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Трудящі Радянського Союзу! Запорука успішного виконання головного 
завдання п’ятирічки— значного підвищення добробуту народу на основі 
могутнього піднесення соціалістичної економіки — в нашій самовідданій 
праці!

Слава передовим людям праці і новаторам виробництва:
(Із Закликів ЦК КПРС до 54-ї річниці Великої Жовтневої соціалісти іти революції)

ДРУЖНІЙ ВІЗИТ

Ж*»
НДР,. а також актуальні Радянським Союзом і
ТОВО| ПОЛІТИКИ Ппи пГ проблеми ссропейсьної і СВІ- 
поилі„ИКи Радянського Союзу"', ' нпоЛр0Дних проблем 
приділили обстанопні » ”ДР основну увагуних держав по гараитува^нРюПп^3п СИЛЛПМ с°Ціалісгич- 
му континенті. Вони конггп^.6 ЗПЄКИ на «Ропейсько- 
висунута XXIV з’їздом "кпїг • ”’ Що пР°гРама миру, 
соціалістичними шпїнімі?^«- * п,дтРимана братніми 
народне визнання Р * Я Яедалі шиР^е мі»<- 
томуР'що"постійний' п<^?и оисло.вили переконання о 
країнами на мінній" ПгилВ^ГОН °'Дносин між обома 
нізму, пролетавсьно?«НОіВи пРинЦИпІв марксизму-лз.,і- 
вкладом V гпппп»,К«Г° нгернаціоналізму є істотним 
співдружності—Угпп»ЬШОГО зм,цноння соціалістичної 
народів. головного оплоту миру і безпеки

(ТА PL).
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ВИКОНАНО!РІЧНИМ ПЛАН
Ставши на переджовтневу 

трудову вахту, ударно пра
цюють виробничники Кіро
воградської панчішно-ш <ар- 
летнової фабрики. Вже 19 
жовтня вони рапортували 
про дострокове виконання 
10-місячного плану, нині 
теж працюють з виперед
женням графіка. До дня 54-ї 
річниці Великого Жовтня 
трударі фабрики зобов’яза
лися понад план реалізува
ти продунції на 274 тисячі 
карбованців, виготовити 27 
тисяч пар виробів по іад 
завдання.

На фото: комсомолка Віиа 
Бабіна. Вона бореться за те, 
щоб до дня свята виконати 
річне завдання.

Фото Н. ЗУБЧЕНИО.
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С. КУБІ НІР.

СУБОТНИН

ПАТРІОТИ, ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ
У СЕВАСТОПОЛІ ВІДБУЛАСЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКА 
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ 
ПАТРІОТИЧНОГО ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ, ПРИСВЯЧЕНА 50-РІЧЧІО 
УТВОРЕННЯ СРСР.

І',

Хто хоч раз побував у Сева
стополі, той ніколи не зможе 
забути це красиве і неповторне 
місто, місто слави російського 
і радянського флоту. У осі* 
містах е чимало пам ятииків, 
які розповідають про славне 
минуле. Та у Севастополі з 
особливою бережливістю став
ляться ДО сивої минувшини. І 
ВИДНО, не випадково, що саме 
Севастополь став місцем робо
ти Республіканської науково- 
теоретичної конференції 3 пи
тань патріотичного та інтерні - 
ціонального виховання молод,

Завтра комсомольсько-молодіжний цех 
№ 29 Кіровоградського заводу тракторних 
гідроагрегатів завершить виробничу про
граму першого року дев'ятої п’ятирічки!

Ударники. Новатори. Правофлангові зма
гання за високопродуктивну працю. Всі ці 
визначення підходять для характеристики 
хлопців і дівчат 29-го. Але про них хоче
ться сьогодні сказати одне тільки слово: 
молодці!

Думка завершити річний план до 54-ї річ
ниці Великого /Ковтни зародилась ще в дні 
змагання за гідну зустріч XXIV з'їзду 
КПРС. Тоді робітники цеху і взяли на себе 
зобов’язання: заплановану до кіпця цього 
року кількість гідронасосів НШ 67К/98 до 
нового трактора Т-150 виготовити до 7-го 
листопада.

Між обома комсомольсько-молодіжними 
бригадами цеху, які очолюють Микола 
Шевченко і Микола Барабані, розгорілось 
змагання за випуск понадпланових насосів, 
їх високу якість. З місяця в місяць добивав
ся цех високих виробничих успіхів, неодно
разово виборюючи перше МІСІ'.е серед ОС
НОВНИХ цехів підприємства. В жовтні, на
приклад, замість запланованих 1725 гідро
насосів колектив цеху випустив 2000. План 
десяти місяців виконано на 121,4 проценти.

Високі трудові звершення стали нормою 
життя кожного робітника. Комуністи і ком
сомольці цеху очолили боротьбу колективу

присвяченої 50-річчю утворен
ня СРСР. Вона організована 
ЦК ЛКСМУ, Академією наук 
УРСР, Міністерством вищої і 
середньої спеціальної освіти 
УРСР, Міністерством освіти 
УРСР, Товариством «Знання» 
УРСР, Українським Товариством 
охорони пам’ятників історії і 
культури, Республіканським ко
мітетом ДТСААФ.

Конференція розпочала спою 
роботу в Ден» народження Ле
нінського комсомолу. В її робо
ті полин участь Герої Радянсько
го Союзу, Герої Соціалістичної 
Праці, передовики іі нова гори 
виробництва вчені, які :шй-

за виконання накреслень партійного з’їзду, 
високу продуктивність праці і культуру ви
робництва, за справжні товариські взаємо
відносини. Цього року у цеху ЗО процентів 
новачків, більшість з яких прийшла з по
чатковою технічною освітою. Це попрацюй 
з ними — і цех не мав бн тих високих 
понадпланових процентів. Ллє цього не 
сталось: весь колектив взяв шефство над 
новачками, і за короткий строк вони непо
гано оволоділи передовими методами прані.

Росту продуктивності праці у вирішаль
ній мірі сприяє те, що робітники (а майже 
всі вони з середньою освітою) та інженерно- 
технічні працівники постійно підвищують 
свій загальноосвітній і фаховий рівень. Так, 

Тетяна Яровська, фрезерувальниця 
Любов Акнмовл, економіст Алла Млинова, 
технолог Віктор Бершадський навчаються 
у вузі, шліфувальник Віктор Талда, скла
дальник насосів Михайло Федусенко — у 
технікумі. 14 робітників оволодівають су
міжними професіями. Десятки юнакіз і 
дівчат навчаються в гуртках по вивченню 
економіки в мережі комсомольської ПОЛІТ
ОСВІТИ. В цеху не слабішає наказ раціоналі
заторської думки. Про це свідчать і статис-

Аудиторія була звичайна — 
хлопці й дівчата, що принесли 
з собою запах стружки і лаку. 
Тільки-но закінчилась зміна, і 
молоді робітники Кіровоград
ської фабрики «Побутмеб.ті» 
зібралися у важливій справі. 
Того дня були опубліковані 
»Заклики ЦК КПРС до 51-ї 
річниці Великої Жовтневої со
ціалістичної революції» — 
ознайомитись з ними і залиши
лись після зміни.

«Комсомольці, юнаки і дівча
та!,.. Будьте в перших рядах 
борців за успішне виконання 
рішень XXIV з’їзду КПРС’» — 
все це стосувалось особисто їх.

маються розробленням питань 
комуністичного виховання мо
лоді, викладачі іі аспіранта ви
щих навчальних закладів, мо
лоді новатори промисловості і 
сільського господарства.- пар
тійні й комсомольські праціл. 
ники, керівники ряду великих 
промислових підприємств, ІО- 
лови колгоспів і ректори ву ІІВ, 
директори шкіл, секретарі об
комів, міськкомів, райкомів 
ЛКСМУ і первинних комсомоль
ських організацій, ветерани 
партії, Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Флоту, ком
сомольці КІЛЬКОХ ПОКОЛІНЬ, 
герої оборони Севастополя, які 
приїхали на відзначення 30-річ- 
чя початку героїчної оборони 
Севастополя в роки Великої 
Вітчизняної війни.

Вступним словом конферен
цію відкрив перший секретар 
ЦК ЛКСМ України О. С. Капго.

Тепло зустріли присутні ви
ступ першого секретаря Крим
ського обкому КП України

— Знаєте що? — сказала 
старший технолог Маша Мав- 
рисевич. — Давайте організує
мо суботннк. До того ж і діло 
є, начальник цеху Петро Гиа- 
гович просив допомоги...

— За мною не стане, — пер
шим відповів секретар комсо
мольського бюро, фрезеруваль
ник Сергій Завітреїжо.

— А ми, — вихопились одно- 
і(_ фамільці Микола і Володимир 

Вербові, — вже й носилки при
мітили.

Недовго збирались після ро
боти. Дружно, з вогником, як 
кажуть, працювали організато
ри суботника. Хто носилками, 
хто відрами, ящиками

М, К. Кириченка, бригадира ко
лективу прохідників криворізь
кої шахти «Саксагань», Героя 
Соціалістичної Праці, депутата 
Верховної Ради СРСР О. С. Ви- 
соцького, учасника оборони 
Севастополя Героя Радянсько
го Союзу Ф. І. Матассва.

На пленарноллу засіданні- з 
доповідями виступили перший 
секретар ЦК ЛКСМ України 
О. С. Капто — «Актуальні пи
тання патріотичного та інтерна
ціонального виховання молоді 
в світлі рішень XXIV з'їзду 
КПРС та XXIV з’їзду КП Украї
ни», завідуюча відділом Інсти
туту філософії АН УРСР, док
тор філософських наук Л. В. 
Сохань — «Патріотизм та ін
тернаціоналізм — рушійні сили 
розвитку соціалістичного су
спільства», старший науковий

тика: план по раціоналізації за гри квар
тали виконано на 136 процентів.

Начальник цеху В. Ф. Гладкий, майстри 
Г. Т. Гринчук, В. 10. Дегтярьов з гордіечо 
називають імена молодих у;іа| шків нсрі-д- 
жовтневої вахти, які очолять святкову го
лову цеху на демонстрації трудящих 7-го 
листопада. Це секретар комсомольської 
організації, кращий складальник насосів 
Михайло Федусенко, кращий токар Микола 
Могильов, краща фрезерувальниця Марія 
Хотва, краща свердлувальниця заводу Ва
лентина Манзар та багато інших. Напере
додні свята здійснилась велика мрія фрезе
рувальниці Тетяни Яровської і токаря Ми
коли Вахраньова — вони прийняті канди
датами у члени КПРС.

З року в рік нарощуватиме иех темпи 
виробництва насосів. Якщо в минулому 
ропі було виготовлено 15 тисяч них агрега
тів, то в останньому році п'ятирічки — 140 
тисяч. З цим завданням колектив, безумов
но, впорається успішно. Недарма ж він 
носить почесні звання колективу комуніс
тичної праці та імені XXIV з'їзду КПРС.

поенли шлак на горише корпу
су, що зводиться.

Другого дня організаторів 
суботника підмінили комсо
мольці і молоді робітник» 
Олександр Лівер, Микола Сур
жик, Леонід Деркач, Валерій 
Шаталов, Олексій Коваленко і 
Микола Луньов. Вони 
чили роботу, перенісши 
шість тонн шлаку.

Свій суботннк молоді 
'вики присвятили 54-й 
Великого Жовтня.

І. СКРИННИК, 
наш громадський корес
пондент.

м. Кіровоград.

співробітник Інституту історії 
АН УРСР, доктор історичних 
наук А. В. Лихолат — «50-річчя 
утворення Союзу PCP», дирек
тор науково-дослідного інсти
туту педагогіки УРСР, г,очтор 
педагогічних наук, професор 
Б. С. Кобзар — «Науково-педа
гогічні основи патріотичного та 
інтернаціонального виховання 
учнівської молоді».

Потім розпочали свою росогу 
секції. На них були заслухані 
доповіді доцента Кнїв:ьгого 
університету кандидата філо
софських наук В. В. Колоб сона 
•«Формування комуністичного 
світогляду — основа наукового 
управління вихованням радтн- 
ської молоді ь дус. патріотизму 
й інтернаціоналізму», в. о. до
цента Київського політехнічно
го інституту, кандидата філо
софських наук Л. М. Ро їа- 
новсь.сої «Дуковні інтереси 
радянської молоді як об’єкт 
досліджень», шарілого ви.єпіда- 
ча Дніпропетровського хімі.-о- 
технологічного інституту А. В. 
Гордєєва ч’ХХІУ з’їзд КПРС про-

(Закінчення на 2-й сюр.) J
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Про пятирічку колгоспу імені Чкалова Петрівського району роз
повідають: А МАМУЛАТ — голова колгоспу (фото ліворуч) та 
В. ШЕВЧУК — секретар комсомольської організації (фото праворуч).

У БЕЗФІНІШНІИ естафеті 
часу ми звикли пильніше 

стежити за власними недоліка
ми, а не вихвалятись успіхами. 
Та коли починаєш спокійно 
розглядати, де плюс, де мінус, 
то неминуче доходиш виснов
ку: промахи мають частковий і 
здебільшого суб'єктивний ха
рактер, тоді як досягнення — 
вссоб'ємні й закономірні. Вони 
випливають із способу вироб
ництва, є результатом піклу
вання партії та уряду про роз
виток сільського господарства, 
а також тих сил, що докла
даються нашими трудівниками 
до виконання накреслень про
гресу. І, нам здається, буде 
правильним сьогодні, напере
додні свята Жовтня, що вінчає 
собою один з етапів великого 
змагання, говорити про за
гальне, характерне, а не окре
ме, випадкове.

Колгосп спеціалізується па 
виробництві свинини, і що далі, 
то чіткіше визначається спеціа
лізація і яскравіше проявляю
ться її плоди. Ми часто вдає
мось до порівняння «вчора — 
сьогодні», бо в ньому — образ
ність і динаміка поступу, співу
ча поезія робочих буднів. Так 
от, 1967 року одна свипарка-від- 
годівельниця доглядала 209—
250 тварин, а нині ця цифра 
у 4—5 разів більша. Звичайно, 
коли говорити про пряму за
лежність явищ, то цим прикла
дом завдячуємо механізації. 
Проте маємо пам’ятати, що 
тільки спеціалізація створила 
умови для справжнього розма
ху, для будівництва уже не 
просто ферми, а фабрики по 
виробництву свинини.

Дев’ята п'ятирічка вимагає 
від нас иайраціональнішого 
використання матеріальних і 
людських ресурсів. 1975 року 
господарству належить прода
ти державі 12 тисяч центнерів 
свинини. Наші ж можливості, 
за підрахунками, на той час 
сягатимуть 15 тисяч центнерів. 
Досить-таки непогане теперіш
нє становище поліпшується ще 
й тим, що ми абсолютно неза
лежні від інших господарств. 
Досить землі для того, щоб 
мати власні корми, репродук
тивна ферма в потрібній кіль
кості постачає молодняк.
МИГЛЯДАЄ привабливо фі- 

нансово-економічнйн бік 
господарювання.- Цього року 
свинарство дасть один мільйон 
сімдесят шість тисяч карбо
ванців прибутку, тобто 50 про
центів всього, що надійде до 
колгоспної каси. ІІа кінець 
п'ятирічки питома вага свинар
ства у загальних прибутках 
зросте до 70 процентів. Чистий 
прибуток нинішнього року ста
новитиме 400 тисяч карбован
ців. Оскільки собівартість 
виробництва м'яса постійно 
знижується (1967 р. — 120 кар
бованців за центнер, планова 
на 1971 р. — 85 карбованців), 

то й, зрозуміло, рентабельність 
цієї галузі відповідно зростає.

Суто господарські проблеми 
розв'язуються з успіхом, який 
задовольняє сучасні вимоги. 
Але майбутнє — це не тільки 
приміщення, механізми. Це, в 
першу чергу, люди. Правда, 
сьогодні ми не сушимо собі го
лову: де взяти свинарку? Шта
ти заповнені, люди підібралися 
роботящі, без звичок переліт
них птахів, у найближчі роки 
саме . вони здійснюватимугь 
плани. Механізація всіх трудо
містких процесів докорінно 
змінює умови виробництва, а 
значною мірою саме від цього 
залежить бути чи не бути мо
лоді в тваринництві.

Раніше нерідко поширюва
лась думка, що виявилася хиб
ною: мовляв, підвищення зар
плати привабить молодь. Що 
ж, свинарка репродуктивної 
ферми одержує 200—220 карбо
ванців щомісячно, відтоді воль
ної — 150—160 карбованців. 
Але юнаки і дівчата, до честі 
їм будь сказано, за довгим кар
бованцем не ганяються. Крім 
карбованця потрібне ще щось. 
Що?

Досі ми намагалися скон
центрувати молодь, зокрема 
комсомольців, у тракторній 
бригаді і на автотранспорті. 
Та, оскільки центр ваги пере
містився на тваринництво, на
стала пора повести по-іншому 
виховну роботу з підлітками, з 
випускниками школи. Причому 
виховну роботу мислимо собі в 
плані якнайширшому. Індивіду
альні бесіди, переконання — це, 
вважаємо, захід корисний, про
те резервний. Ліпше показом 
перспективи, величі твореная 
агітувати молодь.

Правління колгоспу, партійна 
і комсомольська організації на
лагодили тісний зв'язок з міс
цевою середньою школою. 
Зв'язок двосторонній і взаємо
вигідний. Школа допамагає 
господарству трудовою участю 
учнів, популяризацією імен 
кращих людей, агітаційно-масо
вою діяльністю; колгосп виді

Тваринниць кий 
комплекс. Споруд
ження його буде 
завершене у 1973 
РОЦІ.

Фого
І. БЕЗДІТНОГО.

ляє продукти харчування, не 
відмовляється підсобити в ре
монті приміщення.

Зв’язки ж учнів з нами, за
початковані у школі, мають 
добре продовження для бага- 
тьох-багатьох випускників. Ліп 
не вимагаємо від юнака чи 
дівчини негайної повної відда
чі, не перекриваємо дороги 
тим, хто намірився піти далі 
механізатора чи свинарки. На
впаки, якщо молода людина 
виявила прихильність до кол
госпу, зуміла оцінити, наскіль
ки потрібна й почесна праця в 
сільському господарстві, колек
тив бере на себе клопоти до 
здобуття середньої чи вищої 
спеціальної освіти. Щороку в 
училища, технікуми, вузи поси
лаємо 10—12 колгоспних сти
пендіатів. Не всі повернуться? 
Ну н хай. Аби не зрадили сво
їй справі; не так вже важливо, 
в цьому чи в сусідньому госпо
дарстві вони застосують набуті 
знання.
ТІ АДТО ми звикли до того, 

що для молодих людей се
ла початок самостійного життя 
не викликає матеріальних труд
нощів. Мовляв, батьки завжди 
допоможуть, батьки подбають 
про житло, коли створюється 
нова сім’я. І нерідко помиляє
мось. Одруження — така подія, 
що викликає чимало особистих 
проблем. Ліабуть, всім доводи
лось спостерігати: поженилися 
молодята, відбули медовий мі
сяць коло батька-ненькн та 
й подалися до міста чекати 
комунальної квартири.

Колгосп ще не насті шяш 
зміцнів, щоб забезпечувати яо- 
востворені сім і житлом. Але 
допомогти їм — наша свяга і 
вдячна справа. На будівництво 
хати, придбання худоби в осо
бисте господарство ми надаємо 
довгострокові кредити. Сім я — 
це відповідальність, це піклу
вання про дітей, а, отже, й про 
добру працю, яка дає статки,- 
хата *““ цс осілість, а в солі во
на сливе рівнозначна постійно
му місто роботи.

Піклування про молоді сім’ї 
може й повинне поширюватись 
за коло матеріальних інтересів. 
Маємо на думці нову радян
ську сімейно-побутову обрядо
вість, котру треба б урізнома
нітнити, удосконалити, надати 
їй ще більшої урочистості та 
заразом і відповідної иастрре- 
вості. Весілля, народження на
щадків, коли ці події по- 
справжньому святкуються у 
колективі, з участю керівників, 
надовго западають в душу і 
стають ще однією, хай тонень
кою, ниточкою, котра зв’язує 
селянина із своїм селом. Вод
ночас сімейні урочистості зве
селяють, збагачують сільське 
буття. Отож бо н взятися 
культармійцям - професіоналам 
не за типові сценарії весіль, а 
за їх улаштування на місцях, 
з урахуванням традицій саме 
цього населеного пункту.
VI И ПИЛЬНО стежимо за 
*** всім тим кращим, до чого 
вдаються колгоспи, аби залучи
ти молодь до сільськогосподар
ського виробництва. Досвід 
інших каже про добрий ефект 
падвишки до заробітної плати 
початкуючим механізаторам, 
тваринникам, рільникам. Прав
ління погодилось з пропозицією 
на 15—20 процентів збільшува
ти платню юнакам і дівчатам 
у перші два роки роботи в 
сільському господарстві.

Попереду ще понад чотири 
роки дев’ятої п’ятирічки. Попе
реду ще багато питань, які 
належить розв'язати. Скажімо, 
вже сьогодні якнайпильнішу 
увагу слід звернути на кормову 
базу, яка б гарантувала вико
нання планів: розширити посі
ви багаторічних трав, підвищи
ти врожайність зернових, бо 
тільки за такої умови матиме
мо вдосталь концентратів. Гак 
що молоді є куди спрямувати 
зусилля, є можливість веден
ням великих справ здобути 
шану односельців.

с. ІІовостародуб 
Петрівського району.

ВСІ САДЖАНЦІ прийнялись весною, 
зазеленіли, незважаючи на те, шо 

земля на території Кіровоградського бу
дівельного комбінату будівельних мате
ріалів густо перемішана з уламками 
цегли та піском. Бо таки добре попра
цювали тут на недільниках підшефні — 
вихованці школи-інтернату № 1. І ями 
копали, і воду носили, і пестили-догляда- 
ли тендітні деревця. Скоро вони підні
муться затишним гаєм — зеленим 
пам'ятником дружби.

Вона почалась чотири роки тому. Як 
тоді готувались, хвилювались школярі, 
збираючись вперше у гості! Чи сподо
баються вони шефам? Чи прийдеться до 
душі концерт? Чи знайдуть спільну мову 
з дорослими?

Зараз такі зустрічі стали постійними. 
Жодна шкільна подія не мислиться без

„ПРАЦЮЄМО РАЗОМ“
робітників Кіровоградського комбінату 
будівельних матеріалів, як і не уявляє
ться вона без самих вихованців.

Та і на уроках досить часто можна по
бачити дядів і тьоть вже далеко не 
шкільного віку. Сидять за партами, на
рівні зі своїми малими друзями слуха
ють їх відповіді. А то просто приходять 
в інтернат поцікавитись, чим живуть 
школярі, як вчаться, як відпочивають...

На жаль, часто шефство виробнични
ків над школярами буває досить корот
кочасним. Познайомляться, зустрінуться, 
та й... забудуть одне одного. А тут — 

інше. Минуло чотири роки, не один раз 
школа прощалась з вихованцями-вчпуск- 
никами, змінювались і робітники на ком- 
бінаті. А все ж кожна зустріч — це ра
дість. її чекають, до неї готуються, як 
вперше.

Якось одного хлопчика запитали:
— А що ще ви робите із своїми ше

фами?
Він серйозно відповів:
— Ми разом працюємо!
Дійсно, і працюють разом та досить- 

таки плідно. Інколи збираються на не
дільники. З одного такого недільника 

перераховано близько 200 карбованців 
на будівництво Палацу піонерів на Чу
котці. А решта зароблених грошей іде 
на щорічний ремонт школи-інтернату.

За міцні шефські зв’язки робітництва 
з школярами Міністерство освіти УРСР 
відзначило директора комбінату О. З. 
Гречаного Почесною грамотою...

Найголовніше надбання дружби учнів
ського і робітничого колективів —- чуття 
єдиної сім ї, взаємна повага, відповідаль
ність. А це чи й не основне, що так 
потрібне нам всім.

...Сплинуть роки, дорослими стануть 
діти,^підростуть дерева, посаджені ними, 
а в їх душах проросте відбірне насінні 
розумного, світлого, вічного, щедро по
сіяне руками робітника.

Т. КУДРЯ.
м. Кіровоград.

МИ — ПАТРІОТИ, ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ
(Закінчення.

Поч. на 1-й crop.).

патріотично виховання комсо
мольців і молоді на традиціях 
Комуністичної партії і радій- 
ського народу» та інші.

На секціях виступили і пред
ставники Кіровоградської об
ласті. «Інтернаціонально-патріо
тичне виховання молоді в про
цесі впровадження і пропаганди 

передового досвіду у вугільній 
промисловості») — такою була 
тема виступу І. А. Федотоза, 
доцента Кіровоградського ін
ституту сільськогосподарського 
машинобудування, кандидата 
історичних наук. Старший ви
кладач цього ж інституту, кан
дидат історичних наук Л. О, 
Щирська свій виступ присвяти
ла питанню «Патріотичне вихо

вання молоді на яскравих 
зразках трудового героїзму пе
редовиків і нозаторів сільсько
господарського виробництва».

Старший викладач Кірово
градського педінституту П. А. 
Тарасенко на засіданні секції 
поділився досвідом військово- 
патріотичного виховання сту
дентської та учнівської молоді, 
а старший викладач Кірово

градського інституту сільсько
господарського машинобуду
вання В. А. Карленко виступила 
з такою темою: «Розвиток 
громадсько-політичної актив
ності працюючої молоді як 
засіб її патріотичного вихо
вання».

Учасники конференції розпо
віли про багаточисельні прояви 
соціалістичного інтернаціона

лізму, порушили важливі про
блеми підвищення ефективнос
ті виховної роботи серед різник 
категорій молоді.

Учасники конференції покла
ли квіти до пам’ятника заснов
нику Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, першої в 
світі соціалістичної держави 
В. І. Леніну, до пам’ятників 
учасників героїчної оборони 
Севастополя, героям - комсо
мольцям.

в. цвях.
Севастополь — Кіровоград.
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планета
„МОЛОДИЙ КОМУНАР" З стор

СЛОВО ПРО ЛЕНІНА
П’ЄСА «ЗВІЛЬНЕНА РОСІЯ» НА ІНДІЙСЬКІЙ СЦЕНІ

«иіРжпптгиі Ч°™РП Р0КИ ВПЕВНЕНО КРОКУЄ СВІТОМ ВЕЛИ- 
МАЙБУТТЯ ЕНЬ’ ОСЯВАЮЧИ ВСІМ НАРОДАМ шлях ДО СВІТЛОГО

Ж0ВТИЯ ДОПОМАГАЮТЬ жити, БОРОТИСЯ,
БУДУВАТИ НОВЕ ЖИТТЯ НАРОДАМ РІЗНИХ КРАПІ І РОЗПОВІДАЄ 
СЬОГОДНІШНІЙ ВИПУСК «ПЛАНЕТИ».
——

ГАРАНТІЯ
СИЛ!
«МАЙБУТНЄ НОВОЇ ПОЛЬЩІ НЕРОЗРИВНО 
ПОВЯЗАНЕ З ВЕЛИКИМ ЖОВТНЕМ», - 
КАЖУТЬ ПОЛЯКИ.

Книга Герберта Уелса 
«Росія в імлі», зміст його 
бесіди з В. І. Леніним 
добре відомі радянським 
читачам. Можливо, дещо 
менше вони знають ро
ман польського письмен
ника Стефана Жером- 
ського «Переддень вес
ни», написаний у 1924 
році. Його герой — по
ляк. Він знаходився в 
Росії під час Жовтневої 
революції і в 20-х роках 
повернувся на батьчів- 

Варшаву. Він 
що Польща 
незалежність, 

щастя

щину, в 
щасливий, 
здобула 
але до відчуття 
домішане і почуття жа
лю: він бачить безправ
ність людей праці, ба
чить, що його народ, як 
і раніше, пригноблюють. 
Буржуазна 
твердить 
Польщі 
ської Росії.
знає, відчуває, 
за східним 
здійснюється 
експеримент 
людства.

Характерно, що Же- 
ромський, людина дале
ка від комунізму, закін
чує книгу сценою, в якій 
герой після багатьох по
шуків стає під червоний 
прапор на чолі першо- 
травневої демонстрації. 
Роман викликав розгнуз
дане цькування Жером- 
ського буржуазними кри
тиками. Письменник буз 
оголошений «агентом 
Москви» і підданий ана
фемі.

Реакція, що захопила 
владу в країні після 1918 
року і утримувала її про
тягом наступних двадця
ти років, прагнула ви
травити з пам’яті народу 
почуття вдячності Країні 
Рад, затуманити свідо
мість поляків націоналіз
мом. Проголошуючи ан- 
тирадянські лозунги, 
польська буржуазія свої 
класові інтереси ставила 
вище інтересів всього 
народу, Результат цього 
добре тепер відомий: в 
годину найважчого ви
пробування в історії 
країни —- гітлерівської 
агресії — Польща опини
лась самотньою.

«Вдруге в цьому сто-

результат рево- 
що почалася 50

пропаганда 
про загрозу, 

з боку Радян- 
Але герой 

що там, 
кордоном, 

найбільший 
в історії

літті, — писав Едвард Те
рек у статті «Справа 
великої революції», при
свяченій 50-річчю Жовт
ня, — Польща відроди
лася як держава народ
ної демократії. Шлях 
національного визволен
ня цього разу співпав з 
шляхом соціальної сво
боди. Історичну роль в 
цьому відіграла перемо
га Радянського Союзу — 
головної сили антигітле
рівської коаліції — над 
фашистською Німеччи
ною, звільнення поль
ських земель Червоною 
Армією і Військом Поль
ським. Ця перемога — 
також 
люції,
років тому на барикадах 
Петрограда і Москви».

Трагедія довоєнної 
Польщі полягає не лише 
в економічній і воєнній 
слабкості. Навіть коли б 
вона була сильною, все- 
одно не змогла б проти
стояти агресору. Трагедія 
була у відсутності вірних 
союзників. Нинішнє між
народне становище на
родної Польщі визначає
ться не лише значним 
економічним і оборон
ним потенціалом. Сила 
ПНР — в союзі з соціа
лістичними країнами, і 
перш за все, з Радян
ським Союзом.

Європа завжди була 
неспокійним континен
том. Саме тут почались 
обидві світові війни. І як
що протягом останніх 
26 років на землі Європи 
мовчать гармати, 
нині на цій самій 
всі спірні питання 
шуються мирним
ХОМ, якщо тут перспек- 
................ г співісну
вання найбільш реальні 
— головна заслуга в цьо
му належить, без сумні
ву, Радянському Союзу. 
Країна, народження якої 
відзначене Декретом 
про мир, завжди була і 
залишається непохитним 
поборником миру. Чи 
потрібно пояснювати, яке 
значення це має для 
Польщі?.........................„

м. ТУРСЬКИЙ, 
польський публіцист.

АПП.

якщо 
землі 
вирі- 
шлл-

тиви мирного

Варшава.

ВПЕРШЕ І З УСПІХОМ

ні фестиваль кінофільмів, Сергієм Ейзен-етром радянського і світового кіно стрічок:
штейном. В його програму «Страйк».«Броненосець Потьомкін», «ліовтеї гпозного’». В 
«Олександр Невський», дві сеР“ «Іпів Осто — «Карп 
Фойє одного з центральних малюнків ви-іфсан-театрет» діє виставка ескізів ін
датного режисера. ї«т->осс У норвезькоїФестиваль викликав великий п-ун заПпаног.ачнх 
публіки: «Страйк», наприклад, зал в рецензії.
4-х днів йшов на екрані більше А”беііЯЄрбладет> від- 
пїлісвяченій цій стрічці, газета «ар « револющо- 
заачала. що «Страйк» —
«зуючий фільм російського ген. к весеНБЕРГ, 

кор. АПН.

Лахірі давно мріяв напи
сати п’єсу про Жовтневу 
революцію. Він перечитав 
дуже багато книжок про 
СРСР, про Росію, в тому 
числі й твори В. І. Леніна. 
Але, безумовно, Рамен Ла
хірі не зумів би створити 
такого цікавого спектаклю 
без допомоги своїх друзів 
— артистів «Провас опери».

Кінчається період дощів 
і паводків, артисти збира
ються в дорогу. Вони вже 
отримали запрошення ви
ступити в Делі та Мадрасі. 
Але спочатку — тривале 
турне по Західній Бенгалії. 
Трупа повернеться в Каль
кутту лише в травні наступ
ного року. В дощі і холод, 
вночі і під розпеченими 
проміннями тропічного сон
ця буде борознити 
Індії маленький 
«Провас опери», з 
ми, які доносять до 
даленіших куточків 
слово про Леніна.

Н. БАТАЛОВА, 
кор. АПН.

раз великого вождя рево
люції. І хай він зовнішньо 
не дуже схожий на того 
Леніна, якого ми знаємо, 
хай незвично звучить його 
голос, та тисячі людей чу
ють його слова, дізнаються, 
про що він думав і мріяв у 
ті далекі роки.

Після спектаклю ми зай
шли до невеличкої кімнат
ки, що служить для ЗО учас
ників спектаклю костюмер
ною та гримирувальною. 
Так ми познайомились з ав
тором спектаклю — Раме
ном Лахірі. Він одночасно і 
постановник. Рамен Лахірі 
— не професійний драма
тург і режисер. Він працює 
в калькуттській фірмі, зв’я
заній з сталеплавильною 
промисловістю, але в театр 
прийшов уже давно. Це не 
перший його режисерський 
дослід. Рамен Лахір поста
вив «Мати» Горького, «Ти
хий Дон» Шолохова та дея
кі твори Чехова. Він двічі 
одержував премії за свою 
режисерську діяльність.

... Теплий вечір. Величез
на зала — переповнена. 
Яскраво освітлена сцена, і 
на сцені — Ленін. В дале
кому індійському місті 
Калькутті близько тисячі чо
ловік з величезним напру
женням слідкують за поді
ями, що розгорталися по
над 50 років тому в Росії...

«Звільнена Росія» — це 
спектакль про Жовтневу ре
волюцію, про події в нашій 
країні в період з серпня 
1914 року по жовтень 1917 
року. Переглянувши цей 
спектакль, індійські глядачі 
дізнаються про те, що від
бувалося в той час в ро
сійських селах і містах, в па
лацах і в армії. Вони дізна
ються про вбивство Распу- 
тіна, інтриги при дворі Ми
коли II, про змови буржуа
зії і про страйки на заво
дах. Вони познайомляться з 
революційною діяльністю 
більшовиків, початком ре
волюції, з взяттям Зимово
го. І перед багатьма гляда
чами, можливо, вперше а 
їхньому житті постане об-

■

''' '''

дороги 
автобус 
актора- 
найвід- 
країни

< Маркс був і є 
нашим, і ми може
мо дивитися йому 
прямо у вічі, тому 
що його заповіт 
виконаний саме 
дякуючи нам1*. — 
сказав Еріх Хоіек- 
кер, перший секре
тар ЦК СЄПН під 
час відкриття па
м'ятника великому 
німецькому рзво- 
люціонеру в центрі 
міста, яке близько 
двох десятків 
ків 
ім'я.

ро- 
носить його 
Його автор 

радянський скульп. 
тор, професор Лев 
Кербел.

(З журналу 
«Фрайє вельг»).

ТТ ІСЛЯ перемоги Великої Жовт- 
невої соціалістичної револю

ції а багатьох країнах батьки ста
ли давати своїм дітям російські 
імена. В цьому виразилось захоп
лення перемогою російських тру
дящих, бажання підкреслити при
хильність до ідей революції. В 
Італії називання дітей російськи
ми іменами було зв’язане з вели
ким риском. Фашисти, що прий
шли до влади в двадцятих роках, 
намагались викорінити все, що 
могло нагадати людям про Ра
дянську Росію. Однак в італійсь
ких містах росли Володимири, Со
ні, Наташі, Тані і сотні їх ровес
ників з незвичними для цієї краї
ни іменами. Ось що розповідає 
про це італійська комуністка по 
імені Іванна.

Чому мене звуть Іванна? Так, в 
Росії немає такого жіночого іме
ні. Та в нас в Італії батьки можуть 
Назвати хлопчика і дівчинку Джу- 
зеппе і Джузеппіна, Джованні ї 
Джозанна... Мої батьки хотіли, 
щоб у мене було російське ім’я, 
хоча в ті часи, в 1929 році, у фа
шистській Італії такий вчинок оз
начав виклик диктатурі чорносо
рочечників Муссоліні.

Я народилась в робітничому пе
редмісті Рима Торпіньчтаре, яке й 
досі входить в «червоний пояс» 
нашої столиці. Тут комуністи по
стійно збирають на виборах най
більшу кількість голосів. Тут на
перекір заборонам можна було, 
починаючи з 1917 року, зустріти 
□ се більше хлопчиків і дівчаток, 
що носили незвичні для Італії іме
на.

Багатьох моїх подруг звали Со- 
ніа, Наташа, Таніа. Одну з дівчаток 
батьки назвали Нева. Вона з гор
дістю говорила нам, що це назва 
річки, на якій стоїть Ленінград, і 
що в цьому місті здійснилась Ве
лика Жовтнева соціалістична рево
люція. В нашому кварталі жив 
хлопчик по імені Ленін Міраркі.

Ми з дитинства пройнялись сві
домістю того, що наші російські

ІТАЛІЙКА
ПО ІМЕНІ 
ІВАННА
імена багато до чого нас зобов’я
зують. Ми не обманули надій 
батьків. Ленін Міраркі, художник 
і скульптор, довгі роки був од
ним з керівників профспілкового 
руху на півдні Італії. Нева, що та
кож стала комуністкою, працює з 
Римі, бере активну участь у жит- 

. ті партії. Я, рядовий комуніст, пе
ребуваю в ІКП з чотирнадцяти ро
ків.

Для кожного італійського кому
ніста СРСР — друга батьківщина, 
І щасливий буває той з нас, хто 
ступає на землю, овіяну славою 
Жовтня. У вересні цього року я 
в складі активістів столичної фе
дерації нашої партії приїхала в 
СРСР.

... І ось Москва. У членів нашої 
делегації було таке почуття, ніби 
ми потрапили в інший світ, де час 
рухається набагато швидше, де 
він такий стрімкий, що за ним ні
як не встигнеш. Якою б напруже
ною не була програма, ми що
денно приходили на Красну пло
щу, якою ніколи не перестанеш 
захоплюватись.

Нас не залишало відчуття, ніби, 
ми приїхали в Радянський Союз 
не вперше, а повернулись сюди 
після довгої відсутності. Радянсь
ка дійсність нам уявлялась саме 
такою, якою вона є і якою поаи- 
на бути в країні соціалізму. Ми не 

. дивимося на життя в СРСР очима 
чужинців. Успіхи Радянського Со
юзу — це і наші успіхи, і наші 
радощі.

У ”ашІЙ,гРУп' був старий член 
партії з Сіціліі. За його словами, 
він почував себе о СРСР як дома. 
«Тут, говорив він, — мене всю
ди оточують люди праці, зони 
господарі країни, я — їх брат по 
класу і отже, свій І причетний до 
всього, що тут зроблено. Як же 
мені не почувати себе в СРСР як 
дома!»

Ми, італійські комуністи, горди- 
гргр досягн?”нями соціалізму в 
, . ' як своїми власними, як без
цінним набутком комуністів всієї 
нашої країни. Даючи нам російсь- 
КІ ІМ6НЗ. бвТЬкИ ИЇГли пи«»\ нюи визначили
наш подальший шлях: боротися 
н нізТ6//80 ІА6Й “^изму-ле- 
1? шЛЄНИХ 0 >КИття на бать
ківщині Жовтня.

Іванна МАРІАННІ.
АПН.
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(Закінчення. Початок в газетах за 9—ЗО жовтня 
та 2 листопада).

Наступного дня прийшов охоронець.
— Василенко! У швейній майстерні проводка зіпсу

валась. Іди подивись.
Машинка глухо стрекотіла, а Борис з Фросею тихо 

розмовляли.
— Надійних друзів? — перепитувала Фрося, вона 

дуже добре знала, яких саме надійних друзів треба 
Борисові, і прекрасно розуміла, навіщо йому такі 
Друзі.

— Є такі надійні хлопці, — сказала вона.
Назвала Олексія Лепетоза і Миколу Ушакова. Пер

ший був командиром диверсійної групи, що скинута 
на парашутах в степово м у районі, другий — мінером 
цієї групи. Група попала на засіку, хлопців затаскали 
по тортурах, але вони трималися стійко, мовчали.

— Познайомиш? — запитав Борис.
— Звичайно...
Знайомство відбулося незабаром, досить-таки своє

рідно. Ніхто ніному не представлявся, ніхто не нази
вав імені. Просто, ноли намеру, в якій сиділи Лепетов 
і Ушанов, вивели на прогулянку, Борис клепав янусь 
нубишку, а Фрося збоку витрушувала попорену міш
ковину. Ян тільки Олексій і Микола порівнялися з Бо
рисом, вона поназала одними очима: «Ось...» Зустрі
лись поглядами, І все.

В тюремній квартирі коменданта Борис уже кілька 
разів ремонтував то проводку, то радіо, і будь-коли 
під якимось приводом міг зайти туди. А це багато 
значило. Зайти, вигадати причину. «Найбільш вразли
ве місце ■ людській голові — тім’я. Молотой і ключ у 
майстра завжди в рунах, поки не винлинають ніякого 
підозріння >.

Плен втечі уже вималювався в усіх деталях. Здійс
ниться він завтра, 19 серпня, в обід. Комендант іде 
додому. В цей час наглядачі теж обідають. Частина з 
них іде обідати в місто. Охорони в тюрмі меншає. 
За розпорядком камери, в якій сидять Лепетов і 
Ушаков, вони виходять на прогулянку. Ух легко буде 
гукнути. Останні люди теж на своїх місцях.

_____

Головне — спокій, передихнути, набраіи повітря. 
Двері відчиняються тихо. В першій кімнаті немає 
нікого. Борис прямує далі. Там, у другій кімнаті, — 
комендант. Він скинув мундир, розправляє ковдру 
на ліжку. Здивовано дивиться на монтера, що вва
лився з інструментами. Але Оршанський впевнено 
прямує до приймача і намацує рукою розетку... Бо
же! Вона уже справна і міцно прибита до стіни. Що 
ж тепер? Що? А комечдат уже випрямився, суворо 
дивиться і питає:

— Тобі чого гут треба?
Чого треба? Чого? Чого? Борис помічає, що приймач 

грає тихо.
— Десь коротке замикання, — наше Оршанський і 

показує на приймач.
— Що? — ще більш дивується німець.
Він підходить, крутить регулятор І приймач реае 

на всю силу. Знов осічка, знов усе на грані...
— Там, □ коридорі, згоріли дві лампочни, — пояс

нює Борис, — і я згадав...
Тут гітлерівець досадливо перебиває і прямує до 

дверей.
— Ходім, — каже не оглядаючись.
Єдина мить вирішувала все. Оршанський напру

жився. Молоток прикипів йому до рук. чНайяразли- 
віше місце в людській голові — тім'я...» Рвучкий 
помах, глухий удар, і вже комендант присів, обвер
нувшись боком, обличчя в нього перекосилося, ошкі
рилося, як у пораненого звіра, і за мить він без
звучно впав на землю.

Віддихався, вийшов у коридор. І тут раптом поба
чив, що назустріч іде перекладач. Борис підняв 
голову і дуже уважно почав оглядати проводку під 
стелею.

— Що це ти? — запитав перекладач.
— Десь замкнуло. У коменданта лампи погоріли.
— Ти бач, —- обізвався той стурбовано і направився 

до квартири шефа, певно, мав якусь невідкладну 
справу.

Слідом за ним пішов і в’язень. Як тільки причинив 
двері, у першій же кімнаті, знову чітко розмахнувся 
молотком. Глухий удар, і перекладач ліг поруч свого 
хазяїна.

Нечутно вислизнувши з квартири, Оршанський 
гукнув Лепетова і Ушакова. У коменданта і перекла
дача ~були пістолети, їх забрали, на стіні висів авто
мат. його теж взяв Лепетов. Все йшло, як і задумано.

І тут сталося те, що, мабуть, повинно було статися те, 
чого не передбачиш ніяким планом. Якийсь Чистяков 
служив шофером у великого міського начальника. 
Він щось вкрав у свого шефа, і на кілька тижнів 
потрапив в тюрму. Начальство не дуже пригнічувало 
услужливого холуя, зранку до вечора він тинявся по 
коридорах, підслухував розмови і старався доноса
ми заслужити прощення. Оцей неприкаяний добро
волець і наткнувся в коридорі на Олексія Лепетова. 
Побачив у його руках автомат, і, есе зрозумівши, 
зразу з криком шарахнувся назад. Олексій Лепетов 
тільки на секунду затримався, хотів замкнути двері,

але ключ не повертався, пальці не слухалися, і ці 
кілька секунд могли погубити все.

Чистяков ошаліло ввірався у караульне примі
щення, з переляку, не кажучи ні слова, побіг до ви
хідних дверей.

— Стій! — гримнув постріл вартового.
Раніше, ніж думалося, зчинилася тривога. Але 

замішанням, що його вчинив Чистяков, якраз і ско
ристалися повстанці. Уже ніколи було чекати ма
шин, за якими побігло кілька в’язнів.

— За мною! — гукнув Оршанський.
В одну мить всі, хто аже мав зброю, опинилися в 

караульці. Сутичку з охоронцями визначили кілька 
раптових автоматних черг. Деякі шуцмани не встигли 
навіть дотягнутися до зброї,

10.___
Олена знову зустрілася а своїми друзями, поспішала 

ян не на одну, то на другу явочну квартиру, перено
сила листівки, віддавала розпорядження членам своєї 
групи. Додому приходила зморена, охляла, але весела 
» збуджена, як і завжди.

— О, мамо! — хвалилася. — 3 якими я людьми по
знайомилась!

— Хто ж вони?
— Дочки одного голови колгоспу, старанні дівчата...
— Му, спи, спи, завтра ні світ, ні зоря знову лобі, 

іниш, — лагідно обізвалася мати.
Та на цей раз машини з есесівцями мчали ужо до 

їхнього дому. їх хиже ревіння почула Олена Захарізна 
крізь першу дрімоту, яка ледь-ледь зліпила її повіки. 
Гарчання наростало, множилось, ян лавина, уже вхо
пилася на їхній квартал; І тут, лежачи в ліжку, Олена 
зрозуміла, що це за нею. Ще сотню —півтори сотні 
метрів прогуркотять мотори і затихнуть, зупиняться 
пираз навпроти їхніх воріт. Ще хвилина — друга, І 
загупають прикладами у вікна і двері, натренована 
команда розсиплеться кругом, оточивши їх будинок...

Все!
В цю мить вона згадала папірець, який може на

вести гестапівців на слід її друзів. Вона швидко ді
стала його, зіжмакала в руці... Куди сховати? Де 
подіти? Вже грюкаюто у двері, вже злякана свекруха 
біжить скидати з крючка, поки не зірвали.

— Боже мійі Що це таке? Боже!..
Роздумувати ніколи, і Олена ковтнула кульку. 

Тепер вона, освітлена схрещеними вогнями елек
тричних ліхтариків, спокійно стояла боса в одній 
сорочці перед офіцерами, що вірвалися до кімнати. 
Два нижчі чини крутили їй руки за спину, а третій 
шарив у постелі.

Подумавши, що жандарми шукають зброї і боя
ться, щоб вона не стукнула котрого, Олена криво 
усміхнулась. «Тепер моя зброя — мовчання, — 
подумала вона, — Мовчати, мов-чати, мов-чати...» В 
квартирі затіяли страшний трус: колупали грубу, зри
вали половиці. Олена сиділа між двома огрядними 
конвоїрами і думала про своє. Сама вина, не зуміла 
вона утримати Геннадія. Та і трапилось все так 
блискавично, що змінити вже нічого не можна. Ви
являється, увечері біля Мохначового особняка бухну
ла граната. Пан радник якраз повертався з управи, 
і тільки під’їхав бричкою до воріт, Мохнача вбило на 
місці, задні колеса розлетілися в різні боки, а пере
док з кучером перелякані коні понесли вздовж 
вулиці. Та пані, яка вийшла на веранду зустрічати 
мужа, впізнала молодого чоловіка, який кидав грана
ту. «То, гей-бо, син наших добрих знайомих, — 
пояснила вона прибулим чинам поліції. — Він зо три 
рази проходив перед цим біля воріт, я добре запри
мітила».

Михайло Книш по-сусідству почув нічний гамір, ми
нувся було узнати, що там, але завчасно помітив 
гестапівську машину, і вже не вийшов у ворота, а 
вискочив з двору через мур. Зразу ж добрався до 
Олени Захарівни. Дали знати Старику, і він від 
імені комітету наказав всім, хто був зв'язаний з 
Маржанівським, негайно виходити з міста і проби
ратися в партизанський загін. «Так у мене ж явки, 
листівни друкуються, я повинна передати товари
шам», — запротестувала Олена. «Гаразд, можеш за
лишитись на один дено, — погодився Старий. — 
Встигнеш?»

Вона все встигла. Не встигла тільки врятувати себе. 
Все-таки надіялась, що Геннадій витримає, сам прийме 
удар, нікого не викаже... А, виходить, помилилась. Ну, 
що неї Так від мене вони нічого не взнають!

Пізніше її свекруха Олена Василівна Розова розпо
відала членам Державної надзвичайної комісії по 
розслідуванню злодіянь, вчинених німецько-фашист
ськими загарбниками:

«Разом з невісткою забрали нас і на автомашині 
відправили до в’язниці. На другий день над нами 
чинили допит, при цьому дуже побили. 17-го грудня 
невістку знову взяли в спеціальну камеру на допит, 
де продержали біля шести годин, а потім поліцаї 
привели її непритомну. Через деякий час вона опри
томніла і тоді розповіла мені, що її на допиті дуже 
побили, а після цього піддали катуеанню на елек
тричному стільці. Тричі садовили на спеціально об
ладнаний стілець і кожного разу під струмом три
мали десять хвилин. 22-го грудня її знову було взято 
на допит, після чого вона вже не повернулася...»

На сході, біля Дніпра, вже гриміла переможна 
канонада, і гестапівці поспішали. Групу в’язнів ви
везли до Сахарного мосту, до старою протитанково
го рову. Востаннє Олена окинула зором рідні, заси
пані снігом поля, річечку, що жебоніла під льодком 
між верб. Глянула на яскраве сонце, вдихнула свіжо
го морозного повітря і, не чекаючи команди, ступ
нула до ями з вигуком:

— Смерть фашизму!
Автоматна черга скосила її.

« » «
Після звільнення міста тіло підпільниці перенесли 

на братське кладовище. У вестибюлі школи, де вона 
працювала, висить її портрет, і вишичувані на лінійці 
хлопчики і дівчатка щоразу чують дзвінкий голос 
вожатої:

— Дружина імені Олени Бур’янової, струнко!

Конкурс: „МОЯ МІЛІЦІЯ1* і
девіз: «Всегда на вахте», і

І йВ • я
МОЛОДЫХ ПОЖАРНИКОВ

Мы на вахтах бессменных, 
Нашу славу взрастили 
И трудом вдохновенным 
Навсегда закрепили.

(2 раза).

Припев: Мы, пожарные. 
Парни славные, 
От пожаров жизнь 

и труд бережем) 
Случись беда — 
Начеку всегда, 
Никогда, 
Никогда 

не подведси, 
А случись беда —

Начеку всегда,
Никогда,
Никогда 

не подведем!
Вместе с нашей судьбою з 
Героизм и тревоги, 
В неизвестность порою 
Нас уносят дороги.

(2 рала)
Припев:

А уходят тревоги, 
Песни сердце ласкают.
П опять у порога
Вас подруги встречают.

(2 раза)
Припев:

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», ергав Кировоградского 
обком» ЛКСМУ. г. Кировоград.

Наша адреса і телефони

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЧЕТВЕР, 4 ЛИСТОПАДА. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 
— Новини. (М). 10.15 —
Для школярів «Піонерія на 
марші». (М). 10.50 — Ко
льорове телебачення. Ху
дожній фільм «Пригоди Ар- 
темни». (М). 12.05 — Кольо
рове телебачення. Мульт
фільм «Казка розповідає
ться». (М). 12.20 — Прем’є
ра телефільму «Бригадир). 
(М). 12.40 — Телевісті. (Н). 
17.20 — «На головних на
прямках п’ятирічни». (Дні
пропетровськ). 17.40 — Те
левісті. (К). 18.00 — Для
школярів. «Вогнище» (До
нецьк). 18.30 — Ленінський 
університет мільйонів. (М). 
19.00 — Художній фільм 
«Важкий колос». (К). 20.25 
— Співає народна артистка 
СРСР Л. Зиніна. (М). 21.10 
— Чемпіонат СРСР з хокея 
«Крила Рад» — «Спартак». 
Ill період. (М). 21.45 —
Програма «Час». (М). 22.15 
— Українське кольорове 
телебачення. «Будьте зна
йомі». (К). 23.05 — Тепе-
вісті. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 5 ЛИСТОПА
ДА. ПЕРША ПРОГРАМА. 
10.05 — Новини. (М). 10.15 
—Для школярів. «Ми —слі
допити». (Ульяновськ). 10.45 
— Фільм — дітям. Худож
ній фільм «Зелені ланцюж
ки». (М). 12.20 — Концерт 
ансамблю пісні й танцю 
«Нива золота». (М). 12.50 — 
Кольорове телебачення. 
Для дітей. «Умілі руки». 
(М). 16.40 — Для школярів. 
«Морський вузол». (Одеса). 
17.10 — Телевісті. (К). 17.30
— «Як тобі служиться?». 
Переклик воїнів Київського 
і Прибалтійського військо
вих округів (Київ — Рига).
18.30 — Міжнародна про
грама. (М). 19.00 — «Назу
стріч святу». (К). 19.10 — 
Інформаційна програма 
«День за днем». (Кірово
град). 19.40 — Художній 
фільм «Біле сонце пусте
лі». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольо
рове телебачення. Телеві
зійний театр мініатюр «13 
стільців». (М). 22.40 — Ук
раїнське кольорове телеба
чення. Концерт ансамблю 
«Мрія». (К). 23.10 — Мульт
фільми для дорослих: «Пев
ні передбачення», «Ще раз 
про створення світу». (К).
23.30 — Телевісті. (Н).

СУБОТА, б ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.20 — 
Новини. (М). 9.35 — Для ді- 
тей «Ожилі іграшни». (М). 
10.00 — Для школярів.
«Веселі старти». (М). 11,00
— «Бойові супутники». 
(Ленінград). Ц.45 — Свят-

, «о?ии телеперенлин міст.
(М). 12.15 — Кольорове те
лебачення. «Музичні зуст
річі». (М). 13.00 — Наша
афіша. (К). 13.05 - Телена
рис «Подвиг народу». (Н). 
13.15 — Українське кольо-

і

-ул-
рове телебачення. Інтер« 
клуб. (К). 14.00 — Кольора» 
□е телебачення. Для дітей. 
Художній телефільм «Тигри 
на льоду». (М). 15.10 г*.
«Мелодії на пуантах». 
(Дніпропетровськ). 15.40 —, 
«На меридіанах України», 
Святковий випуск. (Н), 
16.10 — Українське кольо
рове телебачення. Святко
вим концерт худо/кчьої 
самодіяльності. (К). 16.55
— Урочисте засідання, при
свячене 54-й річниці Вели* 
ної Жовтневої соціалісти^» 
ної революції. Святковий 
концерт. Трансляція з 
Кремлівського палацу з’їз
дів. (М). 20.45 — Програма 
«Час». (М). 21.15 — Худож- 
и'и фільм «Дві усмішки». 
(М). 22.45 — Кольорове те» 

сНа вогник».(М). 23.30 — Новини. іМ). 

п ”мД,ЛЯ’ 7 ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.50- 
Красна площа. (М). Хреща
тик. (Н). Військовий пар.іід 
і демонстрація трудящих, 
присвячені 54-й річний! 
Великої Жовтневої соціа
лістичної ,. .революції. (З 
включенням Кіровограда).

— Кольорове телеба- 
пн-НшЯ- ,{.?НЦ0рЛ радянської пісні. (М)., . 14.00 - Наша 
афіша. (К). 14.05 - Поезія 
Жовтня. (К). І4.25 — Свгі+. 
новин концерт. (К). 16.15 —' 
Кольорове . . телебаченійіі' 
Мультфільми. (М). 16.45 
кольорове телебаченні« 
клуб Кіноподорожей. М). 
нам^“к)" "з.ЗО 
ній Фільм' .СесастопЖі 
и;<452о.і?“ткЖ<сЗ:

234чПСЧ'рг° Останніно. (МІ, 
пістей.-(н):печоипусн гепе’

ДРУГА ПРОГРАМА 
їм!,срсг?^иіпрн'в“"'е’“ 
Жовтневої Нео111э„-8елин0? 
революції ТоаЧнглІСТИЧИ0Ї
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