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Протягом десяти днів увага світової 
громадськості, всіх трудящих землі, ува
га кожної радянської людини була при
кута до зореносного Кремля, де радян
ські комуністи на своєму найвищому, фо
румі — XXIV з’їзді КПРС звітували перед' 
партією, перед народом, перед усім ре
волюційним рухом планети про свою 
діяльність, спрямовану на успішне забез
печення дальшого руху Країни Рад по 
комуністичному шляху, накреслювали 
програму безустанної боротьби за пере
творення в життя планів комуністичного 
будівництва.

З'їзд озброїв нашу партію, весь ра
дянський народ чіткою політичною про
грамою на наступний період, в якій знай
шли гідне відображення величезний і 
всебічний досвід партії, її колективна 
мудрість. Як відзначив на з’їзді Гене
ральний секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв, 
в галузі економічної політики — це лінія 
на поліпшення умов життя радянського 
народу, в галузі соціальної політики — 
лінія на дальше зміцнення єдності ра
дянського суспільства, послідовний роз
виток соціалістичної демократії, підви
щення комуністичної свідомості трудя
щих, в галузі партійного будівництва — 
лінія на удосконалення методів партійно
го керівництва суспільством, неухиль
не додержання ленінських норм 
партійного життя, о галузі зовніш
ньої політики — лінія миру і міжнарод
ної безпеки, зміцнення братерства країн 
соціалізму і союзу з визвольними анти

імперіалістичними силами усього світу.
XXIV з’їзд КПРС затвердив Директиви по 

п’ятирічному плаву розвитку народного госпо
дарства СРСР па 1971 — 1975 роки. З’їзд під
креслив, що дев’ята п’ятирічка повинна стати 
важливим етапом в дальшому просуванні ра
дянського суспільства по шляху до комунізму, 
будівництві його матеріально-технічної бази, 
зміцненні економічної і оборонної могутності 
країни. Головне завдання п’ятирічки полягає в 
тому, щоб забезпечити значне піднесення ма
теріального і культурного рівня життя народу 
на основі високих темнів розвитку соціалістич
ного виробництва, підвищення його ефектив
ності, науково-технічного прогресу і прискорен
ня росту продуктивності праці.

Завдання на п’ятирічку грандіозні. І 
тому XXIV з’їзд КПРС виробив рішення, 
які озброюють всю партію, кожного ко
муніста, весь наш народ, кожну радян
ську людину конкретною програмою дій 
на наступний період. Виконання поставле
них завдань вимагає нової кипучої енер
гії мас, самовідданої праці мільйонів і 
мільйонів трудівників на всіх ділянках 
комуністичного будівництва.

В Резолюції XXIV з’їзду па звітну доповідь 
Центрального Комітету КПРС, зокрема під
креслюється: «В сучасних умовах дедалі біль
ше зростають роль і значення комсомолу як 
резерву I найближчого помічника партії в ко
муністичному вихованні підростаючого поколін
ня і будівництві нового суспільства. Централь
не завдання комсомолу — виховувати молодь п 
дусі комуністичної ідейності, радянського 
патріотизму, інтернаціоналізму, високої органі
зованості і дисциплінованості, вести серед мо
лоді активну пропаганду досягнень і переваг 
соціалістичного ладу, добиватися, щоб кожна 
молода людина була активним будівником но
вого суспільства».

Довір'я, відповідальні завдання, які покладав 
партія на комсомол, вимагають кращого вико
ристання наданих йому можливостей для за
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громадському житті, в державному, господар
ському та культурному будівництві.

Нині вся робота комсомольських комі
тетів має бути спрямована на дієву, ціле-« 
спрямовану пропаганду рішень партійно
го з’їзду, мобілізації комсомольців і мо
лоді на найактивнішу участь у виконанні 
накресленого партією. Виступи лекторів і 
доповідачів, зустрічі з делегатами з’їзду, 
програми молодіжних агіткультбригад, 
тематичні лекції і вечори — всі ці форми 
масової роботи з молодими трудівника
ми, студентами і учнівською молоддю 
слід підпорядкувати головній меті: сло
во партії, звернуте до народу, донести 
до глибокої свідомості кожної молодої 
людини.

XXIV з'їзд КПРС проходив в обстановці ве
личезного політичного і трудового піднесення, 
небаченого розмаху соціалістичного змагання. 
Тисячі і тисячі виробничих колективів працюва
ли на зекономленій сировині, достроково вико
нали виробничі плани, показували небувалі 
приклади високопродуктивної праці.

На найбільшому в області машинобудівному 
заводі «Червона зірка» асі 22 комсомольсько-мо
лодіжні бригади і 8 комсомольсько-молодіжних 
екіпажів рапортували про успішне виконання 
передз’їздівськнх зобов’язань. Бригади Мико
ли Склнфуса, Бориса Замосковіна в дні з’їзду 
виконували по дві виробничих норми.

Надпланові кілограми, тонни — це-ли
ше частина результату патріотичного під
несення широких мас. Сьогодні ми гово
римо про величезне значення того ду
ховного заряду, який одержала кожна 
радянська людина в дні підготовки та 
роботи партійного форуму.

Справа честі кожної комсомольської 
організації цей духовний заряд, наснагу, 
енергію комсомольців і молоді покли
кати на звершення нового трудового по
двигу в ім’я нашої Вітчизни, в ім'я нашо
го народу. Наступні Всесоюзні комсо
мольські збори, де молодь країни підсу
мує зроблене за час підготовки до з’їз
ду, мають прийти саме під цим гаслом.

ВЧОРА КРАЇНА РАД ВІДЗНАЧИЛА ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ І 10- Р1ЧЧЯ ЗАПУСКУ ПЕРШОГО У СВІТІ космічного КОРАБЛЯ «ВОС- ТОК», ПІЛОТОВАНОГО льотчиком - космо- Н А ВТОМ Ю. О. ГА ГАРНИМ.
...Один виток, здійснений 12 КВІТНЯ 1961 ро

ку космічним кораблем «Восток» з радян
ським льотчиком-мосмонавтом Ю. О. Гагарі- 
лим на борту, відкрив можливість проник
нення людини в неосяжні простори Всесві
ту. Дата ця назавжди лишила свій слід в 
історії, а самий день відзначається в нашій 
країні як всенародне свято — День космо
навтики. За рішенням Міжнародної авіа
ційної федерації 1968 року цей день став 
Міжнародним днем авіації і космонавтики.

Під керівництвом партії і уряду в Радян
ському Союзі планомірно і цілеспрямовано 
здійснюється програма космічних дослід
жень, яка стала важливим напрямом су
часної науки. За цією програмою були за
пущені штучні супутники Землі і Сонця, 
автоматичні міжпланетні станції на Місяць 
і Венеру, завдяки чому досягнуто визнач
них результатів у вивченні навколоземного 
космічного простору, його використанні на 
службі людині.

Нові важливі завдання на шляху ство
рення орбітальних станцій були розв’язані 
під час групового польоту трьох космічних 
кораблів «Союз» в жовтні 1969 року, під 
час якого вперше в космосі одночасно бу
ло 7 космонавтів. Безприкладний за трива
лістю політ льотчнка-космонавта Л. Г. Ні
но лає в а і вченого В. І. Севастьянова на 
космічному кораблі «Союз-9», що продов
жувався 18 діб, на практиці довів можли
вість тривалої роботи людини в космосі, 
вніс важливий пнссок у розвиток ряду га
лузей науки, в удосконалення техніки кос
мічних польотів.

Новим великим досягненням радянської 
науки і техніки е успішний політ автоматич
ної станції «Луна-16», яка самостійно, за 
командою з координаційного центру, здійс
нила м’яку посадку на місячну поверхню, 
взяла пробу грунту, герметично упакувала 
ного і відправила ракету з місячним ванта
жем на Землю, виконала на Місяці ряд 
наукових досліджень. Автоматична станція 
«Луна-17» перенесла з Землі на Місяць пе
ресувну наукову лаборатрію.

^весняна 
\борозна*

Георгій ЩЕРБИНАСВІЖИЙ ВІТЕР
Від Приамур’я до Дунаю,
В полях, в цехах — в усіх кінцях
Намітки з’їзду всі читають —
З теплом і радістю в серцях.

Бо плани ті — не просто числа.
Це наш невтримний дужий рух; 1
Бо в планах тих відбились стисло 
Завзяття наше, воля, дух;

Бо це майбутнього чертоги,
В віках омріяні людьми;
Бо це якраз оті дороги,
Якими рухаємось ми.

їх, вірна ленінському стягу,
Нам рідна партія дала.
Вони вливають нам наснагу
На нові подвиги — діла.

Бо з чисел тих і слів, і літер — 
Накреслень праці й боротьби —
У серце віє свіжий вітер 
Комуністичної добиі

ПАРТИ РЯДОВИЙ
Завжди у неспокої
День зустрічає новий
Долі творець людської —•
Партії рядовий.

Вийде на довгі гони —
Смійся, радій, життя!
Поле колосся клонить,
Сонця кипить лиття.

Стріне людей в дорозі —
Дальшу покаже путь;
Яблуні на перелозі
Посадить — нехай ростуть.

Кельму візьме у руки — 
Здійметься дім у вись.
— Дякуємо! — онуки
Скажуть йому колись...

Як сонце впаде за обрій —
В рай спочинку свого, 
Засяють в усмішці добрій 
Чесні очі його.

На ніч — врозпаш фіранкуі
Бо в небі — зірок, зірокі..
І вже не засне до ранку
В попоні нових думок.

І знову у неспокої
День зустріне новий
Долі творець людської —
Партії рядовий.

Наталя КЛЬОВАНА
ЛЕНІН
Ми іншого свята не знаєм 
У квітні врочисто-зеленім. 
Оновленим краєм лунає: 
Леніні

Леніні
Ленін!

Буяє весна різнобарвно, 
І радість безмежна вирує. 
Сміливо, невтомно, ударно 
Ми в світле майбутнє крокуєм 
З ім’ям його гордо-крилатим 
На наи-ім червонім знамені.
І славою буде лунати: 
Ленін!

Ленін!
Леніні

м. Світловодськ.



2 стор. „ МОЛОДИЙ КОМУНАР“
13 квітня 1971 року,

в ОБКОМІ ЛКСМУ
НАШЕ
СВІТЛО— 
ВАША СЛАВА

. ЦК ВЛКСМ оголосив Всесоюзний по» 
К5Д КОМСОМОЛЬЦІВ та молоді по місцях 
революційної, бойової та трудової сла- 
?и„ Радянського народу. Він присвяче» 
нии 53-річчю створення Союзу Радян» 
ських Соціалістичних Республік. Його 
мають очолити комсомольські, проф» 
спілкові, дтсаафівські, туристські орга
нізації, установи культури, секції вете
ранів зійня, Учасниками походу будуть 
Молоді робітники, колгоспники, інжене
рно-технічні працівники, студенти, вої
ни Збройних Сил СРСР, а також ветера
ни резолюції, війни та праці, які допо
магають юнакам та дівчатам оволодіти 
історичним досвідом побудови соціа
лізму j комунізму, героїчної боротьби 
радянського народу за перемогу завою
вань Жовтня.

Бюро обкому ЛКСМУ разом з обл- 
профрадою, обласним управлінням 
культури, президією обкому ДТСААФ, 
президією обласної ради по туризму та 
екскурсіях з своїй спільній постанові 
зобов'язали комсомольські, профспіл
кові, дтсаафівські організації, турист
ські клуби очолити похід молоді Кірово- 
“■радіцини по місцях революційної, бо
йової та трудової слави радянського на
роду. Знову треба розгорнути роботу 
по вивченню матеріалів про револю
ційні, бойові й трудові традиції та звер
шення Комуністичної партії та радян
ських людей, глибоким ознайомленням 
з соціальними та економічними перетво
реннями з області, кожному місті, районі, 
селі. Необхідно, щоб проведення похо
ду, підкреслюється в постанові, сприя
ло дальшому підвищенню особистої від
повідальності юнакіз та дівчат за зміц
нення економічної та оборонної могут
ності нашої Вітчизни, мобілізува
ло їх на виконання рішень XXIY 
з’їзду КПРС та ХХІУ з’їзду КП Украї
ни.

комуніст Василь Юхименко. -> 
мехак зборів у бригаді - 
комсомольців . 9 молодих 
Хлібороби обробляють 2130 гектар 
землі. Минулого року з кожного гекта
ра озимої пшениці тут зібрано по 45,8 
центнера зерна. Високі врожв' вироби
ли також механізатори комсомольсько- 
молодіжних бригад колгоспів імені Улья- 
ноза та імені Богдана Хмельницького 
Ульянозсьного району, «Україна» Гаи- 
воронського району, імені Ватутіна Віль- 
шанського району, імені Калініна Доо- 
розеличківського району та багато ін-

Молодіжні тонни

Г ЕНЕРАЛЬНИЙ секретар ЦК КПРС 
* Л. і. Брежнєв у звітній доповід 
Центрального Комітету XXIV з’їздозі 
иаззаз Україну в числі оснозних зерно
вих районів, де ще є великі резерви для 
збільшення валового збору зерна. Ма
ються такі резерви і на Кіровоградщи- 
ні. Наші хлібороби деякою мірою вже 
розпочали їх використовувати. Про це 
на XXIV з’їзді КП України гозориз пер
ший секретар ЦК КП України П. Ю, 
Шелест: «За останні два роки колгоспи і 
радгоспи Кіровоградської області збіль
шили виробництво зернових культур 
і продали державі п{ь~ 
1 мільйону 100 тисяч тонн 
зерна, значно перекико- 
нааши планові завдання».

Приємно, що в досяг
неннях цих великих успі
хів вагомий вклад внесла
молодь. Минулого року £ РЕЗЕРВИ НА ХЛІБНОМУ ПОЛІ 
з області налічувало
ся 78 комсомольсько - молодіжних 
тракторних бригад. І майже всі вони 
стояли з авангарді боротьби за великий 
хліб. Наприклад, механізатори комсо
мольсько-молодіжної тракторної брига
ди колгоспу «Зоря комунізму» Новоар- 
хангельського району, яку очолює лау
реат премії імені Ленінського комсомо
лу В. Моторний, ранні зернові зібрали 
за сім днів і одержали з кожного гек
тара 44,5 центнера озимої пшениці, 
29,3 центнера гороху, 79 центнеріз зер
на кукурудзи. 460 центнеріз цукрозих 
буряків. Колективу бригади вручено 
приз двічі Героя Соціалістичної Праці 
О. В. Гіталова тф. приз республіканської 
молодіжної газети «Комсомольское зна
мя».

Бригада В. Моторного щороку виро
щує високі арожаі. Це показозий ко
лектив, і слава про нього лине далеко 
за межі Кіровоградщини. Та перемога а 
соціалістичному змаганні молодим меха
нізаторам далася нелегко. Принаймні 
ще близько двох десятків колектизіз 
мали такі ж високі показники і претен
дували на першість.

Взяти хоча б другу комсомольсько- 
молодіжну бригаду цього ж колгоспу, 
яку вже чотири роки очолює молодий

тих комсомольсько-молодіжних колек
тиві.

ГОЛОВНОЮ проблемою розвитку 
сільського господарства було і за

лишається збільшення виробництва 
зернових . Колгоспи і радгоспи області 
з нсзій п’ятирічці повинні щороку одер
жувати 2,7—2,8 мільйона тонн і прода
вати державі 1237 тисяч тонн зерна. 
Урожайність зернових за п’ятиріччя по
винна зрости на 5—6 центнерів і скла
дати не менше ЗО—ЗІ центнера з кож
ного гектара.

Це завдання нелегке, однак цілком 
реальне. Досвід і практика передових 
господарств підтверджують, що навіть 
при складних погодних умовах, коли 
дотримуватися агротехнічних вимог, ви
користати позністю резерви, можна ви
рощувати ще вищі врожаї сільськогос
подарських культур.

Так, 1970 року в 161 господарстві Кі- 
ровоградщини одержано зернових по 
ЗО і більше центнеріз з гектара. В 
Ульяновському районі — районі висо
кої культури землеробства — середній 
збір зернозих станозить 38,1 центнера 
з гектара. А механізатори комсомоль
сько-молодіжної тракторної бригади 
колгоспу імені Ульянова цього району- 
де бригадиром Анатолій Харказий, ви
ростили на площі 1800 гектарів озимої

пшениці по 39,2 центнера з кожного 
гектара 3 господарствах Новомирго- 
родського та Доброзеличківського ра- 
йонів вирощують ПО 31—-32 центнери, 
Гайзоронського району 33,6 центнера 
зернових. _ г

Основою високої культури земяерсз- 
ства є освоєння сівозміни. В господар
ствах області на кінець п’ятирічки по
льові сівозмін-' освоєні на 94,5 процен
та кормові — на 86 процентів, грунто- 
захисні — тільки 77,5 проценте.

ОтЖ'1 перший і основний резерв Під
вищення родючості грунту, ЯКИЙ це 

позністю не використано, 
— освоєння на 100 про
центів усіх сівозмін.

Важливе значення має 
правильна система удоб
рення полів. Поряд із 
використанням мінераль
них добрив, слід приділи
ти увагу нагромадженню 

і поліпшенню використання органічних. В 
кожному господарстзі потрібно довести 
внесення на один гектар ріллі не мен
ше 5 тонн перегною. Це дасть змогу 
збільшити врожайність зернових куль
тур на 3—5 центнеріз з гектара посіву.

Одним з найважливіших елементів ви
сокої культури землеробства є впровад
ження у виробництво нових, більш уро
жайних сортіз сільськогосподарських 
культур. Найближчими роками госпо
дарства області перейдуть на нозу сис
тему сортооновлення. Є можливість і| 
використовувати високоврожайні сорти ' 
пшениці «Кавказ», «Аврора», «Одесь- 
ка-51».

Отже, впроваджуючи у виробництво і 
цілий комплекс агротехнічних заходів, : 
які рекомендовано для кожної грунто- <• 
во-кліматичної зони області, максималь- j 
но використовуючи наявні резерви у -і 
кожному колгоспі та радгоспі, можна 8 
значно підвищити врожайність усіх сіль- ’ 
ськогосподарських культур, що на прак- ї 
тиці вже показапи механізатори передо- і' 
вих комсомольсько-молодіжних трак- ’■ 
торних бригад Кірозоградщини,

В. ЗЕН1Н, 
головний агроном обласного управ
ління сільського господарства.

ЗАРАДИ 
ДОБРОГО 
ПОЧИНУ

Сузорий розпорядок дня на 
фермі. Вранішнє, обіднє, вечірнє 
доїння, годівля, прибирання... 
Здається, день на день схожий. 
Але так тільки здається. І це під
твердить кожен тваринник. Мину
лого тижня, наприклад, дізнались 
про приємну новиьу — комсо
мольсько-молодіжний колектиз 
ферми з соціалістичному змаган
ні за перший квартал на честь 
XXIV з'їзду КПРС зайняв перше 
місце в районі серед всіх МТФ. 
Кілька днів тому — теж радість: 
підбили підсумки надоїв молока і 
дізнались, що молода дояр.ка Лі
дія Хозращук за квартал надоїла 
по 1022 кілограми молока від 

кожної з п'ятнадцяти закріплених 
за нею корів. її подруга Варвара 
Пахомоза від такої ж групи надо
їла по 897 кілограмів на корову. 
Якщо говорити про передових 
людей ферми, то перелік можна 
почати з Олени Школяр, Надій- 
ки Максименко, Ніни Гадюкової, 
Марійки Мірошниченко. Всі вони 
— члени комсомольсько-молодіж
ного колективу і на них рівняють
ся сьогодні навіть більш досвід
чені. Забігаючи наперед, скажу 
про один з недалеких днів. В цей 
день нашу Ліду чекає вшанування 
товаришів і цінний подарунок — 
холодильник.

Несхожими днями живе наша ферма. 
Нозиіі день несе нові події і турботи. 
І головна з них — дбати про високі 
надої молока, зберігати молодняк.

Ще торік ми обладнали перші 
дві доїльні установки. Монтаж і 
всі підготовчі роботи виконав наш 
місцевий тракторист. Спеціаліст 
він непоганий. Але по тракторах, 
а не по доїльних установках. Час
ті поламки, а то — й апарати з ла
ду вийдуть. Одним словом, є до
їльна техніка, а корови залиша
ються невидоєними. Зрозуміли, 
як би ми не агітували за механі
зацію на фермі, а без спеціаліс
тів лежати всім цим гарним до
їльним апаратам на складах.

Та від бажання зробити свою 
ферму сучасним господарстзом 
за всіма вимогами науки не від
мовляємось. 8 1970 році купили 
ще дві доїльні установки. Зараз 
правління колгоспу, партійна і 
комсомольська організації підшу
кують кандидатури на навчання 
спеціалістів-наладчиків. План у нас 
такий — обладнати дві нозі уста
новки в літніх таборах. З введен
ням їх у дію електродоїння ста
на постійним цілорічно.

І ще одна проблема, яка турбує нас. 
На тому тижні в раціон кормів ми вве
ли солому озимої пшениці. Поживне 
сіно замінили соломою, зрозуміло, не 
від хорошого жнпя. І якщо сьогодні 
середній надій на корову 9,в кілограми 
за добу, то нема гарантії, що і завтра 
він буде таким. Мабуть треба більш 
точно розраховувати заготівлю кормів. 
Передбачити, що весна не завжди при
ходить рано.

Ми непогано почали перший рік 
нової п’ятирічки. За квартал се
редній надій на корову по фермі 
— 733 кілограми молока. Відрад
но, що перед з соціалістичному 
змаганні веде комсомольсько- 
молодіжний колектив. Хочеться, 
щоб сьогоднішні наші успіхи ста
ли добрим почином майбутнього.

І. БЕЗЗУБОВ, 
завідуючий МТФ колгоспу 
імені «Перше тразня» Мало- 
висківського району.

Хороші надої — і хороший настрій сьогодні у доярок Надії 
.МАКСИМЕНКО, Олеин ШКОЛЯР, Ніни ГАДЮКОВОЇ Манії 
МІРОШНИЧЕНКО. Лідії ХОВРАЩУК.

3»от^^<ОВПАКА^

Микола її И РОЖЕН КО

А як місяць зійшоз круторогий, 
Навпрошки до села побрів...
І, здавалось, сільське, босоноге 
Я дитинство своє зустрів.

у СТЕПУ
їздиз я до матусі у госгі
8 гі краї, де поля та й поля.
Рідна хата в ранкозій млості 
Привітала мене здаля.
Лиш оглянув ворО' а і тин свій,
Лиш матусю в обіймах зігрів,
Та й подався в степи, як в дитинстві, 
З дядьком Федькою пасти корів.
Обійшов і яри, і гони,
І стежки з гомінкій далині, 
Де ходив розряджати патрони
Э хлопчаками колись, по війні.

* « ♦
Місяченько кирпатий, 
Ніч серпнева та зорі. 
Постели мені, мати, 
Як бувало, надворі.
На пахучу солому 
Кинь стару кожушину, 
Хай забуду я втому 
В теплу ніч солов'їну.
Хай забуду вокзали, 
Хай забуду готелі,

Як наш тато казали, —
На козацькій постелі
Буду спать горілиць я,
Буде пахнуть колоссям...
І, можливо, присниться. 
Що було, що збулося.

Валерій ІОР’ЄВ
♦ ♦ »

Як мені ЖИГИ — не лицемірити,
Як мені ЖИТИ --- не лицедіяти,
Як мені серцю своєму вірити. 
Що мені з вішими думами діяти?
Де ті дороги круті, важкучі, 
Котрі мені — і нікому іншому!
Вірите, поклик мене замучив, 
І проситься поклик той дивний у 

вірші.
Інакше... Що може бути? Скажу: 
Ьсганете вранці — зім’яті квіти. 
Лежить з домовині зжужманий вітер. 
Небо — погашений парашут... 
Чим мою долю тоді переміряти, 
Зернята ниви чим перевіяти? 
Твердо сказати—не лицемірити.

_>«ардо сказати — на лицедіятиі

Юрій ФРЕНКЕЛЬ
* ♦ *

Ходять дні розтривожені 
Сивиною досвітньою.
Шелестять таємничо 
Непідвладні світи.
Лебедіє душа
Парусами блакитними
І гаптує відлуння 
Світле сяйво мети.
Я буремною юністю.
Ніби брунькою ніжною, 
Огорнусь обережно,
Як ВІНКОМ КОЛОСКІВ,

Щоб щаслива зоря
Не була мимобіжною.
Щоб тривога далека 
Не розбурхала слів.
А земля затрояндилась.
В сяйві сонця виблискує,
Пригортає тумани 
До бентежних грудей.
Пишні зорі вдягла 
Срібнодззінною низкою.
« СМІЄТЬСЯ вродливо 
Зачарований день.

м. С&І ГЛОвОДСі.К.
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„молодий КОМУНАР“

СЛАВА ВАМ, ГЕРОЇ!
8о.-«и люди різного характеру та оізнич иппплі: 

зрівнянно вагоміше, глибше відмінностей -й нь' Але те' Що об’єднує, не« 
чизні, це цілковита, до самозабуття закоханість у 3’ДАанісг’ Р»ДИІЙ Віт-
редність поривань і помислів. ’ У пР°Фес,ю, Це Щирість, безпосе-

вуглерозрізу Д. О, Бєлолапотеом?а3бог^ирськи? ®кскаватоРа Головкізського 
вуєшся мудрості, тактові голови колгоспу імЛГ КапнОГ?х3амаіЛК4!МИ 8 роботі- Ди’ 
району В. 3. Мамуні, який за час головХн7^0^ МарКса Мал°*исківського 

вості і витримці. Позаздриш наполеглизості бригадира комХ НЄ 3раД”3 р03судлИ: 
тракторної бригади колгоспу «Зона Р аЛира комсомольсько-молодіжноїм^ого. ’:еТ.х"“г:р,гУв:ь,““?го райо?у в ’•
дОІІ успіхи знанням Героя Соціалістичної Праці ' У₽ Я в,дзначиз 111 ’₽*" 

Молодь вітає вас, побратими з труді!
на злінках (алі.» н.пм.о), Д. о. НЄЛОЛАПОТКОВ, 8. 3. МАМУНЯ, В. І. МОТОРНИЙ. 

Фото В. КОВПАКА І А. БУДУЛАГЬЄВА.

Молодь вітає вас, побратими в труді!

ЇР ОЛИ ми гозоримо про бу- 
дівника нового життя, то 

маємо на увазі людину, яка 
вірить в ідеали комунізму, від
дана йому, усвідомлює свій 
патріотичний обов’язок, люди
ну, для якої характерні інтер- 
ніщіоналізм, колективізм, гу
манізм. Поєднання переліче
них рис дає уявлення про ко
муністичну ідейність. У повсяк
денному житті вона проявля
ються з любові до соціалістич
ної Вітчизни, з турботі про її 
розвиток та процвітання, з го
товності віддати свої знання й 
уміння справі комунізму, рід
ному народові. Висока ідей
ність також проявляється з гро
мадській активності, неприми
ренності до прояаіз буржуаз
ної ідеології, до недоліків, у 
чуйному, доброзичливому став
ленні до людей.

Виховання комуністичної свідо
мості учнів — головне з роботі 
ііікіяьпого комсомолу. Ось чому 
другий напрямок республікансько
го огляду класних комсомольських 
Організацій називається: сМи спра
ві Леніна і партії вірні».

Що ж може зробити комсомоль
ська група для формування у стар
шокласників комуністичної ідейнос
ті і переконаності?

Старший шкільний вік — це пері
од ранньої юності, коли людина 
досягає певного рівня фізичної, 
психологічної та моральної зрілос
ті. Психічний розвиток і засвоєння 
теоретичних основ наук підготов- 
люють формування наукового сві
тогляду, що викликає гостру потре
бу о життєвому самовизначенні.

Правильний вибір життєвого 
шляху залежить від ідейної 
підготовки старшокласника. В 
її основі лежить ознайомлення 
з ленінською теоретичною 
спадщиною. Участь у Всесо
юзному Ленінському заліку, 
допомога в освоєнні праць 
8. І. Леніна. На озброєнні ба
гатьох комсомольських органі
зацій є інша дієва форма — 
Ленінський урок як сплав гли
бокої думки і конкретної спра
ви, Під час уроку молодь вив
чає ленінські положення у тіс
ному поєднанні з життям, з 
Завданнями свого колективу.

АРСЕНАЛ ДОСВІДУ
БЮЛЕТЕНЬ «НОВІ КНИГИ УРСР»

Щороку лише у нашій республіці ви
пускається безліч книг і брошур, потріб
ні« для тебе, молодий читачу. Ти про 
них часто дізнаєшся тоді, коли видання 
іже немає в магазинах.

На допомогу може прийти масовий 
Щодекадний інформаційний бюлетень 
«Нові книги УРСР», який видає Книж
кова палата УРСР.

У ньому докладно розповідається про 
всі книги.' які вийшли і виходять дру
ком у видавництвах республіки. Тут вмі
щуються короткі анотації, списки книг 
І усік галузей знань. Зі статтями про 

окремі серії видань виступають

директори і головні редактори видав
ництв, редактори книг. Письменники роз
повідають про свої нові твори, які готу
ються до друку, про творчі плани на 
майбутнє. Про найбільш цікаві книги 
пишуть вчені, інженери, передовики ви
робництва, діячі культури, комсомоль
ські активісти.

В бюлетені регулярно вміщуються 
статті-копсульгації з питань бібліотечної 
роботи, подаються конкретні поради мо
лодим бібліотекарям, як провести літе
ратурний вечір, чи усний журнал, об
ладнати виставку книг до цієї чи іншої 
дати. Вмішується календар знаменник

року З епюр

Рйесняна 
'! \bopoina

Для більшого ефекту Ленін
ського уроку комсомольська 
група може готувати і прово
дити його спільно з друзями — 
молодими робітниками. Ко
лективне рішення, вироблене 
на уроці, служить стартом для 
нових корисних спраз.

Комсомольські групи кіровоград
ської школи № 11 активно включи
лися в республіканський огляд. 
Оформлено спеціальний куточок, 
який висвітлює хід огляду. Увагу 

Ші ЦШШ БАГАТСТВА
привертають «Вісті з комсомоль
ських груп». В одному з повідом
лень говориться про те, що орга
нізація 10-Б класу провела політич
ну дискусію на тему: «Юнь засуд
жує імперіалізм». Дискусія була 
цікавою й корисною. У школі та
кож практикуються такі форми 
роботи, як комсомольські збори і 
мітинги на актуальні політичні те
ми.

Комсомольська" організація 
класу має залучити учнів до 
роботи політичних гуртків, 
клубіз «Прометєй», «Глобус», 
«Кругозір» і ін., товариств і 
шкільних лекторіїв. Вона дбає 
про активну участь комсомоль
ців у експедиційних загонах 
«Ленініана червоних слідопи- 
тіз» та «В глибину сторіч», у 
походах по місцях революцій
ної і бойової спави, влаштовує 
зустрічі з старими комуніста
ми, ветеранами громадянської 
та Великої Вітчизняної воєн.

Нещодавно в країні розпочав
ся Всесоюзний похід комсо
мольців і молоді, присвячений 
50-річчю утворення Союзу Ра
дянських Соціалістичних Респуб
лік. Його мета — виховання 
молоді а дусі вірності револю
ційним, бойовим і трудовим 
традиціям радянського наро
ду. Взяти активну участь у 

цьому поході — почесна спра
ва кожної комсомольської 
організації.

Чималий досвід нагрома
дили комсомольці Бобри- 
нецької середньої школи, 
які під час походів і пошу
ків зібрали багато цікавих ма
теріалів.

Чудозою традицією в діяль
ності комсомольських груп тре
тьої кіровоградської школи 

стало піклування про шкільний 
музей В. І. Леніна. Зусиллями 
комсомольців при допомозі 
педагогів він перетворився в 
центр всієї ідейно-політичної 
роботи в школі. Кожна група 
щороку поповнює музей нови
ми матеріалами, готує для ньо
го подарунки, бере участь у 
розробці лекцій.

Успіхів у огляді доможеться 
той класний колектиз, який за
безпечить активну участь кож
ного учня в громадському жит
ті школи, міста чи села, допо
може йому у самовихованні. 
Моза йде про те, щоб кожен 
старшокласник виховував у со
бі працьовитість і чесність, 
принциповість і мужність у бо
ротьбі з перешкодами, високу 
культуру поведінки.

Найкращий шлях до вихо
вання громадської активності 
школярів — виконання комсо
мольських доручень, «Кожно
му комсомольцеві — громад
ське доручення» — це прави
ло мусить стати нормою ді
яльності групи.

Досвід вчить, що кожну комсо
мольську справу можна спрямува
ти па Ідейно-політичне виховання 
учнів І домогтися цим самим її ви
сокої ефективності. Комсомольська 
група 8-Б класу кіровоградської 
ніколи-інтернату ДО» 2 ще малочи- 

сольна. Однак вона вже має на 
своєму рахунку чимало корисних 
справ. Традицією, наприклад, стали 
в групі колективний перегляд І об
говорення кінофільмів. Нещодавно 
обговорювався кінофільм «Серце 
Бонівура». У своєму виступі Га
ли С. сказала:

— Цей фільм не лише хвилює пас 
самовідданістю людей, які завойо
вували для нас щастя. Він вчить 
любити Батьківщину, дбати про її 
процвітання І пильно берегти від 
ворогів,

її доповнила Люда К.:
— ЛІепІ здасться, що для пас 

любнти Батьківщину означає, пере
дусім, оволодівати знаннями, щоб 
принести їй якомога більше корне
ті, і готуватися до її захисту.

Обговорення закінчилося рішен
ням зміцнити боєздатність комсо
мольської групи. Учні говорили 
про справи колективу, зокрема про 
пошуки учасників визволення Кіро
вограда від німецько-фашистських 
загарбників. 10 восьмикласників го
туються до вступу в лапи ВЛКСМ, 
виконують комсомольські доручен
ня.

Чим більше старшокласники 
знайомляться з життям і ді
яльністю борців за торжество 
соціалізму і комунізму, тим 
більше вони переконуються, 
що живильним джерелом їх 
натхнення й мужності, витрим
ки й самовідданості була глибо
ка ідейна переконаність. Вона 
допомагає людині правильно 
будувати своє життя, робити 
його змістом служіння народо
ві. Вона є основою духовного 
багатства людини.

Республіканський огляд на
цілює комсомольські групи на 
всебічну діяльність по ідейно
му озброєнню старшокласни
ків, вбачаючи а ньому запору
ку їх духовного зростання.

А. РОЗЕНГїЕРГ, 
кандидат педагогічних на
ук, сг. викладач Кірово
градського педінституту 
ім. О. С. Пушкіна-

і пам’ятних дат.
Протягом квітня — грудня у бюлетііі 

буде вміщено кілька статей-коіісультаціи 
«Як пропагувати рішення XXIV з’їзду 
КПРС». «Від з'їзду до з’їзду». «Мовою 
цифр і фактів» тощо.

Бюлетень ознайомить комсомольців і 
молодь із літературою видавництва 
«Молодь», із серіями книг .«Бібліотека 
молодого марксиста», «Про інтернаціо
нальне виховання молоді»- «Книжки з 
атеїзму», «Для комсомольських політ
иці л» та ін-

З своїми творчими планами і задума
ми поділяться з читачами письменники 
М. Бажай, II. Рибак, А. Головко, П. Заг- 
ребельиий, II. Забіла, О. Полтораиькіїй 
та інші.

10. ІВАНЕНКО, 
редактор Книжкової палати УРСР-

'V
А її атол ій К УМАНСЬКІЇ Я

БАЛАДА ПРО ЩАСТЯ
Це давно, в вісімнадцятім році було... 
Петроградом хлоп’я білочубе брело. 
Торба старця звисала на схудле плеча. 
... І роздягнутий погляд голодних очей.
— Постривай, — хтось покликав, —

стризай-но, малий, 
Ти чому ж це такий неохайний, 

брудний’.
Пересиливши страх, до машини іде. 
Розгляде тих, що вийшли із неї, людей.
— Хто ти будеш? — один з них питає

хлоп’я,
— Я? — спідлоба поглянув. —

Та звісно, хто я,
Мати — з голоду,
Батько на фронті пропав...
— Зрозуміло, товаришу, —

тихо сказав
Той, хто кликаз, рухливий, 

спокійний такий,
У пальті полинялім, 
На диво простий.
— Що ж, подумати треба, питання

складне. 
Але доля сирітська тебе обмине.

...22 квітня звільнили село
Все в руїнах — дза роки під німцем' 

було.
У хатину вцілілу, де штаб розмістивсь, 
Офіцери з полків на нараду зійшлись. 
Генерал із-за столу піднявсь, помозчаз, 
Потім мовив:
— Сьогодні, у день Ілліча 
Розповім вам історію давню одну 
І згадаєм мені дорогу давнину. 
Знов помовчав.
А далі з кишені дістаз
Лист паперу і тихо його прочитав. 
В нім за підписом Леніна просьба

така'
Потурбуйтесь про долю цього 

хлопчака.
...Це давно, а вісімнадцятім році було... 
Петроградом хлоп'я білочубе брело. 
Його Ленін зустрів.
Його Ленін зігрів.
Йому Ленін дорогу в майбутнє відкрив.

м. Кіровоград.

Микола СУРЖОК

ДОЧКА ЗЕМЛІ
Пам’яті Л. Українки.

.. 1Чорна пічка, чорна дума,
Чорний ворон п чорнім ПОЛІ 
Чи хто МИСЛИТЬ, ЧИ хто дули 
А двоглап орел літає, ’
А дпоглав орел лігае 
Четвертує Прометея. 
Мозок світлий випиває. 
Проливає чисту кроа.
Орлицею.
Г ромом-бл не ка ви цек»
Над чорного пучиною,
Непільною Вкраїною — 
її високий злет.
Над бідною.
Та серцю її' ріднош,
в ДНІ сірі, В дні без просвітку 
ьула вся повна досвітку 
11 пряма душа.
І збуджені,
На смерть жахну засуджені І
Над темпнми майданами »
з дзвенячими кайданами
• шли на П кліп. 1
Не відступлюсь од тебе. <
На підкуп не піду ;
Гому грошей це треба
АТО брат-ссстра труду. ;
Нехай же «патріоти» 
“а оргію пливуть.
л ми підем супроти' 
на мученицьку путь...

м. Новомиргород.
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яких видко «чисті зорі

ВЕСНА
Віра ВОЛИНСЬКА

ЧЕКАННЯ
Клавдія БАШ ЛИКОВ А

ф Тренується чемпіонка області 
по спортивній гімнастиці Люда Си
нельник.

13 Квітня tOU року

меридіанахЧИ
жа «МОЛОДОЙ КОММУНАР», ергам Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.(.ч

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ
Буває, треба в інший край 

приїхать,
Щоб серед тисяч упізнать себе 
Так пише наш земляк відо

мий поет Володимир Бровченко 
у новій збірці «На крилах вечо
рів».1*. Він запрошує приєдна- 
тись до нього і читача. Путь ле
жить в краї далекі і близькі. У 
безкраї таврійські степи, до Но
вої Каховки, до братньої Біло
русії, чи до друзів-побратимів, 
що- завжди приймуть як доро-

ться осягнути велич ленінських 
ідей, що невпізнанно змінили 
землю;

Велична ораторія облич,
До обрію — не тридцять їх, 

не триста—
Встають сталеві лави 

комуністів, 
Як на маяк, на Іллічевий 

клич.
Запорука безсмертя ленін

ських ідей — інтернаціональна 
дружба народів:

ДЖЕРЕЛА ОТЧІ
того гостя у Варшаві, Кракові 
чи Новій Гуті. Та маршрут псет 
вибирає явно не екскурсійний. 
Разом з читачем він обминає 
упорядкованість автострад.

Поет прагне іти стежками, що 
ведуть до людського серця, 
щоб відтак.зрозуміти своє влас
не життя, життя цілого народу, 
а то й людства. Як бачимо, 
масштаби поетичної подорожі 
досить широкі. Як за геогра
фією, так і за розкриттям ду
ховного світу нашого сучасника. 

Мандрувати по лабіринтах люд
ських душ. вивчаючи нантонші 
штрихи людської біографії, яка по
чала писатися в гарячі й буремні 

[ роки народження нової історії і пн- 
■-иіеться сьогодні, — річ складна. 
Можна або надто заглибитися у над- 

>ра минулого, полишивши в сутінках 
нинішнє, чн збитися на манівці по
верховості. Це розуміє і сам автор.

Я так вагався перший крок 
ступити:

Води — по пояс, мулу — аж 
по шию, 

У річці тій, що зможу оновити, 
Коли болото чорне перерию. 
Володимир Бровченко розчищає 

стежки до серця людського, іноді — 
від мулу і наносів, не боячись за
бруднитися.

Гострим і чутливим поетич
ним скальпелем він добирає
ться до первинного джерела 
людської душі, щоб у ньому по
бачити «символ доби». Вивчає 
сьогоднішню людину В. Бров
ченко через призму Жовтня. 
«Наша Революція іде», — заяв
ляє він і прислухається до її 
чіткого поступу.

Прогулюючись тихими вули
цями Кракова, автор намагає-

*) В. Бровченко. На крилах вечо
рів Вид «Радянський письменник». 
1971 р.

Послухай, як у музиці злились 
І сповнились побратаного смислу 
Моє високе світле слово «Вись», 
Твоє широке, повноводе «Вісла». 
Сповнені щирості, братньої любо

ві до польського народу вірнії «У 
Кракові», «Краківські начерки про 
Леніна», «Під бескидами» та 
Хіба можуть роз’єднатися зв’язки 
братерства і єдності, коли вони ді
сталися у важких боях, политі кро
в’ю синів обох народів! Щоб зро
зуміти силу і вічність дружби со
ціалістичних націй, досить прочита
ти «Розповідь варшавського шофе
ра», де йдеться про зустріч поляка 
з українцем, що у воєнне лихоліт
тя врятував його від смерті в кон
центраційному таборі.

Мужчини обнімаються і плачуть, 
Засумують рукава і читають 
-Старі, як рани, тавра-номери...
Ми того вечора пили вино

з шофером
За добрий світ і за шкурнику 

хліба. 
Щасливе життя йде оновленою зем
лею. Завойоване воно ціною люд
ських страждань і тисячами люд
ських життів. Лежать поруч у брат
ських могилах українці і білоруси, 
росіяни і поляки...

ДРУЖБА народів народжує
ться, перш за все, з патріотиз

му, з любові до рідної Бать- 
■ ківщини. Велика ріка інтерна
ціонального єднання живиться 
чистими джерелами, що вихо
дять з глибини рідної землі. 
Горе і радість друга може роз
ділити той, хто сам їх звідав: 

Ти отчим краєм душу обігрій — 
1 зможеш краще друга зрозуміти.

Тож, вдивляючись в далекі горизон
ти, пост ніколи ис випускає з поля 
зору серця полиновий запах езого 
«впшпсво-тополиного краю»,

Знопу степ встає із глибини. 
Із душі, з очей, з моєї мови. 
Ось дожив уже до сивини, 
А не знаю іншої любові.
Подих рідної землі, незабутні ро

ки босоногого дитинства, що про
йшли в степовому краї, надають

посту творчої наснаги. Оспівування 
рідного краю — не просто данина 
ввічливості і вдячності .людям, ЩО 
відкрили перед степовиком дорогу у 
світ. З вершини громадянської зрі
лості пост прагне збагнути і розі
братися у складності . людського 
буття, не загубити себе у вирі епохи.

Пам'ять. Віра. Завзяття. Це 
первопочатки людської чистоти, 
які спрямовані в майбутнє. Вір
ші «Макарівський яр», «Ніч на 
сінокосі», «Рідного краю запа
хи і звуки», «Де Златопіль і 
Виска, й Хмельове» та ін., наси

чені теплими фарбами любові 
до річної землі, написані прос
то, від серця, доносять до чи
тача запахи далекого, але при
вабливого дитинства.

СЛІД відзначити, що взагалі 
стилю В. Бровченка прита

манні простота і дохідливість. 
Простота, що зовсім нічого 
спільного не має зі спрощеніс
тю. Поет прагне якнайближче 
бути до читача. А це можна 
зробити, насамперед, відвер
тістю. Іож автор ділиться свої
ми враженнями, міркує вголос. 
Задумується над проблемами, 
що турбують усе людство і до
вірливо звіряється своїм, суто 
людським, родинним.

А батько постарів, хоч 
жужелиться,

І брат десяток третій проводжа. 
Такою відвертістю приваблюють 
вірші «Пролог», «Отак, бува, на се
бе глянеш збоку», «Ось мить 
майне».

Але інколи хотілося б, щоб поет 
залишав більший простір думці й 
уяві самого читача, викликав його 
на полеміку.

Чільне місце у збірці відведено 
ліричним віршам. Автору властиво 
яскраве образне бачення навколиш
ньої природи. 1 ліс, і степ ожива
ють у віршах Володимира Бровчен
ка і живуть своїм життям, яке розу
міє поет і разом з настроєм уміло 
доносить до читача. Цікаві вірші 

, «Захід сонця в степу», «На крилах 
вечорів», «В зеленім царстві, па 
городі». Поет веде свій родовід з 
роду копачів — тих, хто копають по
серед спраглого степу глибокі кри
ниці, на дні 
серед дня».

Ритми 
Бровченка 
внутрішнього динамізму, життє- 
стверджувальної сили. Для ньо
го — «кожен серця стук і ко
жен крок — пролог іще незна
ної дороги».

І читач вірить, що попереду 
нові дороіи, нові зустрічі, нові 
відкриття.

віршів Володимира 
сповнені енергії,

М. СЕМЕНЮК.

У КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ

РЕКОРДИ НА ВИСІ
Н1 политику прибули, з Кірово- 

,р7дсНь‘кого педінстнпту, з факультс- 

• у фізвиховання- , Валентнн

"іК°І.УБосяга прищепили 
любов до спорту. 06оепкХУНІшх та 
щали честь школи на районних і 
обласних змаганнях. А зараз в І не 
іитуті згодом виховуватимуть юних 
'"ГїїТе'ш.падок. 22 колишні учні 
навчаються на факультетах фізви- 
хбвання інститутів, технікумів...

Незабаром іоні спортсмени вий-

класі 
здавУрок фізкультури у 7 «Б» 

почався як завше: черговий 
рапорт вчителеві В. 1. Тузу — при
сутні усі. І ось вже учнів поділено 
на чотири комйндн. Тема уроку: 
«І'ра у волейбол,- відпрацювання 
прийомів м'яча». Ще якась хвилина, і 
м’яч над сіткою. В одній команді 
відразу пригніченість <— хлопці та 
дівчата програють. В сильніших — 
радість. Серед юних гравців цієї 
команди виділяються кращі. Трохи 
дивуюсь: в сильніших більшість дів
чат, ніж хлопців, але вони виграють.

— В цьому клас! троє в збірній 
школи, — розповів Віктор Іванович. 
— Так вийшло, що вони в одній 
команді, Видно почерк гри.

І це так. Саме Лариса Мельник, 
Шла Пилипенко, Валерій Горобець 
здебільшого приносять успіх своїй 
команді. Нагороди: грамоти, кубки, 
дипломи...

Та не одними волейболістами гор
диться колектив фізкультури. Серед 
школярів обдаровані плавці, гім
насти, легкоатлети. У свій час Олег 
Макєєв був членом збірної області з 
плавання. У Києві на республікан
ських змаганнях він встановив ре
корд серед юнаків: 100 метрів віль
ним стилем подолав за 1 хв. 12 сси. 
Вийшовши із стін школи, стає май
стром спорту.

Тепер у нього виростає надійна 
зміна. Ось один з них, десятиклас
ник Микола Король. На районних 
змаганнях показав результат вище 
третього розряду. А восьмикласниця 
Ніна Аїаруцепко подолала планку 
на висоті 1,35 метра. Олександр Дей- 
кун, Борис Волошенко, Володя Пар
шин, Таня Фоменко виконали нор
мативи першого юнацького розряду.

Уже в цьому навчальному році 
виступи юних гімнасток теж пора
дували товаришів, учителів фіз
культури. Наприклад, семикласниця 
Люда Синельник стала другорозрпд- 
іінцею.

До речі, кожний третій учень 6 — 
10 класів—спортсмен-розряцник. Чет
веро з них мають другий розряд, 
30 — третьорозрядники. Кожен ви
пускник школи здає нормативи па 
значок ГЗБ.

... На початку навчального року 
двоє юнаків завітали до кабінету 
директора школи топ. 1. ЛІ, Кархо-

дуть на подвір’я. Біля школи є чу 
довий спортивний комплекс. Старту
ватимуть легкоатлети, злетить над 
сіткою м’яч, на голубій доріжці Ма
лої Висі змагатимуться плавці. Вес« 
на принесе нові рекорди маловис- 
нівських школярів.

С. БРОВЧЕНКО.
м. Мала Виска,

А В багатьох хлопців мрія — ста« 
ти першорозрядником, як їхній стар
ший товариш Валерій Федоренко 
(крайній зліва). Нині він студент 
фізкультурного технікуму.

Фого А. ШЕВЧЕНКА.

^весняна 
дворозна *.- **

ПАМ’ЯТНПК
Я стою просто неба 
Не людина — граніт. 
Ой не треба, не треба 
Мені вічності літ...

Коли весни ідуть, 
Серце крешить граніт, 
Мої руки цвітуть, 
Мов черемховий цвіт.

Мої рани ятрять — 
Аж червоно навкруг. 
Мені б ниву орать 
Та нагнувшись на плуг.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ЧЕТВЕР 15 КВІТНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 10.05 — Но
вини. (М). 10.15 — Для дітей. 
«Іскорка». (Донецьк). 10.35 — 
Художній телефільм — «Бере
жіть прапор». (М). 11.20 — Те- 
левісті. (К). 11.35 — Шкільний 
екран. Біологія для учнів 10 
класу. «Селекція рослини». 
«Значення робіт М. І. Вавіло
ва». (К). 10.35 — Ноша афіша, 
(К). 10.40 — Для школярів. 
«Знаємо, вміємо, робимо». 
(К). 17.40 — Телеиісті. (К).
18.00 — Українське кольорове

Мені тяжко стоять, 
Хоч не знаю хвороб. 
Я по долі — солдат, 
А єством — хлібороб.

Леонід НАРОДОВ И Й Степан ШЕВРЯКОВ

Де поле снарядами зрито, 
Вдова там посіяла жито. 
Гіркими сльозами скропила 
1 жито на диво вродило. 
Коханого сина чекала
Та з полем щодня розмовляла 
Чекала...
А поле співало, співало. 
Додолу колосся схиляло. 
Чекала...

♦ * *
Не клич мене в осінь, 
Там стоптані трави. 
Не чути весняних пісень;
Не клич мене в осінь — 
Бо в серці ще травень, 
І сонцем наповнений день. 
Не клич мене в осінь — 
Я літа не знала
І трунку ного не спила,
Ще спрага вуста мої не цілувала, 
Ще доля як усміх весла!

Знову спати не буду, 
Знопу серце болітиме.
Вийду в ніч
1 піду по степлілій землі..,
1 зачувши весну,
Будуть клени гойдати вітами,
І захочеться щастя, 
Поцілунків
І журавлів.

Побреду аж за місто —
1 живої душі не зустріну. 
Хоч не тільки у мене 
Розтривожено серце болить..,
1 дерева, зачувши
Поміж себе самотню людину, 
Будуть віти набряклі
До мене прилітно хилить.

Буду в тишу пслухатисв. 
Відволоживши душу в тумані, 
Задивлюся па обрій:
Може блимнуть заклично вогні.,, 
Помиратиму з болю,
А діждуся таки: на світанні
У самісіньке серце 
Журавлі прокурлнчуть мені.

МАТИ ПРИЙШЛА з базару
Мати ішла з базару 
Сонячним теплим ранком. 
Свіжим блаватним ранком 
І, наче скарби коштопн'і,' 
Несла вона кошик повний. 
Де кавуни муарові, * >
1 яблука, й груші, й сливи, 
Капуста і помідори, 
І навіть щавель і морква. 
Аж ось все ближче додому, 
Дзвенять її кроки лунко, 
1 сяє усмішка тепла. 
Тонко скрипнула хвіртка, 
Дзвякнув ключ у колодці, 
І тихо, неначе чайка, 
До хати вона увійшла 
І кошик па стіл поставила, 
А потім рядком розклала 
Яблука, груші й сливи, 
Дині і кавуни, 
З хати навшпиньках вийшла. 
І стала чекать — коли ж то 
Прокинуться ДІТИ, 
Здивуються ДІТИ, 
І серце її зраділо. 
Коли ж то... 
Мати прийшла з базару, 
с. Капітанівка, 
Голованівський район.

телебачення. Концерт. «Україн
ські ніродні пісні». (К). 18.30 
—Ленінський університет міль
йонів. (М) . 19.00 — Програма 
«Час». (М). 19.30 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат СРСР 
з хокея. «Спартак». (ЛІ) — 
«Динамо» (М). В перервах — 
передача «Говорять делегати 
XXIV з’їзду КПРС» і телена
рис «Працею звеличені». (До
нецьк). 21.45 — Екран молодих. 
(К). 22.30 — «Майстри весело
го цеху». Народний артист 
УРСР І. Твердохліб. (Одеса). 
23.15 — Тслевісті. (К).

П’ЯТНИЦЯ. квітня.
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телсвісті. (К). 11.10 - Теле
фільм. «Ми йшли з Іллічем» II 
частина (К). 11.35 — Шьіль- 
ний екран. Українська літера
тура для учнів 9 класу. «Твор
чий шлях Степана Васильчеп- 
ка». (К). 12.15 — Для дітей. 
«Пролісок». Театралізований 
концерт. (М). 12.45 — «Ми — 
робітничий клас». «Майстер
ність». ...... •» •-
Новини. 
ТИЧНИЙ —,г__  .
(Львів). 17.40 — Тслевісті. (К).

18.00 — Мультфільм «Ведмідь 
і Заєць». (К). 18.10 — «Пока
зує^ рейдова». (Кіровоград).
18.25 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 18.30 — «За партій
ними накресленнями». Теле
журнал «Сільське життя». (К). 
19.00 — Художній телефільм 
«Ліир хатам, війна палацам», 
НІ, IV серії. (М). 21.00 - Про- 

. грама «Час». (М). 21.30 — Ко-
. «Майстер- ' льорове телебачення. «Естрад- 

(Куйбишев). 13.15 — ний калейдоскоп». (М). 22.15— 
(М). 17.10 — Лтеіс- Українське кольорове тслеба-

журнал «До світла». чення. «Будьмо знайомі». Зу
стріч з молодими акторами к’и-

м. Кіровоград, еул. 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, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул. Глінки, 2.

ївськпх театрів. (К).
Концерт. (К). 23.30 - Теле-
вісті. (К).

СУБОТА, 17 КВІТНЯ, ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Гім
настика для всіх. (М). 9.30 — 
Новини. (М). 9.45 - Концерт 
російської пісні. (М). 10.20 — 
Кольорове телебачення. «Трлс- 
«арис /РайДУЖНіій сплав». 
(ЛІ). 10.55 — Новини. (ЛІ). 11.00 
- Наша афіша. (К). 11.05 -
Сьогодні — Всесоюзний кому
ністичний суботник. «Тобі 
£?Тьк1?іІД»'10’ Ударна праця»’ 
(К). 11.20 — «Татарбуцарські
горизонти». (Одеса). 11.50 — 
«Палітра». (Львів). 12.50—На
зустріч виборам. (К). 13.00 —
Загальносоюзний репортаж 
приспячслнй Всесоюзному ко
муністичному суботннку. (М) 
ЙІ»'’ “ ?НашІ вірші, наші піс
ні». Концерт. • (М). 14.30 - 
’ Л°ров.я>- Науково-популяр
на програма. (М). в оо - 

Радянського кіно». _Художнііі фільм «Тривож,.;

масок» (М). і9і50-’2: _
ніітюг»ЄбіпСІІІ,Я’ ТслстсатР 
-Пп^р 4 3 СТ,ЛЬЧІП». (М). 21.00

Програма «Час». (М) 21 30- 
>кит?^"і,\;[,.ІЛ',м «День і:пер 
мистгн ' Л')‘ 22,5(1 — “Майстри 
КонцСртп ^j^apiniKaM дня»!
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