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ПРО ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

У їй квітня 1973 року відкрився черговий Пленум Цент« 
рольного Комітету КПРС.

Пленум заслухав доповідь Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Л. І, БРЕЖНЄВА «Про міжнародну 
діяльність ЦК КПРС по здійсненню рішень XXIV з'їзду 
партії».

У дебатах на доповідь виступили: тт. М. В. ПІД- 
ГОРНИЙ — Голова Президії Верховної Ради СРСР, Г. В. 
РОМАНОВ — перший секретар Ленінградського обко
му КПРС, М. С. ІВАННИКОВА — ткаля московської ба
вовняної фабрики ім. М. В. Фрунзе, Г. А. АЛІЄВ — пер
ший секретар ЦК Компартії Азербайджану, О. М. КО> 
СИГІН — Голова Ради Міністрів СРСР, Я. П. РЯБОВ 
перший секретар Свердловського обкому КПРС.

27 квітня 1973 року Пленум Центрального Комітету 
КПРС продовжував свою роботу.

У дебатах на доповідь Генерального секретаря ЦК 
КПРС тов. Л. І. БРЕЖНЄВА «Про міжнародну діяльність 

ЦК КПРС по здійсненню рішень XXIV з’їзду партії» ви
ступили; тт. М. А. СУСЛОВ — секретар ЦК КПРС, Д. А. 
КУНАЄВ — перший секретар ЦК Компартії Казахстану, 
В. В. ЩЕРБИЦЬКИЙ — перший секретар ЦК Компартії 
України, А. А. ГРОМИКО — міністр закордонних справ 
СРСР, Т. УСУБАЛІЄВ — перший секретар ЦК Компар
тії Киргизії, А. А. ГРЕЧКО — міністр оборони СРСР, Т. М. 
ХРЄННИКОВ — перший секретар правління Спілки 
композиторів СРСР, Ю. В. АНДРОПОВ — голова Комі
тету Державної безпеки при Раді Міністрів СРСР, П. М. 
МАШЕРОВ — перший секретар ЦК Компартії Білорусії, 
Ш. Р. РАШИДОВ — перший секретар ЦК Компартії Уз
бекистану. А. Ю. СНЕЧКУС — перший секретар ЦК Ком
партії Литви, М. С. ПАТОЛИЧЕВ — міністр зовнішньої 
торгівлі СРСР, М. І. КЛЕПІКОВ — бригадир комплексної 
бригади колгоспу «Кубань» Усть-Лабинського району 
Краснодарського краю

З заключним словом на Пленумі виступив Генераль
ний секретар ЦК КПРС тов. Л. І. БРЕЖНЄВ.

Пленум одноголосно прийняв постанову в цьому пи
танні.

Пленум увільнив тов. П. Ю. ШЕЛЕСТА від обов'язків 
члена Політбюро ЦК КПРС у зв’язку з виходом на пен
сію.

Пленум увільнив тов. Г. І, ВОРОНОВА від обов’язків 
члена Політбюро ЦК КПРС у зв’язку з виходом на пен
сію.

Пленум перевів тов. Ю. В. АНДРОПОВА з кандидатів 
у члени Політбюро ЦК КПРС.

Пленум обрав тов. А. А. ГРОМИКО членом Політбюро 
ЦК КПРС.

Пленум обрав тов. А. А. ГРЕЧКА членом Політбюро ЦК 
КПРС.

Пленум обрав тов. Г. В. РОМАНОВА кандидатом у 
члени Політбюро ЦК КПРС.

На цьому Пленум ЦК КПРС закінчив свою роботу.

Хай міцніє і процвітає наша велина Батьківщина— 
Союз Радянських Соціалістичних Республік — 
оплот сил миру, демократії і соціалізму!

(Із Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 1973 р.).
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ударний
Працівники промисловості, розгор

нувши соціалістичне змагання за дост
рокове виконання плану 1973 роту — 
третього, вирішального року п’ятиріч
ки, успішно виконали план першого 
4й(вдталу по загальному обсягу реаліза
ції і виробництву більшості найважливі
ших видів продукції, говориться в по
відомленні Центрального статистичного 
управління при.' Раді Міністрів УРСР. 
Приріст промислового виробництва по
рівняно з першим кварталом минулого 
року становив 6 процентів, а по серед
ньодобовому виробництву — 7,4 про
цента.

Квартальний план реалізації продукції 
перевиконали всі промислові міністер
ства і відомства, а також усі області

ритм п’я
республіки. Поліпшились техиіко-еко- 
номічні показники роботи підприємств.

Науково-дослідні інститути, конструк
торські організації і промислові під- « 
приємства проводили наукові дослід
ження, проектно-конструкторські і тех
нологічні розробки з найважливіших 
проблем розвитку науки й техніки. В 
першому кварталі 1973 року освоєно 
випуск ряду нових видів промислових 
виробів. Впроваджувалися досконаліші 
технологічні процеси, здійснювалася 
дальша механізація та автоматизація 
виробництва.

При виконанні, квартального плану 
промисловістю в цілому багато підпри
ємств ще не повністю вводять у дію 
резерви дальшого збільшення виробни-

ДО ЛЕНІНСЬКОЇ 
СПАДЩИНИ

Нз заняттях політгуртків у кожній 
комсомольській групі нашої школи на 
початку року було організоване ви
вчення матеріалів про 50-річчя СРСР. 
Особлива увага приділялася пропа
ганді положень доповіді Генерально
го секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва 
«Про п’ятдесятиріччя СРСР» та допо
віді Першого секретаря ЦК КП Ун- 
раї«и В. В. Щербицького «В братер
ські сім’ї радянських народів —- до 
перемоги комунізму».

Закріпленню цих та інших матеріа
лів сприяла теоретична конференція, 
на якій виступило немало старшо
класників.

Галина ПУХИР, 
десятикласниця Іванівської СШ. 

ГІовоувраїнськпй район.

ВІД цк лкем 
УКРАЇНИ

Центральний Комітет Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді Украї
ни глибоко сумує з приводу перед
часної смерті колишнього члена 
Краснодонської партійно-комсомоль
ської підпільної організації «Молода 
гвардія» Георгія Мннаєпнча ЛРУТІО- 
ЛЯНЦА і впсловляє співчуття сім’ї і 
близьким покійного.

ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ

РАДІСНІ ПІДСУМКИ 
ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ

Оперативна група при Українській республікансь
кій Раді професійних спілок підбила підсумки удар
ної вахти па Всесоюзному комуністичному суботни- 
ку і під час недільника 22 квітня. В ці дні в рес
публіці вийшли на свої робочі місця, працювали на 
озелененні і благоустрої 27,4 мільйона чоловік, з них 
11,1 мільйона були зайняті безпосередньо в сфері 
виробництва. За два дні роботи виготовлено продук
ції на 111,4 мільйона карбованців. Із зароблених гро
шей у фонд п’ятирічки відраховано 25 мільйонів870 
тисяч карбованців.

Повсюдно на Україні комуністичний суботиик і 
недільник пройшли дружно, організовано, при вели
кій активності робітників, колгоспників, інтелігенції, 
які ще раз продемонстрували свою готовність втіли
ти в життя плани третього, вирішального року п’я
тирічки, величні накреслення історичного XXIV з’їз
ду КГІРС.

(РАТАУ).

ти річки
цтва, є недоліки у використанні вироб
ничих потужностей, робочого часу, си
ровини. Частина підприємств не вико
нала встановлених завдань по реалізації 
продукції, підвищенню продуктивності 
праці і нагромадженнях.

Окремі міністерства і відомства, під
приємства і організації не виконали 
державний план науково-дослідних ро
біт і використання досягнень науки й 
техніки в народному господарстві.

Продуктивність праці зросла на 4,5 
процента. За рахунок цього одержано 
77 процентів приросту промислової про
дукції. Прибуток збільшився на 10 про
центів.

(РАТАУ).

ЩЕ під час Всесоюзних ком
сомольських зборів 46 КОМ

СОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІ- колек
тивів міста Кіровограда взяли 
соціалістичні зобов'язання ви
конати план 1073 року до 
29 жовтня — 55-ї річниці
ВЛКСМ. Цей почин став хоро
шим заспівом. На сьогодні не
ударному несуть трудову вах
ту третього, вирішального ро
ку п’ятирічки 132 комсомоль
сько - молодіжних колективи, 
77 — екіпажів.

Днями на засіданні бю
ро міськкому ЛКСМУ бу
ли підведені підсумки ог
ляду комсомольських ор»

ПЕРШІ

В ОГЛЯДІ

Морозівськнй вуглерозріз, Крампторсььий комплекс — в дії.

ганізацій і груп, присвяче
ного 50-річчю присвоєння 
комсомолу імені 3. і. Ле
ніна.

.♦ото А, БУДУЛАТЬЄВА.

Перше місце зайняли 
комсомольські організації: 
серед промислових під
приємств — ордена Тру
дового Червоного Прапо
ра заводу «Червона зір
ка» (секретар С. Вишниць- 
кий), серед будівельних 
організацій — БУ-2 комбі
нату «Кіровоградважбуд» 
(секретар А. Бабич), серед 
організацій транспорту •— 
автобази тресту «Кірово- 
градсільбуд» (секретар 
І. Кіщенко), в сфері обслу
говування — міськпром- 
торгу (секретар М. Яким- 
чук).

Переможцями серед 
комсомольських груп ста
ли: в промисловості — 
комсомольська група 
бригади різальників КПЦ 
заводу «Червона зірка» 
(групкомсорг В. Васильєв), 
а будівництві —■ комсо
мольська група бригади 
мулярів БУ № 2 комбінату 
«Кіровоградважбуд» (груп
комсорг 8. Селівестров), а 
транспорті — комсомоль
ська група автооб’єднання 
№ 10661 (групкомсорг
В. Лямлін), в сфері обслу
говування — комсомоле« 
ська група магазину № 24 
міськпромтаргу (групком
сорг Л. Бондаренко).
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Змагання на приз «Першій тритисячниці Кіровоградщини»

ЕСТАФЕТА
В
НАДІЙНИХ 
РУКАХ

Кілька років тому на другій 
молочнотоварній фермі кол
госпу імені Ульянова працю
вала більшість літніх колгосп
ниць. Сьогодні тут господа
рює молодь.

Молодь — на фсрмиї Цей 
заклик підхопили і першими 
пішли трудитись у тваринниц
тво комсомолки Галина Га
дюк і її молодша сестра На
дія, Марія Поламарчук, а та
кож Ганна Смуток, Ганна 
Цвігуп, Антоніна Чайка, Ва
лентина Лахмаиюк та інші.

Тепер вони з честю несуть 
естафету старших. Група мо
лодих доярок колгоспу не раз 
виходила переможцем у зма
ганні серед комсомольсько- 
молодіжних колективів ферм, 
району, нагороджувалась пе
рехідним Червоним прапором 
райкому комсомолу, вимпелами 
обкому комсомолу. Молодий 
комуніст, групкомсорг ферми

Надія Говорун чотири роки 
поспіль утримувала першість 
у районі по надоях молока. 
І торік вона одержала най
більше — 4230 кілограмів на 
корову. А її подруга, комсо
молка Ганна Цвігуп — по 
4078. Обидві брали однакове 
зобов'язання — надоїти по 
3300 кілограмів.

Ще з більшим завзяттям 
трудиться комсомольсько-мо
лодіжна група в нинішньому 
році, включившись у Всесоюз
не соціалістичне змагання за 
збільшення виробництва та 
продажу державі продуктів 
тваринництва. Всі молоді до
ярки борються зараз за приз 
«Аіолодого комунара» «Першій

тритисячниці Кіровоградши- 
ни», намітили одержати в се
редньому г.о 3000 кілограмів 
молока на корову. А Надія 
Говорун і Ганна Цвігуп бо
рються за 4000-й рубіж, Лі
дія Баланюк зобов'язалася на
доїти по 3300, Валентина Ті- 
мошина і Любов Дяченко — 
3100, Антоніна Чайка — 
3050 кілограмів молока на 
корову.

Кожен трудовий день спов
нений прагнення успішно вико
пати зобов'язання. Середньо
добовий надій молока на кож
ну корову на фермі досяг 8 
кілограмів. Ще вищих показ
ників добиваються Надія Го
ворун і Ганна Цвігун — 13 
—14.

Перехідний червоний вимпел 
найчастіше утримує Надія

Говорун. У першому кварталі 
вона одержала найбільше мо
лока по фермі і по колгоспу 
— 1082 кілограми на корову, у 
а у змаганні серед молодих ' 
доярок області увійшла до 
десяти найкращих. Слідом за 
Надією йдуть. Ганна Цвігун, 
Валентина Тімошпна, Марія 
Добрянська, Ніна Тітореико, 
Марія Вовкотруб.

Сьогодні молоді доярки, на
доївши в середньому на кож
ну корову понад 1000 кіло
грамів молока, успішно вико
нують взяті зобов'язання, не 
без підстав мріючи про те, 
що хтось із них стане воло
дарем призу «Першій трити
сячниці Кіровоградщини».

О. ДОВГИЙ.
Голованівський район.

НАРОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ
ЗАПРОВАДЖЕНО ТИЖДЕНЬ
ЮНИХ ФІЗИКІВ

У нашій школі нещодав
но пройшов цікавий і зміс
товний тиждень фізики. 
Підготували і провели йо
го учні десятих класів під 
керівництвом вчителів.

До тижня учні готува
лись серйозно: одні виго
товляли стенди, фізичні 
бюлетні, інші — реферати, 
наочні посібники, прилади. 
Було виготовлено чотири 
стенди — «Освоєння кос
мосу в СРСР», «Фізика у 
військовій справі», «Елек
трифікація СРСР», «Наука 
і техніка в дев'ятій п'яти
річці», велику кількість на-

очних посібників і прила
дів, підготовлено більше 
20 рефератів. По класах 
проводились бесіди, роз
повіді про визначних фі
зиків, різні фізичні явища, 
про досягнення фізики в 
СРСР.

А на великих перервах 
коридор другого поверху 
перетворювався в кіно
зал, де самі учні демон
стрували кінофільми. За 
тиждень було продемон
стровано 11 стрічок про 
різні фізичні явища.

Лекторська група школи 
провела в кожному класі

бесіди про досягнення ра
дянської науки в освоєн
ні космічного простору. 
Під час тижня пройшов 
цікавий і корисний матч 
юних фізиків між учнями 
десятих і дев'ятих класів, 
а в кінці тижня учні деся
тих класів під керівницт
вом вчителя В. В. Каліні- 
ченка провели вечір на те
му: «Фізика навколо нас», 
який всім дуже сподобав
ся і головне — значно 
розширив наші знання з 
цієї науки. На вечорі фі
зики учні запропонували 
вважати тиждень початком 
нової традиції в школі.

Л. ШЕВЕЛА, 
Н. СИПЛИВА, 

Н. ЩЕРБАНЬ, 
десятикласниці Мало- 
висківської СШ <N2 4.

ПРОЧИТАЙТЕ, БАТЬКИ

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»;„ПОРТЬЄРИ... 5 ВЧОРАШНІЙ КАПУСНЯК“
Так називалася репліка, надрукована 

в номері за 19 квітня, в якій критику
валась робота дієтичної їдальні міста 
Кіровограда. Як повідомив директор 
Кіровоградського комбінату громадсько
го харчування гов. Кальяни, в організа
ції дієтичного харчування мали місце 
суттєві недоліки. Критичні зауваження, 
висловлені на адресу їдальні, правильні 
Наказом по комбінату винесені дисцип-

лінарні стягнення: завідуюча їдальнею 
І. ТІ. Мартинепко суворо попереджена, 
дієтичній сестрі Т. В. Коваленко та зав. 
виробництвом Р. І. Пшеничній оголоше
ні догани. Робота дієтичної їдальні взя
та під контроль комбінатом. Вжито ряд 
заходів щодо поліпшення роботи їдаль
ні та забезпечення потрібними лікуваль
ними засобами.

/ 1 , —- ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ "

РОСТУТЬ «ПІОНЕРСЬКІ ЛІСИ»
Весна в Кореї вступає в свої права. З кожним днем все сильніше гріє сонце, 

і незважаючи на ге, що північні вітри змушують ртуть в термометрі триматись 
ближче до нульової відмітки, на сонячних схилах сопок уже пробивається перша 
зелень.

І ось сопки на околицях Пхеньяна наповнились веселими хлоп’ячими голосами, 
запальними піонерськими піснями. Це па весняне насадження дерев вийшли міські 
школярі. У них вже стало традицією кожний рік допомагати дорослим садити дере
за, запилювати їх, зрізати сухі гілки. Ділянки, посаджені школярами, прийнято тут 
називати «піонерськими лісами».

З звільненням Кореї Радянською Армією і встановленням народної влади пе
ред країною постало завдання відновити лісові ресурси, перетворити сопки Кореї 
в густі зелені масиви і сади.

. Робота по озелененню республіки йде не один рік. Першими цього року на тра
диційний заклик відгукнулись учні однієї з шкіл міста Хамхина. На своєму зльоті 
вони взяли зобов’язання протягом 10 років посадити ліс па площі в 100 гектарів. 
Школярі провінції Північний Хванхе, який славиться своїми фруктами, хотять роз
бити На сопках фруктові сади загальною площею 10 тисяч гектарів. В багатьох ра
йонах такі «піонерські ліси» вже створені. Наприклад, молодь і піонери повіту Пси- 
бей в провінції Північний Пхьонан озеленили тисячу гектарів і 100 гектарів засади
ли тутовими деревами, г

Учні Кореї бережно доглядають за своїми насадженнями, або, як вони говорять, 
за зеленим золотом ■— адже воно не лише народне добро, але й Джерело здоров’я, 
радості людей.

Ф. ЛЕСКОВ, 
_ ' спецкор АПН.
Пхеньян.

У ді'и почали працювати ніколи всіх ступенів. Хлопчики й дівчатка, евакуйовані з Ханоя, 
Повернулись у столицю і приступили до нормальних занять.

На з и і м к у: Діти прямують в школу на перше заняття.
Фото ВІД —ДПН.

і журналів. Тут 26 передплачують «Пи
онерскую правду» і «Юный ленинец», 
7 — журнал «Пионер», 6 — «Юный тех
ник» і т. д. Учні 6 «А» теж читають 68 
газет і журналів. Але тут «Пионерскую 
правду», «Зірку», «Юный ленинец» пе
редплачують 40 учнів, журнал «Косте/?» 
— 5, «Пионер» — біт. д.
О ЕЛИКИЙ вплив на дитяче читання, 
** на їх інтереси, мислення має на
уково-технічний прогрес. Не можна за
перечити той факт, що вже з п’ятого 
класу школярі задумуються над склад
ними питаннями з техніки. В кожному 
із наступних класів цей інтерес зростає. 
Не випадково, наприклад, в 5 «А» пе
редплачують 6 екземплярів журналу 

«Юный техник», а 
читає цей журнал 
майже півкласу. А 
якщо порівняти 
два сьомих класи, 
то бачимо таку 
картину: в 7 «Б» 
журнал «Юный 
техник» передпла
чують 10 школярів, 
Є «Технику молоде 
жи» — 8. В 7 «А» 
журнал
техник» і «Наука и 
техника»

мви
В ГАЗЕТІ?»
РЕЗЕРВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ

«Юный

і

уЧЕНЬ 70-х років — дуже активна 
" особистість. Величезна кількість ін
формації — радіо, телебачення, кіно, 
книжки, газети, журнали — розвивають 
у дитини допитливість і широке коло ін
тересів. Тому часто його знання випе
реджають розуміння. Школа прагне оз
броїти учнів системою знань і навичок, 
формувати їх вміння, навчити розуміти 
і мислити. Однак школа, що працює за 
певною програмою, на жаль, не завжди 
відповідає на запити дітей про події 
міжнародного і внутрішнього життя 
країни, про науково-технічний прогрес, 
про мистецтво. Ось чому дуже важли
вий зв'язок школи і сім’ї, з тим, щоб 
сім'я активно допомагала школі.

Формування осо
бистості дитини в 
сім'ї слід розгля
дати як процес не 
тільки морального, 
але й ідейно-есте
тичного розвитку. 
Це стосується усіх 
вікових груп.

На жаль, побу
тує ще помилкова 
думка ніби-то тіль
ки діти старшого 
віку схильні шука
ти відповіді на пи
тання, які їх цікавлять, ніби-то тільки учні 
старших класів схильні до серйозних 
спостережень і висновків з питань мо
ралі, суспільно-політичного і міжнарод
ного життя. Як показали спостереження, 
не тільки учні старших, а й середніх кла
сів так само емоційно і жвазо реагу
ють на всі ці питання, правда, дещо по- 
своєму, що обумовлено віком дитини і 
її досвідом.

Із студентами-філологами Кірово
градського педінституту ім. О. С. Пуш
кіна ми вивчали читацькі інтереси учнів 
середніх класів шкіл міста. Ми встано
вили, що школяр-читач не тільки спів
чуває герою чи засуджує його поведін
ку, оскільки найчастіше образ-персонаж 
сприймається не як художнє творіння 
автора, а як жива особа. І саме тому, 
чим старший читач, тим активніший ана
ліз прочитаного. Але разом з тим рос
те у дитини об’єктивна потреба порів
няння подій, фактів, прочитаних у книзі, 
з оточуючим життям, намагання само
стійно осмислити і зробити свої ви
сновки.

Дуже часто дитина лишається на роз
доріжжі, психо-фізичні особливості її 
віку і обмежений досвід не дозволяють 
самостійно впоратися з поставленим 
завданням.

Діти прагнуть висловити свої мірку
вання дорослим і завжди чекаюто, що 
їх роздуми будуть вислухані і почують 
потрібні роз’яснення і коментарі. Дуже 
важливо, щоб це роз’яснення було пра
вильним і своєчасним! Не менш важли
во, щоб саме пояснення озброїло учнів 
упевненістю, що він росте, здобуваючи 
знання.

Вивчення дитячих колективів показа
ло також, що серед школярів є такі, 
що мають недорозвинений смак, коли 
вони не вміють відрізнити хороше від 
поганого. Іноді діти виявляються 
ційко глухими.

Тільки об'єднані зусилля сім’ї 
ли можуть дати бажані наслідки 
витку гармонійної особистості 
Але, на жаль, і в школі, і в сім'ї не ви
користовуються закладені у друковано
му слові можливості для ідейно-есте
тичного формування дитини. /Лоза йде 
не тільки про прилучення дітей до кни
ги, а й до журналу, газети. Періодична 
преса може і повинна стати постійним 
супутником і порадником.

Вивчаючи роботу школи, ми не вияви
ли жодного класу, де б не передплачу
вались дитячі газети і журнали. Так, на
приклад, в 5 «А» учні читають 68 газет

і

і 
в

емо-

шко- 
роз- 

дитини.

перед
плачують 3 школярі. Таким чином, інте
рес учнів до техніки і технічної, природ
ничої літератури значною мірою обумов
люється не стільки віком учнів, скільки 
рівнем вивчення в школі навчального 
предмету й інтересу до науки і техніки 
в сім’ї.

Кожний предмет ШКІЛЬНОГО курсу ВІД’ 
криває двері в науку, стимулює дит?ме 
читання, формує інтереси учнів, а в до
машній обстановці відбувається свого 
роду адаптація.

Особливу роль у формуванні особис
тості дитини в сім’ї може відіграти го
лосне читання газет і журналів. Таким 
чином, сам процес читання, коли шко
ляр читає не тільки про себе, але і 
вголос, коли його сл/хаюгь дорослі, 
розширює навики і вміння, які форму
ються в класі. Читаючи, школяр прилу
чається до процесу пізнання через сло- І 
во. Мова йде про формування навичок 
повноцінного свідомого читання. Про 
те, як це важливо, говорять факти, з 
ми зустрічаєшся, коли є учні, що 
тають дуже повільно, не виразно, 
тання школярем газети, журналу 
лос, коли його слухають дорослі, 
вищує емоційну культуру, розширює 
ефект пізнання і в той же час формує 
правильні поняття про взжливі політич
ні події наших днів, про будівництао ко
мунізму, формує етичні норми І есте
тичні уявлення.

ПОСТЕРЕЖЕННЯ над школярами і ви
вчення їх читацьких інтересів пока

зало також, що учні прагнуть читати не 
лише дитячі видання, але й газети і жур
нали, які передплачують батьки для 
бе, хоча й не все розуміють з прочита
ного. Тому виникає ще одна потреба, 
зв'язана з читанням школярами полі
тичних видань. Газетний виступ (стаття, 
вірш, рецензія) — в дитячій пресі і У 
виданнях для дорослих — все може ста- 
тй основою для бесід з дитиною.

Вміла і своєчасна допомога доросло
го в характеристиці і оцінці подій і явищ 
життя мають величезне значення для 
ідейного виховання дитини. Ця допомо
га сприяє і тому, що у школяра посту
пово формується навичка самостійно 
читати, мислити, активно сприймати 
життя і прагнення бути кращим, зібра
ні шим.

Активна участь батьків у прилученні 
х до книги, газети, журналу —- важ- 

ланка в ідейно-естетичному роз- 
підростаючого покоління.

Ф. ГОЛЬДІН, 
о. професора Кіровоградського

дітей 
лива 
витку

яки- 
чи- 
Чи- 

вгз- 
під-

в. і
педінституту ім, О. с. Пушкіна.
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Б Хащуватській сільській 
бібліотеці Гайверонського 
району створені всі умови 
для успішного навчання сту- 
дентіп-заочннків. Коли яки
хось книжок чи підручників 
немає на місці. їх випису
ють в обласній бібліотеці.

II а ф ото: слухачі гурт
ка комсомольської політосві
ти, студентн-заочниці коопе
ративного технікуму, про
давці Хащуватського сільСТ 
Любов ШЕРЕМЕТЬЄВА та 
Ганна ЛУК’ЯНЧУК готую
ться до занять.

Фото В. ЗЕМНОР1Я.

3 cmojh

1—1 ЕЗ'ХБАРОМ — Псршотравневс свято. Па маївках, па
* 1 які збиралися наші діди за темних дореволюційних 

часів пішла мова про робітничу, бідняцьку солідарність, 
про боротьбу за кращу долю. А мріялось тоді? Мрія
лось. Про світлу і радісну днину, Надаємо слово одно
му з наших славних ветеранів.

були й плуги, кілька жаток і молотарок. 
Але ця техніка знаходилась в руках бага
тої верхівки.
вп ОДИВІТЬСЯ. який зараз машнпно-трак- 

торний парк у нашому ж колгоспі.
34 трактори, 27 комбайнів різного призна
чення. 22 автомобілі, 43 сівалки, 46 електро
моторів.

зараз кадри у нашому колгоспі! Два

ЗОРІ
СТО ЛІТ — 
РОБОЧИЙ 
СТАЖ СІМ’Ї

У рівнянському колгоспі імені Чапаева Ново- 
українського району живе Семен Семенович 
Цибуля. Він боровся з куркулями, першим 
вступив до колгоспу, агітував своїх односель
чан вливатись в колективне господарство. 
Тридцять п’ять років — більша третина віку — 
працював у рідній артілі Семен Семенович. У 
війну був кулеметником, уміло бив фашистів. 
Зараз ветеран колгоспного руху на пенсії. Та 
вже такої він вдачі; не може сидіти без діла. 
Заслужений колгоспник артілі (це почесне 
зеання йому присвоїли на загальних зборах), 
він буває у тракторній бригаді, де працюють 
три його сини — Іван, Микола і Василь. Ра
зом з ними та дружиною родина Цибулі має 
сто років стажу роботи у колгоспі.

Пропонуємо розповідь Семена Семеновича 
Цибулі, його спогади, думки про минуле і су
часне, про те, як його земляки — трудівники 
колгоспу імені Чапаева працюють у третьому 
році дев ятої п’ятирічки.

ї»ОЛИ а нашому селі Рівному приступили до орг.і- 
пізації колгоспів, я вперше почув від одного ко

муніста ленінські слова про те, що дрібним господар
ствам із злиднів 115 вибратися. Дуже правильні слона. 
Справді, дрібні, слабенькі одноосібні господар лса 
збирали низькі врожаї, справи вели примітивно.

Селяни всім ссрием підтримали ленінську Ідею ко
лективізації сільського .господарства, бачачи в пій 
єдино вірний шлях вибратись із злиднів. Я. наприк
лад, в числі перших вступив у колгосп.

Вже в перші роки існування колективних 
господарств люди перекопались: колгоспи — 
пе якраз те, що потрібно селянину. А коли ще 
і трактори появилися та почали як слід зем
лю обробляти, та стали високими врожаї' — 
селянин відчув, що він тепер міцно стоїть на 
землі.

До революції у нашому селі було 500 безземельних 
селян. 51 господарство мало до однієї десятини зем
лі, 486 — господарств — від однієї до трьох десятин. 
Зате одинадцять господаре,в тримали в своїх руках 
під 25 до 50 десятин землі, одне господарство — 250 
десятин і ще одне — близько тисячі Десятим. Тож 
і виходило, що тринадцять багатіїв мали, у своєму 
розпорядженні майже вдвоє більше землі, ніж пс> 
останні 1037 бідних господарств. Коментарі тут, як 
кажуть, зайві. Між Іншим, подібна картина була пе 
тільки з землею, а й з засобами її обробітку. В селі 
Суло 16 гарб, сотні серпів і ручних кіс. Щоправді.

‘ -  --------------------------- --------- --- — —— ■■  цм-я.ягзаядид—в»

А які
агрономи, зоотехнік, три встспеціалістп, інже
нер та два механіки, потім — ще вісімдесят 
механізаторів. ЗО шофері/

ПЕЗРІВНЯНО виросла культура, освіта рів- 
няпціа. Кожний п'ятий мешканець села на

вчається або в школі, або па курсах, або заоч
но в технікумах і вузах. Півтора десятка тру
дівників нашого сеча тільки останнім часом об
завелись власними легковими автомашинами.

Коротше кажучи, є що порівняти. В нашому селі 
колись 37 бідних селян жили в землянках. Тепер 
колгоспники будують справжні палаци — з веран
дою, три — чотири кімнати. Бо е за що будувати. 
Ось у колгоспній бухгалтерії є список заробітків за 
рік. Доярка Надія Іванснко заробила 1520 карбован
ців, механізатор Іван Безпаленко — 1590 карбопан- 
ціп, птахарка Ольга Блазюк — 1470 карбованців.

Тепер паші колгоспники проводять відпустки » са
наторіях і будинках відпочинку, підправляються в 
туристські подорожі по рідній країні і в братські 
країни соціалістичного табору. Значно зросла остан
нім часом і купівельна спроможність колгоспників. 
Тільки за один рік мешканці еста купили 70 холо
дильників, 323 пральні машини, 370 велосипедів, 45 
мотоциклів. 111 радіоприймач, 210 телевізорів, 848 
годинників.

Великі прибутки, що їх одержує колгосп. дають 
можливість будувати ферми, будинки тваринника і 
механізатора, школу, лікарню. Ось'і зараз рівняьські 
колгоспи спільними силами розпочали будувати три 
поверхову школу І нову лікарню.

Невпізнано змінилось наше село Рівне. Че
рез нього проходить асфальтований шлях. В 
центрі села прокладено тротуари. Виросли но
ві магазини, житлові будинки, громадські при
міщення .майстерні побутового обслуговування. 
В се.т’ є кілька бібліотек, які налічують близь
ко ста тисяч томів літературі!, відкрито літера
турно-меморіальний музей імені І. І\. Мпкигсп- • 
ка, історяко-крзезнавчпи музей.

Та найдорожча цінність — люди, паші спе
ціалісти, які своєю самовідданою працею зве
личують рідну Вітчизну, зміцнюють економіку 
господарства. Ось хоч би паші жінки, ланкова 
Ніна Пилипенко та члени лапки Марія Василь
ківська та Раїса Кисла. Вони — майстри сво
єї справи, щорічно вирощують високі врожаї 
цукрових буряків. І тваринники наші відзна
чаються сумлінною роботою. Це, перш за все, 
можна сказати про колгослшшіо-ветерана Па
раску Гузяєлу, яка працює дояркою, про те
лятницю Надію Мисюоу, про свинарок Ганну 
Сеоеду і Олександру Бовшпк.

Найкращої похвали заслуговують колгоспні меха
нізатори Іван Костогриз, Володимир Сироватка, Ми
кола Данчул, Іван Волошин та інші. Цс вони в ми
нулому, складному за погоіннми умовами році, ви
робили непоганий урожай, всю минулу зиму возили 
на поля місцеві добрива, ремонтували техніку, готу
вали посіпшій матеріал Зараз кони успішно завер
шують сівбу, закладають надійну основу майбутньо
го врожаю.

Приємно про все це розповідати.
Вдвоє приємніше стає від того, коли дивиш

ся вперед, на нові віхи нашого шляху. Вопи 
визначені великим Леніним, по них 
крокує наш народ, евч-о виконуючи 
смертні заповіти.

впевнено 
його без-

Розповідь С. С. Цибулі записав І. 
ченко.

Брат-

З нових поезій

Люблю
Світло проливається над луками, 
Грає жайвір на одній струні, 
Мовиш слово — озовеїься лупами 
І загасне ген у далині.

ІІа чиєсь обличчя, тихе й лагідне, 
Хилить берест волохату тінь, 
Батьківщино,

ладо мол, ладочко, 
Подих твій крізь радість і болінь.

Очі в очі усміхом торкається, 
Що мені досад нудні рої?
Все тече, але любов лишається, 
Світло — від присутності її,

Чую слова 
сповідальні...

Чую слова сповідальні —
а раптом би дійсно 

Знову життя повернути
урочо, як дійство? 

Аркуші буднів розкласти,
як є по порядку, 

И нумо гортати,
гортати, 

гортати спочатку.

Долі чернетку від «а» і до «я» 
презавзято 

На чистовик — розділ 
за розділом — 

переписати.
Знаком окличним

убить запитання, 
комою — крапку...

Що ж — приготуйся:
ти все починаєш спочатку.

Хай оця жінка,
що зараз стоїть 

над тобою,
Скрушно отак, як тепер
ке хита головою.

Хай навздогінці тобі 
не зітхають сусіди.
Перемоловши
усі твої скрути та біди. 
Друг не мовчить, 
осоружно дивлячись в очі, 
Хай не терзають тебе 
каяття серед ночі.

Виполеш ти помилки і невдачі 
мов грядку.
Адже сьогодні —

ти все починаєш
спочатку.

Якось укоськаєш мирно 
сумління ледаче
І попливеш на маяк, 
що на ймення Удача.

В гавань Безжурної долі 

спрямуєш свій човен, 
Тільки зажди-но,

подумай — 
заради чого?

Заради чого?
Навіщо?
Якою ціною?
Значить життя обійти, 
як вулкан стороною?

Спраги не знати?
Гніву нестримного приступу? 
Значить сльози не відчути 
сирітського присмаку?

Кров бунтівливу 
назвати сиропчиком просто?

Володимир БАЗПЛЕВСЬКИП

Птахові мрії недбало 
обмежити простір?

Серця затятого 
праведну кардіограму,

Ніби між пунктами відстань, 
зобразити прямо?

Роздуми — шрами душі 
підмінити рум'янцем? 
Чоботи буднів робочі — 
манірним сап'янцем?

Пі, не хотів би для себе;
такої покари,
хоч і давно нерозумно 
не пнуся о їкари.

Все починати спочатку — 
і все повторити —
Так тільки згоден 
життя своє вдруге 
прожити.

Звідки б інакше дізнався - 

щастя, мов трунок — 
На полиновому зіллі 
замішане круто?!

Сувеніри
г V ви V о1! а.

Сувеніри старого гуцула
За рікою при схилі, гори,
В них душа його крила згорнула, 
Причаїлась і жде до пори.

Я беру інкрустовану люпьку, 
Погодинна вигадливий плід,

А душа усміхається лунко, 
Грає барвами, як самоцвіт.

Озовуся до діда — не чує, 
Обережно таріль подає,
Продає сувенір, мов дарує, 
Моз щасливить, отак продає.

Зблисне оком на мить при 
розстаннї.

/ зітхне непомітно для всіх. 
Модільяні — в гуцульській 

крисанї,
На яснім перехресті доріг, і

Осяяння
Ріки вузеньке лезо, 
Лимонний цвіт зорі, 
При березі берези 
Та дві верби старі.

Та яворове майво,
Та спалахи руді, \
Та пере хлюпи сяйва 
На стишеній воді.

Журу журі полишу, 
Журою заплачу,
Осяяним обличчям 
Між травами звучу.

Ми люди, як і стебла, 
Майбутнє — наш вінець, 
Нам солодко і терпко 
В осяянні сердець.

Звучу собі розквітло, 
Під шурхіт комшиа, 
І хлюпа, хлюпа світлом 
Рятована душа.

ПЛАНЕТА «МК»

ЦИМИ днями Рала Безпеки Ор
ганізації Об'єднаних Націй 

знову засудила ізраїльських агресо
рів, які, спираючись на підтримку' 
Сполучених Штатів, не припиняють 
провокацій проти сусідніх араб
ських дерліан. Після довгої гострої 
Дискусії Рада прийняла резолюцію, 
яка вимагає, щоб Ізраїль припинив 
воєнні напади на своїх сусідів.

Обговорення питання про станови
ще на Близькому Сході ще раз 
продемонструвало світові, хто є 
Другом, а хто лишається недругом 
народів, які стали жертвами агре
сивних дій ізраїльських загарбни
ків. Проти рішучого засудження 
Ізраїлю на засіданнях Ради Безпе
ки відкрито виступила делегація 
США, яка погрожувала навіть, як
що резолюцію не буде пом’якшено, 
застосувати «право вето», яке за 
статутом ООН поряд з іншими пс- 
г.икими державами надане і Спо
лученим Штатам.

Така позиція США зрозуміла. 
Адже лише місяць тому прем'єр-

міністр Ізраїлю Голда Ліеїр дістала 
у. Вашіпітоні тверді запевнення в 
тому, що СШ,\ подадуть її країні 
додаткову воєнну та економічну до
помогу. Вашівгтон не шкодує ані 
зброї, ані кредитів для Ізраїлю, 
оскільки пін розглядає цю державу 
як головну базу аіітіїарабської бо
ротьби, як вірного провідника сво
єї неоколоніалістської лінії на 
Близькому Сході.

Американська пропаганда ипправ-

яка понад п’ять рогів окупує тери
торію трьох суверенних арабських 
держав і не приховує своїх ек
спансіоністських прагнень». Проте, 
додає «Лль-Ахбар», Сполученим 
Штатам не вдасться замаскуваїп 
той факт, що головне призначення 
американської зброї, яка відправ
ляється в Ізраїль, — це продовжен
ня окупації арабських територій і 
здійснення експансіоністських пра
гнень Тель-Авіва.

ПОКЛАСТИ КРАЙ 
АГРЕСИВНИМ АКЦІЯМ
ІЗРАЇЛЮ 

иує озброєння Ізраїлю Сполучени
ми Штатами «потребами оборони» 
Ізраїлю. «Нинішнє становище на 
Близькому Сході, — пише з цього 
приводу каїрська газета «Аль-Ах- 
бар», — повністю спростовує подіо- 
и1 твердження США. які удають 
нібито «нг розуміють», що поста
чають зброю державі-агресорові.

Представники Ваііііигтоііа у Раді 
Безпеки знайшли союзників її осо
бі делегатів Англії, які, приєднав
шись ао французьких дипломатів 
як співавтори початкового проекту 
резолюції, скористалися потім свої
ми .«авторськими повноваженнями», 
щоб «добровільно» ЗМІНИТИ цей 
проект в оаяіапому США дусі. Аіі-,

глійська делегація, повідомляло 
аісіітстпо Ассошіеіітсд Пресе, «до
клала всіх зусиль для того, щоб 
зробити формування резолюції 
прийнятними для Вашінгтоиа».

При обговоренні цього питання 
представник КНР зайняв негативну 
позицію, практично виступив проти 
політичного врегулювання близько
східної проблеми Він не вніс та
кож ніяких конкретних пропозицій 
щодо заходів, яких повинна вжити 
Рада Безпеки проти ізраїльських 
аїресоріп. Сказавши скоромовкою 
кілька слів на засудження останніх 
агресивних акцій Ізраїлю, пін луг 
же обрушився з лютими нападками 
іі.і резолюцію останньої сесії Гене
ральної асамблеї ООН про неза- 
стосуваїїпя сили в міжнародних 
відносинах і заборону напічно за
стосування ядерної зброї. Як відо
мо, на цій сесії при обговоренні пи
тання про відмову від застосуван
ня сили в міжнародних відносинах 
МІР фактично увійшла в блок з 
Португалією і ПАР. Тепер у неї 
зкгйшовся попий партнер — Із
раїль, який зробив насильство зна
ряддям своєї політики щодо сусід
ніх арабських держав.

Радянський Союз іавждн рішуче 
засуджував і продовжує засуджува
ти загарбницьку політику Ізраїлю. 
Паша країна допомагає арабським 
країнам протистояти напорові агре
сорів. Держави) діячі, представни
ки громадськості, преса арабських 
країн висловлюють нам глибоку по
дяку за цю безкорисливу допомогу 
й підтримку.

І тепер у Раді Безпеки делегація 
СРСР беззастережно підтримала 
спраисдливу позицію країн — жерти 
агресії. Радянський Союз пропонує, 
щоб ООН зробила важливий крок 
вперед у боротьбі за встановлення 
миру на Близькому Сході, вживши 
дійових заходів до припинення зло
чинних розбійницьких дій агресо
рів. Рада Безпеки наділена для цьо
го всіма необхідними повноважен
нями, І треба тільки повністю про
вести В ЖИТТЯ ВІДПОВІДНІ положен
ня статуту ООН. Чим швидше цо 
буде зроблено, тим раніше буде 
ліквідовано ще одне небезпечне вог
нище міжнародної ііапружсцл-ті,

А. КРАСИКОВ. 
(ТАРС).



„МОЛОДИЙ КОМУНАР“ , , -----—— 25 квітня ІМЗ року.

НА МАЛОМУ 
КОСМОДРОМІ

• ЗМАГАЮТЬСЯ 
ЮНІ 
МОДЕЛІСТИ

—

Відбулись весняні традиційні 
змагання юних ракетомоделістів 
області. На них високу майстер
ність продемонстрували вихован
ці Олександрівського будинку 
піонерів та школярів. Найвищу 
оцінку за модель космічного ко
рабля отримав Володя Кулик. 
Вона вирішила і долю команди: 
Олександрівні набрали найвищу 
кількість балів і стали володаря
ми перехідного кубку облвно.

На другому місці команда Кі
ровоградського Палацу піонерів,

трете місце вибороли ракетомо- 
делісти Новомиргородської стан
ції юних техніків.

На змагання були представлені різ
ні типи моделей і космічних корабліи. 
Переможцем у класі одноступінчатих 
моделей став Віктор Стельвага з Олек
сандрійської ^танції юних техніків. 
Другий призер — Олександр Татарчен- 
ко, з Кіровоградського Палацу піоне
рів. Він же був другим і в класі ра
кетопланів. На третьому місці Анатолій 
Погрібний (Олександрія), В класі ра
кетопланів його результат буй найкра
щим,

В клас! моделей ракет «Метеор» най
кращий результат виявився у ракето- 
моделістки Світловодської станції юних

техніків Наталії Конько. Другий ре
зультат у Володимира Дронола з Но- 
ломиргородської станції юних техніків, 
третій — у Василя Фсдорспка з Олек
сандрійського буднику культури.

А в класі найскладніших моделей — 
копій космічинх кораблів після польо
ту «Союзу» (автор Володя Кулик), 
другим був космічний корабель Анаю- 
лія Дсгтяреика (Кіровоградський па
лац піонерів). Третій результат у Іго
ря Захаровна (Кіровоградська СШ 
Л 5).

Переможці змагань нагород
жені цінними подарунками, стріч
ками чемпіонів та медалями об
кому ДТСЛЛФ,

Т. МЕХЕ ДА.

РІДКІСНІ
ЗНАХІДКИ

БЕЛГРАД. В югославсько
му містечку Ріска знаходи
ться друкария-музей. Перша 
книга була надрукована туг 
у 1530—1631 РР. Зараз пра
цівники музею розшукують 
книги, випущені друкарнею. 
Досі вони змогли виявити 
п'ять книг, в їх числі бук
вар, віддрукований глаголи
цею — найдавнішою слов’ян
ською азбукою.

ДО ТИЖНЯ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ

І ВІН став перед ними на повен зріст, 
тримаючи над головою гранату: 

•— До землі, мерзотаї
Його великі сірі очі горіли ватрою 

<ні»у і ненависті»
Поліцаї впали. І один з них здивовано 

Промимрив:
—• Ти диви — німий заговорив.,,

1.
їх — семеро. Безцеремонно нишпори

ли в світлиці по всіх закутках, штурхали 
Сагнетами в подушки. А оцей в сивому 
френчі, химерною, мов диня-репанка, 
Головою, притиснув Архипа Михайловича 
до припічка і поклав важкий брудний 
.чобіт на босу дідову ногу. Дихнув пере
гаром буряківки і проклекотів;

—- Де він?.. Годину тому його бачили 
за дільницями,

— Кого?
т— Та партизана твого окаянного... 
Батько знав, що їм про його синів ві

домо все: четверо г---- " ~ ------
іиий Денис, який 
реред війною вчи
телював, тепер в 
вісі, в партизан
ському загоні. І 
»тарий Гербен
ський гордився си
нами. Життя свого 
йому тепер теж 
було не шкода — 
діти стали справж
німи людьми...

Архип Михайлович 
т’яного поліцая, розправив сиву бороду:

— Мої сини — вам не рівня» І я вас 
не боюся. Це ви бійтеся нас...

Після обшуку поліцаї пішли, І попере
дили ще раз:

—- Не передаси, коли він з'явиться — 
спалимо хату. Тебе —- на бантину...

Перед ранком Денис таки завітав до
дому. Стомлено опустився на тапчан, 
просив не світити каганця. Батькові про
стягнув пляшечку з натиранням і за
пальничку.

—- Від малярії щось передам потім. 
А зараз — спати.

— Ні, ні, вони можуть наскочити знову.
— Не прийдуть — хрестини справ

ляють,
Денис ліг на тапчані, але заснути не міг. 

Перед очима — чотири палаючих цистерни з 
бензином, які він підірвав на голованівській 
станції. А до вагона з автоматами і патронами 
«ак і не пощастило підповзти. І ось тепер на- 
Зікав на себе, що зайшов до станції не під 
воля, а з лісу.

Батько чує синову тривогу, теж перевертає
ться з боку на бік.

— А що, сину, це ти за Снншіею пустив в 
Ірок вагони?

— Ліої хлопці.
Через якусь хвилю знову:
— Ми тутки вже знаємо, що робиться на 

■сіх фронтах. Кажуть, шо в Грушці вчитель 
Микола Хропанюк зробив радіоприймач, і те
пер листівки про новини розходяться по всіх 
селах.

— Микола — мій друг, тату. 1 теж виконує 
наші завдання...

,„На світанку він пішов з Новоселиці в 
Голочанський ліс. А ввечері вже мйв 
зустріти зв’язківця партизанської групи 
в Капітанці. Переодягнувся в жебрацьке 
лахміття і чекав за старою воловнею то
вариша. Раптом коло тину з’явилося три 
постаті —■ два поліцаї вели кудись дів
чину.

— Це вже не Німеччиною тобі пахне, 
а налигачем, —донеслась погроза. — Ги 
ба, додумалась горілку через дурман 
цідити. Ледве відкачали обер-лейте
нанта.

Дівчина оглянулась. І в цю мить полі
цай шарпнув її за косу з такою силою, 
що вона впала.

Денис не стерлій. Перескочив через тип. ви
хопив З-ПІД поли свитки два пістолети. Запро
данці не встигли навіть приготувати свої ав
томати.

Двома ударами приклада повалив полиіаиі 
на землю. 1 одразу до Мечики:

ДйЭИИЯИЯИИ1111111"1

в армії, а наймолод-

обхідний

політрун

Гітлерівці

там сиділи, не знали

— Тікай в ліс. Чекай мене за переїздом.
В цей час позаду — постріл. То біг на ви

ручку третій поліцай, який чомусь відстав від 
двох перших. В небо злетіла ракета...

світі

0

Тиряж 58 200» •Зам. № 131М.

3.
20.45 
(К).
(М). 
«Са- 

- Вс-

Михайло ШЕВЧУК.
Ульяновський район.

■» * ■»

На цей раз Денис Гербенський потра
пив до ворожих рук. Але перед цим 
зниьцив кількох гітлерівських солдатів і 
поліцаїв.

Привезли його в Первомайськ. І того 
ж дня допит. Але він мовчав. Вдавав з 
себе німого парубка. Голки, загнані під 
нігті, не допомогли. Було вирішено роз
стріляти його там же, в Капітанці, на 
сільському майдані,

Везли Дениса на підводі. А позаду котилося 
ще дві, з продуктами. В темряві Гербенський 
непомітно просунув зв’язані руки до колеса, І 
воно перетерло вірьовку. В соломі намацав 
якусь залізяку і прикінчив нею двох поліцаїв, 
які, дрімаючи, сиділи на передку воза. На пе
реїзді шарпнув за віжки, і підвода рушила 
не до Капітанки, н в ліс, за нею повернули й 
інші — гітлерівці, які 
дороги до села.

3 БЛОКНОТА ЖУРНАЛІСТА

ВА ТРА
відіпхнув од себе

За якусь годину 
продукти для капі
танських запроданців 
були вже біли парти
занського намету...

До ранку пін іще 
раз побупав у Перио- 
майську — треба бу
ло звільнити з в'яз
ниці групу юнаків і 
дівчат»

,..А в березні 
Гербенський 1 його 

друзі зустрілись з першими підрозділами 
визволителів. Денис одягнув гімнастерку 
радянського офіцера.»

Перший найбільш жорстокий бій 
Бугом. Вже третя атака радянських вої
нів захлинулась — висота була непід
ступною. А тут ще й в окопах чутка:

■— Поранено смертельно командира 
роти, яка повинна здійснити 
маневр.

І тоді на бруствері з’явився 
Гербенський.

— В атакуі
...Замовк ворожий кулемет, 

зупинились аж за кручею.
А він лежав на кам якому валуні і ди

вився своїми великими сірими очима у 
високостя рідного неба. Над лейтенан
том схилиласо медсестра.

— Мені вже нічого не треба... В по
льовій сумці листи од батька. Там адре
са... село Новоселиця... Це зовсім неда
леко. Передайте, що в нього був і е 
син...

Дивовижно ясна ватра любові світи
лась в його очах. Не згасла вона навіть 
тоді, як холодна рука впала на смараг
дове лоно чебрецю...

МАРІЯ приїхала з Одеси ранковим ав
тобусом. А опівдні вже спішила на 

сільське кладовище. Зупинилась біля 
розкішної черешні, під шатами якої 
»иднівся горбик землі. Ні, це не /логила 
її дядька. То дід Архип зробив насип, 
аби кожен в селі знав — в нього був 
п'ятий син, який не вернувся додому. До 
далекої могили старому не дійти. То він 
хоч тут стріне в уяві Дениса, коли всі 
иовосельчани сходяться в травні до мо
гил своїх рідних і близьких, щоб воскре
сити сповна пам’ять про них.

І Марія теж кладе на горбик землі бі
лу квітку. КлПяе з любов ю до людини, 
якої вона ніколи не бачила...

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
НЕДІЛЯ, 29 КВІТНЯ. ПЕР

ША ІІРОІ РАМА. 9.00 — Кольо
рове телебачення. Гімнастика 
для всіх. (М). 9.20. — Новини.

9.30 — Кольорове теле- 
гння. Для школярів. «Бу

дильник». (М). 10.60 — Для 
воїнів Радянської Армії і 
Флоту. (М). 10.30 — Кольоро
ве телебачення. «Музичний 
кіоск». (М). 11.00 — «Всесвіт
ній день поріднених міст». 
(М). 11.30 — Телефільм. (Кіро
воград). 12.35 — «Весна тре
тього, вирішального». (Кірово
град на Республіканське теле
бачення). 13.00 — «Сільська го
дина». (М). 14.00 — Чемпіонат 
СРСР з хокея. ЦСКА - СКА 
(Ленінград). (М). 16.43 —
«Літературні зустрічі». (М). 
17.00 — Кольорове телебачен
ня. «Клуб кіноподорожей». 
(М). 18.00 — Новини. (М). 1Я.10 
— Кольорове телебачення. 
Програма мультфільмів. (М). 
18.40 — «Світ соціалізму».
(ЛІ). 19.10 — Кольорове теле
бачення. «Музикє і поезія». 
Концерт. (М). 19.50 — Кольоро
ве телебачення. Телевізійний 
художній фільм. (М). 21.00 —

Програма «Час». (ЛІ). 21.30 - 
Кольорове телебачення. */\рт- 
лото», (М). 23.15 — Новини.
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.33 - 
Художній фільм «Наречена». 
(М). 12.55 — «Пісня піонер
ська». (Донецьк). 13.55 — Те
лефільм для Дітей. (К). 1-1.30
— Концерт. (К). 16.00 — Чем
піонат СРСР з гандбола. (За
поріжжя). 17.10 — Народний 
телеуніиерентет. (К). 17.40 — 
Для дітей. «Увага, свисток!» 
(Одеса). 18.30 — Кольорове те
лебачення. Для дітей. «Олі
вець - иа.іювець», (К). 19.00
— Інформаційна програма 
«Вісті». (К). 19.30 - «У 
музики». (Харків). 20.15 
Міжнародне життя. (К).
— «На добраніч, діти!» 
21.00 — Програма «Час». 
21.30 — Художній фільм 
лют, Маріє!» (К). 23.40 - 
чірні новини. (К).

ПОНЕДІЛОК, ЗО квітня. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Програма передач. (М). 9.05 — 
Ранкова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30
— Прем’єра телевізійного до
кументального фільму «Музи
ка для тебе». (М). 10.00 — Ко
льорове телебачення. Для 
школярів. «Будильник». (М). 
10.30’— «Країна нередтравне- 
ва». (ЛІ). 11.00 — Для дітей. 
Спектакль. (М). 13.00 — Кольо
рове телебачення. Телевізійний 
документальний фільм «Ра
дянська Федерація». (Лі). 14.00
— «Підмосковні зустрічі». (Лі). 
15.25 — Кольорово телебачен-

ня. Прем'єра телевізійного ху
дожнього фільму «Петька в 
космосі». (М). 16.30 — Телеві
зійний документальний фільм. 
(М). 17.00 — «Міжнародна па
норама». (Лі). 17.30 — Ко.іьо- 
роїіс телебачення. «Рідні на
співи». (Лі). 18.00 -- Новини.
(М). 18.10 — Кольорове теле
бачення. Програма мульт
фільмів. (М). 19.10 — Зарубіж
ні гості Москви (ЛІ). 19.20 
— Кольорове телебачення. 
Прем’єра телевізійного ба1- 
гатосспійного художньо г о 
фільму «Велика переміна».
II серія. (ЛІ). 20.30 — Прої ра
ма «Час». (ЛІ). 21.00 - Чем
піонат СРСР з хокея. «Спар
так» (ЛІ) — «Динамо» (ЛІ).
III період. (ЛІ). 21.45 — Кон
церт. (М). 22.50 — Спортивна 
програма. По закінченні — по
вніш. (Лі).

ДРУГА ПРОГРАЛ1Л.
13.15 — Для школярів, «Ши
куйтесь, загони!». (К). 14.05 — 
Тележурнал «Старт». (К). 
15.05 — «Весна третього, вирі
шального». (Донецьк). 15.20 — 
І. Рачада. «Є така партія». 
Вистава. (К). 18.00 — «Наші
прем'єри». (К). 19.00 — «На
меридіанах України». (К).
19.30 — «Ви нам писали». (К).
20.30 — Програма «Час». (М),
21.00 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.15 — Багатосерійний
художній телефільм «Невідо
мий, якого знали всі». Перша 
серія. (К). 22.20 — Естрадний 
концерт. (Львів). 23.05 — Ве
чірні новини. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

ПОГОДА
Сьогодні та завтра по 

території області та міс
та Кіровограда передба
чається хмарна з прояс
неннями погода, в схід
них районах місцями ко
роткочасний дощ, по міс
ту — без опадів. Вітер 
північно-західний, 5—9 
метрі» на секунду. Тем
пература повітря по об
ласті — 10—14, по міс
ту — градусів
тепла.
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, ’ г. Кировоград.
116050 ГСП», Кіровоград .50, *ул. Луначарського, 36. 
Телефони' " Іїї«
комсомольського ЖИТТЯ — 2-45-35, відділу пропаганди, 
їідділу листі» І масової роботи - 
^«Лпатвіотмчного яихомния гв спорту - 2-46-87,

Друкарня їм. Г. М. Димнтрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ Яз 6

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
токарі по металу, слюсарі-інструментальники, слю

сарі механоскладальних робіт з обслужуванням 
свердлувальних верстатів, слюсарі по ремонту про
мислового обладнання, теслярі, електрогазозварни
ки, електромонтери по експлуатації промислових 
електроустановок.

Приймаються юнаки і дівчата з освітою 8—10 кла
сів, віком від 15 до 25 років. Для вступників з спе
ціальності електромонтер і електрогазозварник міні
мальний аік для вступу 16 років. Для вступників з се
редньою освітою строк навчання 10 місяців. Для 
вступників з освітою 8—9 класів сірок навчання 2 ро
ки. Ті, хто встигають, одержують стипендію в розмірі 
23 карбованці 50 копійок на місяць. Для груп з се
редньою освітою стипендія 30 карбованців на місяць. 
Відмінники одержують стипендію на 25 процентів 
ьищу. За виконані роботи в процесі виробничої 
практики учням додатково до стипендії нараховує
ться 33 проценти від заробленої суми.

До училища примається молодь без екзаменів.
В училищі с їдальня.
Початок занять 1 вересня 1973 року.
Прийом заяв з травня до вересня 1973 року.
До заяви додаються такі документи: свідоцтво про 

освіту, свідоцтво про народження або паспорт, до
відка з місця проживання і про склад сім’ї, харанте-- 
ристика зі школи, автобіографія, 6 фотокарток 
(3X4 см.).

Адреса училища: 316050, м. Кіровоград, вул. Де
кабристів, 26. Телефони: 2-35-31; 2-37-55.

ДИРЕКЦІЯ.
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