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ф Закінчилось навчання 
в системі комсомольської 
політосвіти району. На ос
танній, Ленінський урок 
з’явилися в повному скла
ді комсомольські первинні 
орі .-.візації пукрокомбіпа- 
ту, райспожнвспілки, авто
бази та інших підприємств 
і установ міста.

Кращими комсомолі.-
нами поповнюються ряди 
районної партійної органі
зації. Цими днями відбули
ся збори на комбінаті по-

Эанлини ЦИ КПРС
до 1 Травня 1969 року

1. Хай живе 1 Травня — День міжнародної 
солідарності трудящих у боротьбі проти імпе
ріалізму, за мир, демократію і соціалізм!

2. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
3. Хай живе марксизм-ленінізм — вічно жи

ве інтернаціональне вчення, провідна зірка 
трудящих усіх країн в боротьбі за перемогу 
соціалізму і комунізму!

4. Хай живе у віках ім’я геніального про
довжувача революційного вчення Маркса і 
Енгельса, засновника Комуністичної партії, ке
рівника першої в світі соціалістичної держави 
робітників і селян — Володимира Ілліча 
Леніна!

5. Слава великому радянському народові — 
доблесному будівникові комунізму, мужньому 
борцеві за свободу, мир і щастя трудящих!

6. Хай живе героїчний робітничий клас Краї
ни Рад — передова і провідна творча сила в 
боротьбі за побудову комунізму в СРСР!

7. Хай живе героїчне колгоспне селянство — 
активний будівник комунізму!

8. Хай міцніє і процвітає союз робітничого 
класу і колгоспного селянства — нерушима 
основа Радянської соціалістичної держави!

9. Хай живе радянська народна інтеліген
ція — активний учасник будівництва комуніс
тичного суспільства!

10. Хай вічно живе і процвітає братерська 
дружба і непорушна єдність народів СРСР!

11. Хай живе Комуністична партія Радянсько
го Союзу, яка впевнено веде радянський на
род по ленінському шляху до перемоги ко
мунізму!

12. Трудящі Радянського Союзу! Тісніше 
згуртовуйтесь під ленінським прапором Кому
ністичної партії!

Хай живе велике й непорушне єднання пар
тії і народуі

13. Хай живуть Ради депутатів трудящих — 
справді народні органи влади!

Хай розвивається і міцніє радянська соціа
лістична демократія, зростає активність трудя
щих в управлінні справами країни!

14. Хай живуть радянські профспілки — 
школа управління і господарювання, школа 
комунізму!

15. Хай живуть радянські жінки — активні 
будівниці комуністичного суспільства!

16. Хай живе Ленінський комсомол — В'Р* 
ний помічник і резерв Комуністичної' партії, 
передовий загін молодих будівників кому
нізму!

17. Радянські воїни! Добивайтеся нових успі
хів у бойовій і політичній підготовці, будьте 
пильними і завжди готовими відбити будь-яку 
агресію імперіалістів.

Хай живуть героїчні Збройні Сили Радян
ського Союзу!

18. Слава доблесним радянським прикор
донникам, які мужньо охороняють священні 
рубежі нашої Батьківщини!

19. Трудящі Радянського Союзу! Вище полі
тичну пильність! На підступи ворогів соціаліз
му і миру відповімо зміцненням згуртованос
ті, дисципліни й організованості!

20. Трудящі Радянського Союзу! Вище пра
пор соціалістичного змагання за дострокове 
виконання п'ятирічки, за гідну зустріч сторіччя 
з дня народження Леніна!

21. Слава ударникам і колективам комуніс
тичної праці!

Слава передовикам і новаторам вироб
ництва!

22. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за 
якнайшвидше впровадження у виробництво до
сягнень науки і техніки! Наполегливо оволоді
вайте сучасними науково-технічними знаннями!

23. Робітники і робітниці, інженери і техніки! 
Всіляко підвищуйте ефективність виробництва! 
Боріться за краще використання виробничих 
фондів, сировини і матеріалів, за скорочення 
строків освоєння проектних потужностей!

(Закінчення па 2-й сюр.).

бутавої о обс.іуговл ваіїня.
Комсомольці дали рекомен
дацію для вступу кандида
том у члени КПРС кращій 
шиачні, • комбінату, секрета
рю комсомольської органі
зації Людмилі Перебейніс.

ф Проходять ЗВІТІІ і ви
бори п шкільних КОМСОМО
ЛЬСЬКИХ організаціях. Пе
ред зборами комсомольці 
проводять трудові десанти 
по збору металолому у 
фонд солідарності з мо
лоддю героїчного В'єтнаму. 
Такий десант відбувся у 
Розсохуватській восьмиріч
ній школі. Зібрано лоЯад 
іонну металу.

КІРОВОГРАД
ф В комітеті комсомолу 

Агрегатного заводу відбула
ся зустріч з секретарем 
комсомольської організації 
Йогівського заводу палив
ної апаратури (Московсь
ка область) В. А. Климен- 
ком. Він приїхав у складі 
заводської делегації для 
підведення підсумків зма
гання, яке зав’язалося рік 
тому між обома підприєм
ствами. Гість розповів про 
справи ногіиських комсо
мольців, поділився вражен
нями від зустрічей з моло
дими Кіровоград цими.

ф Вжо стало традицією № 
переддень 22 квітня прово
дити урочистий прийом до 
комсомолу.

Цього разу щасливими ви
явилися робітники Гаяна 
Ярошенко і Юрій Зборка, 
учні Валерій Показєєв і 
Люда Падал ко і а їх 292 
ровесники.

Урочистий прийом Кірово
градський міськком ЛК.СМУ 
влаштував у Жовтневому 
залі краєзнавчою музею, 
Ііа ньому були присутні 
ветерани партії і комсомо
лу О. О. Башашин та П. В. 
Сндяк.

донин
ЇДУТЬ
НА ЕКЗАМЕН

Перший квартал цьою року 
був результативним для праців- 
янаів ДСКТБ, Виготовлено 
більш як 150 машин удоскона
лених конструкцій. Вони завдя
чують своєму народженню іи- 
жеперам-конструкгорам, у тому 
числі А комсомольцям Зої Бі
лоус, Сашкові Греку, Віктору 
Зозулі ти іншим.

Найближчими днями поїдуть 
молоді спеціалісти туди, де бу
дуть проходити випробування 
.наші сівалки: па Кубань, у Ка
захстан, Середню Азію.

ІО. КУРЗОВ, 
іпженер-ковструнтор дер- 
жапного спеціального кон
структорського бюро ио- 
сівііііх машин.

ЩЕ ОДИН 
9-ПОВЕРХОВИЙ

Новий дев'ятиповерховий бу
динок споруджується в Кірово
граді на вулиці Уфимській. Зво
дять ного будівельники управ
ління № 3 тресту «Кіровоград- 
промбуд».

В будинку 48 квартир. На 
першому поверсі розміститься 
магазин.

С. ДЯЧЕНКО, 
майстер БУ-.Ч тресту <Кі- 
роиоградпромбуд».

КВІТНЕВІ
АКОРДИ

Закінчилася третя обласна 
декада хорового співу, присвя
чена 100-річчю від дня народ
ження В, І, Леніна. На сценах 
обласного центру показали май
стерність п’ятдесят колектппіи.

Великим успіхом У глядачів 
корнету пались Олсно-Косогоріп- 
ська хор-лапка Кіровоградсько
го району, хори Сабліно-Зпа- 
м’япського цукрового заводу та 
педінституту імені О. С. Пуш
кіна.

Вдало дебютував новий хо
ровий колектив Кіровоградсько, 
го запону «Укрсільгосптсхніки».

Л. ШЕВЧЕНКО, 
методист по хору обласно
го Будинку художньої са
модіяльності.

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КПРС,
РАДІ МІНІСТРІВ СРСР І ВЦРІІС

12 квітня 1969 року відбувся Всесоюз
ний суботник, присвячений 50-річчю 
перших комуністичних суботників у на
шій країні. В трудовій ініціативі вільно
го народу В, І. Ленін прозорливо поба
чив Великий почин, живі паростки ко
мунізму.

Всесоюзний ювілейний суботник, який 
пройшов під знаком підготовки до 100- 
річчя з дня народження В. І. Леніна, 
продемонстрував непохитну вірність 
трудящих нашої країни революційним 
традиціям, високу свідомість громадсь
кого обов’язку, переможну ходу кому
ністичної праці. Всенародний суботник, 
е якому взяло участь майже все праце
здатне населення нашої великої краї
ни, вилився в радісне трудове свято, оз
наменувався великими виробничими 
досягненнями, значним вкладом у ви
конання п’ятирічного плану.

Центральний Комітет КПРС, Рада Міні

стрів СРСР і ВЦРПС високо оцінюють 
патріотизм робітників, колгоспників, ін
женерно-технічних працівників і служ
бовців, воїнів Радянської Армії та Фло
ту, ветеранів праці, радянських жінок, 
молоді, які взяли активну участь у юві
лейному суботнику, і висловлюють їм 
сердечну подяку за комуністичну пра
цю на благо Батьківщини.

Центральний Комітет КПРС і Радянсь
кий уряд прийняли рішення: кошти, 
одержані в результаті безоплатної пра
ці на суботнику, спрямувати на будів
ництво в Москві великого онкологічно
го наукового центру для всебічного ви
вчення і розробки проблем запобігання 
та лікування ракових захворювань, а 
також на створення науково-дослідно
го комплексу з-питань розвитку сільсь
кого господарства Сибіру і Далекого 
Сходу.

В ОБКОМІ ЛКСМУ

ОБЛАСНИЙ
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ
Бюро обкому ЛКСМУ разом з обласним управ

лінням «Вторчормет» прийняло спільну постанову 
про проведення 19 квітня цього року обласного 
комсомольсько-молодіжного суботника по збору 
металевого лому. Постановою зобов’язано міськ
коми, райкоми ЛКСМУ, комітети комсомолу пер
винних організацій розгорнути широку роботу по 
залученню комсомольців та молоді області до ак
тивної участі в зборі металевого лому. Соціаліс
тичне змагання по збору брухту в 1969 році три
ває. Підсумки його будуть підводитися обкомом 
ЛКСМУ і облуправлінням «Вторчормет» раз на 
квартал. Міськкоми, райкоми ЛКСМУ, первинні 
комсомольські організації, піонерські дружини, 
які займуть провідні місця у змаганні, будуть 
нагороджені грамотами і грошовими преміями.

З 15 квітня по 15 травня проводиться ударний 
комсомольсько-молодіжний місячник по збору ме
талевого лому, присвячений 50-річчю Ленінського 
комсомолу України. 19 квітня оголошується об
ласним комсомольським суботником.

ВСІ — НА КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ
НИЙ СУБОТНИК ПО ЗБОРУ МЕТАЛЕВОГО 
ЛОМУ!

НАВКОЛО ПЛАНЕТИ

ПЛЕНУМ ЦК
ПРАГА, 18 квітня. (ТАРС). 

Агентство ЧТК передає:
Учора в другій половині 

дня у Празькому граді .зіб
рався Пленум Центрально
го Комітету Комуністичної 
партії Чсхословаччіїни. На 
засіданні головував член 
Президії ЦК КПЧ, Голова 
уряду ЧССР тов. О. Чер- 
ІІІК.

Першим на засіданні в 
деяких питаннях організа
ційної роботи Центрально
го Комітету виступни тов. 
О. Дубчек. Він вніс

КПЧ
свою пропозицію про орга
нізаційні .зміни у виконав
чих органах ЦК КПЧ. Во
на була обговорена перед 
Пленумом у Президії ЦК 
партії. О. Дубчек попро
сив увільнити його иід обо
в’язків першого секретаря 
ЦК КПЧ.

На пропозицію тов. Дуб- 
чека Пленум обрав новим 
першим секретарем Цент
рального Комітету Кому
ністичної партії Чехос.’іо- 
ваччинн тов. Густава Гу
сака.

ЙДУТЬ ЛЕНІНСЬКІ УРОКИ
СОФІЯ. Болгарська преса приділяє велику увагу на

ступному святкуванню 100-річчя з дня пародліения 
В. 1. Леніна. Газети і журнали публікують різноманітні 
матеріали, статті і дослідження, присвячені великому 
вождю революції.

Газета болгарських комсомольців «Народна -младеж» 
на своїх сторінках вирішила регулярно публікувати 
«Ленінські уроки». Перший «Ленінський урок» був при
свячений темі: Соціалістична революція і світовий рево
люційний процес.

 (ТАРС).

1969 рік — ювілейний рік для болгарського народу: минає чверті, століття ■ \цц 
звільнення від фашистського рабства. Невпізнанно змінилася країна за час народної 
влади. У перших рядах будівників нового життя йде. молодь. Сьогоднішню Болгарію 
важко уявити без її комсомольської молодості. Повсюди, де кипить творча праця, ае 
народжується і утверджується нове, де будується соціалістичне життя — комсомоль
ці, молодь.
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Заклики ЦК КПРС
до 1 Травня 1969 року

(Закінчення. ГІоч. па їй стор.).

14. Трудящі Радянського Союзу! Неухильно 
підвищуйте продуктивність праці — найваж
ливіше, нанголознішє для перемоги комунізму! 
Боріться за повне використання кожної робо
чої хвилини!

25. Працівники народного господарства! На 
попетливо підвищуйте технічний рівень вироб
ництва! Здійснюйте комплексну механізацію 
і автоматизацію! Всіляко поліпшуйте якість 
продукції, добивайтеся зниження ії собівар
тості!

26. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за 
комуністичне ставлення до праці і суспільної 
власності, за економію і ощадливість!

27. Колгоспники, працівники радгоспів, спе
ціалісти сільського господарства! Боріться за 
успішне виконання завдань п’ятирічки! Підви
щуйте продуктивність праці, знижуйте собівар
тість продукції землеробства і тваринництва?

28. Трудівники сільського господарства! Бо
ріться за високу якість весняно-польових робіт, 
всіляко збільшуйте виробництво зерна, м’яса, 
молока та інших сільськогосподарських про
дуктів!

29. Працівники сільського і водного госпо
дарства! Активніше перетворюйте в життя про
граму меліорації земель, хімізації і комплекс
ної механізації сільського господарства!

39. Робітники і колгоспники, спеціалісти про
мисловості і сільського господарства! Підви
щуйте культуру виробництва, ширше впровад
жуйте наукову організацію праці і передовий 
досвід!

31. Радянські вчені, конструктори, інженери 
І техніки! Активно боріться за прискорення 
темпів науково-технічного прогресу!

32. Працівники торгівлі і побутового обслу 
говування! Всіляко підвищуйте культуру обслу
говування населення, повніше і краще задо
вольняйте запити радянських людей!

33. Діячі літератури і мистецтва, працівники 
культури! Високо несіть прапор партійності, 
народності, ідейності радянського мистецтва, 
вдосконалюйте свою художню майстерність, 
віддавайте усі сили І здібності політичному, 
моральному, естетичному вихованню будівни
ків комунізму!

34. Працівники освіти! Всіляко вдосконалюй

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу.

7//////ilm пісня
І >15 квітня. Цен день був схожий на 

дзвінку і світлу пісню. Співали її 
сонце, розсипаючи над землею тепле 
весняне проміння, жайворони, лунко 
видзвонюючи в небі, степи, переко
чуючи до обрію ледь помітні хвилі 
зеленої озимини. А соло вели молодий 
тракторист Віктор Могила, сівальнпиі 
Катерина Третякова, Катерина По- 
ловенко, Зінаї.іа Кардані та шофер 
Леонід Борозенко, який підвозив 
зерно.

Переможно сурмить «Т-74». Руки 
Віктора міцно стискають важелі', а 
очі сміються. Можливо, віл того, що 
сьогодні перший день посівної і йому, 
як кращому трактористу бригади 
№ 2, випала честь її відкрити, 
ли во, від того, що ранок

І
бригади 

і. А мож-
,____ сьогодні

І щедрий і на блакитні обрії, і па чу- 
« дозий настрій.

— Дівчата, заправляйтесь! — гу
кає Леонід Боровепко, відкриваючи 
дверцята кабіни.

Агрегат зупиняється па межі, і сі- 
взлка наповнюється ячменем та доб
ривами.

«
Земля волога, сіяти важкувато. На 
широкі гусениці налипає земля, важ
ко об-. ртаються колеса сівалки. Але 
обличчя у сівачів радісні. Весна цьо
го року не дуже до них поспішала. 
ЕВиходу в поле з нетерпінням чекали 
всі колгоспники артілі «Заповіт Іллі
ча».

— Дівчата, ідіть обідати?

те народну освіту! Беріть активнішу участь у 
комуністичному вихованні трудящих!

35. Працівники охорони здоров'я і фізичної 
культури! Вдосконалюйте медичне обслугову
вання населення! Розвивайте масовий фізкуль
турний рух у країні!

36. Комуністи! Будьте умілими вихователями 
і організаторами мас у боротьбі за втілення в 
життя рішень XXII! з’їзду КПРС, за дострокозе 
виконання п'ятирічного плану!

37. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволоді
вайте марксистсько-ленінською теорією, висо
тами науки і техніки! Будьте вірними револю
ційним ідеалам, акти-зчими учасниками будіз- 
ництва комунізму!

38. Піонери і школярі! Палко любіть Радян
ську Батьківщину, добре вчіться, поважайте 
працю! Готуйтеся стати активними борцями за 
справу Леніна, за комунізм!

39. Братерський привіт комуністичним і ро
бітничим партіям — бойовому марксистсько- 
ленінському авангардові робітничого класу і 
всіх трудящих, стійким борцям проти імперіа
лізму, за утвердження на землі світлої мрії 
людства — комунізму!

40. Хай міцніс єдність і згуртованість кому
ністів усього світу на основі марксизму-лені- 
нізмуг> пролетарського інтернаціоналізму!

41. Хай живе єдність і згуртованість усіх 
прогресивних сил в боротьбі проти імперіа
лістичної політики агресії, насильства і війни!

42. Братерський привіт народам соціалістич
них країн! Хай розвивається і міцніє евітоза 
соціалістична система — торжество великої 
справи Жовтня, історичне завоювання міжна
родного робітничого класу!

43. Трудящі соціалістичних країн! Боріться 
за зміцнення дружби І єдності, за дальший 
розвиток братерських відносин між соціаліс
тичними державами! Будьте пильними до під
ступів ворогів соціалізму!

Вище прапор пролетарського інтернаціона
лізму!

44. Братерський привіт робітничому класові 
капіталістичних країн, який самовіддано боре
ться проти монополістичного капіталу, за полі
тичні і соціально-економічні права трудящих, 
за торжество соціалістичних ідеалів!

45. Хай живе і міцніє союз сил соціалізму і 
національно-визвольного руху — запорука ус
піху а боротьбі народів проти імперіалізму, за 

— А що ви привезли, бабо Устнно?
— Покуштуєте — дізнаєтесь.
Перший обід у полі. Він найсмачні

ший...
Цього дня агрегат Віктора Могили 

засіяв ячменем тридцять гектарів.
— З неділі ярішу всю посіємо, — 

говорить секретар партійної організа
ції колгоспу М. Д. Лозовський, — па 
честь 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна ми взяли зобов’язання 
в цьому році вибрати зернових куль
тур по 23 центнери з гектара, в тому 
числі озимої пшениці — 20 центнерів.

В .«Заповіті Ілліча» давно готую
ться до знаменної дати. У восьмиріч
ній школі учні доповнюють новими 
експонатами Ленінський куточок, сіль
ська комсомолія приурочує славній 
події вечори-вогппки, недільники. До 
речі, па цих вогниках частим гостем 
буває старий пенсіонер Степан Івано
вич Соколов, учасник Великої Жовт
невої революції.

... Куховарка складає миски, обід 
закінчено. Нетерпляче гуркоче трак
тор. На сидінні зр>чио вмощується 
Віктор Могила. Він поправляє каш
кет, і обличчя його стає серйозним.

Перший день посівної. Хлібодари 
«Заповіту Ілліча» стартували. Хай же 
цей старт буде щасливим і успішним,

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Колгосп «Заповіт Ілліча» 
Устішівського району, Г. ПРОКОПЕНКО, 

спецкор .«Молодого ко
мунара».

національну незалежність, свободу, демокра
тію і соціалізм!

46. Палкий привіт народам молодих націо
нальних держав, які борються проти імперіа
лізму, за зміцнення незалежності, за прогре
сивний шлях соціального розвитку!

47. Палкий привіт народам колоніальних і 
залежних країн, які борються проти імперіа
лізму й расизму, за свою свободу і націо
нальну незалежність!

4В. Братерський привіт мужнім борцям про
ти капіталістичного і колоніального рабства, за 
свободу народів, за соціалізм, які знемагають 
в тюрмах і фашистських катівнях!

49. Братерський привіт мужньому в'єтнам
ському народові, який веде героїчну боротьбу 
проти агресії американського імперіалізму, за 
свободу і незалежність своєї батьківщини!

50. Народи світу! Рішуче вимагайте від США 
негайного припинення агресивної війни проти 
волелюбного в’єтнамського народу!

Геть американських імперіалістів з В’єтнаму!

51. Народи країн Європи! Народи світу! Бо
ріться проти реааншизму і неофашизму в ФРН, 
проти допуску до ядерної зброї західноні
мецьких мілітаристів, які несуть загрозу за
гальноєвропейській безпеці і мирові!

52. Народи країн Європи! Активніше бо
ріться за зміцнення європейської безпеки, за 
розвиток між народами Європи відносин спів-, 
робітництва I добросусідства!

53. Хай міцніс і розвивається солідарність 
радянського народу з народами арабських 
країн, які борються проти посягань імперіаліз
му, за виведення військ ізраїльських агресорів 
з. окупованих арабських територій!

54. Хай живе ленінська зовнішня політика 
Радянського Союзу — політика миру і дружби 
народів, згуртування всіх антиімперіалістичних 
миролюбних сил у боротьбі проти реакції і 
війни!

55. Хай живе Союз Радянських Соціалістич
них Республік — твердиня дружби і щастя на
родів нашої країни, надійний оплот миру і 
прогресу!

56. Під прапором марксизму-ленінізму, під 
керівництвом Комуністичної партії — вперед 
до нових перемог у боротьбі за торжество 
комунізму в нашій країні!

57. Хай живе комунізм — світле майбутнє 
людства!

у ВІРИ ЩЕРБИIIИ зов- 
сім не було причин 

для хпнлюпашія. Комсомоль
ська організація, яку нона 
очолювала, праціовала при-, 
мо-таки добре. Засідання 
комітету і комсомольські 
-збори проводились регуляр
но',- успішність і дисципліна 
у - комсомольців високі, ма
сові Заходи проводились 
акуратно. Словом, за яку 
ділянку не візьмись — по
рядок.

І все-таки Віра чомусь 
боялася цих зборів. Можли
во, тому, що місію комсор
га доводилося їй викопувати 
вперше. А, можливо, сама 
обстановка... Але скоріше 
всього тому, що не буча 
впевнена, чи висвітлила все 
в доповіді.
'Справді, якщо роботи ба

гато, то не важко щось 
упустити, забути. Та вже 
сам початок зборін показав, 
що комсоргові хвилювання 
були марними. Виступаючі 
доповнили доповідача не 
стільки новими фактами, 
скільки розповідями про їх 
вплив па виховний процес.'

Справа в тому, що комсо
мольська організація Пов- 
городкі всякої восьмирічної 
школи № 2 незвичайна. Во
на налічує 26 комсомольців. 
Половина з ’них — учні, а

Звітує 
шкільний
комсомол

А
комсоргу
завжди
хвилюватися

Ще мчть — і hop Лук’япенко опустить щиток. На кіпці 
електродотримача спалахне голуба зірка. Надійний шов 
міцно склеїть залізобетонні регелі.

Комсомолець І. Лук’яиепко — зварювальнії« 4-го роз
ряду. на будівництві Кіровоградської дитячої спортивної 
школи його поважають і як доброго спеціаліста, і як на

дійного товариша.
Фото Т. МЕХЕДИ.

І

половина — вчителі. Тон па 
зборах задали вчителі.

Велику розмову новели 
навколо успішності комсо
мольців. У доповіді секрета
ря про це було сказано так: 
«На сьогоднішній день ми 
маємо двох відмінників, де
в'ять ударників і два комсо
мольці вчаться на 4 і З». 
Тобто 80 процентів учніп- 
комсомольців є відмінипка- 
мп і ударниками. Чого кра
щого бажати. /\ того, щоб • 
ті, хто має трійки, в найко- 
ротшнй строк стали удар
никами.

— Комсомольців у нас ма
ло, — сказала секретар пар
тійної організації К. Д. Бон
даренко, — і це зобов’язує 
їх бути 8 усьому зразком, 
бо на них рівняються піо
нери. -

Ця думка висловлювалась 
у кбжпому виступі.

Новгородківська восьми
річна школа № 2 по праву 
вважається однією з кра
щих в районі й області. Гор
дістю її є виробнича брига
да, гурток юних натураліс
тів, біолої ів, технічний гур
ток.

Роботу гуртківців можна 
побачити зразу, як тільки 
переступиш поріг школи. .
рндори і класи її буквально 
потопають у квітах. З- кабі
нету зоології чути свист 
щиглів, непіцухаючпй голос і 
чечіток.

Яскраві стенди, плакати, 
макети про життя села « • 
школи свідчать про діяль
ність юних умільців. Про > 
успіхи спортсменів ШКОЛИ ' 
говорять, кубки 1 грамоти.

Вже декілька років підряд 
баскетбольна команда дів
чат займає перше місце, п 
районі. Футболісти і легко
атлети теж на першому міс
ці. Все це, звичайно, резуль
тат роботи комсомольської 
організації і її секретаря.

Віра Щербина не просто 
комсорг школи. Вона — 
вчителька. Причому, за сло
вами директора П. Ф. Козу
ля, — одна з кращих. Тому 
про авторитет її не варто 
говорити. З її ініціативи бу
ло проведено багато тема
тичних вечорів, зборів, уро
ків культури, конкурсів на 
кращий малюнок, твір, при
свячений Леніну..,

Разом з тим на зборах 
відзначалося, що комсомоль- 
цпм-учням саме ініціативи й 
самостійності іноді бракує. 
Тому пппикла потреби у роз
ділі комсомольської органі
зації на комсомольську ор
ганізацію учнів і вчителів. 
Секретарями обрані Віра 
Щербина і Валентина Лсо- 
иовець.
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□ СМІХОМ і щебетом випурхнули з хати дівчата. Зберігаю- 
чи ще посмішку, Валя повернулася. Підійшла до 

столу, взяла свідоцтво. Вже в котрий раз прочитала- « Ва
лентина Михайлівна Ганжслюк . ...........  Луполовську вось
мирічну школу і виявила такі знання.,.», Звабливо звучало 
за прошении подруг: «Поїдемо з нами а Одесу» І все ж на
ступною дня пішла в правління колгоспу імені карла Марк
са. З посмішкою зустрів парторг Григорій Павлович:

— Що, пташино, тиждень поробиш, а там — в Одесу чн 
Перпомайськ? Касиром, перукарем?..

Вали тільки відкрила рота, пориваючись відповісти на до- 
с.іова, а 

Павло- 
Компанюк 

забув, що 
тут. Гнівні 

вже були

РЕКОМЕНДАЦІЇ

дорогою

Ульяновський район.

ковчук почала розмову про нові 
книги, потім дівчата обговорю-

26 жовт- 
постанова 

райкому

потрібне
ЛКСМУ з

ар- 
ре-

що зоотехнік або 
знову про підвиїцен- 
говоритимуть. Та ні, 
доярка Клавдія Мос-

ЖИТТЯ

колгоспу. 
Богуслав- 
Іде мо- 

місто, не 
до-

І11К0ЛП, 
повертаються

створити, — запро- 
Оп скільки тут ком-

1031

Сторінка

для

дівчат

НА ПОКЛИК
СТЕПУ
Чому в Олександрійському район!
дівчата-трактористки не працюють
за спеціальністю

пішла глянути на

Марій 
Осадча, 

дівоча 
них ос 
— звн-

О БАСЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

r. Степанівни 
Олексаи.ірійс

колгосну імені 
познайомились, 

слова: «ТСОЗ»,

кірлипі 
Григорій 
вич 
наче 
иона 
фрази 
звернуті до ком
сорга 
Бориса 
ського. 
лодь у 
залишається 
ма після

юнаки після служби — цей факт непокоїв обох давно. І за
раз немов виливали наболіле. Підійшов завідуючий фермою.

— Знову немає підмінної доярки, — поскаржився.
— Візьміть мене, дядьку Феофане, — неголосно промовила 

Валя.
...Доярки закінчували готувати корм худобі. Валентина 

Гапжслюк ще поралася: не могла відразу встигнути за всіма. 
— Аго-ов! Валю! — покликала 
Марія Фасольняк. — Ходімо в 
нашу хату, розмова є.

Думала, 
завфермою 
пя надоїв 
комуністка

вали останній кінофільм, а зго
дом перейшли до нових мод.

Якось у розпал такої бесіди 
до доярок зайшов комсорг.

— Треба на фермі комсомоль
ську групу 
покував. — 
сомольців!

— У нас і групкомсорг є, 
доярки показали па Валю.

Обрали одноголосно.
Справи на фермі поліпшува

лися, радували й приємні події 
в особистому житті. Валя ста
ла студенткою Олександрій
ського сільськогосподарського 
технікуму. За старанну робо
ту її преміювали туристською путівкою до Болгарії.

...Невисока па зріст блакитноока дівчина крокує вулицею, 
•же в котрий раз придивляючись до свого села." Он видніє- 
ться новоспоруджеіпій Будинок культури. Сюди Валя прихо
дять па комсомольські збори, на заняття гуртків художньої 
самодіяльності. Праворуч — тваринницьке містечко, де вона 
працює. Придивляється пильніше, ніж раніше, бо сьогодні 
вона відповідає і за свою ферму, і за Будинок культури, і за 
свій район, і за свою область. Адже вона — депутат облас
ної Ради.

Л. ЛИПА, 
наш позаштатний кореспондент.

МАШИНА везла нас в. колгосп «Чер
воний прапор*. А ми ще перебували 

під враженням Історії 
Леніна, з якою щойно 
Продовжували звучати 
«комуна»... В пам’ять чомусь врізались 
рядки: «...23 березня 1933 року на заклик 
Паші Ангеліної на трактор сіли п’ятеро 
дівчат...» В блокноті відшукую їх імена. 
Хочу уявити, якими були тоді 
Шевчук, Паша Горбенко, Федора 
Віра Лнсюк, Дуня Ялцута. Ціла 
бригада! Можливо, тому ніхто з 
уявляється окремо, а всі одразу 
чайні дівчата, і в той же час героїні — 
бо були першими.

Машина повільно загальмувала біля 
правління. 1 за хвилину вже бесідую з 
секретарем комсомольської організації 
колгоспу «Червоний прапор» Валентиною 
Люльковою. Трапляються ж випадковос
ті! Тільки-но в думках розпрощалась з 
першими-трактористками, а переді мною 
сьогоднішня ангелінка. Саме так. Вл- 
ля — трактористка. А два роки тому їх 
в колгоспі було чотири. Чому було?..

Після річного навчання в Новгородців- 
ському СПТУ № 6 в рідний колгосп по
вернулись Валентина Люлькова. Клавдія 
Овчаренко, Олена Петровська і Ганна 
Курдаєза. Односельчани чекали на них; 
йшла весна і чотири механізатори — не 
ж неабияка підмога, коли на обліку 
кожні робочі руки.

Дівчата і не сподівалася на урочисту 
зустріч. А вона пилилась в справжнє 
свято. Привітати молодих трактористок 
до правління зійшлося багато односель
чан. Перший директор МТС В. М. По
пович. звернувшись до них з напутнім 
словом, побажав успіхів па хлібороб
ській пиві. Дівчат сфотографували па 
пам’ять. Блискуча «Волга» помчала їх 
о бригаду. Нове поповнення чоловіки-ме- 
хапізатори зустріли букетами квітів, 
дружніми словами. Одягнувши новенькі 
спецівки, дівчата сілн на трактори і. хви
люючись як на відповідальному іспиті, 
проклали першу борозну.

И НУЛИ напружені весняні будні. 
Олена Петровська і Ганна Курдаева 

потрапили в бригаду В. О. Геііка. Клав
дія Овчаренко і Валентина Люлькова •— 
в бригаду М. М. Удовина. Дівчатам да
ли в напарники досвідчених механізато
рів. Не псе одразу виходило, то не рівна 
борозна, то ніяк не відрегулюєш глиби
ну оранки. Та на допомогу приходили 
напарники — труднощі відходили в ми
нуле, приходив досвід, а з ним і впевне
ність в роботі.

Так ставились до дівчат в бригаді 
М. Удовика. 1 зовсім по-іншому склались 
умови праці для Ганни Курдаєвої і Оле
ни Петровської. Бригадир закріпив за 
ними старенькі трактори. Та коли трап
лялися поламкн, і це було пе рідко, пе- 
задоволено внчнтупав:

— Так і машину недовго пі робити. А 
ній хочуть нові освоювати...

І після таких діалогів неодмінно поси
лав дівчат на другу зміну.

Ганна Курдаева перша почала обурю
ватись і розхитаним старим трактором, і 

?,?5Т’,МІ1 другими змінами, і тим. що за
мість допомоги — просто знімали з ма* 
шипи. ' '

Перша, що збереглася, на
писана на аркуші з бухгал- 
іерської книги ІЗ.УІІІ. — 
року:

«Марго-Іванівська с-г 
тіль «Паризька Комуна» 
комендує свого члена колгос
пу тов. Чмигу Ганну Федо
рівну до Дніпропетровського 
робфаку, як активного колгос
пника. комсомолку, що пра
цювала на громадській .робо
ті...».

Друга, датована 
ня 1933 року, — 
Олександрійського 
комсомолу:

«Вважати аа
т. Чмигу — члена ______ _
1929 року, кандидата КП(б)У, 
яка працювала півтора року 
секретарем колгоспною КСМ 
осередку, за цей час була 

премійована (жсто-

ном ударника X райконфе- 
реиції 19311 р., другою пре
мією на райзльоті колгоспни- 
ків-ударників "*‘ 
члена пленуму
1930 р., після ) 
боти завідуючою 
відділом 
ти на навчання. Рекоменду
вати т. Чмигу на КСМ від
діл В К СГШ ім.

Третя, видана 
ськн.м обкомом комсомолу 
липня 1936 року, 
конічна:

«Рекомендувати 
ЦК ЛКСМУ тов. 
ну Федорівну, 1914 року 
роджений, українка, з 
ляи-бідняків, колгоспииця- 
висуванка...».

І багато ще було таких ре
комендацій у нинішнього док
тора історичних наук, викла
дача МДУ Г. Ф. Чмиги. І цс 
не просто рекомендації това
ришів чи колективів, це ре
комендації нашого радянсь
кого часу, які простій дівчи
ні з села відкрили дорогу у 
велику' науку.

1931 року), 
РК КСМ з 
дворічної ро- 

> культпроп- 
РК КСМ надісла- 

навчання.

Артема». 
Шспетів- 

9 
зовсім ла-

на курси
Чмигу Ган

на- 
се-

Життя ис балувало дівчи
ну, але тепло відгукувалось 
на кожний порух її душі, бо 
ж дівчина була самовіддана 
і не шкодувала нічого для 
молодої Країни Рад. У п’ят
надцять вона була комсомол
кою, в неповних шістнадцять 
— секретарем комсомоль
ського осередку, з старшими 
товаришами займалася лікві
дацією куркульства, хлібо
заготівлями, потім будучи 
культпропом «піднімала» ку
льтуру на Олександріїїщнні. 
працювала в органах держ-

безпеки, захищала завоюван
ня Жовтня 1« зброєю а ру
ках в період Великої Вітчиз
няної війни. Про мужність а 
ті дні 
Червоної 
лей.

розповідають орден 
Зірки і шість мёда-

Г. Чмпга (лордів 
другому ряду) сс- 

іелегагіз Всеукраїнсько- г,_ _ т?

На фото: 
ліворуч в 
Р'-.і ' ...
го з иду жіночої молоді, ь 
другому ряду — крайній пра
воруч — секретар ЦК ЛКСМ 
України тов. Кравченко, в 
ЦСІПрі — Г. І. Петрове ьквй.

— Страшнувато в сутінках, — шнро 
жалілась не раз бригадиру. Та В. О. Геіі- 
ко залишався глухим до слів дівчини. 
Цільні того, другі зміни для Ганни стали 
майже постійними.
грОГО квітневого ранку Курдаева ви- 
* йшла иа першу зміну. Прискіпливо 

перевірила кріплення картоплесаджалки, 
почаклувала біля 
мо. Коли позаду 
десять, Ганна,

бункера і сіла за кер- 
залишплрсь метрів з 
приглушивши мотор, 

_____ ___ ,___ _ результати, адже сади
ла картоплю вперше. Місцями бульби 
залишалися звепху. подекуди не виходи
ли квадрати. Стривожена вертала Д‘> 
трактора. Садити далі так, розуміла, не 
можна, а прохати поради чи допомоги — 
нема в кого.

Оддалік зачулося торохтіння мотоцик
ла, а за хвилину бригадир ріллею ншоз 
до Ганни. Дівчина, ще недавно стриво
жена своєю безпорадністю, відперто зра
діла: «Василь Олексійович зараз пояс
нить все»,

— Заглуши мотор і чекай тут! —* 
сердито наказав бригадир.

Завів мотоцикла і невдовзі привіз змін
ного. Іван сів за кермо, Ганна — поруч: 
вирішила, що зараз одержить допомогу 
і продовжить роботу.

— Підеш на другу зміну. — гримнув 
на неї бригадир.

І Ганна не витримала. Позначилось і 
напруження останніх робочих днів, і не 
гнітюче недовір’я до неї, як до молодого 
спеціаліста.

— Я не піду па другу зміну, Василю 
Олексійовичу. Скільки можна?! Та й чи 
навчуся швидше в сутінках? — тремтя
чим від образи голосом спитала бри
гадира.

Той, нічого не сказавши, пішов до мо
тоцикла, а Ганна не залишила трактора 
до кінця зміни.
ї[ РУГОГО дня дівчина вийшла знов па 
/А першу зміну. Наряду бригадир їй не 
дав. Без діла просидівши до обіду, Ган
на пішла додому. На третій день повто
рилось те ж саме. І коли І анна дізна
лась від обліковця, що їй за три дні

МАТИ X СИН

Одна вона.

1 знов у колгоспі 
хліборобська вес- 
роботи в полі вже

нею закріпили, да- 
і вийшло, що дві 
пішли з трактора,

коса...
Наталочко.

певнппта краса, 
нічого не пізнала, 
наївно молода,

Георгій ШЕВЧЕНКО 

Твоя

Володимир ГАРБА?

Люди звикли що жінку бачити, 
Знали, іцо ходить вона до сина. 
Двадцять п’ять років на ці побачення 
Проліски носінь яскразо-сіпіі.

ПріІЙДС, з сином говорить пошепки, 
Все розповість, ЩО в селі нового, 
Квіти вийме з старого кошика, 
Синові ніжно покладе в ноги.

Будуть вічно вони, як впаяні 
Міцно в граніт, у ногах лежати.
Сип — солдатський гранітний пам'ятник. 
...Ходить до нього старенька мані.

відмітнлн прогули, вона більше не 
йшла па роботу.

Ганну Курдаєву ми відшукали 
гельному заводі в Новій Празі.

— Скільки ти тут заробляєш? 
таю, копи розмова пішла па відвертість.

— Та, — махнула Ганна рукою, — 
трохи більше шестидесяти.

— А в бригаді?
— Сто і більше.
■— Ти б повернулась на трактор? — ці

кавлюсь.
— На трактор — так. а що як шов у 

таку бригаду, як у Геііка? — відрубала 
дівчина.

Ні матеріального виграшу, ні мораль
ного задоволення нова робота Ганні не 
принесла.

А за Курдаєвою пішла з бригади 1 
Пстровська. Теж зараз працює па це
гельному. Пішла не з солідарності Д« 
подруги — не захотіла більше залишати
ся в числі «позадупасучрх». Розуміла: 
на тій техніці, яку за 
.чеко не поїдеш. Так 
молоді спеціалістки 
поміняли професію.

Цс було рік тому, 
володарює напружена 
на. А для двозмінної . __  _
зараз не вистачає шести механізаторів. 
Відчував цю нестачу робочих рук і брига
да № 1 і її бригадир В. О. Гейко. А дві 
трактористки Ганна Курдаева і Олена 
Пстровська працюють в ці гарячі дні на 
цегельному заводі. Та_уіба тільки воші?

За останні чотири роки посвідчення ме
ханізаторів сільського господарства 
одержали вісімдесят сім олександрій
ських дівчат. Рекомендацію їм давав 
комсомол. На перше ж квітня цього ро
ку працює за спеціальністю лише... три. 
Лише три! Хоч в районі зараз не виста
чає сто п'ятдесят механізаторів, щоб 
організувати двозмінну роботу. А в пер
винних комсомольських організаціях, в 
райкомі комсомолу про це немов бн і не 
чули. Точніше, роблять вигляд, що пі 
факти їм маловідомі.

Ніна 
з брикетної

Цю біляву дівчину знають 
усі на Семенівській брикет
ній фабриці. Четвертнії рік 
працює тут Ніна Днковська. 
1 за цей час завоювала ре
путацію відмінної робітниці 
та активної комсомолки.

її трудова біографія поча
лася о господарському цеху'. 
Нелегкими були перші кро
ки, та не скаржилася. Ста
ранну дівчину послали вчи
тися на курси машиністів 
транспортних машин і меха
нізмів. Зараз Ніна в числі 
кращих виробничників дру
гого сушильно-пресового це
ху. Три подяки занесені до 
її трудової книжки.

Ніна — член комітету ком
сомолі.

Фото 1. ЦЕСЬКА.

Твоя коса, 
Коса...
Усе. вона. 
Наталю.
У ній твоя 
Бо ти іще 
Бо ти іще
Бо в тебе Ще
Джерельно чисти очі. 
Твоя коса. .
і І.ЗТ.1ЛОЧКО.
Біда
Прийшла до мене 
Раптом серед ночі.
і я збагнув. Що ти — 
Моя яса.
ІЦо ти моя надія і покора. 
Твоя коса, Наталонько.
Коса...
І очі карі.
Добрі очі.
Карі.

і ще раз 
чемність
До редакції надійшов лист 

із Дооровеличківкм від Галі 
Орел і Маріцн Гудашвілі. 
Вони цікавляться етикою 
поведінки дівчат иа , танцю
вальних вечорах. А група 
:ОЧ;:КІЛ З СЄ .1 Доброго ТО
ГО ж району зглнтуе: «Як 

іці и і-н ПОВОДИТИСЯ З 
діг.чатлмп .із танцях?* а

Па ці питання ми пон;юсі<- 
лп віді-свіетя методиста об
ласного Будинку наподної 
твоочос.ті Б. А. СТР ЕЛЬ
БИ ЦЬКУ.

ДІВЧИНА прийшла 
танці. Вже по тому, 

яке на пій плаття, чи в топ 
підібрані бант і черевички, 
чи відповідає зачіска її ві
ку, складається вражені»« 
про дівчину.

З першими звуками музи
ки хлопці запрошують дів
чат до танцю. Якщо ж вас 
не запросили, то це не при
чина суму’вати або. ще гір
ше, визивно себе поводити, 
абн звернули на вас увагу. 
Дівчина приходить на вечір 
завжди в доброму настрої, і 
скромність робить її лише 
привабливішою. Не запроси
ли на цей вальс — неодмін
но запросять иа наступний, 
і ні в якому разі не етично 
танцювати дівчині з дівчи
ною чи хлопцеві з хлопцем.

Ще десь у давнину виник 
«дамський» танець, що 
право представницям 
красної статі обирати 
партнерів. «Дамський» 
пець став традицією і, 
но кажучи, приємною 
дівчат. Оголошує його 
порядних вечора. Дівчина 
підходить до юнака і з доб
розичливою посмішкою гово
рить: «Дозвольте запросити 
вас» або коротко: «Дозволь
те». чіі ппосто робить легкий 
уклін. Юнак відповідає їй 
шанобливим поклоном і и! я 
якому разі не відмовляє 
Якщо дівчина, коли її за
прошують, вільна в своєму' 
виборі, то юнак ні. Відмови
ти дівчині в «дамському» 
танці — показати свою не
вихованість.

Після закінчення танцю 
юнак відводить свою парт
нерку па місце, прощаючись, 
дякує за запрошення. Дів
чина цього ніколи не робить. 
Хіба що за винятком, коди 
везучий жартома ппопонус- 
«Дами, відведіть своїх кава
лерів на місця, бо п них він 
вальсу запаморочилася го
лова!» Під веселий сміх дів
чата проводжають юнаків, ті 
їм дякують, але... тут же 
поперзаюты-я і псе ж таки 
відводять дівчат.

Запрошують дівчата хлоп
ців і під час танцю з «хлоп
ками». Жодна не залишає
ться без пари, бо тількп-но 
V неї «відклепали» партне
ра. як вона тут же на свій 
вибіг запрошує нового. 1 
хлопці пі в якому разі не 
відмовляють.

Існують неписані правила 
поведінки на танцях І для 
юнаків. Якщо вам дівчина з 
якоїсь причини підмовила. 

І не намагайтесь її благати, 
або, ще гірше, силоміць тяг
ти в коло танцюючих. Обпя- 
знтс ви її, якщо запросите 

І подругу, що стоїть поруч. П 
такому випадку, зберігаючи 
спою чоловічу гідність за
просіть іншу дівчину І не
погано, якщо вн це зробите 
в іншому кінці залу.

Після таїпво сердечно по
дякуйте своїй партнерці < 
не забудьте відвести на міс
це. Чемність І тільки чем
ність — норма поведінки 
юнака па танцювальних- яе- 

і чорах.
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ВМІЩУЄМО НА ЗАМОВЛЕННЯ ДЕСЯТИ КЛАСНІЇ КА ВАСИЛЯ ПОНОМАРЕВКА 
З СЕЛА ОСИТНЯЖКИ НОВОМИРГОРОДСЬКОГО РАІІОНУ ТА ПІШИХ ЧИТАЧІВ.

САРОЯН“

країну на грань

БУВАЛЬЩИНА

/ ФУТБОЛ

МАТЧ, ПРОГРАНИЙ ЗА П'ЯТЬ хвилин

З-ПІД ШКОЛЯРСЬКОГО 
РІЗЦЯ

Хіо б не закігав на виставку учнів- 
ГІЖОІ творчості. що розгорнута в Ново- 
•.чіргородському Буднику піонерів, 
обов’я іково найдовше затримається бі
ті побіг гуртка різьби по дереву. Репро- 
і\цшї картин різних художників, лірич

ні етюди, ескізи до творів піісьмеїшнків- 
гуморнстів надовго збережуться в 
пам’яті відвідувачів.

Директор Будинку піонерів Ніна Ти- 
мофігвна Кизіль завжди з радістю роз
повідає і показує роботи юних умільців. 
І обов’язково добре слово скаже про ке
рівника гуртка Миколу Карповича Лу- 
ньова.

Під його керівництвом любителі різня 
виготовили портрети Н. К. Крупської, 
І. П. Котляревського, панно «Ленін у 
Жовтні».

На фото: гравюра па дереві «і. П. 
Котляревський» — робота учня Пово
ді нргородської середньої школи № 1 
Григорія Коваля та «Мисливський 
етюд» учня Новомпргородської школн- 
іптерпагу Миколи Тапшори.

п. мдлєєв.
Фото автора.

Музика 6. БІЛАША.

Слова А. ЗАЄЦЬ.

Я побачив усе цс печаті), 
З голубого, як сон ручая, 
Відлітала від берега чайка, 
Білокрила, чужа, нічия.;

Небо птицо на обрії звало, 
Повіваючи вітром незлим.
Синє море, немов закипало 
Під чаїним крилом голубим.

modfato п - о

НОВИНИ ЕКРАНА

БРАТИ

Підіймайтесь напружені крила, 
Чайку люблять і небо й земля. 
Полетіла, куди захотіла, 
Паче мрія крилата моя.

А коли зашторми і ь непогода, 
В перелетах в далекі краї, 

Пашу чайку візьміть, парохода. пвічі 
Па високі на щогли свої.

І

Лін поверталися з відряд
ження. Шофер Яків Григо
рович звернув «Волгу» з ви
мощеної бруком дороги на 
уторовану грунтову. Побігли 
аазад оголені дерева. Зрід
ка траплялися стрічні ма
шини. Несподівано попере
ду, між насипом дороги і 
лісосмугою, в низині блисну
ла вода. Об’їхати не було 
можливості. Зліва піднятись 
на насип вимощеної дороги 
заважав кювет, а праворуч 
—> росли дерева.

— їхати прямо чи повер
татися? — вголос подумай 
шофер і, нарешті, вирі
шив: — Поїдемо!

Повільно повзла «Вол
га», все більше занурюючись 
у воду. її раптом занесло 
вліво, нритисло до навале
ного колесами машин бугра 
грязюки. Передній 
«Волги» сів па грунт. Без
помічно ревів двигун.

— Сіли! — сумно признав
ся Яків Григорович. — Самі 
не виберемось... Доведеться І 
чекати допомоги...

„ . . іВідчинити ліві дверцята 
заважав бугор. Праворуч 
стояла вода.

Повільно потекли години... 1
До Кіровограда залишалося 1
ще більше сотні кілометрів. 
Від утоми заплющувались 
очі. Раптом попереду пока
залась машина, яку обволі
кали клуби диму. Набли
жаючись, вона росла, вже 
можна було розгледіти її і 
дивний вигляд. «Зібрана і і 
вузлів і деталей різних ма
шин», — зміркував я.

Самохідне спорудження, 
що нагадувало броньовик 
часів громадянської війни. , 
зупинилось, і з кабіни виско
чило руде дівчисько, . 
школярка видно, п гумових « 
чоботях та фуфайці.

— Трос є? — спитала вона.
— В багажнику, — відпо

вів Яків Григорович.
Руде дівчисько пройшло 

по воді до нашої «Волги» і 
дістало трос. Хотілося вийти 
з машини, допомогти їй, але, 
глянувши на воду і свої че
ревики, я зрозумів безглуз
дість цього бажання. Дівчи- -

міст

на закріпила трос на 
зі» і зникла в кабіні. 
«Броньовик» заревів, вивер- 
жуючн клуби диму. Трос на
тягнувся, але ми не зрушили 
з місця. З-під буксуючих 
колес полетіли потоки води 
і багна.

«Волгу» шарпнуло. Ще 
поштовх. .Машина не зруши
ла. Тоді Яків Григорович 
лавів двигун «Волги»,

— Що ТИ робиш?! Сама
сядеш! — 1 >кнув 3 насипу
водій, і-кіій зупинив свого
грузовика.

— Ривками давай! Рнвка-
ми! — порадив Яків Г риго*
рович. висунувшись із ма-
шини.

а

«броньовик» підкотци майже 
впритул до нас і різко пішов 
заднім ходом. Поштовх — і 
«Волга» поволі посунулася 
вперед. А навколо ‘броньо
вика» клубочнвен дим. За
лізне чудовисько ревло. 
Здавалось, воно ось-ось пе
рестане коритися тендітним 
дитячим рукам. Та «Волга» 
повзла все помітніше.

Із кабіни з’явилась роз- 
червоніла, заляпана грязю
кою руда дівчина, спритно 
відчепила трос від спого 
«броньовика» і знову шмиг
нула в кабіну. Я поспішив 
до «броньовика», подякува
ти нашій визволительці, але 
пін рвонувся вперед до ка
люжі, залишаючи клуби ди
му. «Сяде!» — майнула 
тривожна думка. Але «бро
ньовик» легко подолав баю- 
ру і понісся дорогою, 
тягнучи за собою хвіст ди
му. Лін з Яковом Григорови
чем проводжали поглядом, 
поки він не зник вдалині. 
А з нами в той же бік ди
чились і водії автомашин, 
які спостерігали з> насипу за 
поєдинком. '

Три роки пройшло відто
ді... За цей час я побував у 
багатьох куточках країни, 
але як зараз пам’ятаю той • 
випадок на дорозі і ту руду 
школярку, 
вика».

ІИиіаин
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 

НЕДІЛЯ, 
програма.
для дітей. (М). 9.15 — Тслено- 
вішп. (М). 9.30 — «Будильник».
(М), 10.00 — Музичний кіоск. 
(М), 10.30 — «Скарби Ленін
града». (Ленінград). 11.00 — 
Для школярів. «Привіти наших 
друзів». (М). 11.45 — Для юна
цтва. Заключна передача циклу 
«Наука перемагати». (М). 13.00
— «Дружбі міцніти». (К). 13.40
— «Розмова з товаришем Лені
ним». (Дніпропетровськ). 14.00
— «ТЕК-69». (К). 1-1.30 — «Зі
рочка». (К). 15.00 — «Камер
тон доброго настрою». (Харків).
15.30 — До 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна. Фести
валь самодіяльного мистецтва 
УРСР. (Львів). 16.30 — «Я сам». 
Телефільм. (К). 17.15 — «Сіль
ська година»; (М). 18.15 — Клуб 
кіпомапдрівпнків. (М). 19.15 — 
«Угрюм-ріка». III серія, (М).
20.30 — «Сім днів». (М). 21.15 
—«Ленін іде по планеті». (К). 
21.45 — Фотохвилинка. (К). 
21.50 — Програма кольорового

; телебачення. (М). 23.20 — Спор
тивний. тиждень. (М).

20 квітня. Перша
9.00 — Гімнастика

дикого життя». Літературна 
композиція. (Кіровоград). 18.03 
— «Розумі честь і совість на
шої епохи». .«Ленін і партія». 
(М). 19.00 — ‘«Перший кур’єр». 
Художній фільм. (М). 20.30 — 
Інформаційна програма «Час». 
(М). 21.15 — «Ось місто». Теле
фільм. (Кіровоград). 21.35 — 
«Для добра». Людям про дер
жавне страхування. (Кірово
град). 21.45 — Наші оголошення. 
(Кіровоград). 21.50 — «Театраль
ні зустрічі». (А1). 23.10 — Пер
шість світу з тахін. (М). 23.25 — 
«Співає А. Корольов». Кон
церт. (К).

Друга програма. 17.40 —• Теле- 
вісгі. (К). 21.15 — «Ленін зав
жди живий». (Львів).

водія «бропьо-

• м. ножнов.
м. Кіровоград.

У

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони: 
секретаріату — 29-33-55, відділу пропаганди — 

29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

БК 02580. Індекс 01197.

ПОНЕДІЛОК. 21 квітня. Пер
ша прі.прама. 10.45 — Програма 
кольорового телебачення. (М). 
12.15 — Тслевісті. (К). 12.25 — 
Кіножурнал та документальний 
фільм /Російська рапсодія». (Кі
ровоград).

ВІВТОРОК, 22 квітня. Перша 
програма. 10.00 — Тслсиовшьі. 
(М). 10.15 — Для молодших
школярів. «Оповідання про Ле
ніна». (М). 10.35 — .«Трудовий 
рапорт ленінському ювілею». 
(МІ. 11.20 - Тслевісті. (К). Н.35 
— Шкільний скрап. Фізика для 
учнів 9 класу. «Фізичні власти
вості пластмас і а їх застосу
вання». (К). 12.10 — Кіножурнал 
тії художній фільм. «На одній 
планеті». • (Кіровоград). 16.40 — 
«Ленін і паш край». «Єлнсавст- 
градщина в творах Ілліча». 
(Кіровоград). 17.00 — Урочисто 
засідання, присвячене 99-й річ
ниці з дня народження В. І. Ле
ніна. Концерт. Передача з Крем
лівського Палацу з'їздів. (М). 
В перерві — «По ленінських 
місцях». «Па батьківщині Іллі- 
ча». (Ульяновськ). 20.30 — Ін
формаційна програма «Час». 
(М). 21.15 — .«Три весни Лені
на», Прем’єра документального 
фільму. (М). 22.30 — Концерт
лауреата Ленінської премії 
І'. Ул а попої.

Друга програма. 16.40 — Тслс- 
ровоград). 17.00 — «Видано »вісті. (К). 20.30 — Кіножурнал 
вперше». Літературна переда- та художній фільм «На одній 
ча. (М), 17.10 — .«Сторінка be- планеті». (Кіровоград).

«ИОЛОЛОП КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Полії н ньому фільмі розгор
таються в тяжкий і трагічний 
для Вірменії час. 1420 рік. 
Антинародна, авантюристич
на політика да юнацького уря
ду привела 
катастрофи. В основі сюжету 
картини — історія сім’ї вчи
тельки Арусяк Сароян, що 
розглядається на широкому 
історичному фоні, доля двох 
її синів, людей різних світо
глядів і характерів.

....У невелике вірменське 
містечко після довгої відсут
ності повертається Танк Са
роян. .Молодого офіцера за
лишають працювати при мі
сцевому військовому штабі 
завдяки протекції його брата 
Геворка, іцо вже одержав 
чин капітана. Брати зустрі
чаються після довгих років 
розлуки. Але Гайк. який по
бував у революційній Росії, 
етап більшовиком. Він нала
годжує зв’язок з підпільни
ками, допомагає їм. А Ге
ворк ще вірить, що дашнаць- 
ке керівництво турбується про

спасіння ного багатостражда
льної батьківщини...

За сценарієм відомого вір
менського письменника Гур
гена Боряна постановку кар
тини на студії «Вірмсн- 
фільм» здійснили режисери 
Хорен Абрамян та Аркадій 
Айрапетян. Знімали стрічку 
оператори Саркнс Геворкян і 
Карен Месяи.

Цікаво, що в головних ро
лях виступили два талано
витих вірменських кінорежи
сери — Фрунзе Доплатя» 
(Ганк), який нещодавно по
ставив фільм «Здрастуй, не 
я!», і Хорен Абрамян (Геворк) 
— один із режнссріп нової 
картини.

Ганн у виконанні Фрунзе 
Дов.іатнна — людина світлої . 
і чистої душі, переконанії/) у 
правоті справи, котрій від
дав себе. Він виразно розу
міє банкрутство дашнаньких 
главарін, які плазують 
імперіалістами Заходу, 
ють народ. Складний 
Геворка.

У фільмі знімались 
попиті актори — Анаїд Мпс- 
чян (мати), Гурген Джанібс- 
кян (дід Артін), Лія Еліава 
(Тагуї).

перед 
грабу- 
образ

тала-

Па фото: Кадр із фільму. 
Зустріч у рідному домі. Злі
ва — Геворк (прт. X. Лбра-, 
мяп), Гайк (арт. ф. Довла- 
тяп).

Позавчорашня зустріч між старими знайомими, «Зіркою» I- 
кнівським СКА, що відбулася в Кіровограді, почалася без по
передньої розвідки. В дебюті тон задали гості. Цс й зрозумі
ло. Адже сезон, як не дивно, вони розпочали невдало: в пер
ших двох турах здобули лише одно очко.

Розп’я.зка настала дуже рано. Вже на п’ятій хвилині у 
воротах кіровоградців побував м’яч. Цс сталося з вини захис
ника Анатолія Максйменка, який лишив неприкритим Михай
ла Штуллсра, і в значній мірі — оорогаря Леоніда Колтуп», 
якнн повинен був узяти м’яч, пробитий несильно.

Подаємо результати зустрічей інших команд третьої підгрупі» 
другої групи класу «А». «Металіст» (Харків) — «Шахтар» (Ка
діївка) — 2:0, СКА (Одеса) — «Динамо» (Хмельницький) — 4:Ґ, 
«Суднобудівіїнк» (Миколаїв) — «Авангард» (Тернопіль) — 0:0, 
«Локомотив» (Херсон) — СКА (Львів) — 2:0, «Карпати» 
(Львів) — «Дніпро» (Дн.) — 6:1, «Буковина» (Чернів
ці) — «Металург» (Запоріжжя) — 0:0, «Локомотив» (Вінниця) — 
«Будівельник» (Полтава) — 1:1, «Таврія» (Сімферополь) — 
«Десна» (Чернігіп) —3:1, «Кривбас» (Кривий Ріг) — «Автомобк 
ліст» (Житомир) — 2:0, «Азовець» (Жданоо) — «-Хімік» (СєвєІи- 
родоіісцьк) — 2;0і

Наступний тур — 24 квітня. «Зірка» іратиме у Дніпропетров
ську з місцевим «Дніпром»,

Редактор В. ПОГРІБНИМ.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № З

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
ПА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

електромонтери сільської електромережі і 
зв’язку (строк навчання — 1,5 року), слюсарі по 
ремонту тракторів, автомобілів і сільгоспмашин 
(строк навчання — 1,5 року), електромонтери 
(строк навчання — 1 рік), тракторнсти-машиністи 
3-го класу (строк навчання — 1 рік).

Приймаються юнаки і дівчата з освітою 8 і 10 
класів, які досяглії віку 15,5 — 17,5 років.

Документи приймаються з 1 травня.
Початок занять 1 вересня.
Вступники подають такі документи: заяву, ав

тобіографію, три фотокартки (3X4 сантиме гри), 
довідку про освіту, паспорт або справку з місця 
проживания, свідоцтво про народження', направ
лення (колгоспу, радгоспу, мехколони, еиерго- 
управліиня і т. іп.), характеристику.

Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, стипендією, харчуванням та. спецодягом 
за рахунок держави. ';

При училищі працює вечірня школа.
Адреса училища: м. ОЛЕКСАНДРІЯ, СЕЛИ

ЩЕ ЖОВТНЕВЕ, ВУЛ. ТРУДОВИХ РЕЗЕР
ВІВ, 1, СПТУ № 3.

ДИРЕ К ЦІ Я.
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