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ЯКБИ

ЗАГОВОРИ, КВІТЕ!

\\Х\

Заговори до мене, квіте, світом заговори, 

Розвішай сьогодні, вітре, зоряні прапори, 

Зігни у тугі колеса веселок дуги круті,

Щоби в сонячній колісниці спів по землі летів. 

Озелени та й веселим рястом пташиний розмай гаїв, 

Щоби по всій планеті — рулади дзвінких солов’їв, 

Щоби моєї Вітчизни, Вкраїни моєї крило 

У пристань зорі травневої впливало ясним веслом!

м. Кіровоград.

ЗАПИТАЛА
АНКЕТА

Міжнародний день солідар
ності трудящих. Так назвали 
люди праці Перше травня. Це 
свято за традицією стало днем, 
коли підбиваються підсумки ве
ликої роботи по згуртуванню 
борців за мир, прогрес, бра
терство і дружбу.

Якби сьогодні розповсюдити 
серед комсомольців Олександ
рії (а їх більше 10 тисяч) анке
ту з одним тільки питанням — 
«Що ти зробив для зміцнення 
дружби з іншими народа-

ми?», — можна було б одержа
ти безліч цікавих відповідей.

Школяр), наприклад, створюють 
куточки і кімнати інтернаціональної 
дружби, підтримують зв’язки з 
шкільною молоддю Польщі, Ні
мецької Демократичної Республіки, 
Угорщини та інших соціалістичних 
країн. Молоді робітники електроме
ханічного заводу забезпечують від
мінне виконання замовлень, які по
ступають з країн, що не так давно 
скинули ланцюги колоніалізму.

Та найчастіше в анкеті зустрі
чалося б слово «В’єтнам». Муж
ній народ цієї невеликої країни 
вже довгий час веде героїчну 
боротьбу з американськими ім
періалістами, Ми знаємо, як 
важко доводиться зараз в’єт
намським юнакам і дівчатам. 
Вони змушені працювати, вчи
тися і навіть відпочивати, не ви
пускаючи зброю із рук. Всіма 
думками і почуттями ми зараз

з юними героями В'єтнаму. 
І при нагоді ми стараємося по
дати їм допомогу — від усього 
серця. Вже в цьому році ком
сомольці Олександрії кілька 
разів проводили суботники, 
перераховуючи зароблені кош
ти у фонд допомоги молоді 
В'єтнаму. Зароблено і перера
ховано вже близько двох тисяч 
карбованців. Вони підуть на ме
дикаменти, дитяче харчування, 
шкільне приладдя, підручники. 
Зараз молодь промислових 
підприємств, школярі збирають 
металолом. Гроші 
теж 
фонд

Ми 
Тому

за нього 
будуть перераховані у 
солідарності.
з вами, в’єтнамські друзі!
і для вас, і' для нас день

Першотравня — свято братер
ства.

Р. МЕТКА, 
секретар Олександрійсько
го міськкому ЛКСМУ.

. .і.риид.і весни починаеіьія з кв<і. „..о сад). Перин акор
ди цвіту. перша мелодія іслен-лит їлизається в оркестр 
Першотравня.

ІІервозианінськиіі «ад. Про що його думи? Забілілі віття 
обважніють наливними плодами, високими думами людськи
ми.

Фою Ю. ЛІВАШНИКОВА.

ГОСТИНЕЦЬ РУК РОБОЧИХ

ТРАВНЯ

З ПЕРШОТРАВНЕМ 71-го!
Напередодні снята Галина Єлфімова знайшла у сноїй пош

товій скриньці серед газет поштову листівку. «Дорога Галю! 
Поздоровляємо тебе з І Травня 1971 року». І далі — Імена 
подруг.

Загадка?
Дивлячись для кою. Галя тільки радісно посміхнулась. Хоч 

на календарі сьогодні лише і травня 1970 року, а иона, швач
ка Кіровоградської швейної фабрики, працює вже в рахунок 
початку травня 1971-го...

У списку робітниць її прізвище з'явилось п’ять років тому. 
Пройшлась до душі їй ця справа. І в роботу вкладала вона 
не тільки вміння, а й любов. Товариші по роботі оцінили її 
старанність. Дівчата обрали її групкомсоргом, а тепер, вже 
другий рік пілряч, вона секретар комсомольської організації 
цеху. Майже не було такої зміни, коли б Галя не перевикона
ла завдання. Ще в грудні минулого року виконала вона свою 
п’ятирічку. А зараі... Про це І нагадала листівка.

То ж не дивно буде, коли в жнива Галині подарують но
ворічну ялинку. Адже і 1972 рій вона зустріне передчасно.

В. ГРИ ЦЕЛЬ.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЛІ, ЄДНАЙТЕСЯ!
Шюл*,

У---- 7 ___ т___
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К НИЗЬКО трьох тисяч гектарів землі..
За день пі яопем, пі машиною ис об’їдеш. 

Зелені рупа молодого хліба купаються у віт* 
розипні, чіткі рядочки буряків, гороху пли
вуть та й пливуть у крайнебо. Л там, давись, 
Зійдуть соняшники, кукурудза... Як сама до
ля, стоїть Петро Миколайович Литвинов —• 
артільний голова, стоїть край поля, кремез
ний, смаглявий чоловік, слухав мову синів 
своїх...

—1.
Відоиль, де трусять білими пелюстка

ми абрикоси, зачинається мій день. За
чинається тишею, а потім — гуркіт мо
тору, скрегіт гусениць... йде агрегат 
плавно аж ген туди, де земля сходиться 
з небом, вертається назад, припороше
ний курявою, обігрітий теплими струме
нями зітру. Кухлик води тамує спрагу, 
і йому — трохи джерельної не зашко
дить, та й знову робота.

Сонце піднімається вище й вище, пло
ща закритої вологи більшає, до заповіт
ного трикутника рукою подати. Знаю, 
там знозу: «Шановний, товаришу Ятел. 
Туг закінчується ваше денне завдання. 
Честь і хвала за виконання норми виро
бітку!»

Честь і хвала... Мушу зробити, та й 
годі! Не заради солодких сліз похвали. 
А якщо з мотором щось трапиться, як 

ще застигне машина серед степу? А до 
заповітного трикутника рукою подати... 
Тоді доведеться увечері обминати ком
сомольського секретаря Анатолія Полі
щука, обминати десятою дорогою. Бо ж 
підійде: «Ну, знову процентів на трид
цять зверх норми?»

Легка курява здіймається за трактором. За 
роздумами й день минає швидше, і той три
кутник з написом вже збоку. А сонце тільки 
почало хпліітцся до заходу. Значить, можна 
буде сміливо Аги до клубу, може, всініну 
ще н у волейбол з хлопцями пограти.

Шкода, що немає оркестру! Премію 
вручає Раїса Трохимівна, біля правої 
фари лопотить червоний прапорець.

—2.
Секретар парторганізації Раїса Трохи

мівна Пономаренко на тракторному ста
ні. Як у саду. Гудуть бджоли поміж кві
ту груш, яблунь, черешень. Ані билинки 
зайвої — доріжки, алейки, клумби. І все 
оце вони, хлопці! Микола Кабаченко... 
Саша Скочко... Василь Цивинда... Ага, 
ось і «Блискавка»: «Сьогодні Володимир 
Сирота працював на культивації. Його 
денний виробіток — 113 процентів!.. 
Семен Василенко — 136 процентів... А з 
наймолодшого іменинника Саші Ятела « 
повних 145!».

НА
ТРАВНЕВИХ
ГОНАХ

Хлопці змивають куряву. Хтось встиг 
включити радіолу. Непогано і в шахи 
зіграти по закінченні роботи!

— Тобі, Іване, пора б І заяву подава
ти, — це Раїса Трохимівна до Лисенка. 
— Будеш у наших рядах. Та й тобі, Си
рота... І де можна прізвище таке видря
пати?

Хлопці вмііть стають серйозними, давлять» 
ся один на одною, па Раїсу Трокнмівнт пеое- 
водять погляди:

— Зачекайте трішки.
— Підтешемось.
■— До кого? Ви к - передні...
З кольорового портрета тепло всміха

ються очі Ілліча.
—3.

Сьогодні порадувала подруг лачкоза 
Зіна Мартинюк:

— Дівчатонька, що я вам скажу! Щой
но була на ділянці... Там бурячки, як 
шнурочки. Тільки б з дощем пощастило, 
такий урожай матимемо, такий урожай...

— Хлопцям дякувати треба,
А кому ж як не механізаторам!
Трапляються й такі «трюки». Не так 

давно до бригадира тракторної бригади 
М. П. Чорноівана прибіг Петро Медве
де я ко.

— Миколо Петровичу, дозвольте са
мому горох посіяти.

— Як самому?
— Дуже просто, одним агрегатом.
— Всі 115 гектарів?
— Всі.
— Спробуй, не без тривоги В ГОЛОСІ 

потиснув руку трактористу М. П, Чорно- 
іван.

Дозволить то дозволив, а вночі спала- _ . 
ся неспокійно. Але не довго. Бо мере» J 
три дні вся ділянка була, як лялечка! 
ДЛИЗЬКО трьох тисяч гектарів землі... Н 

Щедро родять вона, сторицею відплачує 
хлібодарам за труд, котрий возвеличує ком- І 
сомольсько-мо.тодіжпий колектив механізато
рів. Не заради честі і слави. Щоби сонце яс
ніше спливало в травневі дні, щоби буйніша
ла колоскова хвиля у золотий серпень, я по 
осені високі короваї сходили на весільних 
столах.

Стоїть край поля артільний голова 
Петро Михайлович Литвинов, стоїть кре- [ 
мезний, смаглявий чоловік, і в кожній 
стеблині, в кожній квіточці наслухає мо
ву синів своїх.

В. ПАЛИВОДА, 
спецкор «Молодого комунара».

Колгосп «Комуніст»
Новомпргородського району.

---------------------------------- • J

САД ЦВІТЕ...
Завідуючій сортосадом колгоспу імені Шев

ченка Кіровоградського району, Герою Соціа
лістичної Праці Антонімі Гкатізні Ігнатьєвій 
присвячую.

г
Сад песпою — не сад. а диво, 
ft ножній гілці — напру» а соків.
Ще не квітло і ис родило,
А □ саду вите червонобоко.

Йде господарка між дерева —
Кожне хилить до неї eh»,
А вона їх голубить ревно
І наказує зеленіти.

На добро і па радість людям
Колихати плоди над coh ом,
Ro дереза і люди люблять
Вибухати кров’ю й цвітом,

І згадала смугліші нлнтя, 
Притуливши до дерева дуіву,
Щоб тепло її перелити
В кожне яблуко, в кожну грушу.

Світла молодість в них воскресне,
Що блукас в саду і досі...
Люди, люди, вас кличуть весни, 
Розпростер din над вами просинь.

Леонід НАРОДОВЦЯ.

Ми — другарі!
Лін — друзі!
Як часто чуємо ии ці слова, коли зу

стрічаємося з молоддю Кіровоградської 
області. З нашої команди тільки Васпл 
Ііікітов і Столи Іванов уже були в Радян
ському Союзі. Всі інші приїхали у вашу 
країну вперше. Але й до приїзду сюди 
ми були палкими друзями радянської мо
лоді.'

Юнаки і дівчата Толбухшського окру
гу, як і молодь всієї Болгарії, глибоко 
цікавляться життям Радянського Сою
зу— Батьківщиною Володимира Ілліча 
Леніна. Ми одержуємо молодіжні газети 
і журнали з вашої країни. Ми знаємо, з 
яким патріотичним піднесенням готува
лись радянські люди до світлої дати — 
ІОО-річчя з дня народження В. І. Леніна. 
Ленін — і паш вождь. Тому і боліареькт 
молодь готувала трудові подарунки цьо
му урочистому святу.

Є у нашій команді машиністи, агроно
ми, представники інших професій. Я. на
приклад. працюю зоотехніком па Толбу- 
хінському м’ясокомбінаті. Успіхами у 
праці ми відзначили ювілей великого 
Леніна. Ми теж за прикладом радянської 
молоді брали участь у Ленінському залі-

Вінок
з Добруджі

Ми в ус е розповідала, 
що на Кіровоградиигні 
гостює спортивна деле
гація Толбухінського ок
ругу Народної Республі
ки Болгарії. Сьогодні 
наші болгарські, друзі 
святкують Першотра
вень в Кіровограді.

ку Футболісти нашої команди вивчай« 
біографію В. І. Леніна. Незадовго перед 
від’їздом у вашу країну авторитетна ко
місія приймала'у нас залік. КожішА 
спортсмен добре вивчив життя і діяль
ність вождя Жовтневої революції. Для 
нас шлях у майбутнє, яхнй вказав Воло
димир Ілліч, — це єдиний шлях у житті.

Лік прибули па Україну в чудові дні святку- 
ваяпя Ленінського ювілею. І це зробило .що 
серде івішіім’.’ і теплішими наш! зустрічі в ра
дянською молоддю па кіровоградській землГ, 
У вашому обласному центрі, в Знам’янці-, 
Олександрії — скрізь мн бачили веселі ііоемНа^ 
ки. чули теплі слова, звернені до нас. 
сташінків болгар.- і,кил комсомольців і молоді. 
Мп розуміємо. :цо це прояв почуттів глибоко*’ 
дружби радянських людей до соціалістичної 
Болгарії. і дуже вд-'.тиі вам за це, дороге 
друзі.

Незабаром мн поїдемо у Світловодськ, 
а ззідти у сто.':.;--г>> радянської УкраЬ 
Г”1 — прекрасний Київ. Повернувшись на 
батьківщину, ми неодмінно розкажемо 
нашій молоді про все, що бачили і чули 
в Радянському Союзі, про ту братню 
гостинність, з якою були зустрінуті у вас»

Димитор АТАНАСОВ, 
секретар первинної організації 
ДКСМ м. Толбухіна Народної 
Республіки Болгарії.

Висування кандидатів
у депутати Верховної Ради СРСР

Виборча кампанія по виборах до най
вищого органу влади країни вступила в 
новий період, 24 квітня почалось вису
вання кандидатів у депутати Верховної 
Ради СРСР восьмого скликання.

Нинішня виборча кампанія проходить 
у рік Ленінського ювілею, вона розгор
тається під знаком боротьби за достро
кові виконання п'ятирічного плану.

Високе політичне піднесення, яким від
значені перші збори трудящих, перекон
ливо свідчить про те, що радянський на
род палко підтримує ленінський курс на
шої партії, її внутрішню і зовнішню полі
тику, що всі радянські люди сповнені рі
шимості втілити накреслення партії в 
життя.

Серед перших кандидатів, висунутих у 
ці дні, — члени Політбюро ЦК КПРС то
вариші Л. І. Брежнєв, Г. І. Воронов, А. ГІ. 
Кириленко, О. М. Косигін, К, Т. Мазуров, 
А. Я. Пельше, М. В. Підгорний, Д. С. По- 
лянськяй, М. А. Суслов, О. М. ІІІелепін, 
П. Ю. Шелест.

Генеральний секретар ЦК КПРС Леонід 
Ілліч Брежнєв висунутий кандидатом у 
депутати Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР по Бауманському виборчому окру
гу міста Москви. Голова Ради Міністрів 
СРСР Олексій Миколайович Косигін вису
нутий кандидатом у депутати Ради На
ціональностей Верховної Ради СРСР по 
Московському міському виборчому ок
ругу. Голова Президії Верховної Ради 
СРСР Микола Вікторович Підгорний ви

сунутий кандидатом у депутати Ради Со
юзу Верховної Ради СРСР по Ленінград
ському виборчому округу столиці.

На зборах колективу Київського авіа
ційного заводу імені 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції кан
дидатом у депутати Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР по Київському — Жовтне
вому виборчому округу висунутий член 
Політбюро ЦК КПРС, перший секретар 
ЦК КП України Петро Юхимович Ше
лест.

Керівників Комуністичної партії і Ра
дянського уряду одностайно висувають 
до Верховної Ради трудящі всіх союзних 
республік. У цьому яскраво виявляються 
всенародна любое і довір'я до КПРС — 
бойового ленінського штабу нашої пар
тії, до Радянського уряду.

На передвиборних зборах трудівники 
промислових підприємств, колгоспів, 
радгоспів і установ України назвали кан
дидатами у депутати найвищого органу 
Радянської влади генерального конструк
тора літаків, лауреата Ленінської і Дер
жавної премій, Героя Соціалістичної 
Праці О. К. Антонова, президента АН 
УРСР, Героя Соціалістичної Праці Б. Є. 
Патона, ланкову колгоспу «Радянська Ук
раїна» Васильківського району, двічі Ге
роя Соціалістичної Праці С. Д. Виштак, 
ткалю-інструктора Дарницького шовко
вого комбінаїу І. С. Метельську та інших.

(РАТАУ).

Г"! РО батира Леніна і йото 
1 1 народ п Народній Мон
голії співають пісні і склада
ють леїендн. Я мріяв про 
цей край, мріяв побувати у 
наших друзіа-сусідів, і 
мрія моя збулася.

Разом зі своїм другом 
Туяатом Дамдіном ми впер
ше стуинлн на радянську 
землю і відразу відчули по
тиск рук справжніх лрузія.

Коли и від’їздив, друзі і 
рідні просили: «Напиши 
нам, Алтан, про радянських 
хлопців, вчителів, про місто, 
де будеш вчитися». Я напи
шу їм про Володю Остренка, 
Вітю Житкова і багатьох ін
ших, з якими мн вчимося, від 
попиваємо, співаємо пісень. 
Я гашишу їм про українське

І ще треба написати, що у 
пас тут прекрасні вчителі, 
вихователі, хороша мате
ріальна база, що ми маємо 
всі можливості стати класик- 
мн спеціалістами. І запевню 
своїх рідних, що ми нкмн 
станемо.

Алтан НАМЕРАИЖАВ, 
курсант Кіровоград
ської школи вищої 
ЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ 
цивільної авіації.

місто Кіровоград, де так 
красно цвітуть сади, а со
лов’ї. розповідають друи, не 
дають спати.

Я напишу їм ще про те, 
щ« «а честі, і Травня мн ра
зом з Іваном Іїапловпм та 
Душком Бакалопим з Болга
рії. Альбертом Нюнгу з Ка
меруна. Віктором Жнтковіїм, 
Володею Остренхом та ще з 
багатьма побратимами вирі
шили мати лише добрі 
оцінки.

На фото: (зліва направо) Туяат Дамдін, Душко Бакалов А^ан 
Намераичав, Іван Павлов, Альберт Нюнгу. Володимир Остренко. '

Фото Ю. Л’ВАШНИКОВЛ.
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8ояи йшли крізь спалахи. Йшли і згоряли. 
Аби тільки над нашою землею буяло світ- 
подання. Це заради нас, заради нашого 
щастя. Вони звільнили наш край від фашмз* 
му, а самі пішли у безсмертя. І там, де вони 
зпали чверть століття тому, серед степу 
піднялись обеліски. Ми йдемо до них зав
ше.

І в перші травневі дні, коли розпочмиа* 
сться Тиждень пам’яті героїв, ми знову при
йдемо до цих священник могил.

ТИЖДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ а

Імена на граніті
О ПЕРШЕ вони зустрілися влітку 
*■* 1943 року напередодні Кур
ської битви: гвардії лейтенант 
Михайло Осіпоа, командир стрі
лецького взводу і випускник Пол
тавського зенітного артилерійсько
го училища Юхим Сторін, призна
чений командиром вогневого взво
ду. Обидва комсомольці. Пер
ший — з Оренбурзької області, 
другий — з Смопенщини. Михай
ла Осіпова призвали в Радянську 
Армію з 10-го класу, Юхим Сте- 
рін на фрон- пішов добровольцем 
з Новосибірського інституту інже
нерів транспорту. У першого за 
плечима вже був досвід боїв на 
Дону, в другого — перші кроки 
командування взводом.

> гпа < важки пригадати: чому саме 
чапиоброоий з худорлявим обличчям, 
трохи похмурий Михайло Осіпов так 
німко попруНІНВСЯ З СВІТЛОВОЛОСИМ 1 
завжди веселим лейтенантом Юхимом 
Стеріиим. Можливо, й тому, що в обок 
иа петлицях були артилерійські ембле
ми. Осїио* теж закінчив артилерійське 
училище, але довелося командувати з 
піхоті. Так сталося. Але ніколи він «з 
це не жалівся. Перо .лучних друзів 
можид було иобачмін разом скрі <ь. 1 
не динно, що серед солдатів пішла чут
ка, що їх комапдяри — давні друзі. Я 
навіть чапитаа їх про це.

— Ні, — відповів Осіпов. — Це паша 
перта зустріч.

Після розгрому фашистських 
військ на Орловсько-Курському 
виступі, підрозділи 58-ї гвардій
ської стрілецької дивізії пішли в 
наступ на південь від Харкова. За
в'язалися кровопролитні бої в ра
йонах Рогані, Безлюдоаки, Мера- 
фи. Тут батарея Юхима Стеріна 
пройшла перші бойові випробуван
ня. А потім бої за місто Красно1- 
град Ззвод Осіпова і батарея Сте- 
рїмв були в складі рухомого пе
редового загону 175-го гвзрдій-

просунулася вперед І захопила східну 
околицю села Пушхарівкя. Потім обі
йшла фашистів з праною флангу 1 пер
шою 10 жовтня увірвалась в місто 
Верхнє /дніпрові мі. В одному з боїв 
сам командир роги знищив и солдат 
і офіцерів ворога і. ризикуючи життям, 
закидав гранатами три кулеметних 
точки фашистів, що не давали можли
вості просуватися вперед.

Указом Президії Верховної Ради 
СРСР від 20 грудня 1943 року за 
мужність і відвагу, виявлені при 
форсуванні Дніпра, гвардії лейте
нантам Осіпову Михайлу Іванови
чу і Стеріну Юхиму 
з іншими воїнами 
присвоєно звання 
ського Союзу.

Всю зиму підрозділи

Іллічу, разом 
дивізії було 
Героя Радяч

т

ДРУЗІ
Осі- 

еійни

ського стрілецького полку I пер
шими увірвались у місто, ззязши 
участь в його звільненні.

Через кілька днів бойові 
одержали перші нагороди: 
поз — орден Вітчизняної
І! ступеня. Сторін — орден Черво
ної Зірки.

А попереду — Дніпро. Баталь
йон старшого лейтенанта М. С. 
Губанова першим підійшов до^ 
Славутича в ніч на 25 серпня. Ро
тою. з зв'язку з пораненням 
командира, довелось командувати 
лейтенанту Осіпову. З горсточкою 
бійців він переправився на Пуш- 
карівський острів з районі Верхнє- 
дніпровська. І відразу ж почався 
бій. Важко було, але перші атаки 
були відбиті. А в цей час закипів 
бій трохи праворуч. То форсував 
батальйон гвардії капітана Абдулв 
іейфука. Через деякий час його 
бійці приєдналися до групи Осі
пова.

У цю ж ніч командування полку 
підтягнуло ближче до берега ар
тилерію і міномети. На острів по- 
чаз переправляти свої гармати 
Юхим Стерін.

Гармата старшого сержанта Колесни
ка. що вже переправилась на правий 
берег, зав’язла в багнюці. А в цей час 
близько півсотні фашисті» пішли в 
атаку. Дружним вогнем Із гвинтівок І 
автоматів атака була відбита. Бійні па 
чолі з своїм командиром намагалися 
врятувати гармату, але поблизу знову 
з'явилися фашисти. Сили були нерівні. 
І лейтенант вирішив перемогти хитріс
тю. Трьох бійців послав в обхід, з а 
двома залишився біля гармати. Німці 
йшли напролом. Окремі вже доповзли 
до лафета. Та я цей час Із тилу вда
рили автоматні черги. Фашисти в па
ніці розбіглися.

Після багатоденних боїв вдалося 
очистити вія фашистів Пушкарівськнй 
острів І розширити плацдарм. Сміли
вими і влуптінми дійми рота Осіпова

Всю зиму підрозділи дивізії днело- 
ціювалнсь в районі П’ятихаток, а 175 
стрілецький полк займав оборону пе
ред селом Мишоловкою Кіровоградської 
області. 8 березня 19Н року полк пере
йшов у наступ. В авангарді наступав 
батальйон гвардії капітана Героя Ра
дянського Союзу Абдули Тайфука. в 
складі якого була рота М. 1. Осіпова. 
Батальйон підтримувала батарея Ю. 1. 
Стеріна.

Звільнивши від гітлерівців До- 
линську, батальйон рухається в 
напрямку Устинівки по весняному 
бездоріжжю. Попереду, як I зав
жди — рота Осіпова. В цій же ко
лоні— вогневий ззвод лейтенанта 
Стеріна. От уже поруч села Ісаїа- 
ка і Козалівка. Тут в низині і роз
горівся бій з фашистами. Вже по
ранений командир піднімає своїх 
бійців в атаку. Та ча схилі висотки 
кулеметна черга влучила відваж
ного офіцера, І він упав, простяг
нувши руки вперед, наче вказуючи 
напрямок атаки своїм бойовим 
друзям.

Відважно билися артилеристи 
Стеріна. Вони стояли на відкритих 
позиціях. їх залишалося все мен
ше і менше. Сам командир вогне
вого взводу займає місце біля 
гармати. Відбиваючи шалений на
тиск фашистів, він гине смертю 
героя.

Стоїть в с. Криничузатці обеліск 
Героям Радянського Союзу Ю. I. 
Стеріну і М. І. Осіпову. На граніт
ній плит; викарбовані ці дорогі 
імена. Біля обеліска ніколи 
н» в’януть букети живих квігіз. В 
сільській школі піонерська дружи
на носить ім’я Стеріна. В кімнаті 
бойової слази документи, що роз
повідають про подвиг героїв, які 
віддали своє життя за українську 
землю.

Від тихого Дону до берегів си
вого Дніпра з боями пройшли 
нерозлучні друзі-кпмі-смольці.

М. НЕКРАСОВ, 
гвардії майор запасу.

іїs фото: солістка дівочого естрадного 
ансамблю Олександрійського елеятромв- 
хаиічного заводу Кіра КОЗАЧІЇІ1СБХА,

Сонячний камертон
Сьогодні день наслухоиув і 

травневий камертон настрою. 
Прозорою мелодією дзвенять 
тендітні гілочки вишень, обля
мовані цнотливим білим цвітом. 
Бджоли натягають невидимі зо- і 
лоті струми і ті бринять про ви
соке блаватне небо і рахманні 
обрії.

В цьому сонячному звучанні 
мені вчуваються знайом) від
тінки, слова. Ось із світлою уро
чистістю звучать перші рядки 
пісні «Лунав слава Іллічу», яку 
я написав я співдружності Із 
Володимиром Бровченком.

Багатоголосий хор вплітається 
в квітневе мереживо дня і по
чинав його вигаптовувати чарів
ними. ні з чим не зрівняними 
узорами.

Чуєш, брате мій,
Товаришу мій...
І тоді здасться, що це співає 

не 06 учасників самодіяльного 
народного академічного хору, а 
один козак, якого доля закину
ла далеко від рідної землі. 
Тільки дцзіїо одне, шо у туж
ливій мелодії сьогодні відчува
ються ледь вловимі оптимістичні 
нюанси.

А за вікном день знову оаст- 
роюв свій сонячний камертон. 
І тоді жартіиливі мелодії почи
нають чергуватися, різно

барвні скельця а чарівному ка» 
лсйдоскопі.

Надвечір’я перекотило оран
жево сонце ближче до вади*» 
колу, І воно своїми довгими 
Променями ковзнуло по сватко, 
вих транспарантах, панно й 
прапорах. Це сонце було спокій 
на золоту медаль, яку мн заво
ювали на республіканському, 
фестивалі самодіяльного мис
тецтва, присвяченого 100-рІччю 
з дня народжений В. І. Леніна.

Виходимо мн всі разом. Мо- 
лоднй вчитель Анатолій Пота
пов, піонервожата Надія Жолті- 
кова, перший секретар райкому 
комсомолу Антошка Василен
ко. Всі вопя — активні учасни
ки нашого хору.

Сьогодні у мас була останп« 
репетицій в квітні. І мабуть то
му кожен з нас так ясно відчу
вав « душі святкове звучании 
трапнеоого камертону.

П. БРОВЧЕНКО, 
лауреат республікансь
кого фестивалю самоді
яльного мистецтва, ху
дожній керівник само
діяльної академічної 
капели Маловясківсько- 
го районною Будинку 
культури.

.ЛЕИСПЕПЕЛЕНИ 
СПОМЕНИ“
МИ ЧЕКАЛИ
ГЕОРГІЯ
ДИМИТРОВА

Георгія Димитрова на 
цьому процесі, а журна
лісти були схвильовані на 
менше, ніж їх читачі.

Коли Димитров після 
закінчення процесу при
був у Радянський Союз, 
його сердечно і захопле
но зітали всі — від мало
го до великого.

Любов радянських лю
дей до болгарського ко
муніста була безмежна.

Особливо захоплено 
вітала Георгія Димитро
ва молодь. Так було і на 
X з'їзді ко/лсомолу, де 
до президії був обраний 
мужній Георгій Димит
ров. Не було жодної пе-

Чимала різних експонатів у нашому 
музеї. Недавно зайняв своє місце і кор
тик, який належав колись одному з фа
шистських пілот.'в-асів, а потім став оо- 
йовим трофеєм нашого земляка з Но- 
воукраїнки Аркадія Дубровського.

Дивлюсь на цей кортик, і згадую не
давню зустріч з Аркадієм Дубровським 
у Москз:.

він щойно повернувся чи то з якогось 
урз-чсгого засідання, чи то із зустрічі з 
молоддю і був, як кажуть, при всіх рега
ліям справа, і зліва на форменому 
Мундирі полковника запасу — нагороди: 
шістнадцять нашої країни і п’ять — Поль
ської Народної Республіки.

— Чула, що вам довелося зустрічатися 
З гес>ргігм Димитровим? — кажу.

— Так, — відповідає. — Ми всі дуже 
уважно слідкували за Лейпцігським про
цесом/! з радістю зустріли цю . мужню 
людину на радянській землі.

А.ркадій Йосипович на якусь хвилину 
замовк, гортаючи папери. І протягнув 
болгарську газету «Страж на родното 
небе». номер за 16 лютого 1967 року. На 
чорному тлі літер синій заголовок «Не- 
из^эпепени спомени». Це і є нарис про 
Дубровського, про зустріч його 3 Ди- 
митріовим.

«...3 березня 1934 року командира 
азіазагону А. И. Дубровського терміново 
викликав начальник Центрального Мос
ковського аеродрому імені Фрунзе:

Надвечір на маршруті Берлін — Ке
нігсберг — Москва буде літак особливо
го призначення. На його боргу прибуде 
з Лейпцігського процесу Георгій Ди
митров з двома болгарськими комуніста
ми. Ви повинні вжити всіх заходів для 
благополучного приземлення маши
ни...» — читаю в нарисі.

В газеті есе немов би докладно описа
но, та Дубровський згадує все нозі і нові 
деталі: як зіпсувалася погода, як весь 
час розчищали від снігу полосу призем
лення, як зраділи, коли з кабіни літака 
з'явився «.енергійний чоловік з пишною 
шевелюоою»,

...Я дивлюсь на кортик і згадую Дуб
ровського, думаю: яка то велика сила — 
пролетарський інтернаціоналізм.

Р. ТУРБАЙ, 
науковий співробітник Кіровоград
ського 
музею.

На фото: і 
■Безбожник», ....... , __
від спілки товариств безбожників під 
пицтвом Єн. Ярославського.

НЕ БУЛО
ЖОДНОЇ ПЕРЕРВИ...

рерзи, на якій комсо
мольці не фотографува
лися б з ним. І на кож
ній перерві радянські 
юнаки і дізчага гаряче 
тисли руку і сердечно 
обіймали Георгія Димит
рова. Кожен поспішав, 
щоб, як кажуть, не про
пустити моменту, щоб 
встигнути з ним сфото
графуватися (один з га‘ 
ких моментів на фото).

Молодь знала велику 
мужність Георгія Димит
рова, молодь була зачу
дована і зачарована ним. 
І багато молодих людей 
під впливом вождя бол-. 
гарського народу вияви
ли безстрашність і муж
ність в наступних боях; 
проти німецького фа
шизму.

(За матеріалами 
журналу «Франс 
вельтэ).

На фото: Георгій ДИ-. 
МИТРОВ серед пелсгатІВ; 
X з'їзду комсомолу.

обласного краєзнавчого

А. Й. ДУБРОВСЬКНЯ я літаку 
, який йому вручила делегація 

керів-

Це фото мас велику 
передісторію, яка відома 
всьому світу. Це — відо
мий Лейпцігський про
цес, в якому Димитрова 
звинувачували у підпа- 
ленні рейхстагу. Георгій 
Димитров методично, 
день за днем на весь 
світ викривав віролом
ство і облудність фа
шизму.

Щодня продавці газет 
приносили нові подроби
ці цього процесу, газети 
рвали з рук. Мільйони 
людей годинами про
сиджували біля репро
дукторів, щоб не про
пустити жодного слова
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ТО НЕ ГОСТІ
ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

З-ЗА КОРДОНУ

В. КУЛЄВ.
.Журнал «Ровестник».

слава.

ранок, 
одному 
кварта-

Наша адреса і телефони |!
м. Кіровоград, аул. Луначарського, 36 

Телефони: відповідального секретаря = 2*45*3$. 
відділу військово-патріотичного виховання і спор* 

ту — 3*45*35. решти відділів — 2*45-36.

•М0Л9Л0П КОММПМР» «. ергів Кировоградского 
обкома ЛКСМУ. г, Кировоград.

БК 00503,
Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

У КЛУБІ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ДРУЖБИ
/

Йшов звичайний урок ге* 
, ографії у восьмому класі.
Темою заняття було— «Че* 

, хословацька Соціалістична 
'Республіка». Вчителька Га- 
; лина Іванівна Зайцева ви- 
: кликала то одного, то ін
шого учня.

Тема вже була майже 
вичерпаною, коли руку під- 

, несла дівчинка із останньої 
> парти.

■— Що ти хотіла,
— звернулась до неї 
на Іванівна.

Я хотіла б ще

Олю? 
Гали-

дещо 
додати про Чехословаччи- 
ну. •

— Будь ласка.
, Оля Орловська вийшла 
і до карти і почала: «Сго- 
!' лицею Чехословаччини є 
І Прага. Всі ми знаємо піс

ню про нього «Злата Пра
га». Бо воно відноситься 
до найкращих міст світу. 
Хто побуває в Празі — 
ніколи не забуде чудові 
мости через Влтаву. Ди
вишся на них і здається, 
що вони зроблені із най- 

і тоншого мережива. Такі 
І ажурні і легкі. Але по них 
• проходять трамвайні колії, 

безперервно снують трам
ваї, автобуси, машини»,

В класі настала тиша. А 
Оля все продовжувала і 

' продовжувала свою цікаву 
І розповідь про столицю 

дружньої нам соціалістич
ної республіки. Коли вона 
скінчила, хтось із учнів за- 

( питав:
! — А де ти читала про

це? В підручнику ж такого
! немає.
) — Нам розповідала про
■ ці речі мама Серьожі Єв- 

стигнєєвз (що в дев’ятому 
класі). Вона нещодавно 
повернулась із закордон
ної поїздки. Фотографії, 
листівки наказувала, а

тім подарувала їх нашому 
музею.

Після уроків двері кім
нати, яка іменується 
ватою і 
дружби, 
Сюди все 
восьмикласники подиви
тись нові подарунки, суве
ніри.

А тепер у Кіровоградсь
кій середній школі 
вже стало традицією: 
географії чи історії 
п’язково пов’язувати із те
мою заняття клубу інтер
національної дружби.

Перш ніж приступити до 
вивчення нової теми, вчи
телі географії Г. І. Зайце
ва і Б. І. Федоров, історик 
Г. В. Оснпснко — реко
мендують розробити її на 
занятті КІДу. Члени клу
бу готуються до нього з 
різних джерел, пишуть ре
ферати. А потім иа уроці 
роблять доповідь, допов
нюючи розповідь вчителя. 
Із цих предметів а учнів 
тепер немає незадовільних 
оцінок (трійки і ті лічені). 
Бо їх знання завжди ви
ходять за межі підручни
ків. Більшість учнів листу
ється із своїми ровесника
ми з Польщі, Чехословач- 
чини, Болгарії, Югославії, 
Німецької Демократичної 
Республіки.

То ж коли вам доведеть
ся побачити на Першо- 
травневій демонстрації ко
лони демонстрантів у на
ціональному вбранні, не 
думайте, що до нас завіта
ли гості з-за кордону. То 
наші учні представляти
муть тих, з ким дружать 
ось уже десять років.

КІМ-
інтернаціональної 
не зачинялись. 

! йшли та йшли

№ 14
урок 
обо-

Людмила Г! РИЧ, 
вожата СШ № 14. 

м. Кіровоград.

СПРАВИ И сонячний 
Вулиця Лапанціо в 
Із «солідних» римських ___ г._
лів. Перед заводом, де випуска
ють захисні реле для телефон
них станцій, зібрались дівчата- 
робітниці. «Робітники, страйкуй
те! Ііе відступайте від своїх ви
мог», — проголошували вони. 
Добропорядні сеньйори Із най

ближчих будинків з допитливістю виглядали у 
вікна. Недалеко від прохідної стояли місцевий 
поліцейський чин і штрейкбрехер, якого за ма
лий ріст звали «лівкаблуком». До них піді
йшов ще один, який одержав місце на заводі 
при допомозі священника і боявся його втра
тити. Так вони і стояли. З одного боку ці троє, 
з другого — всі робітники заводу.

На електротехнічному заводі Альфредо Му- 
раторі — 26 службовців, 50 робітників і 75 уч
нів. В основному дівчата 15 років і більш літ
ні. Робочий тиждень 44,5 години. За однакову 
З дорослими роботу учениці одержують 40 ти
сяч лір на місяць, в той час, як робітники — 
75, а службовці — 200 тисяч. Багато дівчат жи
вуть далеко від Рима, і зарплати ледве виста
чає па дорогу. Крім того, начальник цеху має 
право штрафувати робітників і учнів без пояс
нення причини.

На заводі раніше не було профорганізації, I 
дівчата поодинці були безсилі перед свавіллям 
майстра, господаря. Але минулого літа рооіт- 
иииі встановили контакт з місцевими органі
заціями італійської комуністичної партії і 
профспілки робітників металообробної промис
ловості. Тепер вони знали, що відбувається на 
сусідніх підприємствах, за що борються їх то
вариші: 40-годинннй робочий тиждень, ріпна з 
службовцями оплата по лікарняних листах, 
компенсація за каліцтво на підприємстві. Не
задовго до страйку, на підприємстві Мураторі 
було проведено загальні збори, вибрана вну
трішньозаводська комісія, обговорені вимоги 
до підприємців. В результаті робітники висту
пили згуртовано. Гак була одержана перемога, 
задоволені майже ясі 
висунуті вимоги. Це 
лише один із при
кладів, який показує, 
як трудяща молодь 
Італії відстоює пра
во на краще життя.

17—18-річні робітники, які щойно прийшли на 
підприємство, з перших кроків випробовують 
на собі важкі наслідки «політики доходів», 
яку проводять капіталісти. її мета — при мі
німальних затратах па раціоналізацію вироб
ничого процесу одержати максимальний при
буток за рахунок інтенсифікації праці і блоку
вання зарплати.

Наочним прикладом того, як проходить полі
тичне загартування юнацтва, свідчать події 
останніх двох років. Весь 1968 рік і перша поло
вина 1989 року були наповнені виступами робіт
ників різних галузей промисловості. Страйкува
ло понад мільйон металістів, службовців пошт 
і телеграфів, електрики і машинобудівники.

Класові бої посели 1969 року були доброю 
школою для юнаків і дівчат. Вони відкрили 
очі багатьом пасивним і нерішучим.

До початку ювілейного Ленінського року, 
Італійська компартія нараховувала понад пів
тора мільйона чоловік. Тільки в минулому ро
ці в партію вступило 103 768 нових членів. В 
основному це молоді робітники. Молоде поко
ління Італійців бачить у Комуністичній партії 
революційну силу, здатну зрозуміти прагнення 
молоді і очолити її боротьбу за краще май
бутнє, за соціалізм.

пропонувало директору роз
шукати винуватців і з корін
цям викорчувати «крамолу».

Переляканий директор ви
кликав вчителя третього кла
су Ran де Берга.

— Як ви допустили, що 
учні критикують міністер
ство оборони? і навіть ма
люють пана міністра в не
пристойному ракурсі?

Музика Кіма Шутснка Слова Валерія Юр’єва.

Авторам К, Шутенку та В. ІОр'сву на обласно
му конкурсі на кращу пісню про Леніна, проведе
ного облпрофрадою і Кіровоградським обласним 
Нудинком художньої самодіяльності присуджено 
другу премію.

п і в: Слава,
Слава,

Леніну _____
Красві рідному — райдуг вінки!
Зоряна слава,

Партії слава,
Слава народів, линь у віки! 

Правдою чистою — нині ке сон то — 
Прапор багряний красно горить, 
Промінь за променем — до горизонту, 
В сяєві весь материк.
В промені кожному — щастя вітрило, 
Леніна мудрість, величі суть.

Партіє рідна, ти нам відкрила 
Днини грядущої путь.
Приспів.
Чуєш, курантів бій над Москвою, 
Голос мільйонів гучно лупа: 
Партіє рідна, завжди — з гобою, 
Дума з тобою одна.
Повниться світ молодими піснями 
Серце Вітчизни спів звесели, 
Сонце Комуни сходить над нами. 
Квітне барвінком земля.
Приспів.

> J г 1J ЛАХ-П) Ji> J Т^І

Індекс в! 197,

ГТ АН МІНІСТР! 
Wl ' Поясніть нам, 

для чого в 
виготовляють

будь 
ласка, для чого в нашій ■ 
країні виготовляють все 
більше і більше зброї? Доб
ре б її знищити. А якщо ви 
цього не бажаєте — відправ
ляйтесь зі своєю зброєю на 
Місяць. Нам на Землі вона 
не потрібна».

Це — рядки листа, якого 
одержали днями голландські 
міністри оборони Ден То
омом від учнів третього кла
су початкової школи, що зна. 
ходиться а невеличкому 
місті Венрай.

До листа був прикладений 
дитячий малюнок, на якому 
показано самого пана мі
ністра з атомною бомбою на 
носі.

Лист викликав у міністер
стві справжній переполох. У 
Венрай терміново був на
правлений носильний з па
кунком, адресованим осо
бисто директору школи. *> 
посланні виражалась тривога 
з приводу «нездорових на
строїв» серед школярів. Мі
ністерство недвозмістовно

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ З ТРАВНЯ. Перша 
проїрама. 9.00 — Ранкова гім
настика для дітей. (М). 9.15 — 
Новини. (М). 9.30 — Для шко
лярів: «Будильник». (М).
10.00 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. Призери друго
го Всесоюзного конкурсу ко
льорових телефільмів. (М). 
10.30 — Музичний кіоск (М). 
11.00 — Для юнацтва. Другий 
тур олімпіади з хімії. (М). 
12.00 — Кольорове телебачен
ня. Для Дітей. «У світі тва* 
рип». (М). 13.00 — Тележур
нал «Наука — виробництву». 
(М). 13.30 — «Пароль — «Від
починок». (К). 14.00 «Подви
гу — чверть віку». «Люди
на з легенди». (К). 14.45 —

Друкарня їм. Г. М. Димитрове, обласного управління 
оо пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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БУНТІВЛИВІ
ІЗ
ВЕНРАЯ

— Я тут пі при чому, — 
сі искав плечима Пан де 
Берг. — На уроках мене 
часто запитують, чому так 
погіршав будинок школи, 
чому тісно в класах? Я по
яснюю, іцо у влади не виста
чає коштів на освіту, оскіль
ки величезна сума витрачає
ться на воєнні цілі. Хіба цо 
неправда?

Зараз педагог Ван де Берг 
терміново викликаний в І а- 
агу. Генерали із міністер
ства оборони намагаються 
особисто вплинути па нього. 
Газети висловлюють думку,

що Ван де Ьергу навряд чи 
вдасться повернутися до ви
кладацької діяльності. Судя
чи по всьому, влада виріши
ла «навести порядок» в бун
тівливій школі.

Але, добиваючись лріль- 
пення розгніваного виклада
ча, влада забуває про одне. 
Незалежно від того, чн за
лишиться Ван де Берг на 

своєму місці чн ні, ді
тям із .міста Венрай, 
як і раніше, до 
деться навчатися 
старому буднику, 
тісних, погано 
ладнаних 
не тільки 
ландії не 
найменше 
тисяч шкільних при
міщень. Воно й не 
дивно. Адже бюджет 
міністерства оборо
ни, який складав у 
1969 році 3,3 мільярда 
гульденів, в ниніш
ньому році досягає 
величезної суми в 
3,8 мільярда гульде- 

При таких витра
тах на воєнні потреби в уря
ду но залишається коштів 
па розвиток освіти. І у ти
сяч голландських школярів, 
як і у багатьох педагогів, 
виникає питання:

— Для чого наша маленька 
країна витрачає такі вели
чезні кошти на воєнні потре
би? Чи но розумніше витра
тити хоча б частину цих гро
шей на будівництво шкіл?

10. корнілов, 
кореспондент ТАРС. 

Гаага.

класах, 
їм. Г 

вистачав 
декілька

Чемпіонат СРСР з футбола. 
«Динамо» (К) — «ГІахта-
кор» (Ташкент)'. Другий 
тайм. (К). 15.30 — Для воїнів 
Радянської Армії 1 Флоту. 
(М). 16.00 — Телефільм «Поль
ське намисто». (К). 16.30 — 
«Запрошуємо на пісню». (К). 
17.00 — «Камертон доброго на
строю». (Дніпропетровськ). 
17.30 — «Грозові роки». (Пе
редача четверта). 18.00 — 
Повніш. (М). 18.05 -=- Ко.іьо"
рове телебачення. «Товариш 
Артем». Прем’єра телеспек
таклю'. (Частина друга). (М). 
18.50 — «Клуб кіномапдрівнп- 
ків», (М). 19.50 — Художній 
фільм «Мертвий сезон». 2 се. 
рія. (М). 21.00 — Міжнародна 
програма. (М). 21.45 — Теле
театр мініатюр. ІЗ стільців. 
(М). 22.55 - В ефірі - «Мо
лодість». (М). 00.05. — Нови
ни. (М).

ПОНЕДІЛОК, 4 ГРАВИЯ. 
Перша прогрима. І!.00 — Те* 
левісті. (К). 11.10 — Фільм- 
концерт. (К). «Веселі рибал
ки». 11.45 — Кольорове теле
бачення. К. Трепьов — «Па 
берегу Невы», (Телеспек
такль). 13.15 — Повніш. (М).

Наша програма. <КІ» 
ровоград). 16.45 — До Дня
преси. (Кіровоград). «Розка
жу Вам сьогодні». 17.00 — 
ШКІЛЬНИЙ екран. «Ясна зоря 
нашого письменника». 17.40 *— 
Телевісті. (К). 18.00 — Для ді
тей. «Білочка - книгоноша». 
(Харків). 18.30 — Назустріч 
виборам. (К). 18.45 — «Від по
неділка до неділі». (К). 19.00 
— .«Сгалінградська біпап». 
(К). Телефільм. 20.30 — Гіро- ------- .. .... „. лл, Лі.

Теледокумен- 
1941-й».

Наші прем’єри«-
— «Ярлика Ка- 
(Херсон). 22 45 —*
— балет». Твор- 

Ппрсегова. (К).

грама «Час». (М). 21.00 
топне піввіку. 
тальплЛ фільм «Рік 
(М). 21.55 - •’ '
В. Козаченко 
лииовська».
«Покликання 
чий вечір В.
23.30 — Телевісті. (К).
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