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ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про XII пленум ЦН ЛНСМ України
18 лютого відбувся XII пленум Центрального Ко

мітету Ленінської Комуністичної Спілки Молоді Ук
раїни.

Пленум розглянув звіт Центрального Комітету 
ЛКСМ України XXII з'їздові Ленінської Комуністич
ної Спілки Молоді України.

Пленум затвердив звітну доповідь Центрального 
Комітету ЛКСМУ XXII з'їздові ЛКСМ України.

ЧЕТВЕР, 21 лютого 1974 року

IX А ПРАПОРІ піонерської організації, на обкладин- 
** ці комсомольського квитка — профіль Ілліча. 
Цей образ завжди йде поруч з тобою в житті, і, осо
бливо, з тої пори, коли вперше пов'язав червоний 
галстук,' коли в багатолюдному залі одержав черво
ний квиток Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. 
50 років ім’я Леніна сяс на прапорі Всесоюзної піо
нерської організації, незабаром святкуватиме юві
лей комсомол.

Зараз в комсомольських і піонерських організаці
ях шкіл проходить важливий етап підготовки до від
значення ювілею. Поліпшується і активізується піо
нерська і комсомольська робота а загонах і класних 
організаціях. Заняття в гуртках і факультативах по 
вивченню біографії В. І. Леніна, широка і плідна ді
яльність клубів інтернаціональної дружби, поповнен
ня шкільних ленінських музеїв новими експонатами, 
в першу чергу, успішне навчання — це лише голов
ні напрямки діяльності піонерів і комсомольців на
передодні 50-річчя присвоєння комсомолу імені Ле
ніна.

В багатьох школах вчителі, ніонерсььі і комсомольські ор
ганізації готуються до юіллею творчо, з ініціативою, ство
рюючи атмосферу хвилюючу і урочисту в проведенні свят, 
тематичних вечорі», присвячених життю і діяльності В. І. Ле
ніна. Адже ім’я Леніна І исе, іцо пов’язане з Його життям, 
став знайомим і дорогим для кожного з перших років ди
тинства, і розповісти про Ілліча, додати до Його образу но
вих рис, показати як ленінська думка втілюється у життя — 
яко кожен сьогодні творить — для цього потрібно не лише 
вміння організатора, але й пошук першовідкривача, заиікав- 

• леність педагога, особистий приклад вихователя.
Велику силу 

ідейного вихо
вання продемон
стрував Ленін
ський залік. Ад
же тут робота 

комсомольської
організації спря
мовується на 
розкриття голов
них і визна
чальних напрямів 
ленінської ідей-
ної спадщини. 

Вони формують у юнаків і дівчат розуміння соціа
лістичних принципів життя, гартують в них характер 
справжніх ленінців.

«Рівняємося в навчанні на Леніна», — з таким по
рядком денним пройшли комсомольські збори у 
Знам’янській середній школі N2 6, а учні 10-А кла
су СШ № 2 цього ж міста р навчанні наслідують

• ударну працю старших — комсомольців з механич
ного цеху локомотивного депо. «Цех — без браку, 
клас — без двійок» — так по-діловому відповідають 
учні на ленінське «...вчитися, вчитися, вчитися!». Ус
пішним навчанням готуються зустріти ювілей комсо
мольські організації 10 клзсу Червоноверської 
СШ Компаніїеського району, десятого «А» Устинів- 
ської СШ, школи Вільшанського, Добровеличківсько-

• го та інших районів.
Готуючись гідно зустріти 50-річчя присвоєння комсомолу і 

піонерській організації імені B. І. Леніна, в Ульяновському 
районі, наприклад, був проведений огляд на кращу Ленін- 
ськ}\ кімнату. Переможцем стала Ленінська кімната ВІль- 
хопської середньої школи. І, дійсно, робота музею, яким ке
рує вчителька 3. О. Снчечська, залишає приємне вражен
ня. Кімната В. 1. Леніни має свої традиції. В школі просо
ляться цікаві ленінські дні, Ленінські уроки, читання, тема
тичні вечори тощо. В село Вільхове йдуть листи з музею 
0. ї. Леніна села Шушенсьного, з Москви, Ленінграда. Киє
ва, Кіровограда, музею «Молода гвардія».

Різноманітні форми роботи в Ленінській кімнаті 
використовують в Глодоській СШ Новоукраїнського 
району. Тут зібрані матеріали про людей району, на
городжених орденами Леніна. В багатьох музеях 
проводяться зустрічі з ветеранами праці і війни, із 
знатними людьми міста, села. Добре налагоджена 
робота Ленінських кімнат в Кіровоградській СШ 
N2 6, Долинській СШ № 1, Заваллівській СШ Гайво- 
ронського району, Світлсводській школі-інтернаті N21.

В багатьох школах і клуби інтернаціональної 
дружби активізують свою діяльність, прослідкову- 
ють поширення ленінських ідей у езіті, зав'язують 
знайомства з школами і музеями зарубіжних країн, 
де жив і працював 8. І. Ленін. Так, ПІД Онуфріївсь- 
кої середньої школи веде розшуки людей, які зу
стрічалися з В. І. Леніним, КІД «Факел» Кіровоград
ського Палацу піонерів перед ювілеєм знайомиться 
зі справами піонерів союзних республік. Різноманіт
ні форми підготовки до 50-річчя присвоєння комсо
молу імені В. І. Леніна, використовують клуби інтер
національної дружби Кіровоградської СШ № 14, 
Криничненської СШ Устинівського району, Кірово
градської школи-інтернату та інші,

Підготовка до визначної дати не терпить формалізму, бай
дужості. Адже ни би не був чудово організований і кроне- 
дсніїП захід, якшо ке цс зроблено без душі, иашішдкоруч 
г* вечір, лекція чи зустріч з людьми не залишить в пам'яті 
юнака чи дівчини глибокого сліду. Треба про це пам’ятати 
комсомольським ватажкам, піонерським комісарам.

Жиги по*Л0НІнськи. Це обов’язок і потреба кож- 
ного комсомольця і піонера. Адже ти носиш ім’я 
Ілліча — воно зобов’язує, воно кличе на правий 
фланг життя, до потрібні твоє комсомольське зав
зяття, комуністична переконаність, твій гарт справж
нього ленінця.

ІЗ ЄВДОКІЄЮ Єгорів-
I ною Беззубовою я по

знайомився влітку минуло
го року. Одна з найдосвід- 
чеігішнх доярок колгоспу 
«Перше травня», наставник 
молоді І, зустрівши її на 
автовокзалі, зрадів: їхати 
до Злинки нам в одному 
автобусі,-то дорогою Євдо- 
кія Єгорівна розповість 
про кожну із своїх МОЛОД
ШИХ подруг, про справі: на 
фермі. 1 дійсно, тільки ав
тобус рушив, як вона по
спішила РОЗПОВІСИ!, що те
пер ферма повністю меха
нізована, і що дівчата з 
комсомольсько - молодіж
ної нинішнього року зобо
в’язалися на кожну коро
ву надоїти но 5500 кіло
грамів молока.

Очі її посвітлішали, ко
ли розповідала про груп- 
комсорга МТФ — Катери
ну Маслову:

— Працювала вона підмін
ною... А знаєте, як доярці до
ручати свою групу підмінній* 
Краще на вихідний не піти. А 
Катерині довірила свою гру
пу як сама собі, і всі доярки 
такої думки: Катя не підведе, 
Я. як кажуть, мало не плака
ла, коли дали їй групу неге- 
лін. А з другого боку раді та: 
росте дівчина, набирається 
доспілу.

І вже па фермі, коли роз
мовляв і; Катериною, згада
лися сказані про неї Єидокією 
Єюрівною слова: «Хоча її най
молодша вона сср<и майстрів 
машинного доїння на фермі, 
та на неї у всьому можна по
кластися. Надійна в роботі».

Коли б Катерині три ро
ки тому, ще як вчилася во
на в десятому класі Злии- 
ської школи, сказали, шо 
вона працюватиме дояр
кою, не повірила б. Мріяла 
тоді про професію медика. 
Але на вступних екзаме
нах до Кіровоградського 
медучилища не пройшла за 
конкурсам. Коли запросили 
старшою иіонерьожатою в' 
ту ж школу, де вчилася, 
відразу ж згодилася:

Минув рік. У школі 
скоротили один клас. От
же, тепер комусь із двох 
старших іпонервожат.чх — 
Катерині, або Ніні Абра- 
мовій доводилося розрахо
вуватися.

— Лишайся, Піно, у 
школі, а я подам заяву.

На умовляння подруги 
не згоджува/'.ася:

— Подумала я: щоб бути 
хорошим педагогом, треба ма
ти покликання. Але відчуваю, 
в педінституті займали б міс
це людини яка. можливо, 
прийшла б в школу саме за по
кликом.

Вагова, де притопала потім, 
поряд і.» фермою. В вікна Ле
нінської кімнати, де ми роч- 
мовлиля з Катериною, її доб

ре видно. Дівчина проводжала 
поглядом трактир з причепом, 
що рухався до вагової, і в го
лосі її брииі.т» нотки сумніву: 

— Ось зак тоді І мепі — 
сиди, чекай, поки підійде 
транспорт, а поіім знову че
каєш, чекаєш.

В такі хвилини прибігала 
на ферму. Найчастіше 
зверталася до Пахомово?, 
наймолодшої на той час 
доярки:

— Варю, дай подою 
«Рекордистку»...

Спостерігала, як кипи і ь

показниками — передова, 
забрала значну частину 
кормів для своєї групи (бу
ло то в перші дні, як об
рали Катерину групкомсор- 
гом), і як не умовляли її 
доярки, корми поділити 
порівну, не хотіла.

— Сьогодні ти нагодуєш 
своїх добре, — звернулася 
до неї спокійно Катерина. 
— А завтра шо? Інший 
хтось не захочг з тобою 
ділитися. Давайте, дівча-

кожну корову в середньо
му складали '3406 кілогра
мів. Це дозволило дівча
там вибороти перше місце 
в районі, стати перемож
цем змагання серед комсо
мольсько- молодіжннх МТФ 
області.

З ростом виробничих га- 
казників росла, як груп- 
комсорг, Катерина Масло
ва. Нині в її роботі від
чувається стиль досвідче
ного комсомольського ва-

ДЕЛЕГАТ З’ЇЗДУ.

АВТОРИТЕТ ГРУПКОМСОРГА
робота у дівчат, як воші 
жартують, радяться, і уяв
ляла себе дояркою.

Відтоді почалося життя, 
яке робила вона сама, а не 
випадок. Несподівано для 
себе забула .медицину.

Потрапила я в чудо
вий колектив. Розумію 

зараз, що саме в такій об
становці може виннішу ги 
любов і повага до професії. 

Що найважча робота — то 
робота з людьми, Катерина 
відчула, як обрали її груп- 
ьомсоргом. Спочатку намага
лася дробині все сама Та 

часто, підбіїодючн підсумки 
дня, згадувала, що не все 
зробила. Відчула: без допо
моги подруг не обійтися, тре
ба навчитися ціанувати свою 
роботу. А тут це виявімося, 
що дехто з дівча і не стали 
на комсомольський облік. З 
цього І почала. Потім нала
годилося і з комсомольськими 
зборами, і з гуртками політ
освіти. пожвавилася культур
но-масова робота.

-- Та чіт не найцінніше на
дбання колективу. — вважає 
Катерина, — дружба і те, то 
в колективі склалася атмосфе
ра, при якій вдалося у кож
ного пробудити свідомість, 
творчу активність.

ЗВИЧАЙНО, не відразу 
все на фермі стало на 

свої місця. І в успіхах дів
чата багато в чому завдя
чують авторі:готові груи- 
комсорга. Адже найпрості
ше — намагатися ні з ким 
не сперечатися, <\тн, так 
бп мовити «’Добрячком». 
Бо ж кому сподобається, 
коли групкомсорг буде за
надто "прискіплива? Хто то
ді поділиться з нею своїми 
турботами? Притаманні їй 
вміння відразу знайти пра
вильне рішення, перекопа
ти у правильності своїх 
міркувань не раз ставали 
Катерині в пагоді. І ніко
ли не була вона безпрігн- 
УНПНО1О.

Якось одна доярка, за

та, робити по- 
комсомольськи.

Іншого разу 
привселюдно до 
корила іншій до
ярці. яка хотіла 
розбавити моло
ко водою. Інші 
змовчали, Кате
рина — не 
ла. Поведінку 
порушників об
говорили на ком
сомольських збо
рах. А невдовзі
віі впевнилися: 
критика допомо
гла. Лінія, яку 
Обрала Катерина 
— боротися за 
зміцнення дисци
пліни не на сло
вах, а на ділі — 
виявилася пра
вильною. Авто
ритет групкомс- 
орга зріс.

lie часто потім Катерина тажка. її намагання — ЗО- 
критикувала своїх подруг. Уцьому пе було потребі.: ІНам.*- СЄрЄДИТІІ ЗУСИЛЛЯ КОМСО-
га.тася, щоб кожен міг поба
чити результати своєї праці, 
якщо зробить справу якнай
краще. У цьому допомогли їй 
Д. Гадюкова, В. Єпишева. 
Є. Новак, Н. Калапгеикова, асі 
одинадцять комсомолок фер
ми. То вони розробили з чек» 
заходи по розгортанню соціа
лістичного змагання, накресли
ли шляхи підвищення продук
тивності праці. Розходженій 
в думках були лише в одному 
— о якій періодичності підби
вати підсумки. Згодились з 
Катериною. Краще — щодня, 
і ще в дівчат о правило: до
ярка. у якої різко іменшують- 
ся надої, звітує про свою ро
боту.

МИНУЛОГО року ком
сомольсько - М О .1 О - 

діжна ферма, де груп- 
комсоргом Катерина 
'Ластова, добилась най
кращих показників у 
колгоспі (у першому пів
річчі). За рік тут надої па

мо.іьшв па виконанні ви
робничих питань — при
носять свої результати. На 
четвертий, визначальний 
рік п’ятирічки ферма взя
ла напружений зустрічний 
план — добитися 3500-кі- 
лограмовнх надоїв. Подо
лати цей рубіж готується 
і Катерина.

Член райкому комсомо
лу, депутат обласної Ради 
депутатів трудящії * Кате
рина Маслова представля
тиме комсомолі«) Кірозо- 
градшинії із XVII з’їзді 
влкем.

Ю. ЛІВАШНИКОВ. 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Колгосп «Перше травня» 
Маловисківського району.

І

^місячник
№1 ОБОРОННО 

масово і *гіпсової ★ 
роботи

Чергова з;.с-річ за редакційним столом приурочува
лась 56-й річниці Збройних Сил СРСР. Ветерани Вели
кої Вітчизняної війни, дтсаафівські активісти, молоді 
воїни, комсомольські працівники разом з журналіста
ми «Молодого комунара» повели розмову про напрямки 
в роботі но військово-патріотичному вихованню молоді, 

підготовку юнаків до служби в армії.

УРОК-HA ВСЕ ЖИТТЯ
І Э" J

Союзу В. О Верхолан«

ВИХОДИШ в життя на повен
1 зріст, Стаєш в заводському це

ху за верстат, виводиш комбайн на 
жнивну ниву, з риштувань новобу
дов задивляєшся на квартали онов
леного міста. Перед тобою пругка 
течія, перед тобою нелегкі кіломет
ри дороги. Але ти сміливо робиш 
крок. Бо ти молодий. І, не думаю
чи про героїчний подвиг, ти йдеш

и» свій постамент. А якщо треба — 
станеш воїном. Як твій батько, як 
старший брат. Бо € в тебе велика 
святість — Вітчизна. І твій найви
щий обов'язок — бути її солдатом.

•—...Ні, ми не мріяла про Золоті 
Зірки, ми вплітали на світанні в бій, 
бо ненавиділи воро»а і любили рід
ну землю, у нас був материнський 
наказ —• перемогти, — це Герой Ра-

дяпського
цев. — Ніхто не хотів умирати. Ва« 
ся Міхалкін не повеонувся на свій 
аеродром, вате виручив друзів, і 9 
небі запалали три хрестаті коршуч 
нн. Я теж забув про рятунок, коли 
кинув бомби на фашистський аероч 
дром і вступив у нерівний бій з гіг* 
лерівськими винищувачами. Он спа* 
лахнув панн з них. потім другий,

(Закінчення на 3-й стор.)
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ЗА ПАРТАМИ —
РОБІТНИЧА ЗМІНА
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Вітчизна

В КІРОВОГРАДІ ВІДБУЛАСЯ ОБЛАСНА НАРАДА 
КОМУНІСТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ 
ПРОФТЕХОСВІТИ ОБЛАСТІ

Щороку тисячі юнаків і 
дівчат із професійно-тех
нічних училищ вливаються 
в ряди робітників. Чимало 
з них стають відмінними 
спеціалістами, активними 
учасниками громадського 
життя.

Але чи всі резерви на
вчання і виховання моло
дих робітників використа
нії Як зробити так, щоб 
у майбутньому кожен 
учень став свідомим ви
сококваліфікованим спе
ціалістом?

Турбота про це стала 
темою ділової, принципо
вої розмови, яку повели 
на своїй нараді комуиісти- 
Педагоги системи проф
техосвіти області. Більше

300 представників зібра? 
лося на ній 17 лютого у 
актовому залі Будинку по
літосвіти. Серед них сек
ретарі міськкомів і райко
мів партії, керівники об
ласних організацій, пред
ставники базових під
приємств, директори проф
техучилищ, їх заступники, 
викладачі, майстри вироб
ничого навчання, вихова
телі.

З доповіддю перед при
сутніми виступив началь
ник обласного управління 
профтехосвіти Д. І. Дузь. 
В роботі наради взяли 
участь секретар обкому 
партії А. І. Погребняк та 
заступник голови облви
конкому Є. М. Чабаненко.

Найбільшою тепловою елек
тростанцією у світі, що пра
цює иа твердому паливі, ста
ла Криворізька ГРЕС-2. З пус
ком останнього, десятого енер
гоблоку потужність електро
станції досягла 3 мільйонів 
кіловат.

Криворізька ГРЕС-2 — го
ловна серед радянських теп
лових енергогігантів дев’ятої 
п'ятирічки.

Витрати палива на кіловат- 
годину за останні два роки 
знизились на ній станції з 
368 грамів до 350,33 грама, що 
дозволило зекономити більше 
400 тисяч тонн палива і виро
бити додатково близько пів
тора мільйона кіловат-годин 
електроенергії.

Створення теплових елек- 
трогігантів з агрегатами по
тужністю 300, 500, 800 тисяч 
кіловат і більше — головний 
напрямок розвитку радянської 
енергетики, зумовлений висо
кою економічністю будівни
цтва і експлуатації ГРЕС.

До кіння дев’ятої п’ятиріч
ки в СРСР вироблятиметься 
за рік 875 мільярдів кіловат- 
годин електроенергії теплови
ми електростанціями.

Н а фото: найбільша теп
лова електростанція світу — 
Криворізька ГРЕС.

Фото М. ТЕРЕЩУКА. 
АПК.

ПРАПОР -
КРАЩОМУ
КОЛЕКТИВУ

■ V ■*

і ^Перехідний Червоний 
прапор Толбухінськсго ок
ружкому ДКСМ Народної 

республіки Болгарії при
суджено комсомольсько- 
5лолсдіжному колективу 
Тракторної бригади кол
госпу імені Ульянооа Уль
яновського району.

СЕМІНАР
КОМСОМОЛЬСЬКИХ

ВАТАЖКІВ

П ять років тому Кіро
воградський обком ЛКСМ 

• України, їолбухінський ок
ружком Димитрівської 
комуністичної Спілки мо- 

; лоді створили міжнарод
ний клуб молодих механі
заторів, членами якого 

І нині вже стали понад сто 
комсомольсько - молодіж
них колективів механіза
торів. Молоді українські і 
болгарські хлібороби зу
стрічаються на засіданнях 
клубу, відвідують передо
ві колективи, запозичують 
один в одного досвід ро
боти. Для колективів, що 
добилися найкращих ре
зультатів у вирощуванні 
сільськогослодарс ь к и х 
культур, встановлено на
городи: перехідний Чер
воний прапор Кіровоград
ського ОК ЛКСМ Украї
ни — кращому болгар
ському колективу, пере
хідний Червоний прапор 

. Толбухінського окружко
му ДКСМ — кращому 
комсомольсько - молодіж
ному колективу Кірово- 
градщини.

Щойно стало відомо, 
що прапор болгарських 
комсомольців присудже
но комсомольсько-моло
діжній тракторній бригаді 
колгоспу імені Ульянова 

і Ульяновського району, 
яку очолює молодий ко- 

Гмуніст, кавалер ордена 
^удового Червоного Пра
пора Анатолій Харкавий. 
Нинішнього року молоді 
хлібороби працюватимуть 
так, щоб лишити почесну 
нагороду у себе. Вони 
Мяли напружений зустріч
ний план і зобов’язалися 
виростити і зібрати з кож
ного гектара по 45 цент
нерів озимої пшениці 

,£з 704 гектарів), 25 — яч
меню (з 278 гектарів), 27— 
,уроса (з 30 гектарів), 16 — 
гЬечки (з 35 гектарів), 
26—соняшнику, 90 — ку
курудзи (з 500 гектарів), 
357 — цукрових буряків 
(з 585 гектарів), 200 — 
картоплі (з 70 гектарів).

ю. МИХАЙЛОМ

ф В Кіровограді відбувся обласний семінар 
секретарів первинних комсомольських організацій 
міських і районних органів внутрішніх справ.

З доповіддю про завдання комсомольських ор
ганізацій по забезпеченню їх авангардної ролі у 
боротьбі із злочинністю, но охороні громадського 
порядку, про суворе дотр.і.йання соціалістичної 
законності і службової дисципліни виступив сек
ретар Кіровоградського обкому’ ЛКСМ України 
А. О. Новицький,

На семінарі виступили заступник начальника 
X ВСІ по кадрах Д. II. Коваль, старший помічник 
прокурора у справах неповнолітніх А. Я. Саенко, 
секретарі комсомольських організація Олексан
дрійського РВВС та Кіровоградського МВВС 
Л. Скічко та О. Кравченко, заступник секретаря 
комсомольської організації Олександрійського 
МВВС І. Петров.

Після закінчення роботи семінару його учасни
ки зустрілися з начальником управління внутріш
ніх справ Кіровоградського облвиконкому, ко
місаром міліції ЛІ. М. Шавшою.

В. РОМАНОВ, 
інструктор відділу політико-внховної роботи 
УВС Кіровоградського облвиконкому.

ДЕВ'ЯТИН РІК ПРАЦЮЄ' ПРОДАВЦЕМ В ІД - 
ДІЛУ РОБІТНИЧОГО ПОСТАЧАННЯ ЗЛВАЛ- 
Л НИЗЬКОГО ГРАФІТОВОГО КОМБІНАТУ ГАП* 
ВОРОИСЬК.ОГО РАЙОНУ СВІТЛАНА ГОЦУ- 
ЛЯК. ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ її НАГОРОДЖЕ
НО ЗНАЧКОМ «ПЕРЕМОЖЕЦЬ СОЦ1АЛ1СПІЧ
НОГО ЗМАГАННЯ 1973 РОКУ».

НА ЗНІМКУ; СВІТЛАНА ГОЦУЛЯК.
Фото В, ЗЕМІІОРІЯ.

димир Деркач, лан
ковий комсомольсько-мо
лодіжної ланки по виро
щуванню кукурудзи кол
госпу імені Калініна Улья
новського району, торік 
навчався у школі передо
вого досвіду, на базі 
тракторної бригади Героя 
Соціалістичної Праці С. О. 
Чорнобая.

Особливе напруження пану
вало в ланці у жнива. Воло
димир Деркач і члени мою 
ланки працювали без зупинок 
і скошували за день до 7—8 
гектарів при нормі 4.5. Ланка 
працювала по-ударіюму, зма- 
іаючись з колективом, очолю
ваним комуністом С. І’уден- 
ком. Хлопці зібрали добрий 
урожай — но 74.4 центнера 
зерна кукурудзи на кожному 
з 105 гектарів. Нині комсо
мольсько-молодіжна лапка 
бореться за 100 центнерів з 
гектара.

Бригадир механізаторів 
Герой Соціалістичної Пра
ці Сергій Олександрович 
Чорнобай словом і осо
бистим прикладом вчить 
молодь любити землю, 
брати від неї усе, що 
можна. У сім'ї Чорнобаїв 
шестеро дітей, чотири си
ни стали механізаторами і 
трудяться у рідному кол
госпі. Старший — Андрій 
працює класним водієм. 
Править усім за приклад. 
У період перевезення 
ранніх зернових,, він, при 
нормі сім рейсів, робив 
дев'ять. Син Іван тракто
ри і комбайни у школі ви
вчив. Гарячої пори не раз 
ставав за шіурвал 
з батьком, а іноді і 
пав його. Уподобав 
фесію батька. Після 
тирічки навчався на 
сах і нині працює механі
затором. Михайло також 
механізатор, зараз він 
служить у лавах Радян
ської Армії. Найменший — 
Дмитро закінчує курси і 
теж стане водієм.
\/ ЦЕНТРІ села Надлак
* Новоорхангельського 

району здіймається вгору 
гранітний обеліск — па
м’ятник героям Жовтне
вої революції, встановле
ний у 1922 році волосним 
комітетом партії. Під час 
німецько - фашистської 
окупації колгоспники схо
вали його, а після визво
лення Кіровоградщини 
від гітлерівських загарб
ників знову встановили, 
обсадили квітами, дере
вами.

У цьому факті відбила
ся невмируща любов ра
дянських людей до своєї 
Батьківщини, її славних 
традицій, глибока повага 
до борців за щастя на
роду.

У колгоспному Палаці куль
тури. а влітку біля пам'ятни
ка, па галяпнні, часто збира
ються молоді колгоспники, 
учні старших класів. Слуха
ють юнаки 1 ЮЦКЦ розповіді

них хліборобів. Героїв Соціа
лістичної Праці — голови кол
госпу Л. Я. ііїліфера, бри
гадира рільничої бригади 
ЛІ. С. Дзюбн, ватажка меха
нізаторів Б. І. Моторного. Ці 
розповіді про минуле і сьою- 
дення западають у гхици, ви
кликають бажання з честю 
продовжувати справу батьків.

Підростають хлопці і дівча
та. прощаються з школою, 
але майже всі лишаються в 
селі. Для них завжди знахо
диться робота до вподоби. 
Тільки останнім часом комсо
мольська організація кол
госпу збільшилась до 150 чо
ловік, а кількість працюючих 
юнаків і дпі«нт сягнула за 
триста.

То — великий загін, під 
силу якому будь які спра
ви. І з тому, що колгосп 
«Зоря комунізму» з року 
в рік долає 50-центнерний 
рубіж — немала заслуга

— Мені доручили ве
терани радгоспу, всі ті, 
хто зміцнював економіку 
господарства, — переда
ти молодим будівникам 
нового життя естафету 
боротьби за комунізм — 
Червоний прапор, з яким 
ми почали будувати рад
госп. Сподіваємось, що, 
одержавши його сьогодні 
з наших рук і рапорт тру
дових перемог старшого 
покоління, ви, комсомоль
ці, понесете знамено пра
ці до нових вершин.

Комсомолець Григорій 
Дехтярьов, схилившись на 
коліно, у суворій тиші ці
лує полотнище, а потім, 
як найдорожчий скарб, як 
святиню, приймає його

ВЗІРЕЦЬ,
ЯКИМ НАСЛІДУВАТИ
• Трудова естафета
Ф Шлях, вкритий славою
Ф Молоді є в кого вчитись

поруч 
засту- 

про- 
деся- 

кур-

молоді, зокрема комсо- 
мельців-механізаторів Во
лодимира Васильєва, Ми
коли Могильського, Васи
ля Лановенка та інших, 
у СВЯТКОВО прибраяо- 
* му клубі радгоспу 

«Червоний землероб» Бо- 
бринецького району про
ходить вечір «Поколін
ня — поколінню». На сце
ні — портрет В. І. Леніна, 
прапори союзних респуб
лік, живі квіти. Біля сто
лу — сніп дорідної коло
систої пшениці. На стінах — 
транспаранти, лозунги, на 
яких виписані слова В. І. 
Леніна, видатних діячів 
Комуністичної партії про 
молодь. У президії поруч 
з ветеранами праці — 
комсомольці.

Директор радгоспу Петро 
Іванович Усенко вітає два по
коління радгоспних трударів. 
Від імені старшого покоління 
виступає Іван Семенович 
Кузьменко. Орденоносець, ве
теран праці. Всього довелося 
бачити на своєму віку. Може 
саме тому так уважно слуха
ють його ті, кому тепер вісім
надцять.

Наш радгосп, — сказав 
він, —• багато років вирощує 
високі врожаї. Ми па ділі до
вели, що ленінський коопера- 
іивннн план — це план, за 
яким у кожну селянську хату 
прийшов достаток, прийшло 
щастя.

Іван Семенович дивиться а 
зал, якусь мить затримує по
гляд на тих рядах, де сидять 
юнаки і дівчата, зважу« щось 
нажднпе-вджливе. Потім про
довжує;

ерганіза-комсомольська 
ція.

— Дорогі 
ки! — лунає у 
Ми дивимось 
золясті руки і ясно уявля
ємо всю ту велику працю, 
яку ви віддали в імя на
шого блага, яку ви вклали 
у господарство. І за це 
вам наш низький уклін...

Тематичні вечори <.Поколін
ня — поколінню» — хороша 
дійова форма виховання мо- 
Л°гг Регулярно проводять 
в 1аиворонському, Ульянов
ському, Олександрійському та 
інших районах, в містах — 
Кіровограді, Олександрії, Зна- 
м янці.

Нашій молоді є в кого 
повчитись. За взірець їй — 
старше покоління, яке ви
борювало Радянську вла- 
ДУі організовувало перші 
колгоспи, на смерть стоя
ло у двобої з фашизмом, 
вибудовувало зруйнова
не війною народне госпо
дарство. Про життя бать
ків, дідів, їх трудові й бо
йові подвиги повинні зна
ти кожен юнак і дівчина.

цьому — одна з важли
вих ділянок виховної ро
боти комітетів комсо
молу.

наші бать- 
відповідь. — 
на ваші мо-

П МАРЧЕНКО, 
заступник голови ко
місії по роботі серед 
молоді обласної ра
ди профспілок, член 
Товариства «Знання»,
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ТО В ТЕПЛО, ТО В ХОЛОД...
(Закінчення).

бується про її регулярний 
завіз ані голова 
А. Русановський, 
лова місцевого 
А. Трибуцький.

Чекаємо, що 
завезуть до 23 лютого, бо 
на свято, як бачите, опа
люють. А наступного теж 
не довго чекати — 8 бе
резня, менше аніж через 
два тижні! Цими мірку
ваннями, мабуть, і керую
ться господарі Будинку 
культури.

Л. ПОЛІЩУК.

сільради 
ані го- 
колгоспу

солярку

А.ЦІ слова не з прогнозу 
погоди. Мова йде про Жу- 
равлинський сільський 
Будинок культури. Судіть 
самі: на Жовтневі свята 
його опалювали... три дні, 
другий опалювальний се
зон розпочався аж перед 
Новим роком. Зараз пе
рерва — з 26 січня знову 
не опалюється. Репетиції 
вести важко. Не «крутя
ться» кінофільми, а в біб
ліотеці замерзло чорни
ло. Кажуть, немає соляр
ки для котельні. Не тур-

Від редакції: Якщо наші постійні читачі були 
уважними, то вони помітили, що про Журавлинський 
сільський Будинок культури «Молодий комунар» вжє» 
писав. 20 жовтня 1973 року, в номері 125 було вмі
щено замітку «На кого б ще кивнути?», в якій 
йшлось саме про холоднечу в цьому закладі культу
ри. Але товариші з виконкому Журавлинської сіль
ської Ради та з правління колгоспу імені Мічуріна 
не зовсім уважні читачі, бо на той гострий сигнал 
вони не прореагували.

Л Мабуть, вони не читають газет, не дивляться і кі
нофільмів. Замітка «На кого б ще кивнути?» мала 
такий кінець: «Ці розмови, очевидно, закінчаться аж 
тоді, коли товариші сільради та з правління кол
госпу імені Мічуріна самі добряче промерзнуть, коли 
прийдуть подивитись чергову кінокартину». Але наві
що ходити в кіно? Гам холодно...

ДОПОМОГА НЕ ЗАБАРИЛАСЯ
Поїзд мчав із Москви. 

Пасажири вже перезна
йомились між собою, роз
повідали про свої справи, 
ділилися враженнями від 
визначних місць столиці, 
багато чого могли б вира
зити і учні Кіровоградсь
кого технікуму радянської 
торгівлі, які поверталися 
з екскурсії додому.

Але настрій у хлопців і 
дівчат був стривоженим. 
У дорозі важко захворіла 
їх подруга Оля П. До 
найближчої станції лиша
лося ще чимало часу,

дівчині потрібна була не
гайна допомога.

І тут у боротьбу за жит
тя Олі вступили третьо
курсниці Кіровоградсько
го медичного училища 
Оля Мотрич та Світлана 
Хулак. Вони надали їй не
гайну медичну допомогу, 

Зараз Оля одужала. По
чуває себе добре і згадує 
добрим словом своїх ря
тівниць.

м. лисиця, 
завідуючий навчаль
ною частиною Кірово
градського технікуму 
радянської торгівлі.

І в моє обличчя било полум'я, до 
землі залишались лічені метри. Тре
ба посадити літак!.. А ті, їхні, вже 
не полетять на Москву. Згадав тіль
ки слова капітана Маміна, який по
силав нас на завдання: «Я вірю 
вашій мужності, хлопці!».

Такими були наші батьки. Прості 
і суворі, гнівні і горді — перед во
рогом. Щоб була ніжність і любов 
матері. Щоб були щасливими ми, 
їх сини...

1 ГРАПОРЩИК А. Лисонко знайо- 
■* -І мить нас з відмінниками бойо
вої і політичної підготовки Анато
лієм Даниловим та Петром Доцен- 
ком:

— Вони -спортсмени, класні спе
ціалісти. Петро, наприклад. — пер
шорозрядник, очолює комсомольську 
організацію підрозділу, який вивів 
у число передових. Стати відмінни
ми воїнами допомогли їм фіз
культурні і дтсаафівські активісти. 
1 таких як Доценко та Данилов у 
нас багато. В дні місячника обо- 
роачо-масової роботи вони виступа
ють перед юнаками і дівчатами у 
школах .міста, в цехах заводу «Чер
вона зірка». Ми йдемо на уроки 
мужності, на вечори бойової слави. 
А ЯК ТИ готуєшся стати воїном?

Хто твої наставники, чого ти 
вже досяг?

Учасник зустрічі за редакційним 
столом, учень Кіровоградської СШ 
№ 4 В. Ріщенко відповів коротко:

— Для воїна володіти вміло 
зброєю — головне. І я вже навчив
ся трохи стріляти, стаз чемпіоном 
міста серед школярів, виконав роз
рядний норматив. В тир ходжу 
дватри рази на тиждень.

На черзі в нього — залік з фізич
ної І ВІЙСЬКОВО-ТОХНІЧНОЇ підготовки.

Заступник голови обкому ДТСААФ 
Д. Заат:

— ...Майбутні воїни вчаться у ве- 
терахів. Нині, коли йде місячник 
оборонно-масової роботи, в первин
них організаціях оборонного това
риства влаштовується чимало ціка
вих заходів — поєдинки з військо
во-технічних видів спорту, походя 
«Шляхами слави батьків», зустрічі 
з героями-земляками. Комсомольці

Бобріїнця, наприклад, взяли участь 
в змаганнях па приз Василя Нори
ка, школярі Олександрівни відвіда
ли музей Корсунь-ІІІевченківської 
битви. В Кіровограді проведено се
ред допризовників змагання по зи
мовому триборсіву, в яких взяло 
участь близько ста юнаків. Більше 
80 з них виконали нормативи комп- О. Березан:

— То знову ж причина неполадок 
у відсутності хороших спортивних 
баз. Ніде складати нормативи з 
плавання, мало тирів. Жодне під
приємство міста не стало ініціаго-,’ 
ром будівництва споргивно-техніч- 
них споруд. Якби були виділені ма
теріали, механізми, разом з комсо
мольськими організаціями ми б ор
ганізували ударні молодіжні загони 
і під час суботннків побудували 
для себе манданчикн, вогневі рубе
жі, плавальні басейни.

Полковник у відставці В. П. Повій« 
чук, слухаючи цю розмову, заува
жив про пошуки нових цікавих 
форм військово-патріотичної робо
ти. Добре слово він сказав про 
воїнів-ветеранів обласного центру, 
які до 30-річчя визволення Кіро- 
воградщини від німецько-фашист
ських загаобників підготували цикл 
лекцій, записали свої спогади про 
визвольні бої за місто. На рахунку 
членів військово-наукового това
риства, яке очолює 8. П. Повійчук, 
за п ять місяців більше тисячі ви
ступів перед молоддю. В дні місяч
ника оборонно-масової роботи чле
ни секції військово-патріотичного 
виховання організували демонстру
вання кінофільмів для допризовни
ків. «Служу Країні Рад», «Команди
ри Збройних Сил СРСР», «Я буду 
Вітчизні служити», «Подвиги не ста
ріють» — це лише окремі з кіно
стрічок, які переглянуто юними кі- 
ровоградцями перед 56-ю річни
цею Збройних Сил СРСР.

А побажання? .- :
Ветерани: . 1
— Хай мужності молодь вчиться 

у старших. На все життя той урок.
Отож будемо схожими на бать- 

ківі..

успішно йде підготовка в колекти
вах фізкультури олійжиркомбінату, 
в СШ № 5. Тут велику увагу приді
ляють пропаганді фізкультури і 
спорту серед молоді.

А якщо ми згадуємо про недолік 
ки в підготовці значківців?

Голова міського спорткомітету

лексу ГПО.
А що заважає поліпшенню обо- 

ронно-масозої роботи?
Інструктор обкому ДТСААФ 

В. Машук:
— В області повільно будують 

стрілецькі тири, в первинних орга
нізаціях ніде зберігати зброю, не
має кваліфікованих кадрів, які б 
могли підготувати молодь до зма
гань з військово-технічних ВИДІВ 
спорту. Критиці піддано працівни
ків Добровеличківського району. 
Тут причина низького рівня робо
ти — безвідповідальність місцевих 
дтсаафівців, відсутність контактів з 
ко мсо м ол ьськи мн о рга н і з а ці я .м и.

— А в нас все вирішується спіль
но, — продовжив розмову секретар 
комітету комсомолу заводу радіо- 
виробів В. Калина. —- Провели по
хід по місцях визвольних боїв за 
Кіровогра і — разом з дтсаафівця- 
м.ч. Приймаємо заліки і фізичної та 
військово-технічної підготовки — 
разом з фізкультурними активіста 
МИ. Теп.'р всі комсомольці взяли в 
свої рухи справу будівництва спор
тивних споруд. Бо через їх відсут
ність ми її не можемо здійснити 
свої накреслення. А до 50-річчя 
присвоєння комсомолу імені В. І. 
Леніна ми будемо з8ітувагн про ге, 

комплексу?Гк склали нормативи 
ГПО.
ЛЛТЖЕ, про значківців 

-ід оми а на зустрічі
ГПО. Як ло- 

а редакції 
голова міської комісії по впровад
женню комплексу Герой Радян
ського Союзу М. Ю. Єрещенко, їх 
в Кіровограді вже біпьше 14 тисяч, 
40 іисяч юнаків та дівчат продов
жують складати нормативи. До пер
шості країни з багатоборства ГПО 
на призи «Комсомольской правды»
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ВИШІ І-
В1ННИ -

Брежнєв відомий на 
кулі як один з ііаїг

ГІОЛІ ПІЧНИХ діячів 
як визнаний борець

ВЕЛИКИМ ПОПИТОМ 
КОРИСТУЮТЬСЯ ЧОЛОВІ
ЧІ СОРОЧКИ, 
БЛУЗИ, СУКИ І. 
ські РУШНИКИ. 
ТІ МАЙСТРАМИ
ЦЬКОЇ ФАБРИКИ ХУДОЖ 
ІИХ ВИРОБІВ. БАГАТО 
РОБІТ ПОДОЛЯНОК ДІ
СТАЛИ ВИСОКУ ОЦІНКУ 
ПА ВИСТАВКАХ,

«ПРО ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ КПРС 
І РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ»

НА ФОТО: ПЕРЕДОВІ
ВИШИВАЛЬНИЦІ 
сомолки 
ЛИШ II НА 
АНГЕЛ ІН А 
ВОНИ
ПРОДУКЦІЮ 
ВІДМІННОЇ якості.

ком
МАРІЯ ПАВ- 
(ЛІВОРУЧ) І 

КОВАЛЬЧУК,
виготовляють 

ТІЛЬКИ

Фото Ю. КОПИТА.

(Фотохроніка РАТАУ).

дається нон- 
найважливі- 
напряму зов 

діяльності 
за змініїсп- 
систе.ми со-

«Про зовнішню політику 
КПРС і Радянської держави»— 
так називається збірник статей і 
промов Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. 1. Брежнєва, ви
пущений болгарською мовою ви
давництвом БКГІ.

У книзі Л. 1. Брежнєва, гово
риться в передмові, 
на характеристика 
шого стратегічного 
нішньополітичної 
КПРС — боротьби 
ня позицій світової

-ціадізму, .за розвиток всебічних 
братерських зв’язків, дружби і 
співробітництва між країнами 
соціалістичної співдружності. 
Важливе місце приділено безус
танним зусиллям КПРС по зміц
ненню єдності міжнародного ко
му ніс гічного і робітничого руху, 

революційних, демократич
них і миролюбних сил, по згур
туванню світового, антиімперіа
лістичного фронту.

Генеральний секретар
КПРС проводить велику і різно
манітну роботу в галузі міжна
родних відносин, значні його 
особисті заслуги в' розробці і 
здійсненні зовнішньополітичного 
курсу КПРС і Радянської дер 
жавп. Л. І.
всій земній 

видатніших 
сучасності, 
за мир і дружбу між народами, 

за пом’якшення міжнародного 
політичного клімату.

Збірник статей і промов Л. І. 
Брежнєва характеризується в 
передмові як видатний твір су
часної марксистсько • ленінської 
теоретичної думки, яка творчо 
розвиває і збагачує принципові 
положення теорії і практики ле
нінської політики КПРС і Ра
дянської держави.

ІЗ
І

у БРУДНОМУ аптирадянському хорі
, ганебну роль відіграють закляті во

роги нашого народу — українські бур
жуазні націоналісти, ці підлі зрадники 
Батьківщини, відщепенці, котрих, як 
пил, розвіяв по світу вітер історії.

Одну із страшних сторінок їх підступ
ної діяльності розкриває новий докумен
тальний, гостро публіцистичний фільм 
київських кінематографів «Убивця відо
мий».

В обласній газеті «Волинська правда» кіль
ка років тому з'явився матеріал про людяну, 
яка обікрала самого себе. Цей запроданець 
іиокуспвся на солодкі обіцянки оунівців. Він 
ноюма проти свого народу, а спокутувати ви
ну не наважився.

Стаття зацікавила- працівника республікан
ської газети «Правда Украины» В. Кузнецова 
і він написав сценарій кінокартини «Убнвіїя 
відомий», постановку якої здійснив режисер 
Л. Удовенко.

одній із зустрічей з журналістами 
режисер розповів:

*Гема каР™нн дуже складна її ак
туальна. Буржуазні націоналісти — 
зіроя, котру реакція завжди використо
вувала проти трудящих, — в наші дні 
на.іуває особливо витончених форм. Як

ПРОКЛЯТІ
хамелеон, вони постійно змінюють своє 
забарвлення і, як стоголова гідра, де
монструють незвичайну живучість. Ук
раїнські буржуазні націоналісти завжди 
були зброєю антикомунізму. Ми вирі
шили своїм фільмом розповісти, хто ж 
вони, ці запроданці.

У картині нічого немає надуманого, 
все взято із життя. Важко було вору
шити в серцях людей спогади про 
страшне лихоліття. Але хго ж інший 
зміг би так схвильовано й достовірно 
розповісти правду, як не очевидці? Во
ни ж самі все пережили.

...Стояла у ceil криниця. У її джерельній 
воді купали немовлят. Але під час війни в фа
шизмом бандерівські кати покидали туди 
вбитих і поранених. Відтоді ніхто не брав tvt 
воду. До криниці ведуть три стежини. Ними 
ходили члени трьох сімей. Як по-різному 
склались їх долі...

У 1914 році в селі ке стало .Грііця Ку- 
. лі. Він.ховався у сараї. І все навколиш

нє двадцять сім років Куля бачив тіль«

НАРОДОМ
ки крізь щілину. Страшна кара самому 
собі І і

А ось кінокадри знайомлять нас із старою 
жінкою. Вона пся п чорному. І траур цей на- 
запжди. У криницю кляті бандити вкинули її 
двадцятирічну доньку Катрю, яка чекала ди
тину. Багато років шукає Ганна Зайчук 
вбивцю. Вона була не на одному судовому 
процесі, переглянула не. одшк десяток знімків. 
І все не той... Бонн вбивали й катували ти
сячі Інших. Глядачі почули всього кілька роз
повідей тих, хто, у буквальному смислі слова, 
повернулись з того світу Хіба не проходить 
морсі по шкірі, коли слухаєш такі слова:

— Мою праву ноту прибили цвяхом до під
логи, а потім відірвали її. Чоловіка вбили, 
браті повісили. За віщо? — запитує жінка з 
болем. — За віщо пролито стільки певнішої 
крові?

А потім нові кадри: спалені сели, ши
бениці. фашистські табори.

Хто ж вони такі, українські буржуаз
ні націоналісти? Фільм відповідає на 
це документальними кадрами. Лаконіч
но, але переконливо вони засвідчують, 
як найманці імперіалізму пройшли га
небний Шлях зрадництва і полі пічних

авантюр, спрямованих проти трудящих 
України. Йдеться про роки Великої 
Жовтневої соціалістичної ------------- --
громадянської і 
воєн.

А осі. представник 
воду з криниці. Д.ія 
криниця, кожне село 
у 1941 році пішов їх захищати, як солдат Ра- % 
дянської Армії. Бився з фашистами до кінця, 
розписався па рейхстазі: «Іван».

Наприкінці фільму бачимо його у Сталінгра- 
ді. Не можна спокійно днсіпися, як колишній 
воїн біля пам’ятника шукав прізвища загиб
лих бойових побратимів. Режисер розповідав, 
що Чубарко забув тоді, що його п ці хвилини 
знімає кінокамера.

Викликає ненависть і презирство представ
ник тих. хто й нині мріє про реставрацію на 
Україні експлуататорського ладу. Огидно слу
хати з його уст нісенітниці. Адже життя по 
раз підтверджувало, що за такими «патріотич
ними» Ідеалами націоналістів — брудні, ко
рисливі розрахунки запродєчців, які всіляко 
підтримують Імперіалістичні акції проти про
гресивних сил світу.

■Повз картнна-документальна, але кі- 
номитці вдало використали в пій чима
ло художніх засобів. Це стосується і’т 
композиційної побудови стрічки її СИМ
ВОЛІКИ. „Д..т, ІЛЬ’ІЕІІКО.

Великої 
революції, 

Великої Вітчизняної

третьої сім'ї, яка брала 
Івана Чубарка кожна 
І місто — його рідне. Він



4 стор. „.МОЛОДИЙ КОМУНАР" — ,v.Z лютого .1974 року
«aasr».

О ДІЙМАЮЧИ сніговий 
пил, «тридцятьчетвір- 

- ка» поспішала на захід. За
лишились позаду польські 
міста Сохачів, Кутно, а ще 
через день місто з гостро
верхими костьолами ■— 
Коло... Танк рухався без
перервно, об’їжджаючи 
війська. Не весело розві
дувальній машині перебу
вати в тилу своїх військ. 
Хоч Тайгіних і одержав 
розпорядження, як діяти 
в такому випадку, хоч це 
й було передбачене, але 
ніхто не думав, що стане
ться так швидко. Війська 
рухались, випереджаючи 
сміливі плани.

За містом Коло повер
нули на північний захід, га 
Петрикув-Куявське, Під гу. 
самиці лягали нові кіло
метри, швидко ховались 
за горизонтом 
міста, звільнена 

с.елище и 
польське

Початок

земля. Засинали десь опів
ночі, приставши до яхої- 
небудь колони. Тут же за
правляли двигуни пали
вом. Траплялось, їли і зря
че.

Нарешті, попереду почу
лись вибухи гармат і пост
ріли з танків. Місто Іноз- 
рОЦЛаВ, яке НІМЦІ ВСТИГЛИ 
перейменувати по-своєму 
—Хоензальца. Танкові ба
тальйони підходили з пів
денного заходу і півден
ного сходу. Чутно було, 
як їхній дружній стрільбі 
відповідають розрізнені 
постріли «Пантер» і «Тиг
рів». А потім усе раптом 
замовкло. Піднімались вго
ру чорні шлейфи диму: 
горіли німецькі танни, па
лали автомобілі.

Тань зупинився на круглій 
ПЛОЩІ. Було зовсім тихо. Ве
чірнє сонне, виглянувши із-за 
хмар, заграло па уцілілих нік- 
вах і масиви»т далрних руч
ках. Тайгіних риліз на корму. 
Це було перше за всю війну 
МІСТО, яке він, колишній сту
дент архітектурного факуль
тету Новосибірського будівель
ного інституту, побачив май
же уцілілим. Тут гітлерівцям 
не було часу руйнувати; не 
встигали відбиватись.

— Як, брат, прекрасно 
вписуються будівлі в ланд
шафт, — сказав він, від
верто любуючись. — Ди
віться. Чудово забудоване 
місто.

— Все у них, гадів, з 
чужої крові, — сердито 
відповів Кравченко. —

Скільки людей загубили, 
щоб забудувати собі оці 
берлоги. Правда, Едикуї

Книсю взагалі не до ба
лачок. Оглянувши будин
ки, він зразу ж сів біля 
своєї гармати: «Прендко! 
Швидше вперед! Бо гер
ман вшістно спаде!»

На що б Гін не дивився, ба
чились йому руїни Варшави. 
І, виїхавши ьа Іновроилав. 

прямуючи на Бкдгоіц, не забу
вав про неї. Як Кравченко — 
Кіровоград, Тайгіних — Ста- 
лінград, де вперше зустрівся 
з війною. А Зериов згадай 
свою Утрсньку: ночі будні».н 
під ялинами; на стовбурах 
грають сонячні зблиски, зуб
часті тємнозелені верхів'я ся
гають до неба. А за селом — 
золоте жито. То було ще коли 
допомагав батькові, який во- 

днн трактора. А нещодавно 
одержав звістку під земляків: 
важко н Утреиці. Зерно для 
посіву дасть держава, але де 
взяти сівалки? Знову «ручну, 
до десятого коту, як колись, 
до колективізації. Кравченко, 
Кравченко, холи ти вже по- 
исриешся на свою «Червону 
зірку»? Як потрібні івоТ сі
валки І УтрениІ. І полям під 
Сталинградом та Варшавою,

Команда сСтій!» прозву
чала у головних телафо-

шоломофонів об

командирський 
якого виліз і ско-

танкіс- 
і із-за 
підво- 

догори

нах одночасно і так рапто
во, що всі вони вдарились 
лобови/ли гумовими вали
ками 
броню. У ту ж мить від
крився 
люк, з 
чив на сніг лейтенант Гай- 
гіних, за ним — Кнись, зо 
Книсем — Зернов... На до
розі — багато людей: чо
ловіки в капелюхах і висо
ких кепках з навушниками, 
жінки у хутряних шапках і 
хустках. При появі 
тів розступились 
людей побачились 
ди. Під задраними 
дишлами бились на землі 
дві коняки. Заплутавшись 
у збруї, намагався підня
тись з передніх колін зу
стрічний битюг. Якась жін
ка несамовито кликала на 
допомогу. Зернов вирвав 
у когось довгий батіг І ки
нувся між коней. Кілька 
разів ударив одного, дру
гого, і розтягнувши збрую, 
вивільнив жінку. А Кнись 
уже поспішав з аптечкою. 
Перев’язку пораненій зро

били удвох з лейтенантом. 
Зерноіз поставив коней на 
місця і віддав батіг.

Лише тепер, в тиші, почули/^'' 
то фронт близько: приглушс» 
но гуркотіла артилерія. Тип- 
кісги стали придивлятись до 
двох зустрічних таборів. Літрі 
мужчини, жінки різного віку, 
діти... На возах — домашні 
печі. Червоні перини, ватяні 

ковдри, ящики, вузли. Біжеи- • 
ці. Під поглядами військових 
вони втупились у землю. Діти 
перегукувались: Ганс, ком!
Марта, данк діє...»

— Німці! — скрикнув Крав
ченко. — Гітлерівці проаляїі! 
Остовпіли Тайгіних, Кнись І 
ЗсрІІОВ. Німці у їх розумінні 
були лише у ВІЙСЬКОВІЙ формі, 
Із зброєю в руках. Автомат, 
граната, фауст-оагрон... І 
Хрести, і свастика. А іуг зви
чайні собі люди, я говорять 
тісто ж ненависною мовою.

Кравченко сердито гук
нув:

— По місцях!
I потім, крізь гудіння 

мотора, що довго чулося, 
як він лається:

— Фашисти кляті... ГадиІ
Кнись додав: «Нація під

лих вбивць!»
Зернов думав, що, мож- *- 

пиво, 
да...

десь ;тут І його Лі
;■» >ц

(Далі буде).

л._

ПРОГРАМА. ЮйЯ 
громадянин». (КЬ

пятниад II

смвогтш

р) Наша адрееа і теле

(М). 
(М).

«МОЛОДО« КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обьоуо 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

ху-
11.20 
н.зо

К1РО- і
СПОРТ.»

ЯК.И?С ' 
ПИКОВі і 
-■ Рік :!

ОЕ< !

Газега виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«Сурмач». 
«Шляхами бойової 

(Днілропстроасьнї/ 
лепізійний докуме’і?

ВЕСНЯНИХ БАРВф ВИПОВНИЛОСЯ 85 РОКІВ З ДНЯНАРОДЖЕННЯ Л. М. РЕВУЦЬКОГО
«Ой, сусідко, сусідко, сусідко, позич мені решітко, 

решітко...» — барвиста мелодія підхоплює, мов на 
крилах, кличе у танок. А чи знаєте ви автора цієї, як 
і багатьох веселих і сумних, швидких та повільних 
пісень? Lie— Левко Михайлович Ревуїіькпй, відомий 
український радянський композитор. Разом з Б. Ля- 
тошииськ.им він став родоначальником українського 
радспмфогйзму. Під його творчим впливом 
виховувалась плеяда талановитих композиторів. 
А. Філіпснко, Г. Мгйборода, В Киреяке, А. Коломі- 
єиь. Г. Жуковський поо.іовжуюгь його градиції.

Народився Л. М Резуцькпіі 1889 року в селі Ір- 
жавіїі (зараз це Іинякськиїї район Чернігівської об
ласті! вчився у приватній музичній школі, потім — у 
музично-драматичній школі М Лнсеика. Свої перші 
твори почав пнеат і у студентські роки, назнаючись 
одночасно у Київському університеті та на фортепіан
ному •з:дділе:-ш Київського музичного училища. 
Вальси, прелюдії для фортепіано і перші великі тво
ри — соната ci-мінор та І й концерт для фортепіано 
з оркестром. Музика все повніше входить у життя 
іондка. полонить ного душу, особливо народні лісні 
— скільки почуття, скільки ліризму V їх повільному 
пліін: у сумовиті’’: або веселій мелодії!

ІЦе з диглнстні прислухався малий Левко до аа- 
сии::в е.ІЯ’!. дз г.іее’.іь дідів про героїчне минуле на
роду Все не пізніше вплелось у його творче натхнен
ня, заспівало своїми голосами у збірках пісень, кан
таті поемі «Хустина», у симфоніях, концертах, сим
фонічній поем! «Ода ліспі». А скільки народних пі
сень отримало нове звуїаши» піл пером талановито
го композитора? Для дітей — це відомі з дитин- 
ствз «Дябн диби . «Котнку-сіренький» та інші пісні. 
Сам Левко Михайлович так писав про свою пращо: 
«У своїй творчій діяльності я приділяв багато пасу і 
сал обробці народних пісень — українські» і пісень 
інших народів СРСР, що значно збагатило мою му 
зпчну мову».

І справді, вже перші обробки найбільш досконалих 
народних тзорів, яскраво оригінальні, з єдиною ком- 
псзяц’-. ю. показали, що талант самобутній, Повий 
характер обробок не означзе, проте, відриву від кла
сичної спадщини (традиції Лисенка найбільше від
чутні в обробках побутових та історичних пісень).

Праця композитора знайшла своїх послідовників І 
шанувальників. Член Спілки композиторів України 
(а в 1945—1948 пр. її голова). Ревуцькші був удосто
єний Державної премії СРСР (1941 рік), нагородже
ний двома орденами Ленща то іншими ооленамн і 
медалями, зараз продовжує, свою плідну твор
чість і виховання МОЛОДОГО "-л. >Я

ДО УВАГИ СЛУХАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ 
ГРОМАДСЬКИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ

Перші заняття університету відбудуться в п’ятницю, 22 лю 
того, о (5 годині в прииіщеиаі кабінету комсомольської ро
боти ОК ЛКСМУ.

316050. ГСП, Кірокогрйд-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2’46-87.

БК 04130.

ПЕРЕМОГЛИ 
КОМАНДИ 
КИЄВА
І ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ТЕРНОПІЛЬ. Розиграш 
кубка України з бадмін
тону, я якому взяло 
участь 8 колективів, за
вершився перемогою 
чоловічої команди Киє
ва і жіночої команди 
Дніпропетровська.

К1РОВОГРАДЦІ—
СЕРЕД ПРИЗЕРІВ

Представники багатьох міст України, 
ггснад 200, протягом трьох днів брали 
Всесоюзному традиційному турнірі з

Матч

важкоатлетами
ЗАПОРІЖЖЯ: Міжна

родна товариська зуст
річ штангістів Запоріж
жя і фінського міста-по- 
братима Лахті, що від
булася 18 лютого, закін
чилася перемогою гос
подарів помосту.

Поєдинки друзіо-спорт- 
сменів проходили в се
ми вагових категоріях. 
Запоріжці виставили дві 
дружини важкоатлетів 
— збірну міста і коман
ду спортивного клубу 
зааоду «Днілроспец- 
сталь». Перша з них пе
ремогла фінських штан
гістів з рахунком З : 2, 
друга —

(РАТАУ).

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 
Кольоровс телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Ковіїни. (М). 9.30 — Для шко
лярів. «Натаождп рідна». 
(М). 9.50 — Кольорове теле
бачення. Концерт. (М). 10.10
— Кольорове телебачення. 
«Тишко». Телевізійний ху
дожній фільм. (М). 11.20 —
Телевісті. (К). 11.35 - Д. Мед- 
вёденко. «Канат альпіністів». 
Телевистава. (К). 13.35 — Му
зичний фільм «Ми старає
мось». (К). 14.05 — «Трудовий 
переклик». (К). 18.10 —
«Шляхам» бойової слави». 
(Льоіе). 17.00 — Концерт ду
хового оркестру, (Харків).

а їх було 
участь у 
класичної 

боротьби на" пріїз’відомого російського борця Іва
на Михайловича Заїкіна, який проходив у Клині* 
нівському спортивному залі ДСТ «Трудові резер
ви». У цих відповідальних змаганнях брали 
участь і кіровоградці. Успішним був виступ кан
дидата у майстри спорту Миколи Бондаря. В дру
гій середній вазі він здобув п’ять перемог. А в фі
налі його переміг молдавський майстер спорту 
Василь Насипаев. Бондар став другим призером 
змагань. - і

В. ШАБАЛІН.
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ГАНДБОЛІСТИ 
ВОГРАДЄІЯСОГО 
КЛУБУ «ЗІРКА», 
ТРЕНУЄ М С. 
ВЖЕ НЕ ПЕРШИЙ 
серед Призерів .
ЛАСНИХ ТА РЕСПУБЛІК і 
КАМСЬКИХ' 'ЗМАГАНЬ. А .( 
НЕЩОДАВНО ВОНИ ВИ-' і 
ГРАЛИ КУБОК ПРЛБЛ.'ІЇ : 
ТИКИ. і

НА ЗНІМКУ: ГІДЕ ЧЕР- І 
ГОВЕ ТРЕИУВАН.Ч;'..

17.40 — «За врожайне .іпо». 
(Херсон). 18.00 — «День за 
дмем». (Кіровоград). (8.15 — 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Мв за сонечком Ідем, 
(дсм*. (М). 18.30 — Конверт.
(М). 19.00 — Кольорове теле
бачення. «Грає окремий зраз
ковий оркестр Міністерства 
оборони СРСР». (М). 19.40 — 
Художній фільм «Зиморо
док». (ЛІ). 91.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Теат
ральні зустрічі», (М). 22.50 — 
Кольорове телебачення. «Арт- 
лото». (ЛІ). 23.50 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Рамноза гімнастика. (М). 0.20
— Повним. (М). 9.30 — Для 
школярів. «Назавжди рідна»■ 
(М). 9.50 — Кольорове теле
бачення. Концерт. (М). 10.10
— Кольорове телебачення. 
«Тишко». Телевізійний 
дожній фільм.
— Кінонарис. , ,
— Художній фільм «Снігу
ронька». (Кіровоград), 15.00 — 
Програма телевізійних доку
ментальних фільмів. (М). 
16.00 — «Для вас, батььн». 
(М). 16.30 — «Зміцнювати
дисципліну праці». (М). 16.40

- «У світі книг». (М). 17.10 
Кольорове телебачення. Д 
школярів. «Зустріч юнкорів 
телестудії «Орля» з Героем 
Радянського Союзу генералом 
армії І. І. Федіопипським. 
(М). 18.60 — До Дня Радян
ської Армії і Військово-Мор
ського Флоту. Концерт. (К). 
18.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Олівсц>,-мн- 
лювець». (К). 19.00 — Програ
ма «Вісті». (К). 10.20 — До 
Лин Радянської Армії І Вій
ськово-Морського Флоту. «Си
нам». (Донецьк). 19.50 —Ко
льоропе телебачення. «Паліт
ра». (К). 20.20 — «Телевізій
на школа механізатора». (К). 
20.50 — «На добраніч, дії»!» 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм 
«І був вечір, і був рапок». 
(К). 22.55 — Вечірні нови
ни. (Ю
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тпарин». (АІ), 18.00 — Иозн» 
ни. (М). 18-15 - Кольороас т«. 
лебачеїшя. Програма муль.К 
фільмів. (М). 18.45 — Кольє? 
рове телебачення. Євроба'іей* 
ня. Чемпіонат світу в лпжіфд 
го спорту. (Передача о 
ції). 19.20 — Концерт ВОк'елф’ 
но-інструментальпою 
бяіо «Ореро». (Тбілісі),
— Кольорове телебачення. »??
лсвізійний театр мініатюр «І;; 
стільців». (М). 21.00 — Про“ 
грама «Час». (М). 21.30 *3
«Святковий вечір в Оетаніц* 
но». (М). 23.15 — СпоріИВ1І8 
програма. (М). 2.3.50 -• Нові** 
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 1МЛ
— «Я — громадянин». (Кг*
10.35 — Для дітей. ХухожрЦ 
фільм «Діїи капітана і'рииГ 
та». (К). 12.00 - «НаоднпиІ Ч 
книгою». (К). 13.00 — Дл»

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул, Глінки, 2.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 
Кольоропе телебачення. 

Гімнастика для всіх. (М). 9.21)
- Новини, (М). 9.30 — «Пое
зія». (М). 0.50 — «Пісня да
лека і близька». (М). 10.30 -- 
«Служу Радянському Сою- 
яуі» (М). 11.30 — «Людина,
Земля, Всесвіт». (М). 12.00 — 
«Майстри мистецтв — воїнам 
Радянської Армії». (М). Н.ЗО
— Телефільм. (К). 15.25 —
«Екран переможців змаган
ня». (Кіровогоад иа Республі
канське телебачення). 16.15 — 
«Здоров’я». /М). 10.45 — Ко
льорове телебачення. «У світі

школярів. 
14.00 - 
слави». • .... г___ г
14.30 — Телевізійний докуме’ї? 
тальннії фільм «Морська 
хота». (М). 15.00 - КольорО* 
ве телебпчСпвя. «Більше «о? 
роших товарів». (М). 15.30# 
«Музика — сьогодні».
16.15 — «Кросворд». Музичмо* 
розважальна програма. (Д0’ 
неньк). 17.39 — «Школа пере* 
дового досвіду». (К). 18.00 
Концерт. (Запоріжжя). ЮМ* 1

Продовження.
в галетах за 7, 9, 12, 14. 16
і 19 лютого.

— Інфоомаиійна програмо 
«Вісті». (К). 19.30 - «ВІт-іяу 
ин віддані спіш». (К). 20.1ЙГА* 
*Иа добраніч, дітні» О;’- 
21.00 — Програма «Час». (Лу
зі.ЗО — Художній фільм *Ь*? 
лада про солдата». (К). 22.55
— Вечірні новини. (К).

За редактора Б. «УМАНСЬКИЙ.
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