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Юрій Харченко — механік Михайлівського вуглерозрізу. Разом з свої, 
ми товаришами він несе ударну трудову вахту на честь 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна.

На фото: механік Юрій Харченко.
Фото М. ТАНСЬКОГО,

ПОЧАТОК ОД ТОПОЛИНИХ АЛЕЙ
Тваринники артілі «Шлях до комунізму» довгий час 

мали найнижчі показники по виробництву молока в усьо
му Новоархангельському районі. Дехто навіть заува
жував:

— Ручна праця в них. Тому іі нерентабельна ферма.
І ось про це почалась розмова на комсомольських збо

рах колгоспу. Виступила групкомсорг ферми Клава Ва- 
рушта:

— Механізми, звісно, необхідні, але, перш за все, нам 
треба мати хороше стадо корів.

І молоді тваринники запропонувати правлінню артілі 
самостійно вирощувати тварин.

Тепер Тамара Замунжило та Клава Варушта вже догля
дають по 50 теличок, -10 телят у Клави Колісниченко. Вона 
щодня домагається приросту живої ваги кожного з них 
більше 900 грамів.

А на черзі — будівництво тваринницьких приміщень, ме
ханізація ферми. 1 комсомольці артілі вирішили влашту
вати кілька суботників та недільників, щоб допомогти 
будівельникам.

Сьогодні вони побілять стіни в корівниках, які споруд
жені торік, по-новому обладнають червоний куток, виса
дять більше двохсот фруктових та декоративних дерев, 
закладуть квітники.

М. ВІНЦЕВИЙ.

КОМУНІЗМ Є ВИЩА, ПРОТИ КАПІТА 
ДІЄТИЧНОЇ, ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЩ 
ДОБРОВІЛЬНИХ, СВІДОМИХ, ОБ’ЄД
НАНИХ РОБІТНИКІВ, ЩО ВИКОРИСТО
ВУЮТЬ ПЕРЕДОВУ ТЕХНІКУ. КОМУ
НІСТИЧНІ СУБОТНИКИ НАДЗВИЧАЙ
НО ЦІННІ, ЯК ФАКТИЧНИЙ ПОЧАТОК 
КОМУНІЗМУ...

В. І» Ленін» Твори, т, 29, стор. 380.

БОБРИНЕЦЬ. Комсомольці та піонери^ студенти сільськогосподарсько. 
Ігтглпт/і го технікуму, учні професійно-технічного училища № 2 11 квітня поса-

гНЦ / її / |1 1/1 дять 2 тисячі дерев. А ще — приведуть и порядок спортивні майданчикил. і' у л. Г)(ля своїх уЧбовИХ закладів.
Міжколгоспбудівці, на чолі з своїм ватажком Віктором Іванченком 

працюватимуть на прокладці шосейної дороги. Сірою стрічкою простя
гнеться вона від колгоспу імені Калініиа до колгоспу «Правда».

1500 юнаків і дівчат міста працюватимуть на своїх виробничих місцях. 
Зароблені гроші перерахують у фонд останнього року п’ятирічки.
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ВІД Чукотки до сивого Бугу.,.
Ці слова могли б стати початком піс

ні, правда? Хорошої, щирої пісні про 
єдність, про дружбу радянських людей. 
Сьогодні від сходу до заходу, від пів
ночі до півдня нашої неозорої землі 
виходять громадяни країни Рад на ко
муністичний суботник.

Володимир Ілліч Ленін вбачав у су- 
ботниках, у колективній, добровільній і 
безкорисливій праці початок комуніз
му. Так, комунізм починається у нашій 
праці. Саме з цими думками і йдуть 
сьогодні до своїх місць робітники на
шої фабрики.

Чий то спів, чий то сміх бринить? Це 
йдуть дівчата комсо/лольсько-молодіж- 
ної бригади закрійників цеху № 1. Вчо
ра їх бригадир, Лариса Підковська, пе
ред тим, як піти додому, наказала дів
чатам:

— Завтра прибути вс:м, як одній, у 
святковому настроїі

Чудовий наказ. Хоча іншого настрою, 
крім святкового, і бути не може. Всі 
одинадцять членів бригади, коли бра
ли трудові зобов’язання на честь 100- 
річчя з дня народження Ілліча, дали 
слово до 22-го квітня зекономити 75 

Зустріч товаришів Л. І. Брежнєва і Л. Свободи
Генеральний секретар ЦК КПРС това

риш Л. І. Брежнєв і президент Чехо
словацької Соціалістичної Республіки 
товариш Л. Свобода зустрілись у Моск
ві 8 квітня ц. р,

У товариській розмові відбувся обмін 
думками у питаннях дальшого розвитку

«Прибути 
у святковому 
настрої»
тисяч квадратних дециметрів виробни
чих товарів. Кожна з дівчат зважувала 
свої резерви і можливості. А щоб нав
читися якнайраціональніше використо
вувати їх, всі вступили до школи по пе
редачі передових методів розкрою.

Керує навчанням у цій школі досвідчена 
розкрійниця, секретар парторгапізації цеху 
Лариса Михайлівйа Платонова. Здібними 
ученицями виявилися сама бригадир комсо
мольсько-молодіжної — Лариса Підковська, 
її подруги — Лариса Ігнатснко, Галина Гни
да, Любов Палецька, Валентина Кондратен
ко, Тетяна Приходько і інші дівчата. Участь 
у Всесоюзному Ленінському заліку перетво
рилась для них у трудовий іспит їхньої ком
сомольської честі I гідності. І вже В СІЧНІ 
групкомсорг бригади Люба Палецька допо
віла фабричному комітету комсомолу: дівча
та виконали зобов'язання)'

Молоді розкрійниці вирішили за сто 
ударних ленінських днів зекономити 
ще 50 тисяч квадратних дециметрів ви
робів. Коли підрахувати, то економія 
обернеться у таку цифру — 8000. Май- 

і зміцнення дружби та всебічного спів
робітництва між СРСР і ЧССР, радян
ським і чехословацьким народами, вза
ємний обмін інформацією про підго
товку в Радянському Союзі і Чехосло- 
ваччині до гідної зустрічі 100-річчя з 

же стільки пар взуття буде випущено 
додатково за рахунок економії.

Сьогодні дівчата з бригади Лариси 
Підковської працюватимуть на зеконом
лених у попередні тижні матеріалах. 1 
працюватимуть з найвищою продуктив
ністю. Адже гроші, зароблені на субот- 
нику, будуть відраховані у фонд завер
шального року п’ятирічки, у фонд зміц
нення і процвітання рідної Вітчизни.

Крім сьогоднішнього, бригада Люби, 
як і колектив усієї фабрики, працювати
ме ще три дні на зекономлених мате
ріалах, останній з яких припаде на 22-е 
квітня, іменини Ілліча. Це чудовий по
дарунок великому святу — ювілею до
рогого вождя.

Нехай від Чукотки до Бугу пролягли 
тисячі кілометрів. Але сьогодні ми від
чуємо лікоть товаришів, які будують * 
зоні вічної мерзлоти електростанцію, 
які ведуть у спраглу пустелю води, які 
і далеко від нас, і поруч з нами. Бо 
справа наша прекрасна. Бо її великим 
почином назвав сам Ленін.

Олена СКЛЯР, 
контролер ВТК, секретар комсо
мольської організації Кіровоград
ської взуттєвої фабрики.

дня народження вождя трудящих усьо
го світу В. 1. Леніна.

Генеральний секретар ЦК КПРС то
вариш Л. І. Брежнєв висловив побажан
ня нових успіхів у зміцненні і розвит
ку соціалістичного суспільства кому
ністам і всім трудящим Чехословач- 
чини.

Зустріч пройшла в теплій, сердечній 
обстановці.
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ПО-УДАРНОМУ, ПО-ЛЕНШСЬКИ!

Останні приготування.

НА ПЕРОНІ було багато музики і 
квітів. І від цього настрій у Во

лоді ще гіршав.
—Ну, тримайсь, бригадире, — 

труснув йому руку Микола Зубков, 
— Та дивись, поповнення бери 

Топкове, — задів за живе Анатолій 
Шкурко.

— І нам про все пиши, — про
тиснувся наперед Петро Кова
ленко.

«Яв же тепер бути?» — вже вкотре

Імені 50-річчя ВЛКСМ називається. 
Так що дивись...

А тут і перший лист від Зубкова, 
вже тепер воїна. Там одні лише запи
тання.

а Ну, як справи, Володю? — зразу так 
і починає. — Не здаєте позицій? Чи 
взяли вже кого на наше місце?»

Володя зразу сіп писати відповідь: 
«Позицій ще не здали. Хоч працюємо 
втрьох. По півтори норми даємо, бо 
бригада Черняка на п’яти наступає. 
Маємо вже й поповнення. Хлопець робо
ту нашу знає. Тільки не комсомолець. 
Сьогодні и розмові зі мною розповідав 
про себе. Подає непогані надії».

МИ ПРИЙШЛИ ДО ПЕРЕМОГИ КОМУНІСТИЧНОЇ ПРАЦІ

СЕМЕНОВ
І ЙОГО ТУРБОТИ

Фото В. КОВПАКА.

запитував пін сам себе. А відповіді не 
□находив. «Чотирьох забрали и армію. 
Втрьох залишились. 1 план виконуй».

У відділі кадрів так і заявив:
— Як матимете направляти ко

гось до нас у бригаду, то спершу 
викличте мене на співбесіду з ним.

/Ложе, це було трохи різкувато, 
але дуже вже боявся бригадир, 
щоб у бригаду потрапив хтось «не 
свій».

і ось перше знайомство.
— Що ти вмієш робити? — запи

тав у хлопця, що перебирав у ру
ках капелюха.

— З газозваркою знайомий, 
слюсарем працював.

— Виходь завтра на роботу.
Коли Володя вийшов, Сьоміну 

сказали:
— Бригадир у тебе буде стро

гий. Але добрий. І бригада з ньо
го особлива. Найкраща на заводі.

Невдовзі в бригаду Володимира 
Семенова направили ще трьох — 
Пазла Ліпатова, Миколу Криворуч- 
ка і Миколу Корнієвського. Два з 
них тільки-но школу закінчили. На
вчати їх взялися удвох з Миколою 
Мулікою — найстаршим робітни
ком у бригаді. Хлопці виявились 
ніби напідбір. Через три місяці 
одержали перший розряд слюса- 
ря-складальника.
ВОЛОДЯ вже писав Толі Шкурку п 

армію: «Ти знаєш, я ніколи не спо
дівався, що викрутимось із такого ста
новища. Уяви, навіть першістю не по
ступилися. Я хлопцям розповідав, як ми 
з вами змагались за присвоєний нам 
імені 50-річчя ВЛКСМ. Мабуть, цс по
діяло, бо воли тепер, так як і ви то
ді, раз пораз тузають мене: «Біжи, Во
лодю, узнай, на скільки суперники ви
конали сьогоднішню норму». Ми ж зно
ву з бригадою J. Н. Черняка змагає
мось. Тільки тепер за звання бригади 
комуністичної праці. У лютому наша 
бригада зайняла перше місце не тільки 
серед комсомольсько-молодіжних колек
тивів, а по всьому цеху металевих кои-
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ПРОБЛЕМИ підвищення продуктивності пра
ні посідають важливе місце п теоретичній 

спадщині В. І. Леніна. «В усякій соціалістич
ній революції, — писав він, — після того як 
розв'язане завданії завоювання влади пролета
ріатом... ВИСУВАЄТЬСЯ НЕОБХІДНО НА 
ПЕРШИЙ план корінне завдання створений 
вищого, ніж капіталізм, суспільної о укладу, а 
саме: піднесення продуктивності праці»... На 
всіх етапах розвитку народного господарства 
наша партія брала до керівництва ленінське 
положення про те, що підвищення продуктив
ності праці складає одне з корінних завдань, 
бо беї цього кінцевий перехід до комунізму 
неможливий.

Неухильний ріст національного доходу в 
розрахунку на душу населення, створення дос
татку матеріальних благ при одночасному роз
витку невиробничої сфери і скорочення робо
чого часу -- все цс можна забезпечити лише 
НА ОСНОВІ ШВИДКОГО ПІДВИЩЕННЯ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ, збільшення виро
бітку продукції за одиницю часу кожним ро
бітником соціалістичного господарства.

Вже на першому етапі становлення Радян
ської держави проблема підвищення продук
тивності праці була всебічно розроблена в 
творах В. І. Леніна, присвячених визначенню 
чергових завдань Радянської влади.

В завдання підвищення продуктивності пра
ці В. 1. Ленін включав перш за все економію 
людської праці, ііайсуворіший облік і контроль 
за виробництвом і розподілом продуктів.

Усі фактори росту продуктивності праці мож
на поділити на три групи: зв’язані з природ
ними умовами, з розвитком виробничих сил 
суспільної праці, з якістю виробничих відно
син, Ці фактори, обумовлені розвитком вироб
ничих сіп суспільної праці, являються загаль
ними для всіх формацій, але в кожному спо
собі виробництва на них накладається відпо
відна якість виробничих відносин. До їх числа 
в першу чергу слід віднести науку, техніку, за
соби і предмети праці, форми кооперації праці, 
виробничий досвід і навики робітників. Але 
фактори росту продуктивності праці, обумов
лені відповідним рівнем виробничих відносин, 
впливають на ріст продуктивності праці лише 
при даному способі виробництва. При соціаліз
мі вони баїатограпніші за кількістю і силою 
впливу, ніж при капіталізмі, через те що при 
соціалізмі більш високий рівень усуспільнен
ня праці і суспільний труд виступає в новій 
якості, звільненій від найманого рабства.

про продукти!»-

ПОЧАТОК
КОМУНІЗМУ

АНТИЧНИЙ

заліза

12 КВІТНЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ ............... .................................

М ™ К<ФИ<УГЬ усьому
«Символічний смисл є в то

му, що у весняному місяці квіт
ні ми відзначаємо день народ
ження Володимира Ілліча Лені
на і День космонавтики.

Цього місяця народився той, 
з ким людство зв’язало втілен
ня в життя своїх найсвітліших 
ідей і найбільших надій.

I сонячного квітневого ранку 
вирушив у незвідані простори 
Всесвіту перший пілотований 
корабель. Батьківщина, партія 
Леніна довірили мені здійснити 
цей політ.

...Пливла за ілюмінатором

„Молодий комунар*4

В. І. ЛЕНІНПРО ПРОДУКТИВНІСТЬПРАЦІЯК ВАЖЛИВУ УМОВУПОБУДОВИ КОМУНІЗМУ 
корабля блакитна, зелена Зем
ля, а він, лагідно примружив
шись, дивився на мене з порт* 
рета і немовби казав «Кріпись, 
першим завжди важко!».

Ці слова належать Юрієві Га- 
гаріну, першопрохідцеві кос
мосу. День 12 квітня 1961 року, 
копи в космічну далечінь виру
шив радянський корабель «Вос
ток», увійшов в історію люд
ства.

Авторові цих рядків дове
лось бути в «зоряному містеч
ку», коли радянські космонавти 
вперше святкували День кос-

ТЯЕгІІН розробив основи централізованого ке- 
ріпннцтва народним господарством, прин

ципи соціалістичного планування, висунув 
Ідею єдиного народногосподарського «дану, 
що вилилась в плані ГОЕЛРО, а в наступні ро
ки — в п’ятирічних планах розвитку народно
го господарства СРСР. Він висунув систему 
заходів по зміцненню і розвитку планування. 
Сюди входили економічна і наукова обгрунто
ваність поточних і перспективних планів, ко
ординація галузевих планів в єдиній народно
господарський план. Відбудову народного гос
подарства, зруйнованого імперіалістичною і 
громадянською війнами, Ленін мислив лише 
на основі єдиного іоснодарського плану, скла
деного з врахуванням використання передової 
техніки. Саме в цьому полягало значення пла
ну електрифікації, запропонованого В. І. Ле
ніним. Його лозунг: «Комунізм — це є Радян
ська влада плюс електрифікація всієї країни» 
— був спрямований на планомірне використан
ня технічного прогресу для росту продуктив
ності праці в промисловості та в інших галу
зях народного господарства.
СОЦІАЛІСТИЧНА дисципліна праиі впливає 

' на підвищення її продуктивності. В. І. Ленін 
вказував, що вільна і свідома дисципліна са
мих трудящих складається під впливом мате
ріальних умов виробництва, що для соціаліз
му головне ускладнення полягає в забезпечен
ні ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ. В перші роки Ра
дянської влади питання керування трудової 
дисципліни повсякденно вирішувались під 
ного керівництвом.

Важливою умовою підвищення продуктив
ності праці є зростання рівня освіти і культу
ри населення. Ленін вважав, що для підви
щення продуктивності прані велике значення 
набуває вміння працювати, швидкість, інтен
сивність праці, краща її організація,
II ^81, соціалістичні виробничі відносини — 

труд на себе, на своє суспільство, колек
тивність в ньому стали основою нового масово
го руху — соціалістичного змагання — найве. 
лячнішого факторі' росту продуктивності праці. 
Вже у грудні 1917 року Ленін писав статтю «Як 
організувати змагання?», в якій сформулював 
теоретичні положення про змагання і його 
відмінність від конкуренції, а також висунув 
завдання організації змагання. Весною 1918 ро
ку ці положення були всебічно обгрунтовані. 
В «Чорновому начерку програми», підкреслю
ючи необхідність організації змагання між 
підприємствами, Ленін сформулював і його ме-

людству
ГГ0Ци.<РІ,ІМ|,1 де— МППІНЧ НІНІ лижі,

монавтики. Товариші з особли
вою теплотою і сердечністю ві
тали Юрія Гагаріна,

Через два роки, на триріччі 
польоту «Востока», довелося 
знову бути присутнім на тор
жестві в клубі загону космонав
тів. Герої космосу Гагарін, Ти
тов, Ніколаєв, Попович, Биков- 
ський, Терешкова прийшли а 
парадній формі, з радянськими 
і зарубіжними орденами. А до 
польоту вже готувався екіпаж 
«Восхода» — космонавт Кома
ров, науковий працівник Феок
тистов, лікар Єгоров. Потім світ

аплодував новому сміливому 
експериментові — виходові Ле
онова у відкритий космос. Тоді 
командир «Восхода-2» Беляев і 
Леонов довели, що людина мо
же працювати в космосі і поза 
кораблем.

Чудові сторінки вписали в 
космічний літопис наші вчені і 
космонавти, здійснивши польо
ти цілої серії кораблів «Союз», 
Трудящі нашої батьківщини, 
все прогресивне людство за
хоплюються подвигом Берего
вого, Шаталова, Волинова, Хру
нова, Елисеева, Шоніна, Куба
сова, Філіпченка, Волкова, Гор- 
батка. Екіпажі групи «Союзов» 
успішно виконали завдання. В 
космосі вони були комуністич
ним осередком, являючи со-
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струкцій. За березень ще не підведені 
підсумки. Норму виконали на 142 про
центи».

«Сьогодні цілям день виготовляли 
траверси. Ти вже, мабуть, заиув про 
них? — писав Володя Петру Ковален
ку. — Це оті. пам'ятаєш, із серії М-33. 
Більше трьох тонн зробили за день. Але 
хтось, видно із новачків, допустив браг 
(неправильно прикріпили «косинку*). 
Електрозварюаальники помітили І ска
зали нам. Довелось переробляти гур
том. Все обійшлось нормально. Після 
роботи провели збори. Домовились, 
шоб більше не траплялось такого. 1 ще 
в кас новина одна. Нас об’єднали із за
водом залізобетонних виробів. Так що 
стали ми заполом не металевих, а буді
вельних конструкцій. Роботи прибави
лось, але темп тримаємо псе той же».

А днями в бригаду Володимира 
Семенова прийшло зразу чотири 
листи — від Зубкова, Степаненка, 
Шкурка і Коваленка. Хлопці-солда- 
ти, довідавшись, що їхня бригада 
бореться тепер за звання бригади 
комуністичної праці, хвилювались, 
радили, навіть запитували, чим во
ни можуть допомогти своїм това
ришам, щоб ті вийшли перемож
цями.

Читали листи всі разом і кожен 
окремо. А писав уже за доручен
ням бригади Микола Муліка:

— Перспективи є всі на те, щоб 
нам присвоїли найпочесніше зван
ня. Тепер справу вирішить наша 
участь у Всесоюзному суботнику. 
Працюватимемо о цей день на 
своїх місцях, причому, на зеко
номленій електроенергії. Виго
товлятимемо траверси ПОУЗ-14 
для ліній електропередач. Щоб не 
було ніяких випадковостей, домо
вились, щоб нам завезли всі їх 
комплекти зазчасно на робочі міс
ця. 180 штук думаємо виготовити. 
Нас тепер шість чоловік у брига
ді. Всі комсомольці і молоді кому
ністи.

Г. ПРОКОПЕНКО, 
спецкор ^Молодого комунара».м. Світловодськ.

ту: підвищення організованості, дисципліни, 
продуктивності праці для економії праці і про
дуктів, для поступового скорочення робочо
го дня.

В геніальній роботі «Великий почин» Ленін 
визначив комуністичні суботннки як новий 
етап розвитку соціалістичного змагання, як 
перші паростки комуністичного відношення до 
праці, як нове джерело підпищеннп ЇЇ продук
тивності. Розвиваючи ці положення, він дає 
наукове визначення, «цс має актуальне значен
ня і для сучасного етапу: «Комунізм починає
ться там, де з’являється самовіддана, перема
гаюча тяжку пращо, турбота рядових робітни
ків про збільшення продуктивності праці, про 
охорону кожного п-уда хліба, вугілля, 
та інших продуктів».

Геніальне ленінське вчення и~с 
«їси. праці при соціалізмі і комунізмі було 
взяте на озброєння Комуністичною партією і 
Радянською державою в СРСР, що і визначило 
успіхи народного господарства нашої країни в 
індустріалізації, колективізації сільського гос
подарства, завершенні будівництва соціалізму, 
підвищення матеріального і культурного різни 
життя радянського народу, в промисловості 
продуктивність праці в 1969 році в 4.7 раза пе
ревищила рівень 1940 року. В порівнянні з 1913 
роком вона виросла більше ніж в 16 разів, вра
ховуючи скорочення робочого дня — приблизно 
в 23 рази. За рівнем продуктивності праці на
ша промисловість досягла приблизно половини 
рівня США, в той час, як в 1913 році вони пе
ревищували Росію по цьому показнику в де
в’ять разів. Б даних результатах наглядно 
проявляються переваги соціалістичної системи 
господарства, величезні можливості, закладені 
в творчій активності трудящих. В. І. Ленін 
вказував, як капіталізм може бути остаточно 
переможений тим, що соціалізм створює нову, 
значно пищу продуктивність праці. Радянський 
народ своїм ударним трудом вносить вирішаль
ний вклад п здійснення цього ленінського пе
редбачення.

в. ляшко, 
старший науковий співробітник Кі
ровоградського відділення науко
во-дослідного інституту праці Дер
жавного Комітету Ради Міністрів 
СРСР з питань праці і заробітної 

плати.

бою частку великої партії Лені
на.

Ленінському ювілеєві присвя
тили герої космосу свої нові 
дослідження. Комуністична 
партія і народ високо оцінили 
їх вклад у справу дальшого ви
вчення та освоєння космосу. У 
своїй промові в Кремлівському 
Палаці з'їздів на мітингу, при
свяченому зустрічі екіпажів 
«Союз-6», пСоюз-7» і «Союз-8», 
Генеральний секретар ЦК 
КПРС Л. 1. Брежнєв підкрес
лив, що «результати радян
ських космічних експериментів 
ідуть на користь усьому люд
ству, це наш вклад у світовим 
науково-технічний прогрес».

Б. ЛУК ЯНОВ. 
(кор. ТАРС).
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ЗАГОНИ ГОТОВІ КІРОВОГРАД:

УЛЬЯНОВКА:

Молодий комунар“ З стор.

ПОВЕДУТЬ ВЕТЕРАНИ

Більше трьох тисяч школя
рів району вийдуть сьотодні на 
автостраду. Вони побілять 
стовбури дерев, що посаджені 
кілька років тому майже на 
30-кіломстровій відстані. Онов
ляться вісім альтанок, авто
бусні зупинки.

Цей великий загін школярів 
виведе на суботник старий 
більшовик, учасник революцій
них подій 1917 року І. п. Сн- 
чеаськніі. Разом з юнаками та 
дівчатами на автостраду ви
їдуть кілька Духових оркест
рів. агітбригади.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК:
ДЛЯ АЛЕЇ СЛАВИ

Закінчити будівництво ста
діону. обладнати спортивні 
майданчики на тваринницьких 
Фермах, на польовому стані 
тракторної бригади, допомогти 
сільським майстрам в споруд
женні спортивного залу — та
ка мета в молодих хліборобів 
артілі імен! Калініна. А іце 
комсомольці села вирішили по
садити алеї коло артільних 
станків, обабіч вулиць. Алея 
Слави з’явиться біля Буднику 
культури.

С вято'м "Раіб стане на заводі «Червона зір
ка» Всесоюзний ленінський суботник. В цей 

день па роботу вийдуть біля трьох тисяч ком- 
'°“°Л?Ц1В * 1 * МолоДІ Підприємства. Юнаки 1 дів- 
І1г1Та разом 3 Робітниками старшого покоління 
працюватимуть над виконанням державного 
™;™Н?5°”аи,,І’<,Г0 року п’ятирічки. За три 
Та ‘ЖпС?тл1ТНИКа ВОИИ В”Р**ПИЛМ ВИГОТОВИТИ 61- 

посівних машин в основному на збере- 
енергії Матер алах’ "а зекономлсі,іі’ слектро-

го уряду, міжнародного комуністичного
і робітничого руху- і актуальність тем, 
які виносилися і виносяться на ці читан
ня, участь у них партійного, радянського, 
господарського активу області та райо
нів з значній мірі активізують^ роботу 
первинних партійних організацій, сприя
ють значному поліпшенню комуністично
го виховання робітників, колгоспників, 
службовціз, особливо — молоді.

Автор підкреслює, що пйртінні організації 
області приділяють велику увагу широкому ви
користанню і вдосконаленню усної інформа
ції — організації доповідей, лекцій, бесід, іп- 
формацій тощо. У них в великий загін кому
ністів, ідеологічних працівників, здатних ква
ліфіковано і оперативно вести цю роботу. Се
ред форм усної інформації, що їх використо
вують партійні організації області, одне з 
найважливіших місць займає діяльність агіт
колективів і груп політінформїпорів. Міськко
ми і райкоми партії останнім часом більше 
дбають про тс, тс б агітатори.^ політінформа- 
тори, лектори були більше забезпеченіІ нео> >- 
хідною інформацією з жнгтя нашої краї і, 
республіки, області, знали про найважливіші 
події за рубежем, про хід виконання народно
господарських планів.

Про посилення впливу ідеологічних правЛя 
ликів па розв’язання виробничих завдань, ви-

За.перстатн стануть 24 комсомоль- 
п°А Ж!,і ®РИГ«АН- Серед них - пере- 

кпм™;ДС",НуЬК0‘ трудової вахти. Це бригада 
кюіуніствчної праці токарів механоскладаль- 
мТвазїш?«^ 3 Га-",НІ! <Пузп» 1 бРнгада фої- 
п' а?ЬИоХ в 3 лив’риого цеху сірого чавуну 
VЗа₽свнюы. Хороша трудова репутація 
У колективів обох оригад: токарі з грудня ми- 

року "Ряниноть в рахунок 1971 року, по 
(Ьо»муиЯпи',МН 33 ЗМ,ЙЇ дають їх товариші- 
„ювчтимат ИКИ‘ 3 більшою віддачею пра- 

‘тимуть переможці на ленінському субот- 
,.'*“у: токар{ бригади Галини Лузап зобов’я- 
пеятіп 31..ТУ''У виконат" норму на 150 про- 

з.іа.и всю продукцію з першого

ОЛЕКСАНДРІЯ; —------------ііпч тій....

ТРУДОВІЇ«
ЧЕРВОІІОЗОРІВСЬКИЙ
пред’явлення. На ІОр опок більше віділлють 
цього дня в бригаді Василя Заревпіока.

Конкретні плани на суботню зміну наміти
ли в комсомольсько-молодіжній бригаді різчя- 
кіа ковальсько-пресового цеху, де бригадиром 
Микола Скліфус. В цей день кожен тут працю
ватиме за двох.

В цехах, на дільницях і бригадах все підго
товлено для успішної роботи під час Всесоюз
ного ленінського суботника. Відремонтовані 
верстати і обладнання, заготовлені необхідні 
інструменти, розподілено обов’язки І завдання 
для кожного молодого робітника, і як годиться 
на святі, в цей день одягнуться в кумачеве 
вбрання цехи заводу, біля прохідних зустрінуті, 
червонозорівців оркестри, поруч з молодими 
стануть за вере гати ветерани кузні сівалок. У 
трудову шану великому Іллічеві виллється юві
лейний суботник.

Ліикола СКЛЯНИЧЕНКО, 
секретар комітету комсомолу за
воду «Червона зірка».

З ДУМОЮ 
ПРО 
ІЛЛІЧА

13 квітня
Лень поєнії

ЗНАМ’ЯНКА:
ДЗВЕНІТИМЕ КСЛЬМЛ

259 учнів профтехучилища 
Лї 3 працюватимуть сьогодні 
на будівництві Палацу куль
тури. Хлопці та дівчата вва
жають. шо вони можуть зро
бити більше, ніж інші їх ро
весники з районного центру. 
.Адже кожен з них в значній 
мірі оволодів професією муля
ра, штукатура.

Шахтарське місто Олександрія. Місто, тру
дівники якого виступили ініціаторами зма
гання за те. щоб в області пе було жодного 
відстаючого підприємства, колгоспу, радгос
пу. Олексдндрійці високо несуть трудову 
честь свого міста. Сьогодні, в день Всесоюз
ного суботника, нони стануть на свої робочі 
місця, щоб зароблені кошти перерахувати у 
фонд останнього року п'ятирічки.

А які роботи виконуватимуть на сьогодніш
ньому суботнику ті жителі Олександрії, які 
не будуть зайняті у виробництві? З таким 
питанням ми звернулися до першого заступ
ника Олександрійського міськвиконкому 
ОЛЕКСІЯ АНТОНОВИЧА БАНАХА.

— Сьогодні у місті, — сказав Олексій Лито-

новим. — працюватимуть усі підприємства. 
Працівники організацій і установ, школярі і 
учні профтехучилищ, домогосподарки і пен
сіонери вийдуть у двори, на площі і вулиці, 
щоб по-весняному прибрати рідне місто. Б 
нагоді стане кожна пара робочих рук. У на
шому місті 430 вулиць (разом з двома сели
щами), і треба, щоб кожна набрала святко
вого вигляду. Адже через кілька днів ми 
відзначатимемо велике свято — ювілей Воло
димира Ілліча Леніна.

На центральній площі, яка носить Ім’я Ле
ніна і па якій височить пам’ятник вождю, бу
дуть опоряджені і засаджені ранніми квіта
ми газони. Будуть прибрані і озеленені площі 
Імені Дзержинського та Імені Кірова. Всього 
за суботник на вулицях, в скверах, біля ста
діону, у дворах буде посаджено біля семисот 
саджанців дерев і 16 тисяч кущів. На допо
могу працюючим кожне підприємство виділи
ло автотранспорт і інші необхідні технічні " 
засоби.

Як і о минулому році, під час суботника в 
різних кінцях міста гратимуть духові оркест
ри. Яке ж свято, тям більш трудове, обхо
диться без музик! А по закінченні суботи»- 
ка повсюдно відбудуться народні гуляння.

минулому суботнику 
Кіровоградської серед

ньої школи № 34 зібрали бі
ля 10 тонн металолому.

А сьогодні і завтра вовн 
працюватимуть в дсидропар. 
ку та закладатимуть ювілей
ний сад у підшефній вій
ськовій частині.

Фото С. ОМИЩЕНКА.

ВА роки на безмежному полі 
поезії засізають свою скромну ни
ву члени кіровоградської моло
діжної літературної студії «Сівач», 
що працює при газеті «Молодий 
комунар». За цей час студійці вже 
зробили невеликий творчий ужи
нок.

Поезії сівачів друкувались на сторінках «Мо
лодого комунара», «Кіровоградської правди»^ 
транслювались в ефір республіканським радіо. 
Дуже відрадно те, що літстудійці впевнено по
повнюють лави своїх старших колег. Так нещо
давно до обласного літературного об'єднання’« 
були прийняті студійці Володимир Барамба, Нур- 
жан Танірбергенов та Олександр Швець, інші.

Ці поети зробили серйозну заявку своєю твор
чістю. .Звичайно, їм ще нерідко бракує майстер
ності і професіонального терпіння. Тому їхні пое
тичні вруна надто тендітні і не завжди витриму
ють нагальний вітер критики. Але головне те, що 
молодих літераторів об'єднує громадська тема. 
Вона служить їм тим добрим стимулом, безгі 
якого неможливий творчий ріст кожного митця.

Говорячи про творчий доробок цих авторів, 
насамперед, хотілось би відмітити вірші Володи
мира Барамби — «Ленін», «Ленін з нами», «Рек- 
вієм», поезії Нуржана Танірбергеноаа —4 «Розмо
ва з портретом Леніна» та «Скеля» і вірш Олек
сандра Швеця — «Україна». В цих творах б’єть
ся пульс справжньої поезії.

Вірші про Ілліча, радянський народ, Батьківщи
ну зливаються в єдину поетичну течію творів на
ших початківців, і . . .

Приміром, десятикласник Кіровоградської се
редньої школи № 5 Володимир 
вірші «Сонячне серце» пише:

Гей роки, обвітрені до крику, 
З ріками, трояндами і кленами, 
Чуєте, як б’ється в грудях віку 
Сонячне, безсмертне 
Серце ЛенінаІ 

Поезії, присвячені В. 1. Леніну, 
в’ятикласники Вадим Потєха, 
Світлана Єрусалимська, журналіст Дмитро "Ган
ський та інші. Зараз, напередодні Ленінського 
ювілею, я наслуховую шепіт весняних врун «сі-. 
вачів». В ньому я чую мажорну мелодію всена
родного свята і карбований ритм сьогодення. 

Важко наперед пророкувати майбутнє поетич
ним сходам літстудійців. Можливо, вони заколо
сяться дорідним важким колосом глибинної дум
ки, можливо, наллються мусянжовими зернами.

Користуючись нагодою, хочеться щиро приві
тати «сівачів» із традиційним святом — облас
ним Днем поезії і побажати їм високого творчо
го росту і поетичного довголіття.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
керівник Кіровоградської молодіжної літе
ратурної студії «Сівач».

Бондаренко у

підготували де- 
зосьмикласниця

ГІ АРТІЙНІ організації Кіроаоградщини 
мають чималий досвід масово-полі

тичної роботи серед трудящих. Комуніс
ти області ведуть її у тісному зв'язку 
з конкретними народногосподарськими 
завданнями, виховують у робітників, кол
госпників, інтелігенції, у нашої молоді 
комуністичне ставлення до праці, всебіч
но підвищують їх активність у боротьбі 
за здійснення завдань економічного і 
культурного будівництва, які поставлені 
перед країною XXII! з’їздом КПРС.

Ідейно-політичні заходи стали більш 
глибокими і багатшими за змістом, різ
номанітнішими за формою, більш широ- 

«^■чими за кількістю людей, які ними охоп- 
;/ пені. Особливо посилились вони в дні 

підготовки до свята трудящих усього сві
ту — 100-річчя з дня народження Воло
димира Ілліча Леніна, коли наш народ, 
йдучи назустріч ювілею зождя, докладає 
максимум зусиль, щоб достроково вико
нати завдання п’ятирічки, гідно відзначи
ти славний ювілей новими трудовими ді
лами і звершеннями в ім’я будівництва 
комунізму.

Якраз про це йде мова у новій книзі 
завідуючого відділом пропаганди і агі
тації обкому партії О. К. Піскуноза 
«Нові горизонти», випущену видавниц
твом «Промінь» в серії «Бібліотека пар
тійного працівника». Вона висвітлює 
досвід їдейно-виховної роботи партійних 
організацій області за останні роки,-

Це — розповідь досвідченого партій
ного працівника про те, як сотні і тисячі 
агітаторів і політінформаторів, пропаган
дистів і доповідачів, лекторів і праців
ників культосвітніх закладів, працівників 
преси словом правди, особистим прикла
дом у праці надихають трудящих на нові 
трудові звершення.

Автор наводить чимало прикладів умі-
яоі організації навчання в системі пар- 

^'ійної освіти, зв'язку його з життям. До-
Сить переконливо висвітлюється багатий 
Досвід пропагандистів Кіровограда, 
Олександрії, Ульяновського, Новомирго- 
родського, Новоукраїнського та інших 
районів області. Первинні партійні орга
нізації цих районів дбають про те, щоб 

в системі партійної освіти' широко впро
ваджувався метод практичних занять. 
І чимало повчального читачі знайдуть, 
прочитавши цю книгу, в роботі пропа
гандиста школи основ марксизму-лені- 
нізму парторганізації колгоспу «Дружба» 
Новоукраїнського району Леонтія Прохо
ровича Назарука.
\7 ЧИСЛІ перших серед областей Ук- 
е раїни на Кіровоградщині здобули 
популярність народні читання, які став
лять на меті пропаганду ленінської 
теоретичної спадщини, роз’яснення по
літики Комуністичної партії і Радянсько- 

ДЛЯ ТВОГО ПОЛІТИЧНОГО ГАРТУ

ГОРИЗОНТИ _ 
ТВОРЧИХ ПОШУКІВ

ховання людей, переконливо свідчить, зокре
ма, досвід парторганізації колгоспу імені 
Фрунзе Новоукраїнського району та групи по
літінформаторів при партійному бюро кол
госпу «Перше травня» Малоансківського ра
йону.

Читачам газети буде дуже цікаво позиайоми. 
тися з виховною роботою політіпформатора 
партійної організації колгоспу «Дружба» До- 
ліінського району комуніста Олександра Геор
гійовича Маленького, якому присвоєно почесне 
звання заслуженого працівника культури 
УРСР.
ТТІДКРЕСЛЮЮЧИ важливу роль закла- 

дів культури а комуністичному вихо
ванні трудящих, автор наводить цікаві 
приклади змістовної діяльності окремих 

будинків кульїури, сільських клубів, мис
тецьких закладів.

Хороший авторитет завоював Світло- 
водський міський Палац культури імені 
В. І. Леніна. Він став справжнім опорним 
пунктом міськкому партії в ідейно-вихов
ній та культурно-освітній роботі. В ньо
му систематично, згідно плану, влашто
вуються цікаві виставки, концерти, висту
пи художньої самодіяльності. Працівники 
клубу значне місце в своїй роботі відво
дять поширенню науково-технічних знань, 
пропаганді досвіду передовиків і новато
рів виробництва, бригад і ударників ко
муністичної праці.

Цій мсті завжди підпорядковуються і ієна- 
тичні вечори, тематика виступів митців худож
ньої самодіяльності. Саме вміле використання 
художньої самодіяльності, народної творчості, 
наголошує о. К. Піскунов, збагатило і погли
било масово-політичну і агітаційно-пропаган
дистську роботу’ багатьма новими, оператив
ними, переконливими й результативними фор
мами.

У рецензованій книзі читачі познайом
ляться також з різними формами роботи 
жіночих організацій, які діють в області 

з перших років останньої п'ятирічки: 
«Ми завжди з тобою, Вітчизно», «Черво
на хустина», «Ніжність» та інші. «А мета 
їх. — підкреслює автор, — активізувати 
громадсько-політичну активність жінок, 
ширше залучити їх до участі в громад
ській діяльності а містах і селах, зв міс
цем проживання».

Значне місце е діяльності згаданих 
організацій відводиться питанням підви
щення кваліфікації жінок, задоволення 
їх різноманітних запитів і інтересів, ви
ховної роботи в школах, організації куль
турного дозвілля.

ДЛЯ обслуговування жителів відда
лених населених пунктів дійовою 

формою впливу закладів культури об
ласті є агіткультбригади автоагітпоїзди, 
агітвагони. Чимало повчального нагро
мадили в цьому агіткультбригади Долим- 
ського, Новоукраїнського, Олександрій
ського районів постійно діючий агіт
поїзд Гайворонського відділку Південно- 
Західної залізниці.

Серед різноманітних заходів ідейного 
впливу партії на маси велике місце зай
мають наочна агітація, преса, радіомов
лення, телебачення, яким присвячено 
відповідні розділи книги. В ній наголоше
но, зокрема, на ті значні масово-політичні 
заходи, які проводяться в нашій області 
у зв’язку З ПІДГОТОВКОЮ до Ленінського 
ювілею. Всі партійні організації області, 
пише О. К. Піскуноз, основні зусилля 
спрямовують на те, щоб ще вище під
нести рівень дієвості колгоспів і радгос
пів, підприємств і установ, на будовах, 
забезпечити дострокове виконання юві
лейних соціалістичних зобов'язань, взя
тих трудящими області на честь ювілею 
вождя.

Книга О. К. Піскуноза «Нові горизон
ти» — цікава і корисна, читається легко, 
написана дохідливою мовою. Вона стане 
в пригоді усім працівникам ідеологічно
го фронту, в організації змістовної мад 
сово-політичної і виховної роботи серед 
шиооких кіл трудящих. її з задоволенням 
прочитають і наші молоді читачі.

Б. АНДР1ЙЧЕНК©.
м Кіровоград
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ОСЯГНІТЬ 
ЙОГО ВЕЛИЧ...
Осягніть його велич,
Люди,
Його мудрість просту «г 
Беріте,
І ТОДІ
В серцях ваших буде 
Невгасимий вогонь 
Горіти.
Розірвуться
Усі тенета, 
Що сплітались па вас
Віками,
1 всміхнеться
Наша планета
Голубими материками,
І тоді
В ряснім днвоцвітті 
Забуяють сади зелені, 
І в усіх куточках нй світі 
Вічну правду 
Засвітить Ленін.

Степан ШЕВРЯКОВ.
Ролованівський район.

Д зк е р е «її 

Є вічні джерела,
Що завжди—в годину й негоду — 

З землі ненастанно,
розкрито, розковано б’ють, 

Дзвінкі іі неспокійні, 
у трепетне серце народу 

Несуть вони силу, 
снагу животворну несуть. 

Одне джерело — 
любов до Вітчизни своєї 

Любові до людини, 
яка в боротьбі світовій 

Здійняла червоне, 
Як жар, знамено над землею, 

що кличе ставати
За ленінську правду у бій,
1 е джерело,
що зливається з першим навіки,

Юный ленинец
Река, застывший лед круша, 
Уже приветствует апрель.
Идет мальчишка нсспеша,
Несет, как взрослый, свой 

портфель.
Хоть ветер февралем дохнул, 
Хоть лето далеко еще, 
Мальчишка шубку распахнул,

Володимиру Базилевському, 
автору поетичних збірок :«Ят- 
рань» і .«Рівновага», в якого не
забаром виходить третя книжка 
.-■Світлиця».

Поет із «Ятрані» напився

І ».Рівноваги» досягнув.

Тепер пас просить

до «Світлиці»,

Де жоден критик ще не був.

ВІН ЛЕНІІІА 
БАЧИВ ЖИВОГО

(Сонет) 
Дід сивий, як паморозь ночі, 
Та час не зігнув ще старого. 
Про все повідає охоче: 
Він Леніна бачив живого.,. 
Поблнжче сідаю до нього, 
(не пропустити б нічого), 
Щоб чути, як серце тріпоче: 
Він Леніна бачив ув очі. 
Бо паморозь почі розтане, 
І свідка навіки не станс. 
Я пам’ять, ие.мов естафету , 
Нестиму крізь світлі сонети. 
Щоб Ленін був вічно живим, 
Великим, Безсмертним, Земним.

Микола ЗОЛОТАРЕНКО. 
с. Ганно-Требинівка, 
Устпнівського райову.

Н. ДОБРІН.

що змінює землі, 
Найдальші об’єднує ріки, 

нарощує квіти 
Навколо новітніх споруд, 
І творче горіння 
Великої мислі людської, 
І світло любові

в серцях молодих, запальних 
Беруть свій початок

в джерелах з водою живою 
І з трепетом потім

самі ж уливаються в них. 
Куди б не ішов я —

в дорогу, педалыпо н далеку,— 
Щоб рвалися мислі,

як в небо безмежне орел, 
Завжди припадаю

В негоду, в годину, і в спеку— 
До вічних, як простір,

як час і як сонце, джерел.

Не засліпить мене ні сонцю, 
ні зорі, Зі сміхові, ні жалісній сльозі... 

на життя дивлюся завжди 
прямо, 

Щоб осягнути суть його складну; 
І сьогодення з пружними вітрами, 
1 тільки в мріях видну далину. 
Чиє І де розкрилля бастіонів? •— 
На це щодня собі готую звіт.., 
Тому з-під Іллічевої долоні 
Дивлюся я на цей великий світі

Георгій ЩЕРБИНА, 
м. Кіровоград. _.

Ему ведь холод нипочем.
Теплеет взгляд всех, ХТО глядит 
На маленького москвича.
Алеет па его груди
Звезда с портретом Ильича.

Таня БРАТЧЕНКО.
Ст. Помічна
Добровеличківського району.

НАШІ СВІ ГАНКИ
Йшов Ілліч по землі 
Крізь зболілі, шорсткі долоні,
Крізь печалі й жалі
Крізь злиденні холодні долі. 
Йшов по спраглій землі,
Що ятрилась від горя й муки,
В непроглядній ІМЛІ 
Мозолясті з’єднував руки.
Своє власне життя 
Віддавав по краплі людині.
Свого серця биття
В кожне серце клав по іскрині, 
На півсвіту вогонь
Запалили тисячі Давко.
З почорнілих долонь
Над землею зійшли світанки.

Тамара ЖУРБА.

5ело Іванівна 
олинського району.

ф *
Сам! дороги вибираєм,
І ми шляхи торуєм ті,
Що нам в блакитнім отчім краї 
Судила доля у житті.

Тож ми йдемо...
Вперед і далі —

У тім життя і сенс,
і суть.

Батьки нам так заповідали,
Такими нас нащадки ждуть,

Течуть дороги, ніби ріки.
І кожна стежка нам велить
У прапор Леніна великий
Кровинку серця перелить,

Анатолій КУМАНСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

Тамарі Журбі, новому членові 
Кіровоградського обласного лі
тературного об’єднання.

Вона з поезією дружить, 

Немов із рідною сестрою, 

її рядки ДЗВІНКІ І СВІТЛІ, 

Хоч і написані... Журбою.

Дружні шаржі
Б. «УМАНСЬКОГО.

Вийшовши від командуюче- 
чого армією Худякова, Чек- 

лов трохи постояв біля штабу, 
обіпершись об дерево, тамую
чи хвилювання. Потім згадав, 
що чув від штабників, що Ана
толій Желєзняков формує бро
непоїзд, і направився в бік суд
нобудівного заводу розшуку
вати Анатолія.

Тоді ще не було пісні про «матро. 
са Железняка», але Ім’я балтійця 
Анатолія Желєзнякова вже стало 
символом відваги і вірності рево
люції. Це він, будучи начальником 
караулу, запропонував головуючому 
на установчих зборах есеру Віктору 
Червову: «Закривайте засідання.
Караул втомився. Вартові хочуть 
спати». А через кілька днів вітай 
делегатів з'їзду Рад робітничих, 
солдатських та селянських депута
тів від імені революційних загонів 
Петрограда і Балтійського флоту і 
говорив пристрасно: «У революцій
ної армії і флоту, у всіх «чориоро- 

бочих революції» ще не заржавіли 
гвинтівки і вистачить сили для то
го, щоб довести резолюцію до кінця 
і оформити остаточну перемогу над 
капіталізмом».

В Одесі про підпільника Вік- 
торса (з документами на таке 
імя з’явився Желєзняков у місті 
над морем) ходили цілі леген
ди. Розповідали, як він без
страшно з’являвся в найбільш 
небезпечних місцях, виявляв 
витримку там, де, здавалось, 
людські нерви, вже не МОГЛИ 
витримати. Особливо нашумів 
він своєю появою на так звано
му «суді» над Леніним. Такий 
«суд» влаштували якось меншо
вики. Враховуючи, що в місті 
були окупанти, більшовики не 
могли виставити оборонця, не 
ризикуючи ного життям. Моряк 
Вікторе виступив з власної іні
ціативи. Напористо, переконли
во розвінчав меншовицьку 
брехню і — зник. Подібних 
вчинків було чимало. Його го
лову вороги оцінили в 400 ти
сяч карбованців. Але нічого не 
допомогло.

І ось тепер, вийшовши з під
пілля, Желєзняков при ДОПОМО
ЗІ робітників суднобудівного

(Продовження. Початок d газетах 
за 28 лютого, З, 5, 10, 12, 17, 

21, 25 та 28 березня).

В. ЦВЯХ, Р. ТУРБАИ

заводу ладнав бронепоїзд, 
який згодом прославиться і но
ситиме ім’я командуючого Ху
дякова.

Костя знав Анатолія особисто. 
Після кількох зустрічей, як це бу
ває між людьми сміливими, наро
дилась взаємна повага. Ось і зараз, 
коли трапилась нагода, Чсклов 
йшов до Желєзнякова, щоб погомо
ніти просто про життя, і, безумов
но, про тактику бою бронепоїзда, 
оскільки Анатолій і в цьому набув 
досвіду.

ЩЕ ЗДАЛЕКУ Костя помітив
серед робітників високу 

постать Анатолія Григоровича. 
Той теж побачив Чеклова і пі
шов назустріч. Міцно потисли 
один одному руки.

— Поздоровляю, Костя!
— Спасибі! Тебе теж!
— З чим?
— Із тим, що Одеса наша!

— Так, це радість неабияка. 
Але я мав на увазі твої трофеї, 
подарунок Леніну.

— Ти й про це вже знасш? 
До речі, ти ж зустрічався з Ле
ніним. Розкажи, який він.

— Ленін...
Анатолій довго стояв мовчки, 

немов забув і про Костю, і про 
недобудований бронепоїзд, і 
про все на світі, Чеклов но на
важувався перервати мовчанку. 
Тільки вичікувально дивився в 
обличчя Анатолію, задумлизе і 
немов би освітлене із середини.

— Про Леніна важко розпові
дати. З ним зустрітися треба, 
щоб зрозуміти, що це за люди
на.

Уявляєш: я — начальник ка
раулу. Охороняємо «учредил
ку». Знаю, відчуваю по наст
рою, що готуються дати біль
шовикам бій. Весь — напру
ження. І раптом в урядову ло
жу прийшов Ленін. Швидко, 
швидко так. Але спокійний, ді
ловий. І в мене мимоволі спало 
напруження. Бачу: Ілліч при
тримав за лікоть Джона Ріда, 
щось сказав, той у відповідь 
ствердно захитав головою, Ан- 
тонов-Овсієнко і Скворцов- 
Степанов трохи посміхнулися.

(Далі буде).

Крайня хата 
Є крайня хата в нашому селі, 
Присіла на горбочку мовби птиця. 
Не раз її вітри шмагали злі, 
Сліпила очі люта сніговиця. 
Підсліпувато зиркає щодня 
З причілка на похилені ворота, 
Так нібито незграбне гусеня 
До гурту прилучилося достоту. 
Взяла розгін з лункої далини, 
А випередить перших не зуміла. 
Чи може не посміла з давнини 
На косогорі непомітно сіла.
А навкруги легкі вітри із піль, 
Як півники наскакують зухвало, 
І явори гуртуються поспіль 
Круг неї оксамитним опахалом. 
І чорногуз побіля димаря 
На «дній нозі антеною зависне, 
І вечорова нолохка зоря 
Над стріхою зелепою заблисне, 
її господар — хворий одинак,

Бухика тяжко, сутінки тривожить, 
Випльовує атак зловісний знак
Вже двадцять літ, а виплюнуть не може. 
Ного сини загибли на війні
(Козацькі плечі, голови чубаті) 
їх давні знімки па рудій стіні і посвіт, і сльоза у крайній хаті! 
Ти спогадом незграбний не чіпай 
Хазяїнову невигойну скруту, 
йдучи, не заспівай «Дунай, Дунай»:
Ріка та стала келихом цикути.
Та є у хати те, що но посмів
Ба навіть час приборкати недбало: 
Востаннє проводжаючи бійців, 
Вона однак їх першими стрічала! 
Тому й пора належне їй віддать, 
Уклінне слово мовить нелукаво, 
Не крайня —

перша, мусимо сказать, 
Бо право цс належить їй по праву.

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИИ. 
м. Кіровоград.

їв
А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 12 КВІТНЯ, ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 - Ран
кова гімнастика для школярів. 
(М). 9.16 — Новини. («М>. 9.80 
— «Будильник». (М). 10.00 — 
«День космонавтики». (М). 
10.30 — Музичний кіоск. (М). 
11.00 — Для юнацтва. «Турнір 
старшокласників». Півфінал. 
(Ленінград). 12.00 — «Роби з 
нами, роби як ми». (НДР).

(гр) Наша адреса ї телефони J! «МОЛОДОЙ КОЛІМУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград,

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання І спор
ту — 2-45-35, решти відділів - 2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова» обласпого управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.

13.00 — Телефільм. 13.30 — Для 
дітей. «Сонечко». (Одеса).
14.10 — Наша афіша. (К). 14.15
— «Глибока борозна». (Кіро
воград). 14.30 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. 
(Одеса). 15.00 — «Пошуки,
знахідки, відкриття». 15.30 — 
«Життю даруємо музику». 
(Львів). Ю.00 — Виступ Голо
ви Президії Верховної Ради 
УРСР О. П. Ляшка. 10.15 - 
«На меридіанах України». 
(К). 17.15 — Для дітей. «Нема 
щасливіших на світі». (К).
18.00 - Новини. (М). 18.05 - 
Клуб кіномандрівннків. (М). 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футбола: «Динамо» (К) — 
ЦСКА. 20.45 — «Сім днів». 
(ЛІ). 21.30 — Концерт майстрів 
мистецтв України. (К). 23.00 — 
Чемпіонат СРСР з художньої 
гімнастики. (Вільнюс). 23.45 — 
Новини. (М).

ПОНЕДІЛОК, ІЗ КВІТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.05 - 
КІноленінІана. «Союз рівно
правних». (Кіровоград). 17.35

— Наша програма. (Кірово
град). 17.40 — «Сьогодні — 
День поезії». (Кіровоград). 
18.00 — До 100-річчя з дня на-

родженая В. 1. Леніна. За
ключний концерт республікаїї* 
ського огляду художньої само
діяльності «Звітує юнь». (К). 
19.00 — «Адютант його велич
ності». Художній телефільмі. 
1 серія. (М). 20.15 — «Від по
неділка до неділі». (К). 20.30
— Програма «Час». (М). 21.15
— «Весела райдуга». (Херсон).
21.45 — Художній фільм «Серце 
матері». (К). 23.10 — Ге.тС-
вісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.40 — 
Те.тевісті. (К).

ВІВТОРОК, 11 КВІТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 Л 
Телсвісті. (К). 11.10 — Худож
ній фільм «Весна в Москві?. 
(К). 12.40 — Телефільм. «На» 
роджене d боротьбі». (К). 1G.15
— «Населенню про цивільну 
оборону». (Кіровоград). 16.00
— Паша програма. (КіровО^
град). 16.35 — «Ленін і музи
ка». (Кіровоград). 17,05— Про
грама «Час». (М). 19.00 — Кон
церт. (По закінченні — про
грама «Час»), (М), 21.15 4
М. Жданов — 1. Барнгняко>\^ 
па. — «Вулиця Вплеіітипова|»’ЗР 
Прем’єра телеспектаклю. (К), 
23.00 — Тележурнал л,|Іе.?4Г 
мові», (Чернівці). 23.50 — Тй- 
лсвісті. (К),
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