„„„„
Це бузо одне із звичайних занять гуртка різьблення но дереву 

Новомиргородського Будинку піонерів. Були тут і учні 
ктасів (вони тільки починають пізнавати гашу різьблення), і 
старшокласники, які пробули у Гуртку вже по кілька років, ос
танніх не так уже й багато — біля десяти чоловік.

Спочатку до гуртка записалось чимало бажаючих. Але минав 
час, і на заняття приходило вже менше і менше хлопців. Бо ви
пробування на хист, терпіння, любов до справи не всі витриму
ють. Керівник гуртка Микола Карпович Луньов уважно пригля
дався до кожного, відбирав найбільш здібних, яких по-справж
ньому захопило різьблення. Так склався своєрідний кістяк гурт
ка ного актив. 1 Микола Карпович терпляче працював з хлоп
цями, навчаючи їх складної, справи прикладного мистецтва.

По копіткій роботі — прийшов успіх. Виготовлена дев’ятиклас
ником Сергієм Майорови.ч шкатулка до ювілею Котляревського 
відзначена третьою премією на Республіканській виставці.

Нещодавно відбувся зліт кукурудзоводів Новомиргородщнни. І 
всім учасникам, а їх було понад 350 чоловік, вручили нагрудні 
значки: на двох зелених листках — качан достиглої кукурудзи. І 
на олівцях, що давали учасникам, теж красувався золотистий 
качан. Ці значки її олівці теж були виготовлені руками гуртків- 
ців.

Зараз в Будинку піонерів організовується виставка дитячих 
робіт, присвячена ювілеєві В. і. Леніна. І увагу відвідувачів 
привертають гравюри, шкатулки, гуцульські топірці, зроблені 
Григорієм Ковалем, Миколою Коровіним, Ігорем Адоневим. До 
речі, про гуцульські топірці. Тут вже не різьблення по дереву. 
Це — набагато складніший вид мистецтва — інкрустація. 1 хлоп
ці відмінно оволоділії ним. їх речі не поступляться виробам 
майстрів.

А ще гуртківці виготовили великий інкрустований портрет вож
дя, гравюри «Леніну — 100», «З іменем Леніна». Любовно 
оформлені шкатулки з портретом Володимира Ілліча теж 
справжня вдача юних.

Хлопці працюють.
^Натхненно й захоплено.

іони оживляють дерево, вони вчаться творити прекрасне. І хто 
знає, можливо цс їх перший йрок у великий і чарівний світ мис
тецтва. ___

Світлана ШЕВЧЕНКО.
студентка Кіровоградського педагогіч
ного інституту.

.ішли Чорноморчеики — заступника і.имєо-
.польського комітету Зііам'япськОго сільськогосподарського 
технікуму — зараз дуже багато турбот їхня організація зай
няла перше місце серед, середніх учбових закладів області за 
досягнуті успіхи в навчанні та праці. Тепер у технікумі зав
дання номер один — підготовка до Ленінського ювілею. Всі 
групи готуються до складання останнього стану Ленінського 
заліку. З цією метою організовуються зустрічі з людьми ці
кавої долі, вечори. А не ось днями розпочався фестиваль 
художньої самодіяльності, присвячений ювілеєві вождя

І в кожпх з цих справ Люда вкладає частинку своєї душі. 
II.і фот.т Людмила ЧОРНОМОРЧЕНКО.

Фото Б. БРОДСЬКОГО.

Ленінська літературна
Днями у Панчівській середній школі Новомиргородського 

району відбулась літературна вікторина, присвячена Володи
миру Іллічу. Організували її учні ІО «А» класу під керів
ництвом вчителя української мови і літератури М. О. Стояна.

Запитання були взяті з біографії вождя. Але. щоб правили- 
но відповісти па них. треба було поміркувати.

Тому переможців було не так-то іі багато. їм вручили най
приємніші подарунки — книги.

В ТАТАРОВ. В. ГЕРХОВАН, 
десятикласники.

Юний друже! Щотижня ти поспішаєш на тренуван
ня в спортивний зал чи на стадіон, повсякчас підви
щуєш свою спортивну майстерність на різноманітних 
змаганнях в школі, селі, місті. Нерідко перед тобою 
виникає чимало перешкод на шляху до мети: немає 
де'тренуватись, відсутній спортивний інвентар, ніко
му очолити спортивну секцію...

І все ж ти мрієш про чемпіонські ВИСОТИ...
Щоб в якійсь мірі дізнатись про твою дорогу, до

рогу спортсменз-початківця, ми запрошуємо 
відповісти на кілька запитгінь нашої анкети.

І. Вид спорту, який найбільше тобі подобається?

2. Якщо ти займаєшся спортом, чого ти вже домігся на

якого тебе найбільше захоплює?

1. Що тобі І твоїм друзям заважає підіпнцувати спортивну

майстерність?

5, Твоя мста п досягненні спортивної майсісрносіі?

0. Футбол чи легка атлетика. Якому з них видів спорту пі

даєш перевагу?

Гаку своєрідну мандрівку організували учні Ка.іннболоіської середньої школи Новоархан
гельського району. Допоміг їм цс зробити колишній керівник підпільної організації, то діяла 
на ІІовоархангельщині в роки Вітчизняної війни, Юхим Андрійович Фредипський.

На вечорі, спеціально організованому з цієї нагоди, довгожданий гіси. поділився спогада
ми про буремні роки, закликав учнів гідно наслідувати справи батьків.

В. СУСЛЕНко.
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В. ЦВЯХ, Р, ТУРБАЗ

ЙДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ ОГЛЯД 
СПОРТИВНОЇ ТА ОБОРОННО- 
МАСОВОЇ РОБОТИ.

(Продовження. Початок в га
зетах за 28 лютого, 3, б 

та 10 березня).

СТАРТИ 
БЕЗ ПАУЗ

В минулому номері «Молодого 
комунара» ми коротко повідомили 
про те, як готуються до екзамену з 
фізичної та військово-технічної під
готовки комсомольці Світловодська, 
Новоукраїнки. Компаніївки. Сьо
годні — рапорти з інших районів 
області.

ДОБРОВЕЛ ИЧК1ВКА. Близько 
280 учнів Добровелнчківської серед
ньої школи склали нормативи комп
лексу ГЗБ, вийшовши на легко
атлетичні майданчики, обладнані 
ними восени. Штовхання ядра, ме
тання гранат, вправи на перекла
дині — це вже позаду. На черзі — 
першість школи з кульової стрільби, 
легкоатлетичний крос.

А в колгоспі «Батьківщина» 
комсомольці взяли участь в змаган
нях з кульової стрільби. Залік з 
цього виду спорту складено.

Включившись в огляд спортивної 
та оборонно-масової роботи, значно 
поліпшили свою спортивну базу 
фізкультурники артілі «Україна». 
Обладнано волейбольні майданчики 
в бригадах, закуплено спортивні 
гранати, гирі, штангу, зброю.

Нині в районі юнаки та дівчата 
готуються до спортивних поєдинків 
в 7 спортивних залах, 8 тирах, на 54 
легкоатлетичних майданчиках. Ком
сомольські активісти, інструктори по 
спорту, які нещодавно побували на 
семінарі, влаштованому райкомом 
ЛКСМУ, в школах організовують 
воєнізовані спортивні ігри. На
приклад, «Зірниця» вже відбулася 
в Помічпянській СШ, Добровелнч- 
ківській середній та восьмирічній 
школі в Липняжці.

А тишківські школярі взяли участь 
в туристському поході по місцях

боїв, що точилися на території ра
йону під час Великої Вітчизняної 
війни.

ОНУФРІЇВНА. Готуючи комсо
мольців та молодь до заліку з тех
нічних нидів спорту, районний ко
мітет ДТСААФ, комсомольські та 
фізкультурні активісти подбали про 
розширення технічних гуртків У 
школах, колгоспах, на підприєм
ствах району. Нині вже тут підго
товлено 284 мотоциклістів, 442 шофе
рів, 40 радіотелсфонісгів.

В ці дні в комсомольських органі
заціях всюди тривають змагання з 
кульової стрільби. Найкращу спор
тивну майстерність демонструють 
комсомольці колгоспу «Дружба» 
Онуфріївської та Куцеволівської се
редніх шкіл. Тут також прийнято 
залік з силових вправ.

ПЕРЕМОЖЦІ
ЗАСМУЧЕНІ

Місце для склеювання.

7. Чому тн надав би перевагу: світовому рекордові чи

■

8. Чн був у твоєму житті випадок, коли заняття спортом

9. £зое прізвище, ім’я, де ти вчишся, працюєш?

1 Цю анкету (вирізану з газети) склей, будь-ласка, і надішли

(Лінія згину)

АНКЕТА СПОРТСМЕНА
Кіровоград,
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«МОЛОДИЙ

НО МУНАР»

Місце для склеювання.

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

Три дні в спортивному заді спортклубу «Зірка» три
вали поединки кайсильнішнх жіночих баскетбольних 
команд Кіровограда. Ці зустрічі були цікавими і на
пруженими. Спортсменки прагнули продемонструвати 
якнайвищу майстерність. I ось останній матч. Пере
конливу перемогу здобувають студентки факультету 
фізичного виховання педінституту. Але в залі тиша. 
Спортсменки йдуть в роздягальню з зіпсованим на
строєм. Без Кубка, який їм мали вручити, без вітань 
організаторів змагань. А на трибунах ні душі. І це не 
дивно. Адже уболівальники цього цікавого виду спор
ту навіть не знали, що в спортзалі СК «Зірка» зу
стрічаються яайсильніші жіночі команди Кіровограда. 
В місті не було навіть афіш.

Викликає занепокоеиня сама організація змагань. 
Не було ні параду учасників цих поєдинків, ніхто не 
збирався піднімати прапор...

Те ж саме було, коли змагалися волейболістки...
Наші студенти — майбутні педагоги. Саме під час 

проведення подібних змагань вони теж набувають 
певного досвіду роботи з фізкультурниками. Але цьо
го разу про досвід нічого було говорити.

Таке ставлення міського комітету по фізкультурі і 
спорту до організації спортивних поєдинків спостері
гається вже не вперше.

Виставити оголошення в місті про проведення того 
чи іншого матчу не така вже й другорядна справа. 
Адже серед уболівальників, які прийдуть в спортивний 
зал чв па стадіон, є теж чимало спортсменів. А де
монстрація високої спортивної майстерності — неаби
яка користь для них. І пропаганда того чи іншого ви
ду спорту теж має бути передбачена...

В. ДУБІМ, 
викладач факультету фізичного 
виховання Кіровоградського пед
інституту.

21? РОНЕПОЇЗД стояв біля де- 
по, готовий вирушити в 

путь-дорогу. То нічого, що ва
гони не броньовані, а звичайні, 
пульманівські. Друга обшивка і 
мішки з піском теж захищати
муть від куль, Є гармати і ку
лемети. Є бойова команда.

«Для початку цс плес добре», — 
подумав Костя, оглядаючи броне
поїзд, команду, що вишикувалася 
біля вагонів. Вискочив на відкриту 
площадку, обвів поглядом робітни
ків, що висипали проводжати своє 
дітище.

— Товариші! — звернувся го
лосно до робітників депо. ---
Велике вам спасибі за цей да
рунок від ревкому, від команди 
бронепоїзда! Від усієї револю
ції спасибі!

Ви бачите, що країна наша 
аж стогне від навали різної 
буржуазної нечисті. Як сарана, 
суне і суне ця нечисть, міняю
чи тільки вбрання і лозунги. Ні
мецькі окупанти, вступивши на 
Україну на запрошення про
дажної Центральної ради, розі
гнали цю раду, встановили від
верту диктатуру поміщиків і 
капіталістів. Тепер от маємо 
Директорію.

Ви чули, напевне, що ця Ди
ректорія оголосила війну Ра
дянській Росії, Але і в них тон
ка кишка, щоб здолати рево
люцію.

Ще раз спасибі вам за бро
непоїзді

Смерть Директорії! Хай жи
ве світова соціалістична рево
люція!

Тільки Чеклов скінчив, як 
хтось із присутніх, чи то маши
ніст Іван Гусинський, чи то ку
леметник Микола Негрудський 
запропонував:

— Давайте назвемо броне
поїзд: «Смерть Директорії!»

— «Смерть Директорії!» 
загув натовп робітників.

— Згода, назва підходя
ща! — підсумував командир 
бронепоїзда Чеклов.

1 за кілька хвилин ця назва і 
красувалася но поїзді, який, 
прощально загудівши, відходив 
від депо.
XIЕКЛОВ ще раз обійшов усі 

вагони. На його обличчі 
сяяла привітна посмішка. Від
чувалося, що він явно задово
лений: К7ли тільки добрався до 
Бознесенська, то мав у кишені 
лише пістолет, а тепер он яка 
сила в руках!

А почалося все ось з чого. 
Першилл, кого зустрів Чеклои у 
Вознесенську, був невисокий, 
але досить кремезний робітник 
в потертому пальті. По походці 
Чеклов відразу визначив, що 
зустрінутий служив на флоті. 
До нього і звернувся із запи
танням:

— Браток, не підкажеш, до 
на роботу можна влаштуватись?

— Можна й підказати...
Слово по слову і розговори

лися. Довго прощупували один 
одного. А потім Чоботарьов, 
таке прізвище було зустрічно
го, провів Чеклова до голови 
підпільного більшовицького ко
мітету Юхима Синякова.

Перше питання, яке задав 
Синяков, було:

— Більшовик?
— Так.
— Квиток є?
— Є. ..
Чеклов присів на стілець, 

зняв чобота з правої ноги, з-під 
підкладки халяви витягнув кви
ток і протягнув Синякову. Той 
уважно його оглянув.

— Добре. Направимо до за
гону Урсуловр.

Вночі бричкою і відвезли 
Костю в село до партизан.

Цо був час, коли за слонами 
В. 1. Леніна «всі надії на Україну, 
якими німецький імперіалізм году
вав своїх трудящих, виявились лише 
обіцянками» 1)> коли німецький ім
періалізм «неймовірно роздувся па 
три чверті Європи, розжирів, а ио-^ 
тім він тут же лопнув, залишаючи' 
жахливий сморід»2), бо німецькі 
солдати на Україні «найбільше за
разилися духом російської револю
ції^).

Це був час, коли Україна нагаду-

НИКИФІР УРСУЛОВ

1) В. І. Ленін, Твори, том 20, 
стор. 132.

2) Там же, стор. 135.
3) Там же. стор. 135.

вала розбурхана морс. І цо море 
народного гніву і революційних при
страстей мало ось-ось накрити де* 
в’яти.м валом хиткий корабель укра
їнської буржуазії, на якому силку
вався бути капітаном ставленик ні
мецьких окупантів гетьман Скоро
падський. Товстосуми спішно ство
рили рятіану команду, чи то новий 
уряд — буржуазно-націоналістичну 
Директорію, в якій керівна роль на
лежала українським наиіонал-меп- 
щовикам Петлюри і Винниченку, 
її грудня 1916 року в ставці-іМі.- 
люри, в районі Фастово, р присут
ності уповноваженого Антанти фран
цузького дипломата де Мулена по
чалися переговори між Директорією 
І німецьким командуванням про пе
редачу влади Директорії. Зговори
лися швидко. Гетьман Скоропад
ський відрікся від влади і втік я 
Берлін. Директорія почала нашвид* 
коруч конопатити утле суденце. Але 
дев’ятий вал насувався невмолимо.

(Далі буде).

Д ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, ІЗ березня. 
Перша програма. 11.09 — Телс. 
вісті. (К). Н.ІО — Телефільм. 
(К). 11.35 — Переказ з грама
тичним завданням на тему 
«По Десні». (К). І7.00 — Теле
візійний народний університет. 
«Вплив ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНІ! по 
тваринний світ», (К). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — Про
грама передач. (К). 18.05 —

Телеальманах «Подпиг».

(Мінськ). 18.35 — Промислова 
орбіта. (К). 19.15 — «День за 
днем» — інформаційна про
грама. (Кіровоград). 19.40 — 
До 100-річчя з дня народження
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Лспіип «Звітує 
па». (К). 20.25 - 
вин. (М). 21.10 -

Лспіип «Звітує Чериігівщи» 
па». (К). 20.25 — Естафета но
вин. (М). 21.10 — Телевізійний 
театр мініатюр. я!3 стільців».

і меч». 
4 серія.

(М). 22.15 —"«Щит 
«Останній рубіж». 
(Кіровоград).

19.15Друга програма. ___
Мультфільм. (К). 19.25 — «Лі
то під плівкою». (Харків). 
22.15 — «Подвигу — чверть ві
ку». (К). 22.40 — Старт-70. (К). 
23.00 — Зустрічі з майстрам:! 
сцени. Народний артист СРСР 
Г. Оте. (таллін).

СУБОТА, 14 березня. Перша 
програма. 9.05 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.30 — Новини. 
(М). 9.45 — «Здоров’я». Нау
ково-популярна програ м а. 
(Харків). 10.15 — Музична про
грама. (М). 11.00 — В ефірі
«Молодість». (Тбілісі). 11.40 — 
Екран збирає друзів. (М).

12.45 — Наша афіша. (К). 12.5? 
— Експонати іїозповідаюгії'. 
(Ужгород). 13.15 — На мсрі(» 
Діанах України. (К). 13.45

Хімія — крок прискорений.
(М). і4.00 — Кольорове теле« 
бачення. Чемпіонат світу в хо
кею з шайбою. Фінляндія 
СРСР. (Стокгольм). 16.15 т 
Телевізійний народний універ
ситет. (М). 18.00 — Новини.
(М). 18.05 — Літопис піввіку. 
Телефільм «Рік 1927-й». (М),
19.00 — «Владики без масок».

(М). 19,30—«Без боротьби не
має й перемоги». Художній 
телефільм НДР. V серія. (М).
21.30 — Проблеми європейської 
безпеки. Міжнародна програ
ма. (М). 22.С0 — Зустпіч з
композитором О. Пахзь^КЖрю.
(К). 22.50 — МультфІльігІСта» 
рі заповіти». (К). 23.00 — Пер
шість Європи з легкої атлет)}« 
ки. (Відень). 00.30 — Нови
ни. (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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