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В ОБКОМ) ЛКСМУ

ЛЕНІНСЬКА
ВАХТА МОЛОДИХ
ХЛІБОРОБІВ

ПРО вождя -
ВСІМА МОВАМИ

ШАХТАРСЬК, Донецької 
області. Початок незвичай
ному ленінському музеєві 
покладено тут у школі № 18. 
Учні вирішили зібрати кни
ги про Леніна, видані різ
ними мовами світу. З цією 
мстою вони написали листи 
піонерам усіх союзних рес
публік, ровесникам із зару
біжних країн. 1 ось уже 
перші експонати поставлено 
на стелажі та у вітрини 
шкільного музею.

Діти з ИДР прислали в 
гірницьке місто випущену 
берлінським видавництвом 
дитячої літератури книгу 
для школярів «Ленін і ді
ти». Свою допомогу в ство
ренні Інтернаціональної ле
нінської бібліотеки всіма 
мовами подали також піоне
ри Польщі і Болгарії. На
дійшли посилки і з братніх 
республік. Юні ленінці Ка
захстану подарували школя
рам Шахтарська біографію 
В. І. Леніна, видану казах
ською мовою. А від піонерів 
Туркменистану одержано ці
лу бібліотечку, де зібрано 
ленінські праці, спогади про 
великого вождя, вірші й опо
відання туркменських літе
раторів про Леніна.

(РАТАУ).

ЯРМАРОК ВЕСЕЛОК

Перламутровим вогнем ви
грають різнокольорові кулі, 
барвистими ланцюгами зви
сають з прилавків святкові 
гірлянди. Різнобарвні пра
порці, бенгальські виші, 
хлопавки...

Вже кілька днів у Кірово
градському ЦУАЦ провади
ться традиційний ялинковий 
ярмарок. Іграшки, прикра
си на зелену красуню ко
ристуються великим попи
том, особливо серед ЮІІИХ 
мешканців нашого міста.

Гссподарюь на цьому «яр
марку» бригада Любові 
Японської. Бригада моло
діжна. Це комсомолки Віта 
Зеня, Валя Жніня та інші. 
Дівчата в середньому щодня 
продають іграшок на 300 кар
бованців.

н. каркудиленко, 
комсорг бригади.

«СВІЖЕ ПОВІТРЯ» 
АВРАМІВЦІВ

Кілька днів тому мешкан
ці артілі імені Пегровськоіо 
мали змогу побачити нову 
роботу своїх аматорів. Са
модіяльні артисти села по
ставили п’єсу нашого зем
ляка Івана Мнкнтснка «Сві
же повітря».

Прем’єра мала успіх. По
ставив п’єсу художній ке
рівник драматичного гуртка 
Олександр Пигко.

А. ОЛІЗАРЕНКО.
с. Аврамівка, 
Кіровоградський район.

НОВОМНРГОРОД, 
гайворон, 
голованівськ...

Майже в усіх районних 
центрах нашої Кіровогра.ч.- 
щиііи побувала цього року 
естрадно-циркова брніада 
міського Будинку культури. 
Мрлодіжний колектив на
раховує вісімнадцять чоло
вік. Це молоді робітники, 
студенти, службовці.

Щирими оплесками наго
роджували слухачі виступи 
комсомолок Олени Берегової 
та Любові Іванової. Незмін
ним успіхом користувався 
самодіяльний читець, лауре
ат вг-.<сбліканського і все
союзного конкурсів Петро 
Чорноморченко.

Цього року бригада поста- 
вила 250 концертів.

Л. ФРОЛОВА.
м. Кіровоград.

СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
її

10 грудня в Москві у Великому Крем
лівському Палаці відкрилася сесія Вер
ховної Ради СРСР.

На роздільних засіданнях Ради Союзу 
і Ради Національностей було затвердже
но порядок денний сесії:

1. Про Державний план розвитку на
родного господарства СРСР на 1969 рік;

2. Про Державний бюджет СРСР на 
1969 рік і про виконання Державного 
бюджету СРСР за 1967 рік;

3. Про проект Основ земельного зако
нодавства СРСР і союзних республік;

4. Про затвердження Указів Президії 
Верховної Ради СРСР,

5. Про утворення Постійних комісій у 
справах молоді Ради Союзу і Ради На
ціональностей Верховної Ради СРСР.

Палати утворили Постійні комісії в 
справах молоді.

В другій половині дня почалось об’єд
нане засідання обох палат Верховної 
Ради. Тепло зустріли присутні керівни
ків Комуністичної партії і Радянського 
уряду. Депутати заслухали доповіді — 
заступника Голови Ради Міністрів, Го
лови Держплану СРСР М. К. Байбакова 
про Державний план розвитку народ
ного господарства СРСР на 1969 рік і 
міністра фінансів СРСР В. Ф. Гарбузова 
про Державний бюджет СРСР на 1969 
рік і про виконання бюджету за 1967 рік.

В обох доповідях підкреслюється, що 
минулий рік був роком нових великих 
успіхів у розвитку нашої економіки, на
уки і культури, а також підвищення доб
робуту радянських людей. Про це крас
номовно свідчать наведені цифри. По
рівняно з попереднім роком у 1968 ро-

ці національний доход країни зросте 
приблизно на 7,2 процента, а обсяг про
мислового виробництва — на 8,3 про
цента. Це зростання перевищує показни
ки, що були намічені народногосподар
ським планом.

Незважаючи на несприятливі погодиі 
умови в ряді районів, зібрано порівняно 
з 1967 роком на 18 мільйонів тонн біль
ше зерна; на 100 тисяч тонн збільшиться 
виробництво м’яса і майже на 2 мільйо
ни тонн — виробництво молока.

. Зросли реальні доходи населення. Се
редня зарплата робітників і службовціз 
підвищиться за рік на 7,6 процента, а 
оплата праці колгоспників — на 6,5 про
цента. За рік буде збудовано 106 міль
йонів квадратних метрів нових житлових 
будинків, майже 11 мільйонів чоловік за 
рік поліпшать свої житлові умови.

Успішно здійснюється економічна ре
форма. Більшість підприємств, які пра
цюють по-новому, добились підвищення 
темпів зростання виробниціва і прибут
ку. Тепер за новою системою господарю
вання працює вже 26 тисяч підприємств, 
на які припадає майже гри чверті всьогопа які припадає майже гри чверті 
обсягу промисловою виробниціва.

В перші три роки п ятирічки 
зростання нашої економіки були 
ніж це намічалось Директивами 
з’їзду партії.

Ці успіхи зумовили і «планів нашпк 
громаддя» на четвертий рік п’ятирічки. 
Ось лише кілька цифрових показників 
з плану.

— Національний доход має зрости на 
6,5 процента, а обсяг промислового ви- 

(Закінчення на 2-й стор.).

РЕПОРТАЖ З ЦЕНТРАЛЬНОЇ МАЙСТЕРНІ 
ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙВІДДІЛЕННЯ 

«СІЛЬГОСПТЕХНІКИ»

пр ОРІГ майстерні перссту- 
мж пили два юнаки у вій
ськовій формі, чітким кроком 
пройшли в глиб приміщення і 
зупинилися за кілька кроків 
перед завідуючим майстернею 
Миколою Тк.мофійовнчем Че- 
ремушкіним.

— Дозвольте доповісти? Де
мобілізовані воїни Гуманенко 
і Лапінський з’явилися за 
місцем своєї роботи! (Фото 
вгорі).

І ось уже Микола їимофі- 
йович тисне хлопцям руки.

Всі робітники пізнали їх, 
колишніх товаришів по робо
ті, яких івідсн проводжали в 
армію. Бач, якими повернули
ся — змужнілими, підтягнути
ми, бравими.

Воїни ходили по майстерні, 
все їм було Цікавим. А коли 
прощалися, сказали:

— Побули ми в ролі екс
курсантів — і досить. Зарахо
вуйте на роботу.

Знову стали до своїх робо
чих місць Віталій Гуманенко 
і Юрій Лапінськнй, Працю
ють за спеціальностями, яких 
набули до армії: перший — 
слюсарем по ремонту гідрав
лічної апаратури тракторів і 
автомобілів, другий — тока
рем.

Комсомольського полку при
було. Тепер у майстерні пра
цює тридцять дев’ять членів 
ВЛКСМ. Більшість із них при
йшли сюди після закінчення 
середньої школи, оволоділи 
майстерністю ремонтника, а 
зараз вже працюють самостій
но.

Йде напружена робота в 
цеху по ремонту автомобіль
них двигунів. Тут господарює 
комсомольсько - молоді жи а 
бригада Чутливі руки у мо
лодих спеціалістів Петра Кот- 
рікова, Володимира Овчннни- 
цова і Миколи Хоружого. На 
серці автомобіля вони «оперу-

темпи 
виші, 
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Двічі Герой Соціалістичної Праці О. В. Гіталов 
звернувся
з
в якому 
в похід за високу культуру землеробства, виро
щувати високі і сталі врожаї, боротися за еконо
мію й бережливість, оволодівати сучасною техні
кою й передовим досвідом.

Обговоривши лист знатного земляка, молодіж
ний колектив тракторної бригади № 3 колгоспу 
«Дружба» Новоукраїнського району рзяв підви
щені соціалістичні зобов’язання на честь 100-річ- 
чя від дня народження В. 1. Леніна 
до всіх комсомольсько-молодіжних 
бригад області із закликом боротися 
піднесення культури землеробства.

Бюро обкому ЛКСМУ схвалило 
почин колективу тракторної бригади 
пу «Дружба» Новоукраїнського району, ініціато
ра змагання за гідну зустріч 100-річчя від дня 
народження В. І .Леніна.

Райкоми та міськкоми ЛКСМУ, комітети пер
винних комсомольських організацій зобов’язано об
говорити відкритий лист двічі Героя Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталова до молодих механізаторів об
ласті та звернення колективу комсомольсько-мо
лодіжної тракторної бригади № 3 колгоспу
«Дружба» Новоукраїнського району серед моло
дих механізаторів, визначити рубежі, за які боро
тимуться молоді хлібороби на честь ювілею В. І. 
Леніна.

через газету «Молодий комунар» 
листом до молодих механізаторів 

закликав молоду зміну

СТОРІНКИ ВЕЛИКОГО
ЖйТТЯ

Кіноклуб «Сторінки 
великого життя Ілліча» 
почав працювати на Жи
томирському авторемонт. 
ном\ заводі. Заняття 
присвячуються вивченню 
біографії вождя револю
ції, окремих ного праць.

Кіноклуби і лекторії 
«Твоє ім’я безсмертне», 
«Риси великої людини», 
«Пам’ятаємо ленінські 
заповіти» відкрито та
кож на Першогравнево- 
му електрофарфоровому

області, 
вирушити 

, виро-

і звернувся 
тракторних 
за дальше

патріотичний 
№ 3 колгос-

заводі, в колгоспі «Па
м'ять Леніна» 
томирського 
Коростенському 
ровому заводі 
Дзсржинського, 
пальних закладах 
ті. Під час занять демон
струються художні і до
кументальні фільми про 
революцію, Володимира 
Ілліча Леніна, про славну 
історію Комуністичної 
партії Радянського Сою
зу-

Жи- 
району, 
фарфо- 

імені 
в нав- 

облас-

О. ГОНЧАРЕНКО, 
♦ото автора.

ють» з хірургічною точністю. 
Тільки за два місяці четвер
того кварталу колгоспи одер
жали тридцять сім відремон
тованих двигунів. Це в той 
час, коли за весь квартал 
мали одержати двадцять 
п’ять.

Людмилі Ткачук сподоба
лась професія слюсаря по ре
монту тракторних сидінь (фо
то внизу праворуч). Багато 
років на цін роботі працював 
Іван Іванович Мірошниченко. 
Він і передав дівчині свій 
досвід.

На кранбалці — задній місі 
трактора «Т-74». Зараз його 
прийме слюсар Георгій Бло- 
щенко і приступить до ре
монту. Через десять годин 
міст буде відремонтовано. А 
раніше затрачали чотирнад
цять. Де ж поділися чотири 
години? Запитайте у Георгія, 
куди він їх подів. Раніше ре
монт проводили на дощаних 
стелажах, вручну. Георгій 
Блощснко реконструював за
водську установку для ремон
ту задніх мостів тракторів 
«ДТ-5-І», і нині на ній ремон
тують мости для «Т-74».

Якщо вже говорити про ра
ціоналізаторів, то тут пер
шість за інженером Іваиим 
Слободенком, старшим інже
нером по ремонту тракторів.

(Фото внизу ліворуч). Якось 
трапилося, що затримувався 
ремонт «МТЗ-50». Треба було 
замінити висувний кулак пе
редньої осі. На складі зап
частин його не виявилося. То
ді молодий інженер запропо
нував спосіб реставрації ку
лака. Спеціальні випробову
вання показали, що рсстаьро- 
вана деталь відмінної якості.

Іван Слободенко зробив роз
рахунки і креслення редукто- 
ра для головного цеху по ре
монту кареток тракторів 
«ДТ-54» і «Т-74». Він також 
вніс рацпропозицію, як рес
таврувати кронштейн відвод- 
ки для трактора «МТЗ-5». Ли
ше ці три нраиознції дали 
економію близько трьохсот 
карбованців.

Закінчується робочий день. 
Та й після роботи кожного 
молодого ремонтника чекають 
нові справи. Секретар комсо
мольської організації майстер
ні Клава Шумейко йде до 
бібліотеки. Сядуть за підруч
ники Олександр Пилипенко і 
Ліда Анода, Люба Міщенко 
переглядатиме матеріали чер
гового рейду «Комсомольсько
го прожектора», Іван Слобо
денко готуватиметься до за
няття в сітці комсомольської 
політосвіти. Він — пропаган
дист. Тонн Балнцька, Анато
лій Ковальчук та Ліда Гор- 
дієеа поспішають до районно
го Будинку культури _ сьо
годні вони разом з іншими 
самодіяльними артн стами 
їдуть в сусідній колгосп з кон
цертом.



2 стер. „Молодці! комунар**
12 грудня 1968 року

СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
(Закінчення. Початок на 1-й стор.). 

робництва — на 7,3 (при цьому випуск 
предметів споживання збільшиться на 
7,5 процента).

— На 5,9 процента має підвищитись 
продуктивність праці в промисловості і 
на 6,5 процента — в будівництві.

У 1969 році намічено вироби ги 687 міль
ярдів кіловат-годин електроенергії, видо
бути 326,5 мільйона тонн нафти, 185,8 
мільярда кубометрів газу, 595,3 мільйона 
тонн вугілля, виплавити 112,6 мільйона 
тонн сталі.

Дальшого розвитку наберуть машино
будування, хімія, легка і харчова про
мисловість.

У плані знайшли яскраве відображен
ня рішення жовтневого (1963) Пленуму 
1ДК КПРС — намічено заходи для знач
ного піднесення сільського господарства. 
Досить сказати, що у 1969 році колгоспи 
і радгоспи одержать 38,5 мільйона тонн 
мінеральних добрив, 306 тисяч тракторіз, 
155 тисяч вантажних автомобілів та ба
гато іншої техніки.

Величезні завдання треба буде розв'я
зати в галузі капітального будівництва, 
дальшого розвитку науки і культури, 
охорони здоров я, підвищення добробуту 
радянської людини.

Відповідно до народногосподарського 
плану розроблено і проект Державного 
бюджету на четвертий рік п’ятирічки, 
його доходи визначено у 134 мільярди 
карбованців (на 3,8 мільярда більше, 
ніж у цьому році) і видатки — у 133,8 
мільярда карбованців. Більш як дев’ять 
десятих усіх доходів бюджету надійдуть 
від соціалістичного господарства.

ФОТОІНФОРМАЦІЯ
Веселі посмішки на вустах 

старшокласниць Вікнянської 
середньої школи, що в Гай- 
воронському районі. І особ
ливо зараз, коли над селом 
кружелять перші пухнасті 
сніжинки, білими квіточка
ми осідають на сонячні вік
на гамірних класів, коридо
рів... І тануть. Від отих теп
лих посмішок...

Нинішня зима — перша 
для нового приміщення 
школи. Його збудовано в 
цьому році.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

►

Основна частина бюджетних видат
ків — 58,3 мільярда карбованців — на
правляється на розвиток народного гос
подарства. Це — на 100 мільйонів кар
бованців менше, ніж у цьому році. Але 
тут треба пояснити таке. В нових умовах 
господарювання рік у рік збільшується 
частка власних коштів підприємств, які 
направляються на розвиток економіки. 
Тому в четвертому році п’ятирічки за 
рахунок коштів бюджету і власних ре
сурсів підприємств фактично затрати иа 
розвиток народного господарства стано
витимуть 116,5 мільярда карбованців — 
на 11 процентів більше, ніж у цьому 
році.

Па соціально-культурні заходи наміче
но витрати ги 51 мільярд карбованців — 
на 2,3 мільярда більше ніж у 1968 році. 
Значне зростання цих асигнувань знову 
демонструє безустанне піклування партії 
про підвищення добробуту народу.

Радянська держава з першого дня сво
го народження неухильно проводить у 
відносинах між народами політику ми
ру. Але на нашій планеті є чимало воро
гів миру — імперіалістичних паліїв війни. 
Враховуючи складну міжнародну обста
новку, партія і Радянський уряд вжива
ють заходіз для зміцнення обороноздат
ності нашої Вітчизни. Видатки на обо
рону країни в новому бюджеті визначено 
у 17,7 мільярда карбованців, на один 
мільярд більше, ніж у цьому році.

Видатки на управління в бюджеті за
лишено на рівні минулого року, в сумі 
1,6 мільярда карбозанців.

11 грудня сесія Верховної Ради СРСР 
продовжувала свою роботу.

4
У Кіровограді відбувся 

перший обласний зліт моло
дих кулінарів. Білими кри
лами війнули халати, І піп 
умілими руками розцвіли 
троянди з крему, закуски, 
тощо.

Армія майстрів кухні чи
маленька. Адже одне Кіро
воградське професійно-тех
нічне училище готує щоро
ку більш як 200 спеціалістів 
смачного цеху.

На зльоті виступив дирек
тор училища М. В. Мірош
никова. Своїм досвідом з 
молодими кулінарами поді- 
пнлись кухарі Завгородня, 
Руденко. Коваленко та інші.

На фото: учасники зльоту 
оглядають сервірований стіл.

Фото М. ЧЕРКАЄВА.

АЛЛА Володимирівна
Бригіда — інженер по 

науковій організації пра
ці. Кожному процесу чи 
явищу вона любить і 
вміє віднайти наукове 
обгрунтування. Працю
вало на їх швейній фаб
риці в одному цеху дві 
бригади, виготовляли од
накову продукцію 
шерстяні брюки. В од
ній бригаді затрати часу 
на одиницю продукції 
складали 2,86 години, а в 
другій — більше трьох 
годин. Задумалась Алла 
Володимирівна, як і всі 
інші члени фабричної 
ради НОП, над причина
ми, проаналізували. І не 
тільки позбулися конт
расту, а й знизили зат
рати часу на виробницт
во одиниці продукції до 
2,68 години. Це після то
го, як замість двох 
бригад створили багато- 
фасонний секційний по
тік. Продуктивність пра
ці відразу підвищилась 
на 11 процентів, умовна 
річна економія склала 
ЗО тисяч карбованців.

У пошукуАлла Бригіда 
не лише як інженер, а й 
як пропагандист. Звичай
но, політичну зрілість не 
визначиш процентами, 
як і не прохронометру
єш час кожного слухача, 
що його він затрачає на 
підготовку до занять. 
Але науковий підхід до 
проведення занять у 
системі комсомольської 
політосвіти, в індивіду
альній роботі з кожним 
слухачем має бути, тим 
більше у такій важливій 
формі масової роботи, 
як ленінські уроки. І 
Алла Володимирівна шу
кає.

Слід сказати, що про
пагандистом вона лише 
перший рік. Коли комі
тет комсомолу запропо
нував це доручення, то 
виходив з того, що Бри
гіда закінчила вечірній 
університет марксизму- 
ленінізму, має неабиякі 
знання і кругозір. Не ду
мала й сама Алла, що 
спочатку буде так важ
ко. Вона ж на фабриці 
виросла від швеї до ін
женера, більшість своїх 
слухачів пам’ятає не 
тільки в обличчя, а й 
знає їх смаки й уподо
бання. До того ж, ленін
ські уроки на фабриці 
стали доброю традиці
єю, їх проводили вже не 
раз. А ось у цьому році 
молоді швейники, вирі
шивши постійно працюва
ти над вивченням Ленін
ської спадщини, прого
лосували за гурток «Ле
нінські уроки».

За кілька днів до по
чатку навчального року 

на семінарі Аллі Володи
мирівні настійно реко
мендували вже на пер
шому занятті провести 
ленінський урок. «Без 
підготовки?» — здивува
лась, почала заперечува
ти. І на першому занятті 
урок вона й не пробува
ла проводити. Не було 
його і на другому за
нятті. Для точності на
воджу розповідь самої 
Бригіди про це:

«Як же проводити від
разу ленінський урок, 
коли дівчата — у гуртку 
їх 40 із середньою осві
тою — до нього не го
тувалися? На першому 
занятті познайомила з

• ДОСВІД, 

ПРОБЛЕМИ, 

ІНІЦІАТИВА

„Без конспектів? 
У|іоку не буде*'

програмою, дала зав
дання, над якою літера
турою необхідно попра
цювати. Потім розповіла 
про те, в якій обстанов
ці проходив третій з’їзд 
комсомолу, познайомила 
із спогадами Катерини 
Логінової про В. 1. Лені
на. Це дуже цікаві спо
гади...

На друге заняття слу
хачі прийшли... без кон
спектів. Урок знову не 
відбувся. Прочитала лек
цію з історії олександ
рійської комсомолії.

На третє заняття май
же всі мали конспекти 
промови В. І. Леніна 
«Завдання спілок моло
ді». От тоді й почали 
перший урок «Заповітам 
Леніна вірні». Кажу, що 
почали, бо закінчували 
його на наступному за
нятті. Виступили Юля 
Муленко, Валя Салій, Ва
ля Сабодан, Зіна Пше
нична та інші дівчата».

І відразу перед моло
дим пропагандистом ви
никло ряд запитань. Як
що ленінські уроки про
водили, то чому слухачі 
не звикли конспектува
ти твори Леніна, адже 
без попереднього вив
чення спадщини Ілліча 
неможливо говорити 
про справжній ленін
ський урок? Чи доречно 
проводити ленінський 
урок через кожних два 
ТИЖНІ?

Разом з Аллою Воло

димирівною та Валенти, 
ною Степанівною Чер- 
них, яка теж веде на 
фабриці ленінські уро- 
ки, я й спробував розіб
ратися в поставлених пи
таннях.

Виявилося, що хоч ле
нінські уроки для швей
ників не новина, але в 
їх підготовці не дотри
мувались основного пра
вила — домогтися яко
мога детальнішого вив
чення праць В. І. Лені
на. Якщо Алла Бригіда 
допомагає слухачам на 
занятті сформулювати 
свої думки, а Валентина 
Степанівна допомагає 
ще й скласти конспекти,

ШКОДА
ЛЕНІНА

то раніше турбувалися 
просто про виступи на 
уроці. Було, що досвід
ченіші товариші і писали 
ті виступи. Звичайно, 
ніхто не проти того, щоб 
допомогти і виступ під
готувати, але без ніве
лювання думок і вже 
після того, коли слухач 
ознайомився з потріб- 
ною ленінською працею.

І Черних, і Бригіда за 
те, щоб кожному уроку 
передували два чи й 
три підготовчих заняття, 
на яких можна прослу
хати потрібну лекцію, 
одержати методичну по
раду. Та й відразу став
лять питання: «А як же 
ми вкладемося в про
граму?»

Думається (досвід ком
сомольців Горьковської 
області про це теж свід
чить), що недоречно ВСІ 
п’ятнадцять уроків, що 
пропонуються програ
мою «Ленінських уро
ків», проводити за один 
рік, краще, як це роб
лять і горьковці, за два. 
При цьому можна до
могтися як повнішого 
вивчення спадщини Ле
ніна, так і ширшого ос
мислення питань і явищ 
сучасності через приз
му ленінських думок.

В. цвях, 
спецкор «Молодо
го комунара».

м. Олександрія, 
швейна фабрика.

ПЛЕНУМ ЦК ВВАЖАЄ НАЙВАЖЛИВІШИМ ПОЛІТИЧНИМ ЗАГАЛЬНОПАРТІЙНИМ І ЗАГАЛЬНО
ДЕРЖАВНИМ ЗАВДАННЯМ ПРИСКОРЕННЯ ТЕМПІВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА З ТИМ, 
ЩОБ У ЯКНАЙКОРОТШІ СТРОКИ НАБАГАТО ПЕРЕВЕРШИТИ СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР
СЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В КРАТНІ.

(З Постанови Пленуму ЦК КПРС, прийнятої 31 жовтня 1968 року).

ЗБРОЯ ХЛІБОРОБА
Жовтневий Пленум ІДК КПРС накреслив великі завдання по дальшому, більш при

скореному розвитку сільського господарства. Ці ж питання розглянув і листопадовий 
Пленум ЦК КП України. Відбузся пленум Кіровоградського обкому КП України, 
який визначив завдання партійної організації області з цього питання. Зараз прохо

дять збори в первинних партійних організаціях, па яких комуністи обговорюють рі
шення Пленумів.

За кожним рядком Постанови Пленуму ЦК КПРС постає турбота про радянську 
людину. Рішення Пленуму знайшли широке схвалення всього народу. У вирішенні 
завдань, які накреслила партія, значна роль відводиться молоді.

«Молодий комунар» відкриває рубрику «За рядком Постанови* І запрошує спе
ціалістів сільського господарства, голів колгоспів і директорів радгоспів, працівників 
«Сільгосптехніки», науковців, керівників підприємств по переробці сільськогосподар
ської продукції, комсомольських працівників і молодих хліборобів взяти участь у 
П/?Му І П^° ТЄ' ЯК ° І,а111*^ області будуть перетворюватися в життя рішення

Сьогодні на запитання нашого кореспондента відповідає заступник начальника об
ласного управління сільського господарства Михайло Дмитрович ЛИСЕНКО.

ЗАПИТАННЯ. Жовтневий Пленум ЦК 
КПРС накреслив великі плани по дальшому 
розвитку сільського господарства. Як в об
ласті вирішуватимуться ці питання?

ВІДПОВІДЬ. Завдання, які поставив 
жовтневий Пленум ЦК КПРС, дійсно гран- 
діозні. Зараз головне — підвищення культу- 

ри землеробства. Цс цілий комплекс заходів, 
в основі яких лежить господарювання по- 
науковому. Тут і досконала структура посів
них площ з правильним чергуванням куль

тур, правильна система обробітку грунту, 
зразково поставлене насінництво, внесення 
мінеральних і органічних добрив, боротьба з 
вітровою І водною ерозією, оволодіння су
часною наукою і передовим досвідом. Гос
подарства іі надалі будуть оснащуватися но
вою технікою. Отже, першочергового значен
ня набуває навчання механізаторських кад
рів, оволодіння агротехнічною думкою. Туг 
хочеться зробити закид сільським профтех
училищам, які випускають механізаторів 

широкого профілю, як написано в посвід
ченні, але мало навчають молодих людей 
законам землі, майже зовсім не дають агро
технічних знань.

Зараз кожна робота в сільському госпо
дарстві мав перевірятись кінцевим резуль
татом — центнерами, урожаєм.

В нашій області розташування сільсько
господарських культур відбувається з ураху
ванням чотирьох кліматично-грунтових зон. 
З цього і мають виходити на місцях при 
плануванні посівних площ.

ЗАЛИ ГАНН Я. У доповіді П. ІО. Шелеста 
на листопадовому Пленумі ЦК КП України 
наша область згадувалася в числі тих. де 
за останні три роки мало зріс валовий збір 
зерна. Чим це пояснити?

ВІДПОВІДЬ. Якщо в господарствах об
ласті з кожним роком зростав виробництво 
молока, м’яса, соняшнику, цукрових буря
ків, то валовий збір зерна залишається три 
останні роки майже на місці. Ріст незначний 
і складав всього вісім процентів. Це пояс
нюється тим, що ще не скрізь в господар
ствах і районах підходять з науковою мір
кою до землі. Лише при умові, що на 
озброєння буде взято весь комплекс, про 
який я говорив вище, вирішиться питання 
зростання валового збору зерна. Над цим 

зараз працюють спеціалісти сільськогоспо
дарських управлінь, працівники Кіровоград
ської дослідної станції.

ЗАПИТАННЯ. Дальший ріст виробництва 
сільськогосподарських продуктів, безумовно, 
позначиться на добробуті трудівників села. 
Які в перспективі плани щодо піднесення 
культури села?

ВІДПОВІДЬ. Зміцнення економіки кол
госпів дає їм змогу виділяти значні кошти 
на культурно-побутові потреби. Можна 
на гвати десятки сіл, які будуть реконстру
йовані. Водопровід, газ, шляхи з твердим 
покриттям _ це вже не новина для бага
тьох сіл області. Зараз сільські трудівники 
виступили зі почином колгоспників артілі 
імені Дзержннського Знїм’ямського району 
в похід за культуру села

ЗАПИТАННЯ (традиційне). Яку роль в 
цих величних планах мають відіграти ком
сомольці. молодь?

ВІДПОВІДЬ. Через вашу газету молоді 
механізатори колгоспу «Дружба» Новоукра- 
інського району звернулися до всіх комсо
мольсько-молодіжних тракторних бригад із 
закликом взяти в свої руки долю врожаю, 
боротися за високу культуру землеробства. 
Я вважаю, що це справа честі кожної мо
лодої людини, кожного молодого хлібороба.
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Й^ювал3нВ,од^'пИБОРН’' Виступаючі змі- 

чскала- запя? у» одного на тР”буні. Наташа 
хвилювала^ Й ,,ададУть сл°во. Майже но 
розповіїїщ “ Пр0 СВ0ЇХ комсомольців 6 що 

Здивовано дивнлас погляди- Підняла голову. 
Щось ск?ав Ги Л «на товаРишів. Той шепоче 
показує ;Д Х„.РУбоЧКОК> долоні. той рукою 
стромї вира3,ннм,’жРе?СТріЛа/іЯ °г"ма 3 май" 
У себе на РплечіМ „есто" то<| зобразив погон 
но Не мпм. ' ^.Непже? — майнуло тривож-

<Хп0Мл Денц1, щеміло: 
«Хоч би це була прав
да...»

Як крізь сон чує своє 
прізвище. Ноги неслух
няно виносять на трибу
ну. Добре, що текст ви
ступу написаний — вмить 
>се вилетіло з голови. 
Схвильовано тремтить 
голос. Тільки скінчила, 
як із залу: 
оборім пр0П03ИІ*1я відпустити

біЙ,РУЖп”° "1ДНЯЛИ рїкн присутні, а вона вже 
до виходу, забувши навіть подякувати.

Наташа прийшла на взуттєву фабрику за 
гГотпппГГГ м школн- Начальник зміни Борис 
Петрович Журавльов, глянувши на її тендітні 

КЗР°НУ важких чорних кіс, ще по-дигя.
• О припухлі губи, з сумнівом подумав: «Та- 
ЛЕГСун,° хіба Що в к’по знімати». З-під 

исокого чола на майстра в очікуванні диви
лись великі карі очі.

«Чого він мовчить?» — читав в очах дівчини. 
Повів її в другий цех.

— Будеш учитись на 
шпальтувальницю. Ро
бота нескладна, на цьо
му процесі всі викону
ють норму, добре зароб
ляють.

Бурлакову з!

Сторінка для дівчат

„Молодий комунар“

Дівчина дивилась на розмірені рухи робіт
ниць і мовчки з ним погоджувалась.

Та не так легко давались оті прості руки. 
До кінця зміни часто й пальці боліли, і ноги 
втомлювалися.

Відтоді минуло два роки. А тепер щомісяця 
на Дошці показників напроти прізвища Бур- 
лаковоі стоїть переконлива цифра _  110 чи
115 процентів. Працює вже не на одному, а на 
двох верстатах одночасно.

Якось їй запропонували перейти на завод 
радіовиробів: «Будеш більше заробляти, ро

Зі зборів відпустит
бота чиста, в білому халаті ходитимеш». 
«Заманливо», — подумалось дівчині. Та коли 
уявила, що не буде бачити щодня людей, до 
яких так звикла, свого цеху, де вперше зустрі
лася з ним, відпала вся принада білого ха
лата.

Чи не тоді народилося рішення назавжди 
зв'язати свою долю з фабрикою. І ось цього 
реку Наташа склала вступні екзамени до 
Дніпропетровського політехнікуму на факуль
тет технології виробів зі шкіри.

Розступалися подруги І друзі, пропускаючи 
схвильовану дівчину до дверей. А вона бігла, 
відшукуючи його очима. Георгій, стримано 
посміхаючись, ішов уже назустріч.

Зустрілися, наче но було тих півроку роз
луки.

Вийшли з фабрики, опинилися на вулиці 
Карла Маркса. Говорили, перебиваючи одне 
одного, — хотілось все розповісти зразу, а так 
багато ж треба сказати. На мить змовкпли, 
щоб за хвилину почати знову.

З стор.

Другого дня вони удвох пішли в цех: він — 
побачитися з товаришами, знайомими, адже 
звідси його проводжали в армію, вона — 
просто разом з ним.

Наташа ловила на собі заздрісні погляди 
дівчат, краєчком вуха вхоплювала: «Щас
лива»...

Та не забула й інше. Перші дні дружби з 
Георгієм. Тоді жінки скептично говорили: «Він 
тобі не пара, куди йому до такої красуні?» 
І сердилась, і плакала. Та щирість і сердеч
ність хлопця відкидали всі вагання і сумніви, 

вабили все сильніше. Лїоже, тому їх дружба 
витримала і перші нелади, 1 першу розлучу.

♦ * *
З Наташею Бурлаковою я зустрілася перед 

обідньою перервою. Вона давала останні по
ради двом ученицям. Завтра _ на сесію. Пер. 
ша студентська сесія в її житті.

— Не поспішайте. Старайтесь не робити зай
вих рухів, — звертається дівчина до Ольги 
І’ябенко.

— їдь, Наталю, спокійно. Удвох якось по« 
стараємося не відстати від тебе, жартує 
друга учениця.

— Комсорга □ завкомі — долетіло з відчи« 
ненях дверей.

Наташа витирав похапцем руки І швидко 
біжить через цех. Від майстра узнаю, іцо її 
ось уже втрете незмінно обирають комсоргом 
цеху...

Олена БАСЕНКО.

ПОВЗ ХАТУ йдучи, співа
ють дівчата. Ольга 

рвучко кинулася до вікна і 
вмить відсахнулась.

— Йди, йди. Вдовине горе 
но вічне. Нехай дерева від 
вітру гнуться, а ти ж лю
дина.

Знайомий голос, а чий — 
не здогадається.

— Хто ти? Я не знаю те
бе і слухати не буду. Я при
сягалася Йому. Я залишуся 
в ним І

_ Я молодша за твоє вдів
ство на три роки. То я при
сягалась йому. Не впізнаєш’ 
Я твоя молодість! Послухай 
свій голос: «Край дороги 
гне тополю до самого до
лу...» Згадай, як Волосо
жар пив з твоїх вуст пісню. 
Тепер впізнаєш?!

— Так. Але серце другому 
не віддаси.

— Знаю, ти вмієш мною 
дорожити.

— Не знущайся. Свою 
иолодість і вірність жінки

НОВЕЛА

Чекаю
тебе,
Волосожаре
світу споконвічно бережуть 
для земного щастя.

— А ти свого цураєшся.
— Ні, я бережу твою гор

дість і клятву, молодість,- З 
ними в серці пішов на вій
ну мій Волосожар.

— Пішов, як вітер могут- 
вій по діброві, і подолав во
рога. Сам хороброю смертю 

.загинув за молодість землі. 
! За твою, щоб ти не гнула

ся. як тополя при дорозі. 
Щастя мала.

— Я щаслива, бо він зі 
иною!

— Ні, жінко, немає його 
Поруч. Він у твоєму серці, а 
серце — не камінь. Скажу 
тобі, як рідній сестрі, не 
тужн ночами. Не шматуй 
Болосожарову душу. Кін 
Шукає тебе он серед тих 
Дівчат, що співають. Ти 
вважаєш, що то зрада, коли 
вийдеш у коло друзів? Оце 
вона! Тож вийди у танок. 
Заспівай, і кохання твоє ще 
Помітнішим буде, туга від
ляже...

Зазирнув у вікно окрай
цем місяць, освітив Ольжи- 
Не обличчя, і вдова по-но
вому глянула на оточуючий 
радісний світ, і за довгі ро
ки, може, вперше, вийшла 
до гурту дівчат.

— Ой, гляньте, подру
женьки, яка гарна та ясна 
наша Ольга!

А вечір мирний зраділо 
обійняв стан удови. Журби 
не стало. І, піднявши нездо- 
лане горем обличчя, Ольга 
зустрілася поглядом з коха
ним.

Волосожар, розсуваючи 
зорі, осяявши любов’ю все
світ, летів назустріч жіночій 
вірності.

Григорій КРЯЧКО.

Ю УВ СЕРПЕНЬ 1941 року. Важ
кий серпень. Червона Армія 

відходила на схід. Палали села і 
хутори. Густий, рудий дим стелив
ся по землі, підіймався вгору, за- 
коивагочи небо і сонце. Глухими 
польовими шляхами йшли змучені 
довгим маршем бійці однієї з пі
хотних частин, наближаючись до 
Кіровограда. Відхід прикривала ба
тарея, в якій залишилось три чер- 
воноармійці, молодший сержант 
Гаврилов і молодший політрук Єв- 
докія Іванова.

Увечері почав сіятися дощ. Змок
лі артилеристи, витративши майже 
всі боєприпаси, сторожко вдивля
лися в темноту, очікуючи машину, 
яку обіцяв прислати командир час
тини. Іванова знищила псі доку
менти і лише першу сторінку пар
тійного квитка сховала під одягом.

Коли вже машиною наздоганяли 
своїх, то праворуч і ліворуч почу
лися кулеметні черги. Раптом ма
шина здригнулась і зупинилася — 
на дорозі в багнюці лежала люди
на. Іванова вискочила з кузова, 
підбігла до бійця, шарпнула за 
шинелю. Почувся стоіін. Євдокія 
глянула на обличчя І скрикнула — 
це був її чоловік, капітан артиле
рії Михайло Іванов, важко пора
нений у груди й руку.

Далі вже машина не пішла, бо 
німці оточили батарейців. Сили бу-

Кожен відірваний листок календаря нагадує, 
що скоро Новий рік. Не одна молода господиня 
вже сьогодні задумується: «Як краще накрити 
святковий стіл?». Про це на прохання редакції 
розповідають завідуюча виробництвом кіровоград
ського ресторану «Україна» Є. Є. Доренко і стар
ша офіціантка Н. Т. Никифорова.

Здається, я тебе знайшов, 
Здається, ти в мені світаєш. 
Не знаю: смуток чи любов. 
Чи спопелиш, чи привітаєш. 
Міч чорнобривець — ясен-цвіт, 
Увесь од жита і блакиті, 
Його плекав я стільки літ,

І ще плекатиму щомиті. 
Ти чуєш, як цвітеш в мені? 
Ти вся, уся в мені світаєш, 
Неранній ранок мій вітаєш 
В тривозі, в спразі, в пламен!
І розпускаєш зелен-віти. 
О, як я ждав тебе, мій світе!

Микола СУРЖОК. 
С. Лікареве
Новомиргородського району.
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«Чим менше скла на 
столі, тим він красиві
ший» — золоте правило 
сервіровки. На кожну 
персону — найнеобхідні- 
ше і нічого зайвого. 
Прикрасить святко вий 
стіл маленький букет кві
тів чи невеличка ялинка 
в центрі. Обов’язково не 
забудьте поставити під- 
салфетницю, попільни
цю, прибор для спецій 
(солі, гірчиці, хрону, пер
цю). Кожному гостеві 
покладіть дві тарілки: 
зверху — меншу, мілку 
для холодних закусок, 
знизу — більшу для га
рячих. Справа від тарі
лок поставте фужер, 
шампаньку і дві чароч
ки: одну для горілки 
(бажано білу), другу Для 
вина — кольорову. Тут 
же кладуть складену 
кульком або трикутни
ком чи прямокутником 
льняну серветку. Справа 
від тарілок кладуть ніж 
і чайну ложечку для тор
ту, зліва — виделку, і 

Мал. Б. КУМАНСЬКОГО.

ли нерівними. Прикладами і баг
нетами фашисти вбили капітана, 
схопили Іванову.

Через деякий час її привезли в 
село, штовхнули в освітлену кімна
ту. Прямо перед нею за столом 
сидів пикатий генерал. Зліва від 
нього стовпилися офіцери. Всі 
мовчали. Євдокія поглянула на ге
нерала і, помітивши над його го
ловою на стіні скляну табличку 
«Заступник голови сільради», по
сміхнулась.

— Струнко! — російською мовою 
крикнув один з офіцерів, підбіг і 
вдарив жінку по обличчю.

Вона стояла перед ним у повній 
військовій формі. На рукаві горіла 
червона зірка молодшого політру- 
ка, а на грудях — медаль «За від
вагу».
_ Баба — комісар? — гнівно 

прохрипів офіцер.
— Так, — відповіла.
— Де партійний квиток?
— Немає!
— Де ваші частини?
Вона мовчала, немов не помічаю

чи фашистів. Івановій згадалися 
батько, пітерський робітник, який 
загинув у бою під Петроградом в 
1917 році і похований в ряду борців 
за честь І свободу на Марсовому 
полі, брати, які виросли на Ви
борзькій стороні і загинули в диму 
війни за рідну Вітчизну.

ВАШ 
НОВО
РІЧНИЙ 
СТІЛ
ваш стіл сервірований.

Страви святкового сто
лу складаються з холод
них та гарячих закусок. 
Всім до смаку, мабуть, 
прийдуться салат столич
ний, буженина, риба за
ливна, асорті м’ясне, яй
ця під майонезом, холо
дець. Доброю закускою 
до міцних напоїв є по
мідори, огірки, гриби 
солоні чи мариновані, 
оселедець з маслинами.

В гарячі страви можна 
включити лангет, ескалоп 
(битки), гриби тушені в 
сметані, печеня з чорно
сливом, котлети по-київ- 
ськи, курку смажену з 
овочами.

А коли прийде черга 
до десерту, то тут гос
подиня може похвалити
ся новорічним пирогом, 
слойоними пиріжками, 
різноманітними тістечка
ми. Доповнять стіл до
машнє печиво, фрукти, 
цукерки, солодкі напої.
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ПМЇТРУІС.
Фашисти зв’язали Івановій руки, 

ноги. її довго били шомполами, 
ногами, кулаками. Опритомніла в 
погребі. Знову допитували, знуща
лися, випекли на тілі дві п’ятикут
ні зірки, здирали шкіру, ставили 
на розпечений круг заліза...

Нічого не дізнавшись, Іванову по
вели на страту. Стояла місячна 
серпнева ніч. Горіли крайні хати 
села, тягло димом, 1 чути було рів
ний гул літаків та розриви бомб. 
Гітлерівський кат квапливо взявся 
за вірьовку, і в цю ж мить почув
ся наростаючий свист бомби. Здн- 
біуася земля. Солдат упав, видно, 
вбогий осколком, а офіцера відки
нуло повітряною хвилею вбік... Єв
докія опритомніла через декілька 
хвилин. Вона лежала під тином 
біля невеличкого дерепця. Навколо 
було тихо. На вулицях — жодної 
людини. Напівжива, напружуючи 
останні сили, поповзла городами, 
пустими подвір’ями на край села. 
Там її покинули сили.

Це було в селі Шевченковому Кі
ровоградського району. Ранком її 
побачила колгоспниця Марфа Се
менова, яка йшла по воду. Разом 
з бабусею Килиною Марфа прнве-

ВАММ
ла Євдокію в хату, дала сарафан 
у квіточках, чорний платок. Бабка 
приклала до ран столітник, а до 
спечених ніг прив’язала цибулю, 
ганчірки, змочені олією. Коли Іва
нова трохи відлежалася на печі, 
трохи набралася сили, вночі дід 
запріг конячину 1 відвіз її за 25 кі
лометрів у ліс.

Важко прослідкувати всі стежки 
цієї жінки. Але достеменно відомо, 
що в гарячі дні вересня, коли ба
тальйон капітана Чистова сміливим 
ривком кинувся на крутий вал 
острова Хортиця і вів жорстокі бої 
на його піщаних схилах, Євдокія 
Іванова була вже в рядах насту
паючих.

Вона переправляла бійців човна
ми через Дніпро, підносила снаря
ди, стріляла, виносила поранених 
і знову йшла в бій. її знову пора
нили. Лікувалася в Грузії, на ку
рорті Боржомі, й знову вернулася 
в діючу армію.

Дальшу долю цієї мужньої жін
ки прослідити не вдалося.

Може, хто має докладніші відо
мості про Іванову?

В. ДАЦЬКИЙ, 
О. БАГОРНИЙ.
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Люди виходять
у ніч к. БЕРЕСТ

(Продовження. Початок в №№ 123, 
124-125, 127, 133, 136, 142, 143, 145, 146).

27. ЗНОВУ — ДО ПАРТИЗАН

Кожного разу, коли Вовченко приїжджав до Помічної, Іван 
настійливо вимагав відправки в ліс решти підпільників. Од
нак Василь не міг цього зробити без дозволу Гарячого і Жи- 
ліна. Нарешті, при активній підтримці комісара, такий доз
віл було одержано.

Як і раніше, вибрали состав, який вела своя локомотивна 
бригада. Машиністом на паровозі був Васильченко, його по
мічником — Юрій Коломієць. Поїзд відходив увечері.

...Іван ще раз пройшовся вздовж составу, перевірив, як 
влаштовані люди. Підійшов Алнк Синицький:

— Комендант з кимось розмовляє і все: «Бобринська! Боб- 
ринська!»

Гаджієнко обійшов багажну і наблизився до відкритого 
вікна комендатури.

— Ви мене зрозуміли, Гьоцке?
— Так точно.
— Дивіться за всім дуже уважно. На випадок необхіднос

ті, зупиніть поїзд на будь-якому перегоні і затримайте всіх 
підозрілих цивільних осіб, або подзвоніть у Бобринську, де 
состав зустрінуть відповідним чином.

Іван відскочив від вікна і сховався за багажну. Треба до
чекатися цього Гьоцке. Гаджієнко уважно роздивився жан
дарма і слідом за ним попрямував до паровоза. Треба попе
редити Васнльченка і Коломійця. Іван показав їм жандарма, 
котрий якраз сідав у перший вагон.

Переходячи з вагона у вагон, Іван попереджував друзів, 
щоб були на сторожі.

...До станції імені Шевченка дісталися без пригод. Як 
тільки состав зупинився, г.омічнянці швидко зникли в тем
ряві. На квартирі Рубльова Гаджієнко узнав від Васильчек- 
ка, що німці арештували Коломійця. Він зійшов на перон, і 
жандарми з першого вагона зразу ж його схопили. Васнль- 
ченкоьі вдалося втекти.

Цієї ж ночі помічнянці благополучно прибули в
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загін.

незамін- 
у ньому

Гаджієнко швидко освоївся в загоні і скоро став 
ним розвідником. Комісар дуже високо цінував 
знання німецької мови і рідкісне самовладання в найсклад
нішій обстановці. Одягнувшись у мундир німецького офіце
ра, на командирському коні Ворончику, він не боявся з’яв-

ЦИРК для 25 ТИСЯЧ
Закінчила гастролі на Кіроео- 

градщині київська група «Цирк 
на сцені». її виступам апло
дували енергетики Кремгеса її 
шахтарі Олександрії, залізнич
ники Гайворона і Гіомічної, хлі
бороби багатьох колгоспів і 
радгоспів — більш як 25 тисяч 
толовім.

Особливо тепло були сприйня
ті виступи жонглерів Тамари і 
Станіслава Пнлнпенків, парних

акробатів Анатолія та Івана 
Ізмайлових, еквілібриста Арту
ра Львова. клоуна-пароднега 
Слави Горошека.

Різноманітна й цікава програ
ма цьою колективу. Просто не 
вірнться, що середній вік ар
тистів не перевищує двадцяти 
років.

С. ЮМАКУЛОВ, 
адміністратор Кіровоград
ської облфілармонії.

• ШАЛЕНИЙ СВІТ • ШАЛЕНИЙ СВІТ

ЖИТТЯ
ЗАРАДИ
РЕКЛАМИ

«Смертельна реклама» 
— так назвав свій мате
ріал 
журнал 
лікував 
замітці 
про те, 
Роберт 
нулому 
наст, і 
акробат у провінційних

західнонімецький 
і «Квік», що опуб- 

цей знімок. У 
розповідається 

що американець 
Транже — у ми- 

слортсмен-гім- 
потім повітряний

цирках — довгий час за
лишався без роботи. У 
Роберта Транже не за
лишалося
ду, як згодитися на «ро
боту», зв’язану з рис
ком для життя. Транже 
піднімався на повітряній 
кулі, а його партнер або 
партнерша вивішували 
рекламу підтяжок, бюст
гальтерів, жувальної гу
ми, коли куля летіла над 
містом.
платили.

Саме 
приїхав 
делл.

іншого вихо-

За це непогано

з цією метою
Транже в Пен- 

У містечку від
крився новий кафе-шан- 
тан, і його господар ви
рішив на честь цієї по
дії запустити повітряну 
кулю з рекламою. Суп
роводжувати Транже 
згодилася молода офіці
антка Іоганна Фланнері, 
мати двох дітей. За рек
ламу шантана його гос
подар обіцяв сміливцям 
непогану плату.

І ось сотні мешканців 
Пенделла зібралися біля 
дверей нового розва
жального закладу. Під 
постріли корків, що ви
літали з пляшок із шам
панським, повітряна ку
ля стартувала.

Після недовгого по
льоту корзина повітря
ної кулі зачепилася за 
високовольтні проводи, 
загорілась і перекинула
ся. «Роберт та Іоганна, 
— пише «Квік», -і- випа
ли з гондоли і розбили
ся на смерть, упавши на 
брук».

(АПН).
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лятися серед білого дня в зайнятих німцями селах і навіть 
у Смілій. Через цей наряд йою декілька разів ледь 
стрелили свої, і, дякуючи йому, він сам знищив 
гітлерівців.

Комісар останнім часом дуже уважно придивлявся 
жієнка. Успіх Янекової операції наштовхнув Жиліна_ _...
лнву думку — провести подібну операцію в Помічній... Не
давно він спеціально посилав туди Лесю для вивчення 
об’єкту, що так його цікавив.

— Проклади нанкоротший маршрут для автомашини від
нашої бази до Помічної, _  сказав він якось начальникові
штабу, що схилився над картою.

— А для чого? — запитав лейтенант.
— їй не гірше мене знаєш помічнянських хлопців. Мені

ті.<-о ■»» ..... я Благодар, Царенко,
благополучно повер-

здається, що Гаджієнко, Барчевськнй, 
Янск і Борис змогли б проїхати туди і 
нутися.

— Ми не можемо дати їм необхідні 
на такий далекий рейс.

— Зате ми можемо одягти їх у таку 
посміє переьірчга їхні документи. Крім

не під» 
немало

до Гад- 
на смі-

німецькі документи

форму, що ніхто не 
... .. того, ми маємо змо

гу вибрати маршрут, далекий від головних доріг і контроль
но-пропускних пунктів.

Начальник штабу відчув, як по-хлоп’ячому загорівся цей 
холоднокровний, витриманий чоловік.

— Припустимо, ми все це організуємо. Що вони там бу
дуть робити?

— Зірвуть водокачку.
— Ого! — лейтенант здивовано підвів брови. _ Вивести з 

ладу водокачку на такому крупному вузлі... Заради цього 
варто ризикувати.

— Значить, домовилися? Тоді готуй всі дані.
Через тиждень група партизан, переодягнених у форму 

польової жандармерії, виїхала вночі на машині з лісу... 
Перший раз машину зупинили на станції Сердюківці. Гаджі
єнко, у формі гауптмана, спокійно назвав встановлений на 
цю ніч пароль. Про це теж потурбувався начальник штабу, 
їхали не поспішаючи, пильно визчаючн шлях, по якому в 
максимально короткий час, після виконання операції, вони 
мали повернутися в загін. -

...Поминувши станцію, машина в’їхала в Помічну. Зупи
нилися біля високих воріт. Викликали хазяїна.

— Це ти, Сергію? _ тихо спнтаз Гаджієнко. — В селі ба
гато німців?

— Я— А ти ж хто? — придивлявся до «німця» робітник. — 
Та це Іван, _ зрадів він. — У школі якась частина стоїть. 
Та поліцаї на водокачці, і більше нібито нема.

— Нам треба на кілька годин поставити куди-небудь ма
шину. У тебе можна?

Робітник замість відповіді відкрив ворота.
До початку призначеної на північ операції залишалося тр.і 

години, і Іван вирішив зайти до матері Алика Синицького. 
Може, вона знає що-небудь про товаришів, які знаходяться 
у Первомайській тюрмі.

Гаджієнко не пізнав цю жінку — так постаріла вона. 
З-під хустки вибивалися сиві пасма волосся. Вона розповіла 
Івану, яким страшним катуванням піддали фашисти моло
дих помічнянських підпільників. За день до їх розстрілу їй 
вдалося, підкупивши поліцая, проникнути в камеру смерт
ників. На тілі у Алика не було жодного живого місця, на
віть до голови не можна бую доторкнутись: суцільна рана. 
Гак мучили найменшого... Про інших і говорити нічого...

— Ми примусимо їх плакати кривавими слізьми, — ледь 
видавив із себе Гаджієнко і швидко вийшов з будинку. За
лишивши біля машини шофера і одного поляка, він ловів
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партизанів до водокачки. Зливаючись з темрявою, нечутно 
ступали вони поміж деревами. До високої огорожі водокач
ки залишалося декілька кроків, коли назустріч партизанам 
пролунали гвинтівочні постріли. Партизани у відповідь про. 
шили чергами паркан. Раптом тріск автоматів почувся і під 
школи, за їх спиною. В небо знялося декілька ракет. Пар
тизани припали до холодної землі. Складалося враження, 
що їх тут чекали. Значно пізніше вони довідалися про те, 
що за годину до їх появи біля водокачки наш літак скинув 
$іля сусіднього села декількох парашутистів. Німці помітили 
їх і оголосили тривогу.

— Треба відходити, — сказав Іван, кусаючи від досади 
губи.

Барчевськнй передав команду Царенкові, а той по лан
цюжку •— всім іншим това
ришам.

Де Віктор і Янек? 
занепокоївся Іван, коли во
ни повернулися до маши
ни, — їм сказали про відхід? 

Біля водокачки знову по
чалася стрілянина.

— Сказали, — похмуро 
озвався Царенко, дослухаю
чись до тріскотняви авто
матів.

Пройшло п’ять хвилин, де
сять..., а товариші не повер
талися. Тільки десь через 
півгодини стукнула хвіртка, 
і у двір зайшли мокрі з го
лови до ніг Віктор і Янек.

— Де цс вас чорти носи
ли? — сердито запитав Іван.

— Доки я доповз до Яне
ка, іцоб сказати про від
хід, — почав Віктор, — нас 
відрізали. Довелося далеко 
обходити. По дорозі звали
лися ще в якусь яму з во
дою, ледве вибралися з неї.

— Лізьте в машину, — ска
зав Іван, мимоволі вслухаю- 
чнсь до того, що відбувало
ся за селом. — Хотів би я 
знати, з ким це вони там

ІВІ ^СТИЙ «А» був збуджений. Вожаті 
Толя Швець та Вова Конфедерате!!ко 

принесли цікаву звістку: завтра похід по 
рідному краю. Ото багато побачать 
піонери! Не менше раділи і комсомоль
ці. Вирішили піти у сусіднє село Ленін
ське Оникіївської сільської Ради. Не 
просто прогулятися, а дізнатися, хто ор
ганізував перший колгосп.

Недільного ранку учні вирушили в по
хід. Ось і село. Завітали до господи ста
рожила села Григорія Воскривенка.

_ Чому село назвали Ленінським?
Старий покрутив вуса і допитливо погля

нув на своїх онучат. Потім, не поспі
шаючи, поновлюючи в пам’яті події тих 
далеких днів, повів розмову. Була вона 
піонерам не казкою, не книжною розпо
віддю, а живою історією.

Бідно жилося до революції. Більшість 
селян йшла на заробітки у Малу Виску 
на цукговарню, у Велику Виску в най
ми до пана. Та ось червоним птахом 
прилетіла звістка — революція! Нове 
житгя прийшло. Навкруги почали орга’- 
нізовувати колективні господарства. При
був якось у село комуніст Григорій Ми
хайлович Кудря, почав організовувати 
колгосп. 1 тоді зібралися селяни на збо
ри. «Жити почали ми по-новому, — го
ворили вони, — по-ленінськи, тож назве
мо наше село Ленінським».

Діна Тнпальчук, піонервожата 6 «А», 
запропонувала піти в артільну бригаду, 
що в селі. Там дізналися, як за останні 
роки виросло господарство.

Серед юнаків і дівчат 
Ульяновки фізична культура 
і спорт в неабиякій пошані. 
Досить сказати хоча б, що 
збірні району посідають 
найкращі місця в області з 
важкої атлетики, кульової 
стрільби, теніса, шахів. В

і

А ЯШ
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 13 грудня. Перша 

програма. 11.00 — «Зелена каре
та». Художній фільм. (Кірово
град). 17.45 — «П'ятирічку — 
достроково». «Наука _ вироб
ництву». (К). 18-15 — Мульт
фільм. «Як козак куліш варив». 
(К). 18.50 — Реклама. (К). 19.00 
«Зустрічайте проїздом». Пре
м'єра телевізійного художнього 
фільму. (М). 19.55 — Наші ін
терв’ю (М). 20.15 — Естафє .

ОРБІТІ

Жековій комітет

Ці Чіи *•

Леонід БЕРЕНШТЕПН.

воюють.
_  Самі з собою, — відповів Віктор. — Ми, коли вони на

ближалися, по одній черзі в тих і других випустили.
— Молодці, — похвалив Гаджієнко. — Може, в цін темря

ві вони своїх перестріляють. _
Машина, не засвічуючи фар, виїхала з двору. Петляючи 

путівцями, залишили за собою декілька сіл і Адабаш. Світа
ло, коли партизани зупинились в якомусь невеликому салі 
Маловисківського району. Всі були злі. Виходить, що вони 
не виконали завдання. Згідно наказу Жнліна, на випадок 
невдачі у Помічній вступав у силу другі й варіант операції — 
напад на військовий склад у Олександрівні. Тут головну 
роль повинен був зіграти Царенко, колишній підпільник з 
Малої Виски, який не раз бував у цьому селі. Перед Олек
сандрівною він сів на місце шофера. Дорога поступово спус
калася в долину, в якій розкинулося велике село. Зліва по
казався великий парк, огороджений дерев’яним парканом.

(Далі буде).

• НА ШКІЛЬНІЙ

у спортивних 
на першість 
виготовлення 

посібників,

Багато цікавого 
зробили вожаті з шес
тикласниками. Цс — 
участь 
іграх 
школи, 
наочних
збирання металевого 
лому. Цікаво дітям, 
весело і їх шефам — 
комсомольцям.

А їх секретареві Лідії . ___
дав інше доручення: підготувати 8 «Б» 
для вступу в комсомольську сім’ю. Ком
сомолка найперше подбала про те, щоб 
залучити піонерів до громадської робо
ти. Ось, приміром, організували в класі 
художню самодіяльність. Виступили з 
концертом у місцевих артілях «Росія» 
тт імені Ждаиова. Побували і в сусід
ньому селі Висі Новомиргородського ра
йону, теж дали концерт.

В тому, що комсомольська організація 
бойова й організована, — заслуга ком
сомольського комітету школи'. Члени 
його Ліда Жекова, Віра Лесь, Олександр 
Жуїенко, Валентина Стрючок, Галя 
Матзієико та Юра Кешліков відповіда
ють за окремі ділянки роботи. Кожний 
виконує своє доручення. Щотижня — 
засідання комітету, на якому обгово
рюються важливі шкільні питання, прий
мають план роботи на наступний тиж
день.

Комітет школи не тільки націлює, як 
працювати, а й сам бере активну участь 
у вихованні школярів. Хлопці 10 «Б» не 
завжди ходили на учнівський хор. Груп- 
комсорг цього класу Люда Ткаченко при 
допомозі комітету, активу класу домог
лася того, що тепер вони одні з найак
тивніших учасників хору.

Десятикласниці Валя Сербул, Люда 
Дудник та Люда Подоліч одні з кращих 
членів лекторської групи. Дівчата на 
виховних годинах розповідають про Во
лодимира Ілліча Леніна, про комсомоль
ців свого села, про естетику поведінки.

А оце нс так давно відбулося розши
рене засідання комітету на тему «Твоя 
участь у житті школи». Кожен клас 
звітував про справи в своєму колективі. 
За ними криється копітка робота комсо
мольського комітету школи.

Станіслав БРОВЧЕНКО.
с. Велика Виска 
Малознсківського району.
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обох середніх школах рай
центру з кожним роком 
збільшується кількість пер
шорозрядників.

Однак спортивна база в 
райцентрі надзвичайно по
гана. Примітивний спортив-

ний зал є тільки в середній 
школі № 1, але він не може 
задовольнити навіть потреб 
школи.

Велику надію покладали 
фізкультурники на спортив
ний зал районної ради

може

ДССТ «Колгоспник», який 
почали споруджувати ще 
1964 році. Два роки тому 
цей спортзал збудували, але 
досі його Ульяновський 
міжколгоспбуд не
здати, а райрада ДССТ 
«Колгоспник» — прийняти. 
Два роки одні вишукують 
недоробки, а інші — лікві
довують їх.

Д. ДРОЗДЕНКО, 
вчитель Ульяновської 
СШ № 2.

новин. (М). 21.15 _  «Екран при
годницького фільму». «Слід ве
де в «Сьоме небо». Телевізійний 
багатосерійний художній фільм. 
II і III серії. (Ю-

Друга програма. 11.10 —
«Мстислав Ростроповнч». Теле
фільм. (К). И-35 — Шкільний
екран. Українська література 
для учнів 8 класу. «Шевчен
ко — художник». (К).

СУБОТА, 14 грудня. Перша 
програма. 10.00 — «З днем на
родження». Музична розва
жальна програма. (М). 10.30 — 
«Твердий сплав». Теленарис. 
(М). 11.00 — Наша афіша.
11.05 — «Душі покликання». Те
лефільм. (К). 11.30 — «Толеві, 
зійний атлас народів СРСР». 
«Молдавська РСР». (Кишинів). 
12.15 — «Здоров'я». Науково- 
популярна програма. (Лі). 12.40 

__  ін- — «Портрет балерини Жужі 
істафета Кун». (М). 13.20 — Мультфільм.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 

Телефони: секретаріату — 2-43-35, 

відділів — 2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

(К). 13.45 — «Мальовнича Ук
раїна». (К). 14.00 — Молодіжна 
програма «Спектр». (ЛьЙз). 
15.00 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 17.30 — «Па 
меридіанах України». (10. 18.00 
— «Лина Карепіна». Новий ху
дожній фільм. Дві серії. (М). 
20.45 — Інформаційна програма 
«Час». (М). 21.15 — Передача, 
присвячена 25-річчю визволення 
Черкас від німецько-фашист
ських загарбників. (К). 22.20 — 
«Екран пригодницького фільму». 
«Слід веде в «Сьоме иобо». Ба
гатосерійний художній фільм. 
IV серія. (К).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, 18 грудня. 17.15 

Фільми для дітей. 18.15 —Муль
типлікаційний фільм. (К). 18 30
— Телевізійні вісті. (К). 18.50 — 
Відповідаємо па ваші листи. 
19.15 — Телевізійний фільм. 10.55
— Наші інтерв’ю. (ЛІ). 20.15 — 
Естафета новин. (М). 21.15 — 
Телевізійний фільм «Слід веде

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління ио аресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

в «Сьоме небо».
СУБОТА,

2 і 3 серії. (К).
СУБОТА, 14 грудня. 9.10 — 

Фільми для дітей. 10.00 — «З 
днем народження». Музична 
розважальна передача. (М). 
10.30 — «Твердий сплав». Теле
візійний нарис. (М). 11.00 —
Передача «Знання». (М). 11.30
— «Телевізійний атлас народів 
СРСР». «Молдавська РСР». (Ки
шинів). 12.15 — Передача «Здо
ров’я». (М). 12.40 — «Зустрічі 
з майстрами театру». (М). 13.20
— Мультиплікаційний фільм.
(К). 13.45 — «Мальовнича Ук
раїна». (К). 14.00 _  Молодіжна
програма «Спектр». (Львів), 
15.00 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 17..3О — «На 
меридіанах України». (К). 18.00 
~ Художній фільм «Лина Каре- 
піна», (М). 20.45 — Програма
«Час». (М). 21.15 _ Передача, 
присвячена 25-річчю визволення 
Черкас від німецько-фашнст«{, 
ських загарбників. (К). 22.20 
Телевізійний фільм «Слід веде
в «Сьоме небо». 4 серія. (К).
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