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— сказав Володи- 
Ідея є, але меч...

ГЕРБ А МОГО ВІНОК
громадянської війни. У
цей важкий час В. І. Ленін ду
мав, яким стане герб першої а 
світі Країни Рад. На ескізі, з 
яким ознайомився Ілліч, було зо
бражено промені сонця, іцо росхо- 
дились на кумачевому тлі, обля
мованому пшеничними снопами, 
серп і молот. Все це ніби прони
зував меч.

— Цікаво!..
мир Ілліч. — .. . _______
Війна наша — оборонна. Міцно 
тримати меч в руках ми зобов’я
зані, щоб захищати нашу проле
тарську республіку до тик нір, 
поки у нас е вороги...

Повернутий на доробку малю
нок герба, виправив відомий ми
тець М. Андреєв. А 10 липня 
1918 року делегати V ” 
ського з'їзду Рад разом „ .... 
стом першої Конституції РРФСР 
затвердили і опис Державного

герба республіки.
його композиційна побудова і 

символіка послужили прообразом 
герба СРСР.

Сьогодні на гербі нашої 
країни золотаве колосся огор
тають п'ятнадцять кумачевих 
стрічок. Молоткастий, серпас
тий, герб моєї країни відомий 
на всіх континентах земної 
кулі, він пломеніє на корпусі 
первістка радянської енерге
тики — Волховської ГЕС і на 
фасаді Кремлівського Палац/ 
з'їздів. Зображення його ви- 

іїзом^тек- каРбУвано на прикордонних 
заставах. Вимпели із зобра
женням його злетіли в чос- . мер молодіжної газети.

мос і 
ними 
Венеру, Марс.

Наш Державний герб, ро
веснику, є втіленням ленін
ського задуму про братер
ство людей праці, непоруш
ний союз робітничого класу і 
трудового селянства. В ньому 
відтворено і розкрито ідею 
дружби і співробітництва всіх 
національностей, які населя
ють нашу неозору країну і 
під керівництвом Комун стич
ної партії будують комунізм.

Про це — сьогоднішній но-

були доставлені косміч- 
кораблями на Місяць,

УДАРНИМИ ВІХАМИ.
Світлопільська шахта-гіганг — наймолодша в Олек« 

сандрінському буровугі.іьному басейні. І якось так скла
лось, що рекорди швидкісної проходки почали реєстру
вати саме в нашій бригаді. Перший — в лютому цього 
року. За третій квартал паша бригада в соціалістичному 
змаганні на честь 50-річного ювілею СРСР завоювала 
друге місце по Міністерству вугільної промисловості 
УРСР. А в червні, як кажуть шахтарі, видали на-гора 

обіцяний рекорд — 624 погонних метрів штреків.
1. ХВОРОСТИНА, бригадир прохідників.

Л ЦН НПРС, Раді Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ
ЦК КГІРС. Рада Міністрів СРСР, 

ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ постановили 
схвалити ініціативу колгоспників, ро
бітників радгоспів, механізаторів, спеціа
лістів і всіх працівників сільського гос
подарства Краснодарського краю, які 
взяли зобов'язання по значному зростан
ню виробництва і заготівель зерна та 
всіх інших сільськогосподарських куль
тур і звернулися з закликом організува
ти Всесоюзне соціалістичне змагання за 
досягнення у 1973 році високих виробни
чих показників у землеробстві.

Надаючи надзвичайно ііамлиоого значений

збільшенню виробництва сільськогосподарсь
ких прод)ктів у розв’язанні поставленого 
XXIV з'їздом КПРС завдання, значного під
вищення добробуту трудящих, ЦК Компартій 
союзних республік, крайкомам, обкомам, ок
ружкомам, міськкомам, райкомам партії, Ра
дам Міністрів союзних і автономних республік 
виконкомам крайових, обласних, окружних і 
раойиних Рад депутатів трудящих, партійним, 
профспілковим і комсомольським організаціям 
необхідно провести політичну і організаторську 
роботу, розгорнути бойове соціалістичне зма
гання у кожному колгоспі, радгоспі, бригаді, 
ланці, серед усіх трудівників села за одер
жання у 1973 році високих урожаїв і валових 
зборів зерна, картоплі, овочів, бавовни, цук
рових буряків, олійних, кормових та всіх ін
ших культур .

Живе людина — в ділах сво“х, о славі 
своїй і в дітях, продовжувачах роду. 
Синові і дочці, онуку і правнуку дарує 
вона найдорожче — життя, виховує йо
го, втілює а нього свою мудрість, пе
редає своє кредо. Хіба не мрієш ти, су
часнику, перенестись в майбутнє?

Ті, хто в 2022 році, в день сторіччя 
Союзу PCP плавитиме на Кіровоградщи- 
ні феронікель, отримає послання моло
дих будівельників Побужжя.

... Ми прийшли на цей берег Бугу, щоб звес
ти d широкому українському степу красень 
велетень — Побузькнй нікелевий. Він для вас 
— найстаріший завод міста. А ми закладали 
НІкелеград з радістю, бо знали, що будувати
мемо не просто завод, а первевець радянсько
го промислового феронікелю.

Зводили його під дощами і вітрами, жили 
а наметах і вагончиках, але ця праця не зда
валась нам важкою. Батьки і діди наші на 
риштування Дніпрогесу, Комсомольська-на- 
Амурі та Магнітогорська прийшли з фронтів 
грізних битв революції і громадянської війни. 
Вони трудились як іерої, бо знали, що кла
дуть бетон у фундамент пайпрекрасіїішої бу
дівлі на землі — Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік. Тому І ми намагались пра
цювати так, щоб бути гідними слави батьків.

На риштуваннях ударно працювали більше 
двох з половиною тисяч молодих будівельни
ків. 12 комсомольсько-молодіжних бригад де
монстрували зразки праці високої напруги, 
праці комуністичної.

ЦІ колективи першими почали працювати 
під девізами: «Комсомольська норма — 130
процентів», «Жодного відстаючого поряд», 
«Кожному молодому робітнику — дві суміжні

спеціальності». То був наш внесок в загаль
ний рух « П’ятирічці — ударну працю, май
стерність і пошук молодих», який почали всі 
комсомольці країни в поході за виконання ве
личних завдань, поставлених XXIV з’їздом 
КПРС на дев’яту п’ятирічку.

Наш лист пишемо в дні величного ювілею — 
30-рІччя Союзу PCP. Це знаменна дата. Всі 
нації і народності Країни Рад розквітають 
щасливим життям рівноправних. Ваше місто 
будували руки росіянина Бориса Петрухіна, 
українця Омеляна Велита, латиша Едмундаса 
Валюкаса, вірменина Рафаїла Татевосяна, а 
також представників ще 27 національностей 
країни, які з гордістю казали: — «Ми — ра
дянські люди».

По-доброму вам заздримо. Адже за сторіччя 
існування Країни Рад, котре ви святкуєте 
сьогодні, держана досягла фантастичного роз
витку. А на землі — мир і спокій. За нього 
вмирали наші батьки, за нього боролись ми. 
Ви завершуєте будівництво майбутнього, вико
ханого у мріях мільйонів.

Тому ми, комсомольці сімдесятих, наказує
мо вам, нащадки: — ВПЕВНЕНО КРОКУ- 
ВАТИ ШЛЯХОМ, НАКРЕСЛЕНИМ ВЕЛИ
КИМ ЛЕНІНИМ;

— З КОРЧАГІНСЬКОЮ ПРИСТРАСТЮ 
ВЕРШИТИ СВІТЛУ СПОРУДУ КОМУНІЗ
МУ;
- БУТИ ГІДНИМИ ПРАДІДІВ-ГЕРОЇВ, 

ЯКІ ТВОРИЛИ РЕВОЛЮЦІЮ, НЕПОХИТНО 
НЕСТИ вогонь жовтня, котрий горів 
У ЇХНІХ СЕРЦЯХ!»

Цей лист молоді побужаня прийняли 
на звітно-виборних зборах комсомоль
ської організації. Вони замурують кап
сулу з листом в стіну плавильного цеху 
в день пуску першої черги заводу.

ЧАСТО вечорами з 62-ї 
кімнати гуртожитку 

линуть пісні. Це співають 
узбеки, українці, росіяни. 
Репертуар — інтернаціо
нальний. Ми згадуємо <воі 
рідні місця, сліпучо-білі 
базовняні лани і трохи су
муємо за ними, так як і 
після закінчення інституту 
довго згадуватимемо без
краї степи Кіровоградщи- 
ни, друзів, яких залишмо. 

Сестра. Україна, як і всі 
братні республіки, подала 
Ташкенту, Узбекистану ру
ку допомоги і ми, ті, хто 
вчиться тут, вдячні її лю
дям. Викладачам нашим, 
студентам, що прийняли

На фото: студенти з Узбекистану: Сапаргуль Айтбаєва, Бахтійор 
Бахрам Касимов, Ісмаіл Ісаков, Дуйсенкуль Ахметова, Абдумаджит

нас у свою дружну сім ю.
За п’ять років, які про

жив я в Кіровограді, це 
місто стало мені близь
ким і рідним. Його вули
цями я ходив разом з дру- 
зями-українцями, багато з 
яких вже закінчили інсти
тут: Сашко Тисячний, Гри- 
ша Стоян, Володимир Ко- 
ломієць... Як і багато моїх 
земляків, тут я зустрів не 
лише добрих друзів, а й 
своє кохання, і тепер вдо- 

в узбецькій хаті госпо
дарюватиме українська 
жінка...

Почуття дружби. Це не 
лише спільні вечори, які

ЗЕМЛІ
організовувалися в інсти
туті, виступи перед школя
рами, студентами, розмо
ви. Це відчуття відкритого 
людського серця, відчуття 
нашої внутрішньої єднос
ті,
Абдумаджит АХРАМОв, 

студент 5-го курсу Кі
ровоградського педін
ституту.
Акзамов, Кучкар ЛТІрзабаео, 
Ахрамов.

Фото В. КОВПАКА.
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ДУМА
ВІРО ХЛІВ—
іжшша

Великі відстані розділяють 
нлшого земляка двічі Героя 
Соціалістичної Праці Олек
сандра Васильовича. Гітало- 
ва і старшого майстра об
робної дільниці Кіропськрго 
заводу міста Ленінграда Іва
на Олександровича Байко
ва. А єднає одна мста — 
дбати про дорідні врожаї на 
радянських ланах.

Зустрілись два уславлені 
трударі, герої від верстата і 
лапу. Про що їх жвава і ра
дісна розмова? Обов’язково 
про хліб, турбота про який 
на всю країну прозвучала в 
«Думі про хліб» Олександра 
Васильовича. І обов’язково 
про надійні і відомі тракто
ри «Кіропці», що їх випус
кає па своєму заводі Іван 
Олександрович, і які завжди 
чекають поля Кіровоградіци- 
ни.

На фото: зліва О. В. ГІ- 
ТЛЛОВ і І. О. БАЙКО В під 
час зустрічі на Кіровоград- 
ЩІІНІ.

Фото В. КОВПАКА.

ПОДАРЇНОН УМІЛЬЦЯ
В коротких перервах розмовляли жвазо,
— Як справи в українських раціо«алізаго- 

рів?.
— Прикидаємо, щоб більше вуглів до 

Г-150 випускати.,.
Так почався діалог професора Зсесою^ 

ного інституту науково-технічної інформації 
Держкомітету Ради Міністрів СРСР по НдУ, 
ці і техніці О. А. Фоміна і майстра з Кіро
воградського заводу тракторних гідроагре
гатів Євгена Підлубного на недавній нараді 
учасників Всесоюзного конкурсу наукової 
технічної творчості молоді в Мосизі. Наш 
землян рогпевідаз про свій завод, теомиї» 
ний цех, де він майстром, про людей, з 
якими працює. І, звичайно ж — пре останнє 
своє нововведення.

В павільйоні «Машинобудування» на 
ВДНГ виставлялась невелика установка з 
довгою технічною назвою. Конструктором її 
і був Євген Підлубний. За допомогою цієї 
установки один із найскладніших ручних 
процесів певністю механізували. За зміну 
зараз замість 60 конічних деталей обробля
ють майже 600. Оригінальне нововведення 
молодого умільця має економічний ефект 
900 карбованців за рік. Установча витрима
ла великий екзамен: спочатку була відзна
чена на обласному конкурсі, потім — на 
республіканському. Вінцем славної подоро
жі стала ВДНГ.

Євген тому вважає свій винахід найвиз
начнішим е особистому раціоналізаторсько
му доробку, і присвятив його золотому 
ювілею СРСР.

О. БАСЕНКО.
м. Кіровоград.

Конспектуючи тему з політекономії двічі жирно підкреслив! «Ми повинні 
працювати так, щоб вкорінити в свідомість, в звичку, в щоденний ужиток мас 
празило: «всі за одного і один за всіх»... В. І. Ленін». Ці слова допомагають 

чіткіше простежити життєву діалектику нашого духовного збагачення.

рядки ) червоного ТОПУ
...Жнива. Несприятливі погодпі умови, і лі

чені дні, години для того, щоб вчасно зібра
ти врожай. Якби з ці дні хто-кебудь зали
шився вдома («У мене є власне господар
ство. І так цілі дні у полі...»), — цьому б 
просто б і>е повірили, і це пе подвиг — що
денно, не даючи собі спочинку, врізатися 
комбайном у стиглі хліба. Це — результат 
внутрішньої усвідомлеиості — свого обов’язку 
трудівника і громадянина. Громадянина 
своєї держави.

Я завідую сортовипробувальною дільни
цею. Працює тут Л. М. Дрогенко, Люба 
Бойко, бригада з шести колгоспників. Ми 
випробовуємо НОВІ сорти сільськогосподар
ських культур. Дослідне поле сортодільниці 
засівається досить своєрідно. Щоб скосити 
ниву, потрібний досвідчений механізатор. 
Прислали ж нам людину, яка працює пер
ший рік. ІЦо робити? Зрештою, можна було 
б закрити очі на це. Тим паче і втрати не

такі вже й помітні були б. Але ж ти госпо
дар!.. Своїми силами вирішили питання. Сів 
я за кермо машини, дівчата допомогли — 
впоралися. 1 комбайнер г>а образився >- 
спільна ж турбота, потрібно нам, державі.

Під склом на робочому столі комсомолки 
Люби Бойко на папері великими літерами 
переписано: «Квітучим світом стане вся 
земля...». Ф. Енгельс».

Діалектика, І характер радянської людини. 
Господаря своєї великої країни. А на поли
цях — твори: Маркс, Енгельс, Ленін.., Вони 
мріяли, всип передбачили цей час.

в. коломієць, 
комсомолець, пропагандист гурт
ка «Основи соціалістичної еконо
міки».

Колгосп імені Енгельса,
1 Іовсукраїнський район.

1» ЖИТТІ вогонь, в житті — краса...
Ці дві речі мають виповнювати світ 

радянської людини. Таким було кредо 
у виховній справі нашого славного 
земляка видатного педагога. Героя 
Соціалістичної Праці в. О, Сукомяин- 
ського.

Вогонь... Незгаснучнм вій має бути в 
любові до Радянської Вітчизни — рід
ної землі, в ненависті до ворога, у 
прагненні творити для людей добро, 
корисне творити безкорисливо.

Краса... Вона починається із захоп
лення квіткою, що викинулася в шкіль
ній оранжереї взимку, а кінчається 
спорудженням красенів — радянських 
міст і сіл, технічною, виробничою есте
тикою, коли, наприклад, тваринницька 
ферма на степовій Кіровоградщині 
стає світлим цехом і п якому праця — 
справжня людська радість.

І все те виховує наша радянська 
школа. .<#

зна-ВІДБУЛОСЯ наше ; 
йсмство.

— Гриценко, Петро.
— Людмила.
— Серьожка.
— У-а-а...

Останпє перекдадаепд. 
близко так: «Ваші турооги 
мене ще не обходяті».

Четверо.
Тридцятирічний завіду ючий 

конструкторським ВІДДІЛОМ 
електромеханічного заводу.

Слюсар - електромонтажник 
випробувальної дільниці (за
раз у післяродовій від
пустці).

Син — «людина май
же доросла»: відвідує 
дитсадок.

Дочка. Коли народи- 
лась, постала проблема 
імені. Сергіііко запро
понував назпати Лари
сою. Його підтримали 
три голоси —- дідуся, 
бабусі і мами. Тато 
утримався (хотів назва
ти ім’ям дружини).

Зрештою, то була 
не єдина проблема, 
що виникла з по
явою Лариси. їй ми
нуло лише два міся
ці, як Люамилі допе
лось захищати в технікумі 
дипломну роботу. Тема ро
боти пов’язана з вироб
ництвом: «Статичний пере
творювач частоти на на
півпровідниках потужністю 
в 500 ват. З детальною 
розробкою схеми». Люд
мила захистилась на «від
мінно».

Петрові вчитись не зава
жало нічого. До диплома 
інженера йшов звичним 
для нашого життя 
хом: син робітника, 
закінчив десятирічку, 
ступив у Дніпропетров
ський інститут інженерів 
залізничного транспорту 
на факультет електрифіка
ції, успішно закінчив його. 
З 1966 року працює на 
електромеханічному.

Люда прийшла на зззод 
після десятирічки. Тут і 
зустрілася з Петром. Нз-

вчалась уже з Соргійком 
на руках.

Радянська держава від- 
ирила молодим людям 
шлях до науки. Вона на
дала їм право на улюбле
ну працю.

...Чнстоприбрана квартира. У 
новому будинку, сучасна. Та, 
що на думку деяких скептиків, 
згубно відбивається на госпо
дарських якостях жіноцтва, 
і що. на думку усіх інших 
людей, звільняє жінку від 
зайвої роботи, дає їй змогу

ЧОТИРИ голоси
ДО ПОРІ РЕТА 

СІМ’Ї

це. Петро — у конструк
торському, Сергійко — в 
дитсадку, Лариса —— в- яс
лях, зона... А де ж буде 
■она? Хочеться поверну
тись на своє робоче місце, 
де зьає всіх і все, де 
стільки років пропрацюва
ла. На днях заходили діл- 
мата з дільниці, розповіда
ли новини. Апе ж тепер 
Людмила — технік. На за
воді потрібні спеціалісти.

Напевне, запропону
ють їй посаду. Ляч
но трохи та й діль
ницю кидати шкода...

„.Сім’я —- що ма
ленька організацій- 
Є у неї і свій фі
нансово - господар
ський відділ. Заві
дуючий відділом, 
звичайне, црунина. 
Безумовно, Петро — 
здібний інженер, 
але, де ни бачили, 
(так думає кожна 
жінка), щоб чоловік 
добре знагся 
домашньому

подарстві. Отож, 
ший голос — Людмилі. 
Після щоденних питань: 
«Влітку — поїдемо подо
рожувати по містах Ра
дянського Союзу. Так хо
четься побачити Лгчін- 
град! Ніхто не прети?»

Петро — «за». Сергій- 
ко — теж. Піднімає дого
ри рученята і маленька 
Лариса. Вона ще не знас, 
про що говорить мама. 
Тим більше, не знає, що 
то таке — «голосувати». 
Але, якщо мама про щось 
каже, то тільки про хоро-,. 
ше. А що руки догори під
німаються, то те — від ра
дості.

Б. КУМАНСЬКИИ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Олександрія, 
електромеханічний 
завод.

ш дз
він 
ПО

не лише продуктивно працю
вати. а й мати час прослухати 
улюблену мелодію, чи прочи
тати хорошу книгу.

На полицях книжкової ша
фи — Пушкін. Шевченко, 
Лінії, Гамзатов, Горький.

— Це — Людині. Бона за
хоплюється літературою, лю
бить поезію. А мої — онде. — 
Петро вказує на томи техніч
ної літератури. Назви книг не 
приваблюють з першого по
гляду, та й автори, в більшос
ті, широкому колу незнайомі. 
А для Петра воин — свої, ав
торитетні. Бо мовою технічних 
термінів і хитромудрих фор
мул з'єднують науку з жит
тям, кличуть до пізнання гли
бин обраної спеціальності. У 
щоденній практиці інжвнера- 
конструктора вони не єдині. € 
ше безліч інформаційних лист
ків, бюлетнів, з чим доводи
ться знайомитись Петру Гри
ценку під час роботи над но
вими схемами. Окрім цього, 
Петро — пропагандист. Отож 
І не дивно, що^часто вечора
ми засиджується над книгою.

Ще кілька місяців, і Лю
ді на роботу. Для кож
ного визначиться своє міс-

на 
гос- 
пер-

На фото: (вгорі) в оранже
реї Павлпської середньої ніко
ли імені В. О. Сухом г.ннсьхого 
Сиіуфріївського району.

Зліва — молочний блок на 
фермі колгоспу імені Дзержвн* 
ського Знам’яцсъкого району, де 
трудиться немало анпусклаків 
СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛЩ

Фото І, Романовича.

В ЖИТТІ 
-вогонь,] 
В ЖИТТІ 
-КРАСА
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'ТАК »же повелось, що листа-
* нош чекають з нетерпін-

мям. Тож і з радістю виглядаю 
я. Чи не принесе вона, разом із 
стосиком газет, 
листів довгастий
з надрукованим:
да Союзу PCP». Ось нещодавно 
отримала такого. Це —- виклик 
на п’яту сесію Верховної 
СРСР восьмого скликання.
демо
н.ч:
СРСР

журнапів та 
білий конэерт 
«Верховна Ра-

Ради 
Бу- 

розглядати важливі питан- 
про Державний бюджет 
на 1973 рік та про вико

нання- Державного бюджету в 
1971 році. Збереться 1517 об- 

Я ранців народу. Аякже, вир:шує- 
мо справи всієї країни!

БІЛЯ ДЕРЖАВНОГО КЕРМА
Я люмв, приїжджаючи в столицю 
на «сію, поселитись в готелі сРо
сія». В ці дні він неначе символі
зує Радянський Союз. У вестибю- 
лях та холах — різноблрз’я кос
тюмів різних маній, розмаїтий то- 
вір. Шістдесят дві мови почуєш — 
ось скільки національностей і на
родностей присилають своїх пред
ставників. «Салам алейкум!», «Бу
ка дзіва!», «Гамяр — цжобяі», 
•Дзень добрії, сябри!» — чуєш зві
дусіль.

А потім зустрічаюсь з ними в 
Кремлі. Ось Степанида Деми- 
дівна Виштач, двічі Герой Соці
алістичної Праці, ланкова з кол
госпу «Радянська Україна» Ки-

ївської області, ось Дурдана 
Амраханова з Азербайджану. 
Вона, як і я, доярка. А он уз
бек Шаймардан Кудратов, ди
ректор радгоспу. Раптом чуєш:

— Здрастуйте Галино Лили лівію! 
Давненько не бачились...

Ще б пак! Вона. Катерина Михай
лівна Колесник, живе аж в При
морському краї, дояркою працює в 
радгоспі «Лотсмовськнії»,

— У нас в колгоспі по двадцять 
тонн бавовни зберуть дівчата! — це 
Урингуль Курбанбаєна з Каракалпа
кії.

— По п'ять тисяч молока від ко
рови беремо, — обов’язково скаже 
Єфросннія Демиденко з Київщини,

Чуєш це, а у самої на серці 
так хороше-хороше. Неначе 
з'їхались дочки й сини і навви
передки розказують про свої 
радощі і ємутки. Та нічого, що 
і на вигляд вони різні, і мови 
несхожі. Проста родина дуже 
велика. Велика і дорога.

А ми • це більше двох міль
йонів депутапв Рад, найчислен- 
ніший парламент цієї Великої 
родини.

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
доярка колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархашельсь- 
кого району, депутат Вер
ховної Ради СРСР.

САМОЦВІТИ
СВГДЧЕННЯМ ЯСКРАВОГО 

РОЗКВІТУ НАРОДНИХ ТА
ЛАНТІВ СТАВ ОБЛАСНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ САМОДІЯЛЬНО
ГО МИСТЕЦТВА, ПРИСВЯЧЕ
НИЙ 50* РІЧЧЮ УТВОРЕННЯ 
СОЮЗУ PCP. В ЯКОМУ ВИ
СТУПИЛИ БЛИЗЬКО П’ЯТИ 
тисяч КОЛЕКТИВІВ І май
же 100 тисяч САМОДІЯЛЬ
НИХ АРТИСТІВ.

НА ФОТО: УЧАСНИКИ НА
РОДНОГО АНСАМБЛЮ ТЛІІ- 
ЦЮ «ЮНІСТЬ» КІРОВОГРАД
СЬКОГО ПЕДІНСТИТУТУ ІМЕ
НІ О. С. ПУШКІНА (зліва на
право) АЛЛА БІЛЯКОВА, ЛЮ
БОВ ЛАЗАРЕНКО, ГАЛИНА 
ОРЄХОВА, АЛЛА КОСТЕНКО, 
ГАННА ЯРМОЛЕНКО.

Фото !, Романовича.

О ВСЬОГО відчувалось, що урок цей 
буде незвичайним. І вчителька Га

лина Іванівна Зайцева вирішила урок 
провести в Ленінській кімнаті. Тут мож
на було більше використатп наочних по
сібників. Все тс Галина Іванівна підготу
вала ще напередодні. І все ж хвилюва
лась: розкрити таку велику тему за со
рок п’ять хвилин...

— Тема сьоюднішнього уроку, — га- 
'їзорить вчителька, — загальна характе

ристика Російської Радянської Федера-

СТОЇТЬ НА 
іжн 

тпвпої Соціалістичної Республіки — пер
шої серед рівних, навколо якої об’єдна
лись всі радянські республіки.

Підходить до карти — і ніби на тися
чі кілометрів відкриваються обрії. Від 
берегів Балтійського моря до Тихого 
океану, від далекої Арктики до Алтаю 
простяглись неосяжні простори Радянсь
кої Росії.

Росія... Як гордо і велично звучить це 
слово. Вщій країні здійснилась перемо
га Великої Жовтневої Соціалістичної 
Революції. В Росії, в Москві, 50 років 
тому, ЗО грудня 1922 року, відбувся іс
торичний акт — об’єднання всіх народів 
нашої країни у багатонаціональну дер
жаву. Росія дала нашому народу, всій 
землі генія людства, вождя Кому
ністичної партії, засновника нашої дер
жави В. І. Леніна.

Далі захоплююча розповідь про ті 
зміни, які стались в РРФСР за 50 років.

На підтвердження розповіді — фото
альбоми, журнали, газети, листи, що на
дійшли на адресу 14-ї школи з багатьох 
міст Російської Федерації — Москви, 
Ленінграда, Ульяновська, Волгограда, 
Красноярська, Зчатоуста, Білгорода, 
Брянська, Калініпа і багатьох, багатьох 
інших.

Урок продовжується. До карти Ра
дянського Союзу підходить Лариса 

Шарко. Вона влітку побу
вала в Москві. І тепер у неї 
така нагода поділитись вра
женнями від побаченого. 
Кремль, будинок, де працю
вав В. І. Ленін, музей вож
дя. _ _

Розповідь Лариси продов
жує Надія Казмірук. Вона 
розповідає про легендарний 
Волгоград, куди їздила на 
канікулах.

Надія так схвильовано говорить про 
місто на Волзі, що перед учнями, пк на
яву, постають один з найкращих куточ
ків — Проспект Миру, овіяний славою 
Мамаев Курган, будинок Павлова, ко
лись зруйнований 1 заново відбудований 
тракторний завод, де насмерть стояли 
о борні з фашистами сибіряк і москвич, 
син білоруського Полісся і степовик з 
Кіровоградщини.

Учні в захопленні від уроку. Бажаю
чих .доповнити почату розмозу багато. 
Бо немає у 8-А класі жодного учня, 
який, би не побував и одному або кіль
кох містах Росії.

Але урок підходить до кінця. Про пе 
нагадує дзвінок. Та учні те довго не за
лишають Ленінську кімнату.

Б. ФЕДОРОВ, 
вчитель середньої школи № 14.

м. Кіровоград.

ТАКА ЩОДЕНЬ
Редакція, як завжди, одержує багато листів. Але у ці, пе

редсвяткові дні, пошта паша особливо щедра. Листи йдуть з 
усіх куточків області. У них — різне. Але про що б не йшлося, 
їх об’єднує головне — відданість загальній справі. А справа ця 
—■ благо нашої країни — СРСР. якому виповнюється п’ятдесят.

Саме про це І пише нам Т. М. Войцеховська. Вона зараз на 
пенсії. А в минулому — лікар; Могло б тралитись иепоправпе, 
якби- не зустрілась в обласній лікарні з прекрасною людиною, 
чудовним спеціалістом — Людмилою Іванівною Жабо.

Справді, турбота про тою, хто поруч — стало законом на
шого життя. Ось, наприклад, житель Онуфріївни М. Мншикіяи 
Пише про допомогу депутата селищної Ради Ольги Тикової.

«Наше вдячне спасибі всім, хто споруджував чудовий подару
нок — Будинок культури, — пише житель села Калинівки Кі
ровоградського району В. Семипол.

Така щодень нашого життя.
Г. ПРОКОПЕНКО.

Світлозодськ—
місто братерства

МІСТО ЕНЕРГЕТИКІВ — 
СВІТЛОВОДСЬК. НОГО СПО
РУДЖУВАЛИ ПРЕДСТАВНИ
КИ РІЗНИХ НАЦІОНАЛЬНОС
ТЕЙ радянського СОЮЗУ, 
І ВИСОЧІЄ ВОНО НАД МО
РЕМ, створеним люд
ськими РУКАМИ, ЯК СИМ
ВОЛ ЩАСТЯ, ДОСТАТКУ, 
МИРНОЇ ПРАЦЕ

Фото Р. РУБІНА,

мовою 
ДРУЖБИ
Грають святковими фарба

ми товари культурно-побу
товою призначення, які ви
пускає Світлово аськи й завод 
керамічних виробів. Я опт 
продукція надходить у вісім
надцять областей України і 
Російської Федерації. Ху
дожники заводу В. Бгсздіи 
іа В. Ущаповськнй доклали 
багато вміння, щоб їхні ви
роби сподобались покупцям, 
прикрасили помешкання тру
дівників. Цього року витвори 
їхніх рук експонувались у 
Москві, на ВДІІГ.

Художники викоригтону
ють надбання народного 
мистецтва українських го.ч» 
чарів, звертаються до- орна
ментальних мотивів братніх 
республік. Ми любуємоіь на
бором «Дзвіночок», сервіїом 
«Світанковий», керамічною 
скульптурою.

Названі автори готують 
свій подарунок до ювілею 
СРСР. Вони працюють над 
декоративною вазою, у якій 
мовою художніх форм та 
орнаментів буде втілено 
ідею віковічної дружби ук
раїнського і російською на
родів.

В. СОКУРЕНКО,
• позаштатний корес

пондент.
м. Снітловодськ.
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1.

ПАЛЬЦІ чіпко стислії не гнучку 
від морозу вірьовку. Миколи 

приготувався. Підняв від землі го
лову: над долиною раз у раз з ши
пучим тріском рвалися ракети, чу
лися поодинокі постріли. Підвівся 
І швидко перебіг кілька метрів, тяг
нучи за собою невелик! санчлтл, 
збиті з кількох лиж. По боках то 
падали, то знову підіймалися його 
товариші.

Проривалися до своїх. Прорива
лися. щоб через годину, ось так, як 
зараз, де повзком, де переоіи'.ками 
повертатися в долину, де чекали 
снарядів. Вони знали — не всі по
вернуться. Але знову “» відіймали
ся і йшли вперед...

Був 1942 рік. Вже переможно від
гриміли бої лід МОСКВОЮ, 110ЛИИШЛ 
в зеленій уніформі, час од часу оі- 
ризаючигь, котилися на південь/ 
П'ятдесята стрілецька дивізія, в 
складі якої бився Микола Лобода, 
з успіхом гпала ворога подалі 
від столиці. Та вирвавшись вперед, 
вона зненацька зустріч шалений 
спір фашистів. Все стискувалося 
кільце навколо долини біля . л 
Васильхи, залишилася лише Дузма 
«юрловииа», — не був ’И-™-1
спілкування з нашимн військам і, 
які стягувалися для РЬИУ’’0™ >ДД 
ру. Героїчно билися опіці. А в«“'* ’ 
крізь агорловину», 0(0 
прострілювалася, а великим р 
ком доставляли боєприпаси І хЯРч •

...Микола повз все вперед : але 
»ед. I була лише одна 
тареї потрібні снаряди. Я повний»

дійти... Спливали в пзм’ятісьо- 
юдиішні короткі партійні збори. 
Зачитувалась заява сержанта, ко
мандира гармати ЛЬ 7310 комсо
мольця М. Лободи, «Прошу прий
няти мене кандидатом в члени 
ВКП(б)...» Рекомендацію дають — 
командир батареї Гезенко, комісар 
Іванов, заступник команди
ра полку Худяков.

«Сьогодні іду на завдання -
комуністом»... — билося 
€Є^УЄСкільки ж тобі років, Я
сину? — раптом відчув на Ш
собі теплий погляд иемоло- ЛІ
дого вже бійня. — Звідки 
родом... Я

Глянув прямо перед со* Ш 
бою: «Українець, батьківщи- 
на — Мала Виска, на КІро- 
воградщнлі. Вчився в школі, 
деякий час учителював. Народився, 
з 1922-му...».

Хлопці двадцять другого року на
родження... Коли ви потай від учи
телів писали своїм подругам ніжні 
вірші, коли вдивлялися В СВІТ і ТІ 
самих себе, коли мріяли пре ви
значні відкриття і кругосвітні по
дорожі, І вас повертали додому а 
далеких полустанків, •** бо жи по
ливалися їхати в тривожну І горду 
Іспанію — до вас прийшла війна..« 
І у ваших підгорілих, пробитих ку
лями невеликих фронтових щоден
никах залишилися нерівні, нк- 
швидкоруч записані я перервах 
між атаками рядки про життя І 
смерть, про бої 1 невеликі трнкут- 
(інчки — лист» додому- п₽° солдат* 
сьшій- безсмертний ПОДВИГ.,.

Зараз Микола Семенович Лобода, 
— начальник цивільної оборони Кі- 
ровоірадського засолу тракторних 
гідроагрегатів. Майор запасу при
кріплює ордени і медалі лише під 
час свят І коли сходиться ветера
ни па демонстрації, чи на заводсь
кі урочистості, заводиться розмова

милося

про час» грізні і мужні, коли ку
вався характер вчорашпіх десяти
класників, коли поруч Ішли в бій 
батько і сип, українець, і росіянин, 
білорус і бурят — всі пстали на 
захист великого Союзу PCP.

II.
Син Володимир зняв кашкета 

льотчика цивільної аяІлцІТ. тричі 
обійняв батька.

— Зустрічай гостей, — усміхнув» 
ея, — приїхали на твоє п’ятдесяти
річчя...

Коли сиділи за святковим столом 
І. нарешті, впоравшись, до сім’ї 
підсіла мати, Марія Миколаївна, 
Маша, дівчина у військовій гім- 
маетьорці, яка колись так причару
вала молодого лейтенанта, •- етар-

шин сни, лукава тнувши на бать
ка, запитав:

— Скажи, тату, що приходить до 
людей з роками?..

Микола Семенович відповів не 
зразу.

— Бачиш, сину, у нас па заводі 
виготовляють насоси до Т-150. Су

то мирний груд!З хліборобів 
вийшли, для хліборобів ма
шини- робимо. Ось 1 Жєиька, 
брат твій, теж цим шляхом 

9 лішо.ч, — студент КІСМу. АІд г мені, як і всьому нашому
В поколінню, життя дале го-В лопне: відчуття своєї люд-
V' ської сили і гордості — за

себе, що у грізний час від
стояли країну, за її сьогод
нішній розмах державний, за 

людей, з якими живеш поруч, за сво
їх синів І дочок, за мир і спокій... І 
ще навчилися мн боротися з труд
нощами. Ось і тобі, мабуть, в Яку
тії, на півночі, не легко доводиться, 
але розумієш — ти там потрібен,..

Син дивився на батька. Значить, 
п’ятдесят — не лише час зрілості,, 
коли життєвий досвід стає надійною 
опорою.

НІ.
Цехи високі і просторі, шум верс

татів немов- їхній пульс — чіткий, 
спокійний. Кожен, ХТО ОТОІГЬ за 
верстатом, відчуває, як робота за» 
хоплює йога в єдиний, ритм а усім, 
цехом, колективом... «Труд теж пе
ревіряє людину па. міцність», — лу» 
має Микола Семсновнч-, їдучи цехом,

Підходить до Миколи Вахраньова« 
паладчикч механоскладального це
ху.

— Ну. як крутиться? — киває на 
шпіидель токарного перетята, потім« 
поклавшії руку на плече, подає сер
йозно, — сьогодні ж після зміїні 
п останнє збираємося, а 30-го пар
тійні збори...

І знову хвилююча обстановка. 
Червона скатертина, порірет .Пені« 
на на стіні. Зачитуються заяви Єв
гена Дяноиенка, Віталія Беркути 
на. Миколи Ва.храньова. «Прошу 
прийняти мене в члени Комуністам 
іюї партії Радянського Союзу...».

Цих молодих людей, як і бата« 
тьах робітників заполу, які насятк 
партквиток, готував до вступу, да
вав рекомендації заступник секрет 
тари партійного комітету АН, С. 
Лобода, ровесник Радянської! 
Батьківщини. Не ветеран — актив« 
ний будівник життя, то упевнені» 
долає його течію І до берега при* 
ставати не має охоти, бо в грудня 
серпе комуніста І кожен день воно 
б’ється так, як п ту морозну ніч« 
коли па нього чекали люди.

М. СЕМЕНЮК, 
спецкор «Молодого кому
нара».

м. Кіровоград.
Завод тракторних 
ігідроагрегатіо.
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ОБРАЗИ З
«ВЕРШНИКІВ»

Кіровоградський музич
но-драматичний театр іме
ні М. Л. Кропивницького 
готує до постановки ге
роїчну драму ЛА, Доброле- 
жі та В. Юр'єза «Залізна 
троянда», написану за мо
тивами роману нашого 
земляка Юрія Яновського 
«Вершники».

До роботи над п'єсою 
ми приступили з великим 
ентузіазмом і, одночасно, 
з великим хвилюванням, 
з розумінням тієї відпові
дальності, яку накладає 
робота над зображенням 
образів тих, хто звершу
вав революційне перетво
рення.

В спектаклі будуть зай
няті відомі вам актори — 
народна артистка УРСР

„МОЛОДИ Ü КОМУНАР"   -------- ----- — — 8 грудня 1972 р.

Л. Тімош, заслужені ар
тисти республіки Г. Семе
нов та М. Білецький, ар
тисти І. Сташків, 8. Зіно- 
вагний, І. Касьян, та інші.

«Залізна троянда» нало
жить до тих п’сс, сила 
котрої не стільки в сценіч
ній дії, скільки в глибині 
думки, вкладеної у твір. 
Без цієї драми репертуар 
нашого театру здавався б 
не повним при підготовці 
до відзначення ювілею 
Країни Рад. Вперше гляда
чі побачать п'єсу ЗО гру
дня а святковому спектак
лі, присвяченому 50-річчю 
утворення Союзу PCP.

І. КАЗНАДІЙ, 
головний режисер те
атру, заслужений ді
яч мистецтв У PCP.

чу
ня*

Бачите — земля відмолоділо. : жит
тя наше не перестав весніти, бо дні 

його виходять з тиші, із світла нсза- 
димленнх серпанків.

А онде — серед квітіння степу — 
стоять у бронзі солдати. З далеких і 
близьких доріг прийшли вони сюди, 
Високість чуття єдиної родини з'єднала 
їх поривання і серця, дала неперемож
ну силу. Здолавши огниво сотень фрон
тових кілолістріп, зупинились вони па 
нашім полі, спопеливши останнім спа
лахом свого життя запопадливого 
жниця. Сгоять иезрушно, щоб ми
м’ятали: їх зорі не згасли. Зоря хлопця 
з наддніпрянського краю засвітилась 
десь над Неманом, зірка сина вірмен
ської матері — над пашим тихим Бу
гом.

...Знають у литовському містечку 
Кельма українського хлопця з села 
Станіславчмк Дмитра Яремчука. Пам’я
тають, як молодий танкіст зі своїми 
бойовими побратимами татарином Гри
горієм Хайруліним, узбеком Сабіром 
Бик'яновим, росіянином Михайлом Мар
чуком в жовтні сорок четвертого зупи
нились на березі річки Кражатне. Сто 
кілометрів промчали вони в піл ворога 
крізь темінь ночі, щоб не дати фашис
там підірвати міст, через який назавтра 
повинні вийти в прорив війська генера
ла Чанчібадзе. Півдоби відбивали ата
ки гітлерівців відважні танкісти. Ви
кликали па себе вогонь наших гармат, 
аби лиш не відпустити озвірілих фашис
тів до мосту. Дев’ять ворожих га »мат, 
три зенітних установки, міномети, пів
сотні гітлерівців знищив Яремчук, А 
сам мав щастя почути вдячність литов
сько: жінки. Бо в Кельме вже не по
рядкував чужинець.

На білоруській землі інший наш зем
ляк лейтенант Дмитро Гу.тясв згур
тував партизанський загін. 1 ні вдень, 
ні вночі не знав ворог спокою, сто ти
сяч марок обіцяв за голову сміливця. 
«Летіли в повітря ешелони, горіли скла
ди, конали оскаженілі карателі. Біла

СИЛА НАМ —

ДЛЯ ЩАСТЯ

ПОВІТРЯНІ ВОРОТА КІРОВОГРАДА. ЗВІДСИ КРА- 
СЕНЬЛАПНЕРІІ ВІДЛІТАЮТЬ ДО МІНСЬКА. КИЄ
ВА. ДО СТОЛИЦІ НАШОЇ НЕОЗОРОЇ БАТЬКІВЩИНИ 
— МОСКВИ.

Фото Р. РУБІНА.

села Паничі повів Дмитро своїх хлоп
ців у останню атаку.

Тепер в тих краях його ймення на 
устах в сотень білорусів. Ним названі, 
вулиці, школи, колгоспи.

Третя зоря — а може й тисячна —

ДМИТРА 
ЯРЕМЧУКА 
ПАМ'ЯТАЄ 
ЛИТВА
• Вдячність литовської 
матері. • Лист з Білору
сії: є вулиця Гуляева.
• Зелене визволяв ком
сомолець з Пермі.

зупинилось серце, захищав плацдарм 
клаптик землі над річкою. 1 звели мол
давські колгоспники із села Ташлик на 
тому березі обеліск. Па могилі Антоно
ва робітники кіровоградського заводу 
«Червона зірка» поклали чавунну вли
ту, викарбувавши на ній Ім’я свого 
земляка. Люди задивляються на Анто
нову зорю. І засвічують над том кразм 
нові, земні зорі.

А від берегів Славутича, понад. Бу
гом і Ятраню звели обеліски своїм 
визволителям кіровогранці. Перед сол
датами, що постали в бронзі, перед за
гиблими 1 безсмертними, перед посиві
лими ветеранами, ми пам’яттю своєю 
уклінно віддаємо шану мужнім воїнам, 
1 згадуєм...

Згадуємо азербайджанського комсо
мольця Нурімаиа Оруджевл, росіянина 
Миколу Зирянова, татарина Закіра 
Шаймордаиова. Лін довго будемо пам’я- 
тати, як у жовтні 1943-го біля села Зе
леного 20-річний пермський хлопець 
мчав на своєму танку, аби попередити 
ще один злочин фашистів. Екіпаж Са- 
ші Бсзсонова був підпалений ворожим 
снарядом. Ллє танк не зупинився. 
Охоплений полум’ям, він мчав уперед, 
поливаючи гітлерівців кулеметним І 
гарматним вогнем. Коли ж зупинився, 
танкісти всеодно били гітлерівців, за
бувши про рнту.чок. І навіть коли ви
бухнув, фашисти не наважувалися під
няти голову.

На берегах Бугу загинув смертю ге
роя москвич Леонід Змеев, в і<оно-
Миргороді з шаною згадують білоруса 
Андрія Агсєва...

І стоять вони иезрушно перед нами, 
вікопомні, В бронзі. В пам'яті нашій. 
Зорі їхні не згасли. Бачите в їх світінні
земля відмолоділа...

М, ШЕВЧУК,
смт. Ульяновка — 
смт. Олександрівна,

спалахнула в Молдавії. Кірояоградсць 
Антон Антонов крізь суцільний вогонь 
ворога переплив Дністер, Допоки не

1ЩЕ ОДИН рапорт складають юнаки та дів-
* чата Кіровоградщини напередодні ювілею 

Батьківщини — він про їх сходження у фіз
культурному русі. Нині з добровільних спор
тивних товариствах — вже майже 250 тисяч 
молодих степівчап/
Сьогодні в шеренгах тих, хто досяг найвищої 

майстерності —велосипедист Сергій Сияонен-

ко, гімнасти Тетяна Калінічева і Людмила 
Шумихіна, фехтувальник Василь Литвиненко, 
вихованці клубів ДТСААФ Олег ФлорииськнЙ, 
Валентин Бородай та ще десятки інших їх 
ровесників, які домоглись успіхів на республі
канських та всесоюзних змаганнях.

Спорт для молоді став справжньою підмо
гою в їх праці, необхідністю в житті.

3'26050. ГСП, Кіровоград-50, зул. Луначареького, 36, 
Телефони: зідповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36.
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ЛКСМУ, г. Кировоград.

НАША АДРЕСА: м. КІрово- град, пул. Луначареького, 36.

ОДНА РІДНЯ
Герб каш колоссям 

сповитий —
Це символ труда і звитяг. 
Як пломінь над збуреним 

світом,
Цвіте наш червоний сгяг, 

З бурі негоди. 
Вийшли народи 
В щасливе життя,

Приспів:
Немов розмаї!.
Цвіте наш край,
І сонце над нами сіяі 
Народи всі в Країні Рад —

Одна сім’я, 
Одна сім’я, 
Як з братом браті

Ворог нас думав зламати- 
Ми псі піднялись, як один, 
Вітчизно! На подвиг 

крилатий 
До мирних веди вершин! 

йдуть, як лавина, 
За Батьківщину 
Незламні ряди.

Приспів.
Наше червоне знамено 
Єднає народи в борні, 
Гартована дружба' 

священна.
Мов криця тверда в огні, 

Братні народи 
Й пісня свободи »•’ 
У лави міцні!

Приспів.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 9 ГРУДНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.15 -
Кольорове телебачення. Кон
церт. (Ленінград). 11.25 — 
Кольорове телебачення. До
кументальний фільм «Мій 
Дагестан». (М). 12.15 — Кон
церт. (М). 13.00 — «Літера
турні читання». (М). 1.1.15 — 
Художній фільм «Полонез 
(Пінського», (М). 11.45 — 
Кольорове телебачення. «Му
зичні зустрічі». (М). 15.15 — 
«Актуальні проблеми науки 
і культури». (М). 15.45 —
С. Прокофьев. Соната № 1 
для скрипки і фортепіано. 
(ЛІ). 10.15 — Науково-по
пулярна програма «Здо
ров’я». (М). 16.45 ■— Кольо
рове телебачення. Кінрпро- 

ірама «На морях і океанах».

(М). 17.15 — Кольорове теле
бачення, Програма мульт
фільмів. (М). 18.00 — Попч- 
ни. (М). 18.10 — Кольорово 
телебачення. «У світі тва
рин». (М). 19.10 — Концерт, 
(М). 19.35 — Прем’єра теле
візійного художнього фільму 
«Банта Домінаса». і серія. 
(НДР). 21.00 — Програми 
«Час». (М). 21.30 — Прем’є
ра телевізійного художнього 
фільму «Банта Домі паса». 
11 серія. (НДР). 23,10 — Но
вини. (М),

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.55 
~ Програма перелам, (К). 
17.00 — «Я — громадянин». 
(Львів). 17.30 — До 50-ріЧЧК 
утворення СРСР. «Від Дек
рету про мир — до програм« 
миру». Передача тпстя, (К). 
18.30 — «В ефірі - 6-і». (К). 
19.00 — Інформаційна про
грама «Вісті». (К). 19.30 — 
Музичне мистецтво паро дії» 
СРСР. Концерт. В перерві — 
«На добраніч, діти!». (К), 
21.00 — Програма «Час». 
(М), 21.30 — Вечір наукового 
»>1110. (К). 22.30 — Вечірні ііо- 
ппни. (М).

Редакюр В. ПОГРІБНИЙ,

БК. 05247. Друкарня їм. Димитрова обласного управління у справах Видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, м, Кіровоград, пул, Глінки, 2. Зам. № 11072^Гїїра!!ЯН!?


	1626-1p
	1626-2p
	1626-3p
	1626-4p

