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ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
В ЗВ’ЯЗКУ З СТАНОВИЩЕМ

4 травня в Москві відбулася прес-конфе
ренція для радянських та іноземних корес
пондентів у зв’язку з збройним вторгненням 
американських військ у Камбоджу.

Голова Ради Міністрів СРСР тов. О. М. 
Косигін оголосив заяву Радянського уряду.

На території Південно-Східної Азії, гово
риться в заяві, тепер створено нове вогнвпіе 
війни. її полум’я поряд з В’єтнамом і 
Лаосом охопило також і Камбоджу.

Розв'язавши війну в Камбоджі і відно
вивши у широких масштабах варварські 
бомбардування паселеяих районів ДРВ, пре
зидент США Ніксон фактично перекреслює 
і рішення свого попередника президента 
Джонсона про припинення з листопада 
1968 р. усіх повітряних бомбардувань та ін
ших дій, зв’язаних з застосуванням сили 
проти ДРВ.

Справжній зміст політики США в Півден
но-Східній Азії, вказується далі в заяві, 
полягає в тому, щоб ліквідувати прогресивні 
режими в країнах цього району, задушити 
національно-визвольний рух, перешкодити 
соціальному прогресові народів і з допомо
гою колонізаторських методів підкорити 
зовнішню і внутрішню політику держав Ін
докитайського півострова своїм воєнно-стра
тегічним інтересам, втягти їх у свої воєнні 
блоки.

Тих, хто визначає політику США, пе влаш
товує політика нейтралітету Камбоджі, 
не влаштовує її миролюбний курс, який вона 
проводила до останнього часу. Після аме
риканського вторгнення в Камбоджу став 
ще яснішим зв’язок між підривною діяльніс-

У КАМБОДЖІ
тю відповідних сл^жб США і державшій 
переворотом у Пномпені, в результаті чого, 
було усунуто законного главу держави 
принца Нородома Сіанука. Країнам цьогф 
району нав’язуються братовбивчі війяиТ 
Приклад цього — доктрина президента США 
про «в’етвамізацію» війни.

Дозволено спитати — хто дав США право 
бути суддею в тому, що добре, а що погауд. 
для інших народів? На якій підставі СЩД’ 
беруться викопувати роль, яку не моЖяа 
кваліфікувати інакше, як роль міжнародні 
мою жандарма? Піхто їм такого врайа 
не давав, ніяких підстав у них для цьогЦ 
не було і немає. ;

Американське воєнне вторгнення в Кацч 
боджу викликає обурення всіх миролюбних 
сил па земній кулі. Радянський уряд ввач 
жає, що розширення агресії США в ІпдокИ^ 
таї робить ще більш настійною 'необхідність 
об'єднання і посилення згуртованості всі! 
соціалістичних, всіх антиімперіалістичних І 
миролюбних сил у боротьбі проти агресії.

Радянський Союз, заявляє уряд СРСР» 
завжди поважав і поважає нейтралітет І 
незалежність Камбоджі, її суверенітет і те£ 
риторіальну цілісність, поважає її кордові^ 
Це і визначає наш рішучий осуд америка^ 
ської інтервенції в Камбоджі.

Наприкінці документа говориться, що Ра«і 
дяиський уряд зробить належні висновки 
для своєї політики з курсу дій США у Пін* 
денпо-Східній Азії. "

(ТАРС)'.

мясному цеху’-“
У Центральному Комітеті 
Раді Міністрів CROP І ВЦРПС

11 квітня 1970 р. відбувся Всесоюзний комуністичний 
суботник, присвячений 100-річчю з дня народження 
засновника Комуністичної партії Радянського Союзу І 
творця першої в світі соціалістичної держави Е). !. Ле
ніна. .

ЗВЕРНЕННЯ
комсомольців
і піонерів —
членів
виробничої
бригади Новонразької 
середньої школи 
Олександрійського

району
до ВСІХ КОМСОМОЛЬЦІВ 

і піонерів шкіл
Кіровоградщини

На рес п у б л і к ямському зльоті активу учнівських 
виробничих бригад в числі кращих названо учнів
ську бригаду Новопразької середньої школи. За 
десять років тут підготовлено чималу армію меха
нізаторів сільського господарства. Юні натуралісти 
виростили за цей час БЛИЗЬКО 70 ТИСЯЧ КУР-1 
ЧАТ, ПОНАД ЗО ТИСЯЧ КРОЛІВ, ЗДАЛИ ДЕР
ЖАВІ 3,5 ТОННИ КОКОНІВ ШОВКОПРЯДА. За 
ці досягнення учнівська виробнича бригада була 
нагороджена Почесною грамотою Президії Верхов
ної Ради УРСР. *

Нещодавно збори членів бригади прийняли звер
нення ДО ВСІХ КОМСОМОЛЬЦІВ і піонерів шкіл Кірово- 
градщини.

З дитинства мн знасмс, що не
жен кілограм, хліба, м’яса, молока 
нелегко дістається нашим ©«*•- 
квм-кліборобам. І допомогти їм в 
благородній справі створення де* 
статку продуктів сільського госпо
дарства —• наш синівський обов’я
зок.

Прочитавши і обговоривши По
станову березневого Пленуму ЦК 
ИП України «Про стан і заходи по 
дальшому розвитку тваринництва 
■ республіці», ми, комсомольці і 
піонери — члени виробничої 
бригади Новопразької СШ одно
стайно вирішили активно включи
тись у виконання накреслень пар
тії і зобов'язуємося:

— вчитися ва «5» І «4», без дру
горічників, пов'язувати навчання з 
виробничою практикою в сільсько
му господарстві;

— у 8—9 класах оволодіти спе
ціальністю механізатора, навчитися

самостійно управляти трактором, 
комбайном, автомашиною; разом 
з атестатом зрілості одержати пра
ва механізатора широкого про
філю;

— наслідувати приклад нашого 
бригадира учнівської виробничої 
бригади Петра Бабича, який зали
шається після школи б цьому році 
механізатором в рідному колгоспі;

— застосовуючи передову зоо
технічну науку і досвід передових 
кролеводів, птаховодів, виростити 
в ювілейному році з найменшою 
собівартістю 500 кролів на шкіль
ній кролефермі і 5 тисяч — вдома; . 
здати державі 320 кілограмів коко
нів тукового шовкопряда, для під
шефного колгоспу імені Леніна ви
ростити 10 тисяч штук курчат;

— допомогти у вирощуванні і 
догляді за молодняком велиної 
рогатої худоби в кількості 140 го
лів на тваринницькій фермі кол
госпу Імені Леніна;

— продуктивну працю в учніе- 
сьиім виробничій бригаді поедну- 
вати з дослідницькою роботою; 
провести за рекомендацією І зав
данням вчених науково-дослідних 
установ чотири досліди: по одно
му з кролівництва, птахівництва, 
рослинництва і шовківництва.

Е цей ювілейний рік кожен 
школяр, піонер і комсомолець 
прагне зробити свій пам’ятний по
дарунок, Найкращим ювілейним 
подарунком від нас, членів вироб
ничої бригади і ланок, стане вико
нання взятих зобов'язань.

Ми закликаємо всіх піонерів і 
комсомольців шкіл області актив
но включитись в похід за створен
ня достатку м’яса і продуктів тва
ринництва! Своїми рунами виро
стити тисячі штук кролів і птиці! 
В кожну сільську школу — свою 
кролеферму, кожнім школі — 
шефство над птахофермою!

Всесоюзний комуністичний ювілейний суботи»«, ь яко
му взяло участь майже все працездатне населення 
країни, знову став виявом глибоких патріотичних по
чуттів радянських людей, непохитної їхньої відданості 
високим ідеалам комунізму.

Центральний Комітет КПРС, Рада Міністрів СРСР. і 
ВЦРПС, високо оцінюючи творчу ініціативу радянським 
людей, висловлюють щиру подяку робітником, нол-> 
госпникам, інженерно-технічним працівникам і служ
бовцям, воїнам Радянської Армії і Флоту, Е.е*єранем 
праці, радянським жінкам, молоді, які взяли активну 
участь в ювілейному суботнику, за їхню доблесну
працю.

Центральний Комітет КПРС і Радянський уряд прийня
ли рішення — кошти, одержані в результаті комуністи^ 
неї праці на суботнику, направити:

на поліпшення народної освіти і охорони здоров’я, 
для додаткового будівництва початкових і середні* 
шкіл, лікарень, поліклінік та інших медичних закладів^

на розширення професійно-технічної освіти робітник 
чої молоді в місті і на селі, на підготовку робітників ви
сокої кваліфікації у промисловості, трактористів і меха» 
чізаторів у сільському господарстві.

КОНКУРС 
УМІЛЬЦІВ

В цей сонячний ранок, не
зважаючи на вихідний день, 
було людно у виробничих 
майстернях Кіровоградсько
го машинобудівного техніку
му. Тут зібрались учасники 
конкурсу на звання кращого 
токаря І слюсаря, який про
видять комітет комсомолу, 
учбова частина, рада ВТВР 
та місцевий комітет проф
спілки.

По-особливому настроєний 
Микола Гяиетючепко. Пе 
менше під сното вихованця 
хвилюється | досвідчений 
майстер, учасник Великої 
Вітчизняної війни Петро Ан
дрійович Понов. .Адже сьо
годні іцс одна робітнича змі
на тримає екзамен па про
фесійну зрілість і майстер
ність. За чверть віку Петро 
Андрійович виховав немало 
отаких непосидючих, гаря
чих до роботи юнаків. Дехто 
а йога колишніх учнів, як

Петро Пасічник, Віталій Ві- 
рьовкіп, Олег ГбаиНДЦЬВТх* 
пішли по йога сліду, працям 
югь майстрам» технікуму...
Жюрі підбило підсукай, 
враховуючи не тіл тав теч- 
ність і чистоту обробко, але 
й кількість деталей і втра
чений на 7х виготовлення 
час. Права називатись кра
щим токарем домігся Мико
ла Дпвусар, а кращим слю
сарем — Микола Глистючен- 
ко. Переможцям від імені 
комітету комсомолу Сули, 
вручені гра ноти і цінні «о- 
дарунки з барельєфом вело 
димнра Ілліча Леніна.

В. ЗА ВАТІ В., 
секретар комітету 
комсомолу Кірово
градського техні
куму машинобуду
вання.



ФЕРМА В ШКІЛЬНОМУ САДУ

„Молодив комунар“

У ІНІЦІАТОРІВ ПОЧИНУ

зага- 
ніч в клітки, 
розкуйовдив, так, 
— обережно роз- 
крільчиху п’ятн-

кам свіжу траву, 
няють на

— ІИтер 
Пушинко? 
чісуе білу 
класних Льоня Коваленко.

Л вдома у хлопчика теж 
своє кроляче господарство — 
45 штук.

Вже склалася така тради
ція н школі — 5—7-класиики 
займаються вирощуванням 
кролів.

— Учні сьомого «А», — 
розповідає вчителька бі
ології Олександра Гри
горівна Кузьміна, 
прийшла у вольєр 
слідкувати за і 
лею, — зараз вдома

ДЗВІНКИЙ спів птахів 
розірвав сільську ти

шу. Шкільний сад зустрів 
весняний ранок білим 
мереживом первоцвіту, 
букетом пахощів яблунь, 
вишень, груш, квітів. 
І, доповнюючи гармонію 
пробудження, в цю кра
су раптом вплелися ди
тячі голоси:

— Аня, ти все вчора

Приміщення для зимівлі, 
літня загінка обнесена 
густим штахетником. В 
21 клітці зараз утримує
ться 100 кролів. Це пух
насте господарство до
глядає ланка кролеводів 
Ані Костецькоі,

Ми зустрілися з дів
чатками під час обідньої 
годівлі кролів. Вони си
пали в клітки пригорщі

V.

1 травня 1970 року

проценту відходу молод
няка кролів. За минулий 
рік він становив лише 
два проценти при допус- 
ковій нормі — чотири.

Ланці кролеводів з 
7 «А» класу охоче допо
магають п’ятикласники. 
Вони встановили на кро
лефермі щотижневе чер
гування, заготовляють 
пухнастим білякам і сіря-

Ч-.

бджоло воді в Олександр Великий і а 
Володимир Стокич на шкільній пасіці.

ф ТЕХНІЦІ—УМІЛІ РУКИ
20 років життя, відданих підготовці майбутніх 

трактористів, комбайнерів, майстрів ™аринницьких 
ферм. За цей час Микола Іванович СИВО КОНЬ чи
тав асі технічні дисципліни, що вивчались у класах 
Бобринецького профтехучилища, «благословив» на 
механізаторську стезю тисячі юнаків і дівчат, напе

редодні 100-річчр з дня народження В. І. Леніна на 
грудях викладача-ветерана . ............. .. ,л""п
Наш кореспондент взяв 
в'ю.

У
засяяла ювілейна медаль.
Миколи Івановича інтер-

ПОШУКИ.

рсзуль- 
ВІІСНОВ-
училипі

("» КЛАДЕНІ останні за- 
ліки і екзамени. Із-за 

свя гкових гіершотравне- 
В1ІХ столів цьогорічні В1І- 
пускники училища підуть 
до керма 'трактора. Поч

неться виробнича прак
тика в колгоспах, які по
слали їх на навчання. А 
для нас, викладачів, не 
пора підведення підсум
ків ще одної о навчаль
ного року. Як і поперед
ні, він має свою харак
теристику, його 
тати визначили 
ки, цікаві для 
нашого профілю.

В групі ■іракторпстів- 
^машипістів № 10, якою я 
керую, із ЗО учнів -- 22 
дівчиші. Якщо раніше 
існувала думка, що дів
чатам важче освоювати 
водіння трактора чи ком
байна, складання і роз- 
борку цих машин, то ли
ше ця одна група із чис
ла багатьох впевпено пе
рекреслила таке суджен
ня. Більше половини дів
чат вчаться на «4» і «5» 
з усіх предметів теорії 
і практики. А Ганна Со
лонина з колгоспу імені 
Калініна Олександрій
ського району та Люба 
Лейбенко з радгоспу «Ус- 
тинівськіш» Усипивсько
го району в своєму мат
рикулі мають лише від-

мінні оцінки. Не і Ірше 
хлопців розбираються 
цьогорічні випускниці в 
складному плетеві схем і 
натуральних вузлів сіль
ськогосподарських ма
шин. Можна бути спокій
ним за їх практику.

Рішення III Всесоюзного 
з’їзду колгоспників та VIII 
пленуму ЦК ВЛКСМ поста
вили перед училищем зав
дання поліпшити якість на
вчального процесу. Сьогодні 
можна сказати, ню поняття 
«наукова організація праці» 
1 «викладач за пультом» ста. 
ли звичними для Бобринсць- 
кого СГГГУ № 2. Кабінет іс
торії і суспільствознавства 
повністю автоматизований. 
Викладач лише натискує по
трібну кнопку і — то зі стелі 
опускається карта, то відчи
няється справа ніша і там 
вже працює телевізор, то 
затемнюються вікна і вми
кається проектор, чи кіно
апаратура. Увага учнів при
кована лише до фактів на
вчального ' матеріалу. Для 
країною вивчення трактора 
н дії силами викладачів, 
майстрів та учнів був скон
струйований «М.ТЗ-50» в роз
різі. Приводиться він в рух 
теж натиском кнопки. По
дібним «наочним 
ком» можуть 
лише одиниці 
го профілю.

Новиною 
навчального 
набір учнів 
вчапня три роки. З чоти
рьох таких груп — дві 
дівчачих. їх особливість 
в тому, що разом з по
свідченням тракториста- 
мапііїніста юнаки і дівча
та одержать атестат зрі
лості.

Є думка, саме цей контин
гент випускників більш міц
но осяде в колгоспах облас
ті. Хоча б тому, то з серед
ньою освітою нони одразу 
матимуть вже й професію. 
Л. як твердять соціологи, 
юнь покидає села в основ
ному п пошуках спеціаль
ної-1 і. Можливо, ноні групи 
в певній мірі вирішать 
проблему державної ваги — 
закріплення механізатор
ських кадрів в колгоспах. Як 
кажуть, час покаже. Поки 
що такий експеримент про
водиться псього в шести 
СІГГУ республіки. 1 те. що 
в їх числі Бобріїнецькс 
профтехучилище — велика 
честь, зле й велика відпо
відальність.

приготувала?
— По нормі — п ять 

кілограмів.
Для непосвячених цей 

вранішній діалог загад
ка, для юних співбесід
ниць — щоденна турбо
та. Дівчатка поминули 
сад. А невдовзі їх наздо
гнали ще двоє. Так що
дня о 7 годині ранку Аня 
Костецька, Люба Здоро
венно, Галя Волохова та 
Ліда Татусько з 7 «А» 
класу поспішають на 
шкільну кролеферму.

Тут справжнє 
ницьке

вівса, підкладали обе
ремки зеленої трави, і до 
кожної вихованки — обо
в’язково ласкаво: «Вене- 
ра», «Галочко», «Мете
лик...»

— (ж, Фіалочко, — 
пестить свою улюблени
цю Ліда Татусько. — Он 
твої малята вже чекають 
тебе.

За них можна не тур
буватись. Виростуть. Вже 
тринадцятий рік школа 
вирощує кролів. То ма
ють свій досвід, свої спо
стереження. З року в рік 
добиваються тут малого

глядають чотириста п'ят
десят кролів. Лише 
Сергій Починко вирощує 
шістдесят штук.

Дзвінок нагадав, що скін
чилась велика перерва. Дів
чатка і хлопчики неохоче за
лишають своїх пухнастих 
вихованців. Та ненадовго. 
Прийдуть вони сюди І після 
уроків, а члени ланки кролс- 
оодів ще іі увечері. Адже 
Аня Костенька на недавніх 
зборах учнівської виробни
чої бригади від імені своєї 
ланки дала слово внросгнти 
і здати державі 500 кролів. 
А це десятки кілограмів 
дієтичного м’яса, вагома під
мога м’ясному цеху району.

А через дорогу від 
шкільного саду — ще 
одне господарство. Тут 
мешкання сотень курчат, 
які щороку вирощують 
шестикласники і семи
класники. Таню Ковален
ко і Любу Волохову ми 
зустріли в просторій кім
наті за незвичною робо
тою. Дівчата білили стіни,

— Скоро прийматиме
мо з інкубатора двісті 
курчат, — пояснює Таня.

А поки що йде підготовка 
приміщення. Василь Сіренко 
і Володя Різіїичсико в цей 
час лагодять полиці, клітки 
і годівниці дли майбутніх 
і остей. Через кілька 
збільшиться турбот в 
хлопчиків і ДІВЧ.ІГОЬ.

нинішнього 
року сіав 

строком на-

що 

про- 

ГОДІБ- 
ДО-

кролів- 
господарство.

?

ВІДПОВІДАЙ,

ТОВАРИШУ КОМІТЕТполюсиодного
ПИТАННЯ

про те, що кожен 
повинен мати дору- 

розмова про свою

По- 
ПОСІбніІ* 

похвастатись 
училищ пашо*

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Новопразька СІП,
Олександрійський 
район.
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Поки комсомольці будують шкільну птахоферму, піонери набівлїоть досвіду н.і птахофермі колгоспу імені В. 1. Леніна 
Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

ОБЛІКУ в комсомольській 
організації Олександрівської 

райспоживспілки стоїть близько 
шістдесяти юнаків та дівчат. От
же, якщо на зборах виступить бо
дай п’ята частина комсомольців, 
то відбудеться ділова, корисна 
розмова. В уяві малювався солід
ний зошит, де стислою мовою про
токолу занотовано цікаві думки, 
цінні пропозиції, а то й змістовну 
критику, висловлену на зборах. 
Хотілось скоріш взяти його в руки, 
перегорнути сторінки.

Та приємним надіям не суди
лось здійснитись. Не було думок, 
не було пропозицій, критики. Не 
було й самого протоколу. Причи
на! П’ять місяців комсомольці 
райспоживспілки зустрічались де 
завгодно — на вулиці, на роботі, в 
кінотеатр’ і лише ні разу не зуст
річались на комсомольських збо
рах, які, як відомо, є великою ор
ганізуючою силою.

В минулому році, згідно з пла
ном роботи організації, комсо
мольці збирались чотири рази. 
Щоправда, детально оформлених 
протоколів віднайти не вдалось, 
але по окремих помітках, розріз
нених аркушах записів секретаря 
зборів, по чернетках рішень мож
на уявити, про що саме велась 
розмова. На зборах було прийня
то соціалістичні зобов'язання на 
честь Ленінського ювілею. Перед
бачалось широко розгорнути зма
гання серед комсомольських груп, 
взяти активну участь в художній 
самодіяльності. З питань, піднятих 
на комсомольських зборах, звер
тають на себе увагу звіт групком- 
соргів про роботу комсомольсь
ких груп (їх вісім), виконання ком
сомольських доручень.

Як саме звітували групкомсорги, не 
відомо. Відомо лише тс, що на сьогод
нішній день внутріспілкова робота в 
комсомольських ірупах вкраіі занедба
на. Записи в книзі комсомольських до
ручень зроблені іце в 1968 році. Не за
повнювалась вона попереднім секрета-

рем. ш Михаилом Лісовим, якни нині 
очолює комітет.
*3 ВІТНО-ВИБОРНІ комсомольсь- 

кі збори зобов’язали новооб
раний комітет комсомолу провес
ти звірку всіх членів ВЛКСМ до 
1-го листопада 1969 року. На сьо
годні на обліку в райспоживспіпці 
стоять 6 комсомольців, які не ві
домо де живуть і працюють.

Говорилось 
комсомолець 
чення. Йшла 
художню самодіяльність. На сьо
годні чотири комсомолки відвіду
ють заняття хору при районному 
Будинку культури, ото і все. На
решті, заняття в мережі комсо
мольської політосвіти. Постійно 
на них ходили лише п’ять-шість 
комсомольців. А такі комсомолки, 
як Даша Буянова, Лариса Роговсь- 
ка, Наталка Гарбуз на політзаняття 
чомусь зовсім не з’являлися. Чо
тири рази заняття зривались.

Навпаки, добре слово, хочеться 
сказати про роботу «Комсомоль
ського прожектора». На звітно- 
виборних зборах було прийнято 
рішення постійно заслуховувати

звіт начальника штабу 
комсомольських зборах. Звітува
ти Люді Каліман на зборах не до
велось, бо їх не було. Проте вона 
звітує перед колективом гострими 
і дотепними листками «Прожекто
ра». П'ять рейдів-перевірок робо
ти універмагу, ресторану, харчо
комбінату тощо, виявили ряд не
допіків, які завдяки «прожекторис
там» було ліквідовано.

Виникає питання: чи не замало 
для комсомольської організації 
лише однієї ланки з добре постав
леною роботою!

Незадовільний стан внутріспілкової 
роботи в комсомольській організації 
райспожкпспілкн Михайло Лісовий по
яснює твоєю зайнятістю на роботі. 
Працюючи інженером відділу кадрів, 
часто буваючи у відрядженнях. Ми
хайло й насправді має не так багато 
вільного часу. Але ж. окрім нього, є ще 
комітет комсомолу, є помічник — Алла 
Рощенко. що має досвід комсомольсь
кої роботи, Зіна Чорногор. активна 
комсомолка. Люда Каліман та Інші. 
Отже, справа не в відсутності часу, а у 
відсутності організаційного начала.

Викликає подив і те, що на недо
ліки в роботі комсомольської ор
ганізації райспоживспілки праців
ники райкому комсомолу зверну
ли увагу лише в останній час. За
раз іде розмова про те, що його 
буде викликано на засідання бю
ро. Але чи не більше користі було 
б, якби раніш хтось з товаришів 
завітав на заняття гуртка комсо
мольської політосвіти, переглянув 
плани роботи організації, запитав 
у Михайла, чим живуть комсомоль
ці райспоживспілки.

Повертаючись до початку роз
мови, треба сказати: так, комсо
мольські збори — справді велике 
організуюча сила. Тільки, на жаль, 
не відчувається ця сила в комсо
мольській організації Олександ- 
рівської райспоживспілки.Б. «УМАНСЬКИЙ'.Олекса н др івськнн р а нон.
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ЦЕ БУЛО в дні, що передува
ли весні, після яких з року в 

рік, із століття в століття прихо
дить весна. Весна, що торжест
вує над. зимою, як життя тор
жествує над смертю. Йшов 
1945 рік. Війська АЛалиновсько- 
го, Рибалка, Гречка і інших ви
датних радянських полковод
ців, долаючи жорстокий опір 
гітлерівців, наступали від Ко- 
шіце, Дукли, Комарно, Остра- 
ви і Дрездена в загальному на
прямку на Прагу. В їх лавах, 
вже на рідній землі, боролись 
чехословацькі солдати під ко
мандуванням генерала Свобо
ди. Армія _ визволителька за
вершила історичну акцію — 
розгром фашизму.

У Москві відгримів артиле
рійський салют, який сповістив, 
Перемогу. А мій товариш-поет 
накидав в цей день вірші, впер
ше після довгих сутінків, що 
звучали радістю і щастям. Тяж

ко навіть уявити, що з цієї вес
ни минуло вже чверть століт
тя. Це були не прості чверть 
століття. Це були 25 епохаль
них літ, на протязі яких — як 
це трапляється і в природі — 
була і негода, і бурі, — але які

ЧССР — 25 РОКІВ 

БІОГРАФІЯ НАШОЇ СВОБОДИ
складають цілу велику епопею 
перемоги. Так, разом 3 цією 
весною, разом з Радянською 
Армією - визволителькою в Че- 
хословаччину прийшов соціа
лізм. Про це не раз говорив 
Клемент Готвальд. Протягом 
всіх цих 25 років радянські лю
ди допомагали нам, як і допо
магають сьогодні створювати 
нове життя.

Ми. люди старшого покоління, па
м’ятаємо такс. Катастрофічна засу
ха 1947 року принесла Радянському 
Союзу не менше лиха, ніж Чехо- 
словаччнні. І все ж радянська лю
дина, відірвавши від себе шматок 
хліба, поділилася ним зі своїм мо
лодшим братом. Це і е принцип: 
«людина людині — брат» в дії. Це 

і є прояв принципів пролетарського 
інтернаціоналізму, в дусі якого ви
ховав радянських людей Ленін.

Описуючи біографію свободи Че- 
хословаччини, не можна не зупи
нитись особливо на Словаччині, ко
лись відсталому районі країни. Це 
був район аграрний. Якщо в чесь
ких областях в сільському господар
стві було зайнято 28.3 процента на
селения, то в Словаччині — 56,8. На 
такій же за розмірами території 
проживало на 40 процентів населен
ня оільше, врожайність же була на 
(•0 процентів нижча. В той час як на

ІНФОРМАЦІЯ.

ФАКТИ,

КОМЕНТАРІ

селянську сім’ю п чеських областях 
доводилось в середньому по 5,098 
крон прибутку на рік, u словацьких 
— 2,044. КПЧ ще до війни пропону
вала приступити до індустріалізації 
Словаччини. Ллє реалізувати такі 
плани виявилось можливим лише 
після визволення.

25-річний ювілей визволен
ня країни відмічає в обстанов
ці завертаючого етапу проце
су консолідації не тільки в га
лузі економіки, але й в галузі 
людських відносин. 25 років — 
зовсім невеликий період у біо
графії народу. Але для нас, че
хів і словаків, ці чверть століт
тя рівні століттям. Здійснилась 
мрія кращих синів наших на
родів — щоб їх батьківщина 
стала вільною, незалежною, 
щасливою. Щоб над нею завж
ди сяяло сонце. Сонце Весни.

Войтех МИХАЛИК,
Голова Палати національ
ностей ЧССР.
(АГШ — Прагопрес).
Прага.

ПАКИСТАН

РОБОТИ
МІ РАДЖА

З цим хлопцем я познайо
мився випадково в інформа
ційному відділі радянського 
консульства в Даккі. Він по
спішав віддати свої роботи 
на конкурс, присвячений 100- 
річчю з дня народження 
В. І. Леніна. Цей конкурс 
оголосив журнал «Удаеп» 
(«Восход»-),’ який видається 
Агентством Преси Новини на 
мові бенталі в Східному Па
кистані.

Був останній • день прийо
му конкурсних робіт, і тому 
Мірадж Мухамед вирішив 
не довіряти свої три зліпле
них із глини барельєфи 
пошті, а передати із рук у 
руки. Признатись, мені спо
добалися всі три роботи «Ле
нін слухає новини з фрон
тів». «Ленін задумався про 
майбутнє». «Ленін говорить 
з масами».

— Чому ти вирішив взяти 
участь н конкурсі? — спитав 
я Міраджа.

— Я дуже люблю Леніна, 
— відповів юнак. — для ме
не і моїх братів він ідеал 
тому, що боровся проти всіх, 
хто принижував бідних.

Ленін боровся за свободу 
І щастя всіх людей на землі, 
ї коли я ліпив спої рооотп.
я завжди думав про цс.

М ЄРМОШКІН, 
кореспондент АПН. 

Дакка — Равалпінді.

ЧССР. Утворене в 1915 ропі празьке видавництво 
імені Свободи випустило в світ більше 5 мільйонів 
томів праць В. І. Леніна-. До 100-річчя з дня на
родження Володимира Ілліча колектив видав
ництва випускає 45-томне видання творів В. І. Леніна. Зараз
йдуть роботи над останнім, 45-м томом.' Переклад на чеську 
мову здійснюється по четвертому російському виданню.

На знімку: перекладачка Крижова звіряє переклад з ори
гіналом. ,

ЧССР. Прага. Вид на 
міст.

річку Влтаву і Карлов

Фото ЧТК - АПН.

НДР ------- ---------------■--------- - ------ —-----------

ЗАВЖДИ ПОПЕРЕДУ
Більше ніж два десятиріччя пройшло з грудня 1949 року, 

коли 5 тисяч юнаків і дівчат НДР за покликом 1 з’їзду сіль
ської молоді направились працювати я сільські райони рес
публіки. Цей передовий загін молоді прийняв «бойове хре
щення» в боротьбі за соціалістичні перетворення на селі, за 
здійснення демократичної земельної реформи, в результаті 
якої більше 3 мільйонів гектарів землі було безплатно пере
дано селянам. Це вони, сіпши за штурвали тракторіп, направ
лених Радянським Союзом в подарунок молодій державі ні
мецьких трудящих, проклали перші борозни па полях Німець
кої Демократичної Республіки.

З’їзд молодих передовиків сільського господарства, який 
проходив у Шверіні, центрі другого по величині сільськогос
подарського округу НДР, підвів підсумки роботи за минулий 
рік і намітив нові великі завдання па 1970 рік. Пройде неба
гато часу і на полях НДР знову загуркочуть мотори тракто
рів, знову почнеться битва за врожай.

Н. БАБИ КІН. 
ТАРС.

У ЛОНДОНІ наші поштові ящики на
биваються безліччю кореспонденцій

о рекламою різних товарів, обіцянками 
подарунків, що звичайно, є пропаган
дою па користь тієї чи іншої справи. 
Все це ніколи не читаємо, а прямо ки
даємо в корзину. Ллє днями один Із 
конвертів, опущених в наш поштовий 
ящик, виявився адресований моєму 19- 
річному сину УІльяму, який тепер нав
чається в Радянському Союзі, я роз
крив його, щоб подивитися: чн пемае 
там чого-небудь важливого. Це був 

<Шист від місцевої організації консерва- 
^тявішї партії, в якому нагадувалось, 

то Уільям зможе взяти участь у на
ступних виборах. Вперше в Історії Ан
глії в загальних виборах, що незабаром 
відбудуться, будуть голосувати 18-річ- 
ні, І тому всі політичні партії несподі
вано усвідомили, що слід було б по
думати про молодь.

За останні роки помітно зросла роль 
молоді в політичному житті Англії. Ка
піталістичне суспільство намагається 
привернути їх на свій бік чи, в против
ному раті. нейтралізувати. Бунтуйте 
скільки вам завгодно, куріть наркотики, 
ходіть роздягнені, ганьбіть весь світ, на
віть проповідуйте анархію, але тільки 
не органі »озуйтесь, не думайте колек
тивно. не намагайтеся нічого змінити.

За останні роки число злочинів з за-

АНГЛІЯВСЛІД ЗА 1 «СЕРДИТОЮ» МОЛОДДЮ
стосуванннм насилля, подібних тим, які 
ми бачимо у фільмах, по телебаченню, 
на сисні досягло астрономічних розмі
рів. Неможливо собі уявити настільки 
широко і стабільно поставлено вироб
ництво насилля. Я можу в будь-який 
момент увімкнути телевізор і. напевне, 
по одній програмі будуть передавати іс
торію, зв’язану з насиллям.

Останнім часом правлячі кола почи
нає хвилювати «насильство» Іншого ро
ду, Його не люблять висвітлювати з 
пресі, показувати по телебаченню. їх 
займають не злочини і різного роду са

дизм. «Насильство», яке їм хочеться 
присікти. — це демонстрації протесту 
проти апартеїду в ОАР, терору афін- 
ської хунти чи війни у В'єтнамі.

За останні роки в Англії помітно ак
тивізувався студентський рух. Хвилі 
студентських виступів котяться по всій 
країні. Так, наприклад, па початку бе
резня студенти майже всіх голоппих 
університетів країни, включаючи Окс
фордський, провели демонстрації і си
дячі страйки проти університетської 
адміністрації, яка намагалась обмежи
ти їх політичну активність, заводячи 
«справу» на кожного, хто протестував 
проти апартеїду чи війни у В'єтнамі.

Молодь, яка бере участь о політиці, 
молодь, яка знайшла ідеологію, робіт
нича молодь, студентство — всі ра
зом вони складають покоління. яке 
прагне до чогось відмінного від нашого 
суспільства, яке живе вовчими закона
ми. Я не знаю, чи відіграють вони свою 
роль на наступних виборах, але цс но
ве покоління буде більш активне, ніж 
покоління так названих «сердитих мо
лодих людей». Нове покоління бажає 
проникнути в політику. 1 покоління не 
вперто бореться за краще життя.

Джеймс ОЛДРІДЖ. 
англійський письменник.

АПН.

США —------- ,-----

НА СЛОВАХ І НА ДГЛІ
Протягом багатьох десятиліть безуспішно «вирішується» а 

США питання про можливість сумісного навчання негритян
ських дітей з дітьми білих американців. Під тиском прогре
сивної громадськості ще 14 років тому Верховний суд США 
виніс рішення про відміну сегрегації в громадських школах 
країни, У жовтні минулого року, враховуючи «особливу не
приязнь» расистів до своїх співгромадян з темним кольором 
шкіри в південних штатах, Верховний суд видав окремі роз
порядження, які стосуються штату Міссісіпі. У ньому вказу
валось, що після Зі грудня 1969 року 222 громадські школи 
цього штату повинні ліквідувати сегрегацію.

Як же здійснюється на практиці рішення вищого судового 
органу США? На сьогоднішній день, пише газета «Нью-Йорк 
тайме», у Сполучених Штатах 61 процент негритянських 
школярів і 65,6 білих учнів псе ще відвідують школи, в яких 
здійснюється сегрегація.

В. КАШИРОЙ, 
кореспондент ТАРС.

Нью-Йорк.

ФРАНЦІЯ ....... — ............ -

Нові лиха старої Сорбонни
«Сорбонна тримається тільки завдяки студентам і виклада

чам. У той день, коли вони не захочуть більше цього, вона 
перетвориться в руїни». Так заявив декан одного із факуль
тетів Сорбонни Ла Вервья, виступаючи недавно на прес-кон
ференції в Парижі. Він розповів про великі труднощі, які 
переживає зараз один із прославлених університетів Фран
ції. Зараз у Сорбонні навчається 40 тисяч студентів. У зв’яз
ку з такою кількістю учнів університет переживає гострий 
нестаток професорсько-викладацького складу.

Париж.

Р. СЕРЕБРЕННИКОВ, 
кореспондент ТА PC.

пароль солідарності
... Спочатку з’явився малень

кий розвідувальний літак — 
наводчик. Покружлявши трохи 
над землею, він зник. А через 
декілька хвилин важкі бомбар
дувальники «В-52» скидали 
чергову порцію свого смерто
носного вантажу. Вони йшли на 
великій висоті, біля 20 кіло
метрів.

Це сталось на 17-й паралелі, 
в районі річки Бенхай, в 1,5— 
2 кілометрах до півдня від де
маркаційної лінії. Делегація 
радянських комсомольців, яка 
побувала в гостях у молоді Де
мократичної Республіки В єт- 
нам, мимоволі стала свідком 

чергового варварського акту 
американського імперіаліз
му...

За проханням кореспондента 
АПН Андрія Правова глава де
легації, голова Комітету моло
діжних організацій СРСР Ген- 
надій Янаєв поділився вражен
нями про цю поїздку.

У провінції Тханьхоа делега
ція відвідала одну електростан
цію. Нам розповіли про те, що 
З квітня 1965 року о її околи
цях було збито 17 ворожих лі
таків, а наступного дня — 30. 
Під час повітряної війни виро
біток електроенергії не припи
нявся ні на хвилину. Недавно 

колективу станції було прис
воєно звання колективу соціа
лістичної праці. Тут працюють 
декілька молодіжних бригад, 
які називаються «загонами рі
шучої перемоги».

Спілка трудової молоді Хо 
Ші Міна проводить ідейно-ви
ховну роботу серед юнаків і 
дівчат у народному господар
стві й армії під лозунгом: «Бу
ти повним рішучості одержати 
перемогу над ворогом.

Юнаки і дівчата В'єтнаму, як 
і багато їх ровесників за кор
доном, добре попрацювали 
щоб гідно зустріти 100-річчя з 

дня народження В. І. Леніна. 
Вони вивчають твори великого 
вождя. Особливо популярні та
кі роботи, як «Великий почин», 
«Чергові завдання Радянської 
влади», «Промова В. І. Леніна 
на III з'їзді комсомолу».

Показом щирої любові і по
ваги до вождя світового про
летаріату виявився приїзд де
легації Спілки трудової молоді 
Хо Ші Міна в СРСР для участі 
в роботі інтернаціональної 
бригади по будівництву Мемо
ріального комплексу в Улья
новську.

АПН.
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В. ЦВЯХ. Р. ТУРБАЙ.

(Закінчення)

VII.

■Л

Поскрипує сніг під ногами. 
Морозне повітря бадьорить. 
Чеклов час від часу псеоди-ь 
плечима, немов струшуючи 
втому. Але вона ие залишає ті
ла. І голова неначе свинцем на
лита.

Минуло вже близько рожу відтоді, 
як довелося підірвати бронепоїзд 
«Смерть директорії», щоб не дістав
ся денікінцям. і відступати я пішо
му строю. Тоді і контузили. Ллє ще 
й зараз кошу зі я дає себе звати. 
Довелося залишити наново зоудо- 
папнй бронепоїзд і перейти па 
більш спокійну роботу — завідую
чим особливим відділом.

«Кепські справи», — думає з 
гіркотою Костя. Силою волі 
зганяє з обличчя гримасу болю 
і відчиняє двері до ревкому.

— От вчасно, — зустрічає го
лова. — Як здоров'я?

— Та непогано...
— Гаразд. Тоді приймай бро

непоїзд, що відбили в біляків.
Ремонтуй. Формуй команду.
— І на Одесу вслід за Котов- 

ським, — мружиться Костя.
— Може й на Одесу, а може 

н на Єлисаветград. Тютюнник 
знову об’явився, — каже голо
ва заклопотано. — Ось бач до 
чого закликає.

Костя бере протягнуту лис
тівку, пробігає очима: «Селяни! 
Йде весна. Об'єднуйтесь... Ор
ганізуйтесь і чекайте сигналу. 
Сигнал буде даний головним 
Атаманом Петлюрою... Заступ
ник Командуючого військами 
УНР Юрко Тютюнник».

— Н-так, — тягне Костя.З _ 
ще

Тютюнником Чеклов зустрічався 
в перший свій наступ на Одесу, 

п штабі Грнгир’єва. Якшо

іеклов (сучасне фото).

іюпііик иамагавгй загрібати жар 
чужими руками. І лише після смер
ті «танаиа подав свій голос, збира
ючи ведобитьв військ.

— Т-твк, — знову тягне Кос
тя. — А для чого ти зберігаєш 
цю писанину? Спали і попіл •— 
по вітру.

— Прийде, час, спалимо. Тре
ба не тільки багнетом воювати, 
а й словом. Бач як стеле: «Вся 
знада українському народові!» 
А думає ж він про поміщиків, 
капіталістів. Це й треба роз'яс
нювати селянам. Можна прямо 
на мітингу пройтися по всіх 
оцих одинадцяти пунктах відо
зви, і багатьом відкриються 
очі. Та про це докладно пого
воримо пізніше. Зараз потрі
бен бронепоїзд.
| ЗНОВУ Вознесенське депо.
* Але бегатьох знайомих об

лич не помічає Чєклоб: хто пі
шов у Червону Армію ще як 
тільки Григор єе підняв зако
лот, хто загинув у боях з дені- 
кікцями, хто влився е бригаду 
Котовськсго, лиш та звільнила 
місто. Але як і раніше, робото 
йде споро. За кілька днів новий 
бронепоїзд «Умремо або пере
можемо» (згодом йому при
своїли ще й державний номер 
62) виблискував броньованими 
боками.

На Тютюнника йти не довело
ся. У Еобринці, Рсено і в бага
тьох інших місцях зустрівши 
спір, новсявлений отаман при
нишк і зник. З ним Чеклову 
довелося зіткнутися пізніше, ко 
ли за розпорядженням Петлю
ри Тютюнник об’єднав банди, 
що діяли е районі Балти і 
Ананьєво і наніс червоним вій
ськам удар з тилу, прагнучи 
з’єднатися з білополяками.

Все це було пізніше. А як 
тільки поставили до ладу бро
непоїзд, поспішили на Одесу. 
Шлях до Пересипі проліг через 
Березівку, Сербку, Одесу — 
Сортувальну. Коли наші війська 
звільнили Одесу, бронепоїзд 
вибрався до Овідіополя, по
тім — до Рибниці, перерізавши 
ворогу шлях до відступу.

У перерві між боями з’явив
ся у штабному вагоні бронепо
їзда колишній желєзняковець 
Олександр Романов.

— Прибув у є-аше розпоряд
ження! — доповів чітко.

Хоч і зустрічались МИМОХІДЬ, 
та обнялися міцно, як старі 
друзі: ріднила пам’ять 
Железнякова.

Романов і повідав про долю 
иепоїзда )мев) Худякова та
команди; в к відірвали фортецю на 
колесах, як пробився вій з групою 
жєлєзняківців до Колосіаки. як спо
рудили бронепоїзд імені Железня
кова.

Згодом прибув на бронепо
їзд з групою бійців І КОЛИШНІЙ 

ад ютант Железнякова Іеан 
Прссін. Він іншим шляхом, ніж 
Романов, пробивався в Одесу, 
несучи прапор бронепоїзда 
імені Худякова.

Іван Якович Просік став на
чальником штабу бронепоїзда, 
Олександр Ксенофснтсвич Ро
манов — помічником коман
дира Чеклова. І слава про них,_ 
про бронепоїзд «Умремо або 
переможемо», прокотилася по 
Україні, дійшла аж до Варша
ви.

V < АМОМУ центрі села їишкіькн на узвишші біліє 
ь приміщення восьмирічної школи. Саме тут в зимові 
дні 1944-го вдень і вночі кипіли бої, палали фашистські 
танки... Мужньо і хоробро стояли гвардійці, відбиваючи 
численні етики Фашистів, що рвались на виручку до «то
чених дивізій біля Дніпра.

Голі, взимку сорок четвертого, до школи поспішали з 
донесеннями бійці і командири.

І сьогодні, через чверть століття, листоноша приносить 
сюди десятки листів. Пишуть колишні командири і бій
ні, рідні і близькі воїнів, яьі бились тут, зросили своєю 
кров’ю цю священну землю, віддали своє життя. Пишуть 
згадують...

— Ці листи — найдорожчі для нас реліквії, — розпові
дає директор школи Катерина Леонгіївна Чернуха. — На
ші піонери уже підтримують постійний зв’язок з 48 
сім ями бійців, які загинули в бою прн визволенні села.

і справді, близькі та рідні воїнів надіслали чимало хви
люючих документів, фотознімків. Все це допомогло дбай
ливо оформити куток слави, провести цікаві вечори. Ось 
уже кілька років «червоні слідопити» школи ведуть не
втомні пошуки. їх девіз: «Ніхто не забутий, ніщо не за
буто. Нема безіменних героїв!» Піонери взяли участь у 
походах по місцях боїв, побували на екскурсіях у містах- 
героях Одесі та Києві, відвідали Корсунь-ІПсичснківсь- 
кнй музей. Факельні походи, вогники, зустріч] з героя
ми війни і праці, усні журнали, тематичні вечори. Не пе
релічити всіх форм і методів, які застосовують вчителі 
школи, дбаючи про військово-патріотичне виховання ді- 
іей.

— Ці» ю важливою справою у пас займаються усі вчи
телі, — продовжує Катерина Леонтіїшіа. — .Адже йдеться 
про виховання дітей в дусі любові до рідної землі. Ра
дянської Батьківщини, в дусі інтернаціоналізму.

Вчителька історії М. М. Галета керує гуртком «черво
них слідопитів». Де тільки береться в неї стільки енер
гії! Вона — агітатор, заочниця Київського держуніверси
тету. Та як би не була зайнята, завжди приділить ува
гу дітям: порадить, допоможе скласти і відправити лис
та. влаштувати зустріч Із ветераном, зустріти гостей — і 
неодмінно запросити їх до себе.
о ( ОРОК третьому на фронті загинув батько М. М. Га- 
и лети, і їй добре зрозумілі почуття цих людей, які 

їдуть за сотні й тисячі кілометрів до села Тіпиківки, 
щоб поклонитись дорогим могилам, покласти на них бу
кет кпіпв.

— Побували у вас гості з Волгограда, Донбасу, Сибіру, 
— ділиться новинами Марія Михайлівна. — Після цііх 
зворушливих зустрічей сім’ї воїнів-героїв стали і для 
вас близькими, рідними.

Якось «червоні слідопити» дізнались про запеклий бій, 
ідо кипів недалеко від їх школи у січні 1944 року. Тоді 
фашисти кинули багато танків. Га й цього разу не прой
шли ні «тпгрм», пі «пантери» — вісім броньованих по
твор запалали, мов свічки, на полі бою. Піонери розшука
ти учасника нього бою відважного гвардійця Федора 
Машкіпа, який чині живе і працює на Донбасі. Зав’яза
лось дружне листування.

— А потім ми запросили Федора Федоровича до себе в 
гості, — радо каже Марія Михайлівна. — і він приїхав, 
мілька днів гостював у селі.

Пшов ветеран війни сільськими вулицями в оточенні 
піонерів і ніби читав сторінки найцікавішої книги. «Чер
воні слідопити» багато взнали у ті диі про своє село: ось 
ь цім буднику був командир, я ь цій хатині були замас
ковані кулемете, ось сюди доставляли поранених з ноля
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бою. ом там біля містка, палали ворожі танки...
V КУТКУ бойової слави документи і фотознімки розпо-
V відають про подвиг комуніста Федора Машкіпа. У

про
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бойовій характеристиці підкреслено: «Старший сержант, 
комуніст Федір Федорович Машиін у розпалі бою н селі 
Тишківіїі, коли опав убитий командир, сам очолив рогу 
і повів у бій. Незважаючи на танкову атаку, зумів відби
ти фашистських автоматників і втримати село. Товариш 
Машкін своїм особистим прикладом піднімав бойовий дух 
гвардійців, і нони відбили всі атаки. Нагороджений двома 
орденами Червоної Зірки, орденом Вітчизняної війни И 
ступеня, медаллю «За відвагу».

Хвилюючими були зустрічі піонері? З колишнім резрід- 
чпком-ордепоносцем Миколою Окладпнковнм, який двічі 
приїздив у гості з Красноярського краю, з рідними воїна Д 
Змієвського, які прибули з Ростовської області, воїна М»г* |L 
розова з Бєлгородської області...

ИАТРІОТНЗМ людини. Звідки він і з чого саме почи
нається?

— Я гадаю, що патріотом може стати лише та людина, 
котра любить рідну землю, ціпить її минуле, дорожить 
сучасним і майбутнім свого народу, — висловлює свої 
думки М. М. Галета. — Ось чому ми завжди нагадуємо 
нашим дітям, що щастп і радість дай них здобуто доро
гою ціною, що ось тут, на вулицях села, не раз кипіли 
бої, лилася кров росіян і українців, казахів і білорусів, 
представників багатьох братніх народів...

Людмила Пушенко, Любов Мусієпко, Галя Дмитренко, 
Людмила Тарасюк та Інші активісти гуртка, «червоних 
слідопитів», які вже закінчили восьмирічку,.через усе 
своє життя пронесуть палку любов до захисників Батьків
щини, до рідної землі, що так рясно полита кров’ю геро? 
їв... Все нові й нові учні илнваються у ряди «черіювкх 
слідопитів». Воин зав'язують листування, дбайливо бере» 
жуть і доглядають могили воїнів, вирушають у лові по
ходи. Для них найдорожче — бойова і трудова слава, 
здобута радянським народом, рідна Батьківщина...

Нещодавно в Тишківсьиій восьмирічній школі побува
ли старші піонервожаті усіх шкіл Новомиргородськоі'б 
району разом із організаторами позакласної роботи, піс- 
керським активом. Тут вони на семінарі вивчали кращий 
досвід військово-патріотичного виховання.

І. РОМАНЕНКО, 
працівник Новомиргородської рангазетц «Чер
вона зірка». '1 *

-!

невитриманий і чванливий Григор’єв 
відразу не сподобався, то корект
ний Тютюнник справно непогане 
враження. Не звав толі Костя, шо 
начальник штабу Григор’єва — 
емісар ЦК українських есерів, які 
підтримували директорію, із спеці
альним завданням підкорити своє
му впливові григор’сяські загони. 
«Шлях до них лежав через «штаб 
отамана Григор’єва з його спир
том, евппипою, «славними хлопця
ми», «Ліатілідою Василівною...» 
«Славу» залишив я за отаманом... 
Отамап го й робив, що пив, мені ж 
працювати не заважав». — з циніч
ною відвертістю писав пізніше сам 
Тютюпикі. І). При Гриіор'сві Тю-

бра
ного

1) Очерки іктсріп) гражданской 
ВОЙНЫ» !! ппострзнііой военной ин
тервенции ;>а Украине», изд. «Пау
ка», М. 1966, сюр. 22J--222.

Е?УВ березень 1944-го. До 
Люшневатсї підходила мі

нометну рота 284 стрілецького 
полку. Павло Спасов ніс на со
бі стеол міномета, 4 міни, ав
томат, 4 диски патронів, 8 гра
нат, речоЕий мішок, лопату, со
киру.

Короткий перепочинок.
Раптом комендир роти гвар

дії капітан Балегеєв дав наказ: 
пробратися е село, дізнатися 
про сили Еорсга. Е розвідку 
пішли Павло Спасов, Леонід 
Атяпін, казах Урусбай Джалкі- 
єаєв і ленінградець Олександр 
Семін. Розділилися на деі 
групи.

Вечоріло. Ось і крайня хата. 
Залягли. Літня жінка поралася 
біля хліва.

— Мамо! — тихо покликали.
Жінна стрепенулася, огляну

лася і побачила розеідників. 
. — Синочки, фашисти ще с е 
селі. Не всі бтєкли. Не йдіть 
туди, уб’ють ЕЭС.

Бона стояла перед воїнами, 
розставивши руки, ніби хотіла 
прикрити їх своїм тілом бід во
рожої кулі. По її обличчю тек
ли сльози.

— Як же звати .вас, діти?
— Я — Пашка з Полтави, а 

мій товариш — Льоня, росія
нин.

Розвідники пішли вглиб села. 
Ось невеликий дерев’яний міс
ток. І тільки вони шмигнули під 
нього, щоб звідти вести спосте
реження, як почувся крик ку-
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рей. В ту ж мить показалися 
два німці. Один ніс нурку. Дру
гий був у фор.мі піхотинця, зов
сім ще молодий. Цей тримав у 
руках сковороду з картоплею« 
Очевидно, зібрали с когось 
прямо з плити. Леонід підготу
вався до сутички. Коли фашис
ти підійшли до мосту, Леонід 
прикінчив есесівця. А Павло 
вискочив з-г.ід мосту і звалив
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на землю молодшого. Згбрев- 
ти зброю і документи фашис
та, разом з «язиком» почали 
пробиратися до своїх. Ось і те 
місце, де мали зустрітися з 
розвідниками Олександром Се- 
міним та Урусбасм Джалківає- 
вим. Товариші вяге чекали їх. 
Не обмінялися ще й кількома 
словами, як почулися автомат
ні черги і голоси фашистів.

Розвідники поповзли вперед, 
грузнучи ліктями і коліньми в 
холодко/лу болоті.

Незабаром село кінчилося. 
Ось сільське кладовище, а да
лі — степ. Швидше б до своїх. 
Та фашисти продовжували пе-

ресяідуЕати сміливців. Тихо за
стогнав і впав ленінградець 
Олександр Семін. Він був смер
тельно поранений., Його несли 
товариші.

Стрілянина стихла. За селем; ґ 
поховали свого товариша.

Цінні відомості принесли тсн 
ді розвідники в частину.

...Форсували річку Південний. 
Буг. Човен, яким переправляв
ся Павло Способ і його товари
ші, послужив тільки до середи
ни ріки. Далі довелося пливти 
б холодній боді під градом 
куль ворога. З’явився Есрожий 
літак і відкрив вогонь по гє- 
рсях-гвардійцях. Та ніщо не 
могло зупинити радянських вої
нів. Перший батальйон уже був 
на правому боці. Товариш: спі
шили йому на допомогу. Через , 
деякий час громове «ура!».про-! 
котилося на правому березі. 
Ворог тікав. Жорстокий то був 
бій. За мужність і відвагу, прс- 
явлє-ні с бою на річці Буг, П&Е- 
лу Спасову і ще кільком бій
цям було вручено орден Сла- 
еи ІІІ ступеня. Потім важке по
ранення, втрата мови, польо
вий госпіталь, схилена голова 
вірного друга Урусбая Джалкі- 
ваєва, його сльози на очах.........

Все збереглося в пам’яті сол
дата Павла Спасова. І він роз
повів про все це юним слідспя^ - 
там нашої школи.

Л. КУЧМА ГРА.
с. Люшневата,
Голованівськиіі район.
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Погода

КІРОВОГРАД — ЛУБНИ — 
ОДЕСА.

Вдень 7 травня 
па території об
ласті і міста Кіро
вограда буде і»е- 
ьслииа хмарність 
без опадів, пило
ва буря. Вітер 
східнії б сильний, 
часом луже силь
ний. Температура 
повітря 20—25, у 
Кіровограді ■

22 градуси.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ, 6 ТРАВНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини. (М). 10.15 — Для Ді
тей. «Вартові природи». (М). 
10.45 — «Люди в солдатських 

. шинелях». Художній фільм. 
(Кіровоград). 16.05 — «День за 
днем». Інформаційна програ
ма. (Кіровоград). 10.30 — Ко
льорове телебачення. «Подвиг 
народу». (Ж). 16.55 — Урочисто 
засідання І концерт, присвяче
ні 25-річчю з Дня Перемоги ра
дянського народу у Великій 
ВІТЧИЗНЯНІЙ війні. В перерві 
«Естафета новин». (М). 21.00 — 
«Пам’ятай, товаришу». (Кіро
воград). 21.45 — «Грозові ро
ки». (Передача п’ята). (К), 
22.15 — «Запрошуємо па піс
ню». (К). 22.40 — Телефільм

(Початок в газетах за 28 лютого. 
З, б, 10. 12. 17. 21. 26, 28 березня, II, 
М, !6, .23, 25, 28 квітня та 5 гравия).

м, Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
. Іелефомм: іідпоідального секретаря — 2-45-35, 
відділу •ійскксеа-пагріоїкчного виховання 1 спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 02291, Індекс Сі 197,

•МОЛІІЛОП МЦЖМІПАГа — орт«* Кировоградсвого 
ебкоиа ЛКСМУ, ». Кировоград,

Друкарпя ім. Г. М. Димитрове, обласпого управління 
ао єресі, м Кіровоград, еул, Гліпки. 2.

«Сгаліяградська битва». <К). 
23.40 — Телевісті. (К). 23.50 — 
Міжнародний турнір з спортив
ної гімнастики. (Софія).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.10 - 
Для дітей. «Героїв нам’ять 
береже». (К). 21.00 — «Манев
ри «Двіни». Прем’єра доку
ментального фільму. (М).

СУБОТА. 9 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.00 - Но
вини. (М). Ю.15 — Кольорове 
телебачення. «Квиток у дитин
ство». Прем’єра телемузнчно- 
го фільму. (М). 11.00 — Театр 
юною глядача. В. Ардаиат- 
ський _ «я — і 1-17». Прем’є
ра телеспектаклю. (Частина 
перша). 12.05 — «Подвиг». (М). 
12.35 — Наша афіша, (К). 12.40 
— Мультфільм «Весела кару
сель». (К). 12.50 — «Кают»
компанія «Глобус». (Одеса). 
13.25 — Ораторія Шостаковича 
«Вітчизна». (ЛІ). 14.10 — Ко- 
льоропе телебачення. Всесоюз
ні фінальні змагання на приз 
газети «Правда». (ЛІ). 14.25 — 
«Переклик міст-героїп». (К). 
15.00 — Для дітей. «Сонечко у 
,4<м». 15.30 — На .меридіанах 
України. (К). 10.20 — Кольоро
ве телебачення. Всесоюзні фі
нальні змагання на приз газе-
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ти «Правда». (М). 17.00 —
Майстри мистецтва — воїнам» 
(М). 17.50 — «Рік 1045-й». До
кументальний фільм. (М), ЇЙ.00
— Новини. (М). 18.05 — «25
ків Перемоги». Переклик місХ« 
героїв. (Включення Києва^
18.50 — «Світлій нам’яті пс- 
леглих у боротьбі лроіи ФЯ” 
шнзму». Хвилина мовчання* 
(М). 19.10 - Новини. (М). 10.15
— «Пісня, перемоги». Музичйа 
програма. (ЛІ). 20.45 — Д<) 
25-річчп визволення Чехослоь 
ваччннц від німецьво-фашистч 
ськнх загарбників. Виступ Ге
нерального Консула ЧССР у 
Києві Я. Малковича. (К). 20.55
— Святковий салют. (М). 2^^
— Наші прем'єри. «Дві націй« 
Телеспектакль. (Одеса). 22.25
— «Майстри мистецтв — вої
нам». (М). 23.25 — Ііовн«
на. (М).
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