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16 грудня 1974 року відбувся черго

вий Пленум Центрального Комітету 
КПРС.

Пленум заслухав і обговорив доповіді 
заступника Голови Ради Міністрів СРСР, 
Голови Держплану СРСР тов. Байбакова

ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ЦН КПРС

М. К. «Про Державний план розвитку 
народного господарства СРСР на 1973 
рік» і міністра фінансів СРСР тов. Гар* 
бузова В. Ф. «Про Державний бюджет 
СРСР на 197$ рік».

Наприкінці на Пленумі виступив з ве
ликою промовою Генеральний секретар 
ЦК КПРС тов. Брежнев Л. І.

Пленум ЦК КПРС прийняв у цих пи
таннях відповідну постанову.

Пленум увільнив TOB. Демічева П. Н. 
від обов'язків секретаря ЦК КПРС у 
зв’язку з переходом на іншу роботу.

На цьому Пленум ЦК КПРС закінчив 
свою роботу.

ПРО ПРОЕКТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУ 
РОЗВИТКУ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА СРСР 
І ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ СРСР НА 1975 РІК

Схвалити в основному проекти Державного плану 
розвитку народного господарства СРСР і Державно
го бюджету СРСР на 1975 рік?

ІДК Компартій союзних республік, крайовим, об
ласним, міським і районним комітетам партії, Мі
ністерствам і’ відомствам, усім партійним, радян
ським, господарським і профспілковим організаціям, 

ч

керуючись рішеннями ЦК КПРС і виступами това
риша Л. І. Брежнєва в питаннях економічної політи
ки партії, розробити і здійснити конкретні заходи по 
виконанню Державного плану розвитку народного 
господарства СРСР на 1975 рік і завдань дев’ятої 
п’ятирічки в цілому. Зосередити зусилля колективів 
підприємств, організацій, будов, колгоспів і радгос

пів на всемірному підвищенні ефективності вироб
ництва, прискоренні технічного прогресу, зростанні 
продуктивності праці, якнайшвидшому введенні но
вих і кращому використанні наявних виробничих по
тужностей, приведенні в дію всіх резервів для збіль
шення випуску і поліпшення якості продукції яри 
одночасному зниженні матеріальних і трудових за
трат.

Пленум ЦК КПРС висловлює впевненість, що пар
тійні. радянські, профспілкові і комсомольські органі
зації, всі трудящі країни широко розгорнуть соціа
лістичне змагання за дострокове виконання завдань 
завершального року п’ятирічки, досягнуть нових ус
піхів у справ; дальшого зміцнення могутності нашої 
Батьківщини, неухильного підвищення добробуту ра
дянського народу.

Вітчизні— 
наш ударний труд!

ВНЕСОК—
ПОНАД
ПЛАН

на
ви
не

Добре потрудилися 
ші хлопці та дівчата у 
«начальному році. Є 
кого рівнятися. Бригадир
нашої комсомольсько-мо
лодіжної бригади верстат

порадившись, вирі- 
взяти зустрічний

ників Федір Кравченко 
уже виконав свій особис
тий п’ятирічний план і ни
ні працює в рахунок де
сятої п’ятирічки. На почат
ку року ми брали, зобо
в’язання: достроково, до

23 грудня, завершити річ
не завдання. Виконали 
його майже на три з по
ловиною місяці раніше, 
ніж давали слово, тобто 
до 10 серпня. Та на до
сягнутому не зупинилися. 
На комсомольських збо
рах, 
шили
план, основний пункт яко
го — виробити понадпла
нової продукції на суму 
20 тисяч карбованців. Уже 
зараз наш понадплановий 
внесок у п'ятирічку — 19 
тисяч карбованців.

Л ПАСІЧНИК, 
свердлувальниця ме
ханоскладального це
ху Кіровоградського 
заводу «Більшовик».

ГОСТІ
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Комсомолець Олександр 
Товстенно другий рік пра
цює у цеху № 2 заводу 
тракторних гідроагрегатів. 
Він успішно освоїв профе
сію фрезерувальника і нині 
змінні норми виконує на 
170 процентів.

Фою 10. ЛІ ВАШ ВИКОВА.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАИТЕСЯ1

ОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1039 РОКУ«

центру. І щодня робітників з Кіровогра
де привозять автобусом’ на елеватор. 
Влітку для цього Новгородківське від
ділення Кіровоградського автопарку ви
ділило два автобуси, Сімдесят чоловік 
можна цим транспортом забезпечити. 
А з вересня дають всього один авто
бус — ось і виходь із становища...

Серйозна претензія до керівництва 
пересувної мехколони N2 139 тресту, що

II а фото: комсомолець 
О. ТОВСТСНКО.

РАДЯНСЬКОЇ
МОЛОДІ
Нї грудня в Комітеті модо- 

діж них організацій СРСг 
відбулася зустріч з об’едпа- 
пою делегацією молодіжних 
організацій Республіки Шрі 
Ланка, яка прибула в Ра
дянський Союз иа запро
шення КМО СРСР. До скла
ду делегації увійшли пред
ставники Федерації кому
ністичної 1 прогресивної мо
лоді Шрі Ланка, молодіж
ної ліги партії Свободи Шрі 
Лапка, національної Спілки 
студентів Республіки Шрі 
Ланка і молодіжної ліги со
ціалістичної партії Шрі 
Ланка.

Під час розмови, яка про
йшла в дружній обстановці, 
було обговорено деякі акту
альні питання міжнародного 
молодіжного руху, а та
кож питання двосторонньо
го співробітництва між 
молодіжними організаціями 
СРСР і Республіки 
Ланка.

За час перебування в 
донському Союзі члени 
легації, крім Москви, відві
дають Волгоград і Душанбе, 
ознайомляться 9 умовами 
змиття, .праці, навчання І 
лідпочинку радянської 
.тоді.

ТЕХНІКА 
В ГОТОВНОСТІ
В усіх бригадах механізатори достро

ково завершили ремонт грунтообробно
го знаряддя. Коли завітати на польові 
Табори тракторних бригад, подивитися, 
з яким ентузіазмом, ‘ старанням готують 
-тут жнивну техніку, сповнишся гордістю 
за-«витяжну працю ремонтників. Ос об
пише напруження нині в бригаді, яку 
очолює кавалер ордена Трудового Чер-

еоного Прапора, делегат XVII з'їзду 
ВЛКСМ Віктор Галушка. На лінійці готов
ності —- поряд з сівалками і культивато
рами тут стоять чотири зернових, два 
бурякозбиральних комбайни. Всі 16 
тракторів пройшли техогляди.

Закінчують ремонт техніки і в трак
торній бригаді номер три (бригадир 
Д. К. Троцюк), де серед кращих ремонт
ників — комсомольці Віктор Дінець та 
Михайло Харченко.

Л. ДРУЗІНА, 
комсомолка, економіст колгоспу 
Імені КалінІна Олександрійського 
району.

На республіканській ударній 
комсомольській будові

І'К .1 І

очолює

V МАРОЧОСОМ здається ще «далеку 
- . будівля Куцівського елеватора. Ве
лична і світла — виросли основні її кор
пуси за неповні два роки і зараз поміт
ними орієнтирами здіймаються в степо
вому селі. Ударна республіканська бу
дова наш елеватор, бо довірили її зво 
дити молодим, довірили найвідповідаль
ніше — поставити надійний дім для хлі
ба. Строки досить конкретні і стиснуті, в 
грудні наступного року ново
будова повинна вступити в дію.

Важливість пуску елеватора 
в строк розуміють всі буді
вельники. План навіть такий 
виробили, щоб прийняти на 
зберігання зерно’ врожаю 
1975 року. Тому темпи будів
ництва та монтажу обладнання 
намітили і ведемо прискорено. 
На будові зараз йде змагання 
між молоди/ли робітниками 
всіх професій під девізом 
«Кожного дня — найвищий ви
робіток!». І перед у цьому тру
довому суперництві веде ком
сомольсько-молодіжна брига
да штукатурів з пересувної 
механізованої колони № 139 
тресту «Кіровоградсільбуд», яку
Микола Чистальов. Щомісяця цей ко
лектив в середньому виконує нормови- 
робіток на 110—120 процентів.

Та викликає жаль, що пеки що брига
да М. Чистальовв — єдиний комсомоль
сько-молодіжний колектив на... ударній 
комсомольській будові. Члени штабу, 
комсомольські активісти розуміють не
доречність такого факту. Розуміють, та 
на сьогоднішній день можуть лише об
межитись констатацією його. І ось чому.

Більше половини працюючих у нас — 
це молодь. А чи укомплектовані робо
чою силою всі виробничі ділянки будо
ви? На жаль, до цього часу — ні. Ось і 
зараз не вистачає понад сорок чоловік: 
мулярів, теслярів, арматурників, зварю- 
вальників. І не густо стали до нас їхати. 
Зима свої умови ставить будівельни
кам — тут і холод, коли руки з рукави
чок не виймеш, і дух забиває на висоті, 
тут встигай лише повертатись — бетон 
замерзає понад усі встановлені терміни. 
А у нас всього одинадцять вагончиків 
В них і інструмент, і цінні матеріали збе
рігаємо, тут же переодягаємося. Тісно, 
незручно. Пересувна механізована ко
лона № 139 тресту «Кіровоградсільбуд» 

. повинна була доставити на будову еа- 
гончик-душову, але й до тепер так і не 
зробила цього. Будівництво — на фіні
ші, опісля душова будівельникам непо
трібна.

Особливість нашої будови та, що во
на — порівняно недалеко від обласного

споруджує елеватор, ще й такого-пла
ну. На будову приїжджають юнаки і 
дівчата з комсомольськими путівками. 
Вони настроїли себе працювати і жити 
саме на цій будові, їдуть з певними осо
бистими планами і намірами. Словом 
привчили себе до думки, що якийсь пе
ріод їх життя буде пов’язаний саме з 
ударною комсомольською будовою рес
публіки. Але виявляється, що трест «Кі- 
роаоградсільбуд» має ще й інші буді
вельні об’єкти, як в межах області, тек 
і поза ними. І нерідно бувало, молодо
го будівельнику що приїхав по комсо
мольській путівці на Куцівський елева- 
юр, посилали працювати на будівництво 
комбікормового заводу... в Миколаїв 
ську область. Ламалися плани, мінявся 
настрій у приїжджих і в результаті — 
досить сумні наслідки. Із двадцяти юна
ків і дівчат, що прибули за направлен
ням Новгородківського райкому ком
сомолу, зараз вже нікого нема на будо
ві. Це лише один приклад, після якого 
коментарі зайві.

Виходить на фініш ударна будова. Ще 
більше молодих рук потрібно їй в цей 
передпусковий період/! зусилля комсо
мольського штабу будови I всіх панок 
на будівництві 
спрямовані на 
валися, ввести 
1975 року.

повинні бути СПІЛЬНИМИ і 
головне — як зобов'язу- 
в дію елеватор до жнив

начальник 
ліванської 
елеватора.

В. їЩУК,
штабу ударної респуб- 

будови Куцівського
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ВІДНАЙТИ
ревою ЗОРЮ
• ВСІ ШЛЯХИ - ДО ДЖЕРЕЛ подвигу

С У
„молодий комуКЛР"'

■■ Сьогодні віА

ВІДДІЛЕННЯ було в пов
ному зборі. Кожен 

розповідав про своїх дру- 
зів, згадував рідну школу. 
Дійшла черга до Анатолія 
Мамая, відмінника бойо
вої і політичної підготов
ки, комсомольця, який 
тільки-но повернувся з 
навчання.

—- А твоє 
Толю?

— Нерубайка наша се
ред степу. Вся в садках. 
А в центрі — Палац куль
тури, школа, лікарня, ап
тека, сім магазинів. Б 
наймальовничішому ку
точку села — обеліск 
Слави. 120 імен моїх од
носельчан викарбувані на 
гранітних щитах. А 210 не- 
рубаївців нагороджені бо
йовими орденами і меда
лями, 
повім 
групу 
тому 
ХЛОПЦІ 
ланам 
пасва..

А потім спогад про Під- 
високе:

— Це село на південь 
від Нерубайки. В роки 
війни тут теж діяв парти
занський загін. В складі 
його було інтернаціональ
не відділення «Опір фа
шизму», яке очолював 
колишній німецький сол- 
дат-антифашист Ганс Олес- 
сак. Пам’ятаєте в Долма- 
товського:

Я сердцем cet од un в селе 
Подвысоком, 

У речки Синюхи на поле

назавжди вкарбувався 
слід про подвиги від
важних наумівців, мужню 
партизанку Катерину Бай- 
раченко. Він знає про 
подвиг свого земляка Ге
роя Радянського Союзу 
А. Сливка, який здійснив 
більше двохсот вильотів... 

Ті шляхи з шкільного
село гарне, порога привели Анатолія 

Мамая на дорогу мужнос
ті, допомогли пізнати сла
ву наших батьків...

Хочете, я аам рої1- 
про патріотичну 

Майдебури? В лю- 
сорок другого ці 
допомагали парти- 
загону імені Ча-

широком... 
Там славко взошла 

золотая пшеница, 
Волна за волною 

под ветром клонится, 
Горят у дороги 

багряные маки, 
Как память о крови, 

пролитой в атаке...
Молодий воїн, син по- 

томственого хлібороба 
Пилипа Степановича Ма
мая, згадував рідний край 
І рідні імена односельців.

— Нам би такими бути! 
Так, Анатолій з синів

ською добрістю заздрив 
своїм старшим землякам 
і хотів бути схожим на 
них. Ще навчаючись в 
школі, він вирушав разом 
з своїми вчителями в по
хід місцями партизан
ських боїв. В його пам'яті

■ ТЕПЕР, коли йде під
готовка до 30-річчя 

Перемоги, учні Нерубай- 
ської середньої школи 
теЛ ступають на ті шляхи, 
їх стежка в ліс за Шляхо
ве, до тих місць, де про
ходив рейд з’єднання ге
нерал-майора М. І. На
умова. Пошук ведеться і 
там, де воїни 110-ї гвар
дійської стрілецької 
візії
д. п. 
ляли 
ко-фашистських 
ників.

Роботу по військово- 
патріотичному вихованню 
молоді в такому напрям
ку веде більшість комсо
мольських організацій Но- 
воархангельського райо
ну. Учні Небеліаської 
восьмирічної школи імені 
Героя Радянського Союзу 
П. С. Гришка в ці дні скла
ли рапорт:

— Повернулися з дале
кого села Оксанино, там, 
в музеї, ознайомились з 
бойовою біографією двічі 
Героя Радянського Союзу 
І. Д. Черняховського, Зу
стрілися з військовим 
журналістом Б. Буйським, 
який поділився своїми 
спогадами про подвиги 
бойових побратимів Пав
ла Савовича. Найцікавіше 
його оповідання — про 
останній бій лейтенанта 
Гришка під Будапештом. 
Тепер кожен учень збирає 
матеріали, готуючись від
крити історію подвигів 
140 своїх односельців.

А комсомольські акти
вісти та культармійці села 
Кальниболота провели лі
тературний день «Пам’яті 
юних борців».

Що скаже сьогодні сво
їм вихованцям молода вчи-

гвардії 
Соболева, 

район від

ди- 
полковника 

визво- 
німець- 
загарб-

телька Ганнівської вось
мирічної школи Галина 
Носенко? В Кам'янечому 
вона побувала на тематич
ному вечорі «Ніхто не за
бутий, ніщо не забуте». 
Там зустрілася з хліборо
бами станиці Холмської 
Краснодарського краю. 
Вони приїхали на могилу 
свого земляка Михайла 
Лисова, який звершив 
подвиг, визволяючи Кам’я- 
нече від гітлерівців. А те
пер колгоспники Кам’яне- 
чого вирощують на своє
му полі пшеницю, приве
зену з Холмського. От
же, її розповідь — про 
Лисового.

Комсомольська 7а дтса- 
афівська організації кол
госпу імені Калініна у 
своїй діяльності практику
ють зустрічі молоді з офі
церами запасу, які готу
ють юнаків до служби в 
армії. Більшість юнаків 
йдуть звідси служити, 
маючи технічну спеціаль
ність, ставши спортсмена- 
ми-розрядниками, знач
ківцями ГПО.

Село Надлак. Тут теж 
наставники майбутніх вої
нів — колишні фронтови
ки. І Герої Соціалістичної 
Праці Л. І. Шліфер, В. І, 
Моторний. Це перед ними 
призовники дають обіцян
ку продовжити славу сво
їх односельців. І ось вже 
на вітринах поряд з порт
ретами кращих трудівни- 
рів села портрети земля
ків, які стали зразковими 
воїнами.
Г1 ОБЕРТАЮТЬСЯ
• ’ ходів комсо? 
Шляхового, Вільшанки, 
Покотилового, Тернівки, 
їх дорога в рідне село че
рез Новоархангельськ. 
Щоб неодмінно побувати 
на центральній площі се
лища, яка носить ім'я 
мужньої партизанки-ком- 
сомолки К. А. Байраченко. 
Тут вони підбивають під
сумки своїх пошуків, сво
їх здобутків у праці й на
вчанні. З пам’яттю про 
відважну патріотку...

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Новоарх а нгельський 
район.

Переможціз конкурсі' нагороджено 
почесними грамотами та цінними пода
рунками.

ДОИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ:

КОННУРСИ- 
НАША ТРАДИЦІЯ

Р. ВОЛКОВА, 
медсестра, секретар комсомольської 
організації.

ЧИТАЧ СКАРЖИТЬСЯ:

О

і
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В комсомольській організації Зііам’яп* 
£ької залізничної лікарні вже стало тра
дицією проводити конкурси професійної 
майстерності, Ось і нещодавно було про« 
Ведено такий конкурс на кращу мед- 

, $естру 1974 року. Йому передували зма
гання між відділеннями нашої лікарні, 

Під звуки урочистого маршу па сцену 
, виходять претенденти на високе звання. 

Умови конкурсу нелегкі, його учасни
кам необхідно показати не лише профе
сійні знання, а й свою обізнаність в пи
таннях літератури і мистецтва.

Переможцем стала Валентина Сабо- 
Даж — медсестра дитячого відділення, 
На другому місці — Галина Толпекова 
(дитяча консультація), на третьому —• 
Світлана Бсленко (неврологічне відді
лення).

ХТО ВПОРЯДКУЄ 
„ВІТРОГОН“?

«Хто був у Зпам'янському сільгосптех- 
пікумі, знає нашу зупинку, яку іиакше
не називають, як «вітрогоном».' В літню 
пору тут иіе так-сяк: сонечко припікає, 
вітерець продуває. А от взимку, восени 
картина зовсім міняється. Дощ, сніг, 
словом, всі види опадів падають за ко
мір. Бо ж ніякого затишку. Просто над 
головою невеличкий навіс, який пі від 
чого не захищає Скільки ми скаржи
лись, та все дарма. Бо ж навіть не знає
мо, хто за це відповідає. Дорога редак
ціє, дуже просимо: допоможи нам!

Учні Знам’янського сільгосп- 
технікуму».

Від редакції: Вашу скаргу ми надси
лаємо Зпам’янському райкомунгоспу і 
разом з вами чекаємо відповіді.

\

Є

V ТО Б подумав, що слова батька спри- 
чинять такий біль.

Золотіла рання осінь, дозрівали на 
яблуні червонобокі кислички, скоро 
можна поласувати й терпкими ягодами 
терну. Павлик прибіг зі школи, з’їв 
шматочок хліба і взявся писати вправу.

У хату зайшов батько. Павли к сподівавсь; 
гляне — похвалить, А батько взяв за руку:

— Ти більше не підеш до школи. Інша до
рога в тебе стелиться, синку. Бідні ми. Голо
дували минулої зими, я в цю. що й чекати, 
не знаю.

Ой колюча, ой терниста й недобра дорога 
простелилась хлопчині — до сусіднього се.та. 
у гіркі куркульські найми.

Цілу осінь, аж до морозів, орали куркуль
ські поля. Павлик був зд погонича коло волів. 
Ніби легко, махай батіжком, воли самі йдуть 
у борозні, викохані, вгодовані, — хазяїн для 
скотини не жаліє корму.
, Скільки років минуло з того часу, а не мо
же забути, не може викреслити з серця своєї 
першої життєвої дороги, зітканої з холоду й 
голоду, дитячих сліз.

І пам'ятає: теплого весняного дня прийшов 
за ним батько

Хазяїн розмахував кулаками, погрожував:
— Хлопець строку ще не добув — не запла

чу ні копійки!
— Будь ти, іроде, проклятий зі строком і 

платою! — і вже до Павла:

Ч А
були найкращими, там завжди збиРаЛ® 
рясніші врожаї...

...Витьохкували солов’ї. Дрімав сах<>к' * 3 
думі вишні, визорене небо...

— Не спиш ще, Павле Пилиповичу? в
тору тебе негайно кличуть, — сповісти* - 
сильний. і нв і

В конторі — спільне засідання пр»вЛ*НВ 
партійної оргафзації.

Вів засідання голова колгоспу. ПитяиЬ 
багато — того нема, а того ще й не бУАе’йтесь 
куйте, .іюдя, про завтрашній день, тУР6у,?лай- 
про врожаї, про тварин, надійтесь на но*1 це 
ни, але й коси гостріть, шукайте й серпи- | 
забудьте про терпушки для сапок. Склад 
були пктіння 19М року...

Аж наприкінці голова сказав:
— € у нас ще одне. Бригадир

подав заяву за станом здоров’я. П ,,тіК 
звільнити. Ось у правлінні колгоспу і І,а ги>м- 
пій організації є думка: призначити 
гадиром тракторної бригади Павла Пи-І,1П 
ча Афанасьева. С <
Л/ЛІБОРОБИ ще довго пам'ятатиму1* 

літо 1973. Минуть роки і в розм°ва- і 
часто зрннятйке:

— А пригадуєш? Зл-Ж/, дощі й 
полеглі хліба.— „м -

Тракторна бригада, яка обслуговуй '1
відділок і якою керує Павло Пилип'»»«4 Л \ ••
насьєв, найбільша в господарстві. '

ЖИТТЯ
його
ПЕРЕДОВА

— Кидай, сипку, батіг, ходімо зі мною! 
Брели навпростець до Софіївки, 

рідного дому. Батько говорив:
— У нашому селі, Павле, біднота кол

госп організувала. «Променем» назвали. 
Напишемо й ми заяву туди. 
1/"ЧНІСТЬ не знає втоми. Не знав її й 

комсомолець Афанасьев. В колгоспі 
на початку тридцятих років він не роз
лучався з кіньми... Орав, сіяв, волочив, 
косив, молотив — все робив, щоб підій
малась, колосилась пшеницями колгосп
на нива...

Вороні в нього — мов перемиті.
Стежкою до нього від села підійшов 

Василь Борнско:
— Перепочинок, Павлушо?
— Не собі, коням.
— Що ж — це добре... А от ти, Павле, 

Д}мав про інших коней?
— Про трактори?

^Цумав. Захоплювавсь. Та як не захоплюва
тись, коли його старший браг першим у «Про
мені» повів у гони «Фордзон»?

■— В Новомиргороді організовують курси 
трактористів. Комсомольська оріанізація ви
рішила послати й тебе.

— Так у мене ж і освіти нема!
— Ми, твої товариші, у всьому допоможемо. 

Через кілька років і не впізнаєш нічого навко
ло, Па зміну вороним прийдуть дужчі, стале
ві копі. І комбайни будуть. А ти знаєш, іцо 
зробимо ми молодими руками?! Он глянь — 
кУкУРУДза. Скільки вона дає тепер? П’ятде
сят, хан сто, хай сто п'ятдесят пудів з деся
тини. л ми збиратимемо по двісті, триста 
пудів!
11 АСТИНУ, де служив червоноармісць 

*• Павло Афанасьев, послали на Мо- 
камський напрям. Захистили радянські 
воїни столицю, а потім почали наступ. 
Фашисти осатаніли, прагнули зупинити 
грізну лавину радянських військ.

Горіли села, земля, лісп і ріка — за 
одну піч гітлерівці провели вісім від
чайдушних навальних атак...

Два українці зустрілися в тому бою — 
Василь Борнско і Павло Афанасьев.

— Як живеш, Павле?!
— Як бачиш — воюю. 1 скажу тобі, 

Василю, ось навколо ходить смерть, 
\ я щасливий!

— Щасливий?!
— Щасливий, що захищаю Москву. 

Де б не наказали бути — життя б для 
неї пе пожалів... Ось крокував Красною 
площею... Біти Мавзолею... Скільки там, 
в СофІївці, передумав про Леніна... Про
ходив і поклявся — не бути фашистам 
у Москві!

— Розумію, Павле, бо н сам тим 
живу.
■ру ОБЕРНУВСЯ й солдат Афанасьев з 

війни. Груди в орденах і медалях, 
Думав, що обійме батька, пригорне ма
тір, а довелось спинитись, схиливши го
лову, над двома вже порослими травою 
горбками...

Він орав, він сіяв, він обробляв пиву, 
І так виходило завжди, що його поля

до
дишні мірки — ціла МТС. ЗО тракторів, два 
десятка комбайнів різних марок, сівалка, 
культиватори, борони, своя велика майстер
ця, де можна робити й ремоїС^-гт*-
шинм.

Перед жнивами члени правління колгоспу 
комуністи і комсомольці зібралися ще раз. 
Афанасьева покликали прямо з поля. Комбай
ни вже стояли біля загінок, готові з першу s 
мить врізатись о стіну хлібів.

Голова колгоспу Герой Соціалістичної Пра
ці Василь Никифорович Борнско звернувся до 
всіх;

— Я, товариші, побував у відділках. Мову 
всюди вів про жнива, про те, що цього року 
вони будуть дуже складними, Я розмовляв з 
людьми. 1 від них чув одне, і тому, порадив
шись із секретарем парткому Вс іодимнром 
Кризоручком, вирішили зібрати вас У відділ
ках мені говорили: Афанасьев першим закін
чить жнива. Вн йому найкращу техніку дас
те. Це не так, техніку ми розподіляємо рівно
мірно. Цікаво, що скажеш ти на це, Павле 
Пилиповичу!

Такого не передбачав. Не мав він 
особливих комбайнів та тракте оі в... Але 
бригаду... Бригаду мав особливу,,. Бойо
ву, згуртовану. В ній десять комуністів» 
Найкращий механізатор Височи н був тут 
теж. Вони переглянулись, і Афанасьев 
заговорив;

— Якщо є такі розмови у приєднаних 
відділках, то думаю, що мене підтримає 
і Височин, і вся бригада, товариші. да, 
вайте на прикладі переконаємо всіх чим 
ми дужі.

Закон бригади... Дружба. Взаємови
ручка. Почуття плеча... Думай не лише 
про свою загінку, свій лан, а про гІан 
всього колгоспу.

Жнива тривають небагато часу — ДЄ а 
п’ятнадцять робочих днів. Афанасьев ”ТІ*’ 
лучаєсь із полем — тут була його ПередоаГ°** 
біля комбайнів. А як кінчали останню ЛІ ““* 
ку, приїхав і Борнско. -*агіц.

— СОРОК ОДИН І ЧОТИРИ деСЯТНХ _
ЧИМ порадувати Вітчизну! | знаєш, Павле ‘ Є 
рошою ходою йдемо! ' ’

Пізня осінь завітала в колгосп, сенс 
людей йшли розмови. '

— Кажуть, е ще один герой v пя»
— Хто?
— Почуємо. Але ХТО Ж, ЯК Не А 5 

насьєв? ' ' г І‘*а~
■у БУДИНКУ механізаторів лЮП€
* йдуть відкриті партійні збопи r ‘ ’ 
сочпп чптає Звернення 1ДК KflPQ °Н* 
партії, до радянського пароду.

За ним виступає П. П. Афанасьев 
хапізатори. Бригада бере зобов*я-,,! Ме*

Цифри, як рубежі! А за ними „,ІІЇІЯ- 
да впевненість, що зобов'язання п*ВеР* 
НІ, ЩО БОНН будуть ВЗЯТІ. ; еаль-

м. Сто 
член літературного об’едІіа

Колгосп імені Чкалова, 
Новомнргородськнн р?і^^

до



/ваються збори творчих спілок та об’єднань області

ЮНІСТЬ
Давно відгриміли
Роки фронтовою грозою —» 
Стоять обеліски
Обличчям до мирних світань;
В безсмертя ввійшли
Олеги, і Саші, і Зої,
Щоб ворог ніколи
Щасливих доріг не топтав... 
Вже котру весну
Встають хлібодврні світанки.
І стільки споруд
Підводиться з рук молодик — 
Летить у прийдешнє,
Летить комсомольська тачанка. 
І прапор над нею —
Високих звитяг трудових.
А ще на землі

СІВАЛКИ НАШІ
Дружби посланці
Поля Болгарії.

Які ж прекрасні!
Ми з другарями 

оглядаєм їх,
В зіницях радість — 

вогники незгасні.
Бринить весна

на струнах золотих»
1 від шляху

асфальтного до балка,
Де сонячна

аж світиться теплінь,
За гомінливим

трактором сівалки
Плпвуть, пливуть

ріллею в далечіиь.
1 мн туди йдемо 

від автострад«,
Приємний легіт 

плине до облич.
Уже й сівалки

нам ідуть навстріч,.»
Що бачу я?

Та це ж з Кіровограда —
Мої землячки

на болгарськім полі,
Вгортають зерна — 

до рядка рядка.
Щоб влітку тут

на жовтому роздоллі
Дзвеніли в лад

про щастя колоски,
І другарі мені 

стискають рука.
— А мн й не знали,

Бач, який сюрприз!
Співає

Никола« ГАЛИЧЕНКО

Такі невідкладні є справи, 
Такі необхідні 
і ще наші руки для них —« 
Достойними будьмо 
Батьківської честі і слави. 
Ровесників наших, 
Хто в битві жорстокій поліг.,. 
Нехай у минуле 
Відходять роки за роками, 
А молодість вічна, 
А молодість вічно жива!., 
Двадцятий наш вік 
Червоно сурмить прапорами, 
І юності — двадцять, 
І юності знов двадцять два!

Михайло РОДИНЧЕНКО 
с, Олександрівна, 
Долннського району.

МОРСКИЕ ПЕХОТИНЦЫ
Жизнь в комок свернулась в тесной глогке. 
Но пронзенный пулей не сдается!
И плывет вперед упрямо лодка,
С каждым взмахом тяжелеют весла,
Нет! Он должен довезти патроны:
Там их ждут морские пехотинцы,
Там клочек живучей обороны
В тесное кольцо’ежнмают фрицы. 
Выстрелы слышны все ближе, ближе.., 
Отдается эхо воплем страшным.
Со скалы, где волны камень лижут, 
Кто-то бескозыркой белой машет, 
А матросу чудится в горячке;
Белый конь, разнузданный, игривый.
С черной лентой, заплетенной в гриву, 
По воде к нему навстречу скачет.
И моряк на помощь призывает:
Милый копь мой! Подтягни
к ребятам...
Он гребет. Он жив. Он умирает...
Голову склонив над автоматом.

ЦВЕТЫ И ХЛЕБ
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Микола Тнатович Бондаренко — один з найстарі
ших художників Кіровограда. З ного першими по
лотнами шанувальники образотворчого мистецтва 
познайомилися ще в довоєнні роки. 1 з далеких 
фронтових доріг вії’, привіз ескізи до своїх майбут
ніх картин. Тема патріотизму радянських воїнів - 
провідна в творчості митця. Нині, коли йде підго
товка до 30-річчя Перемоги. М Г. Бондаренко пра
цює з особливим натхненним. ІІаш кореспондент 
зустрівся з художником і попросив розповісти про 
свої здобутки і творчі плани.

НАТХ H Н Я

в небі 
жайвір срібнозвуко. 
бентежить 
мало це до сліз, 
потім 
їздив я по світу

І ще не раз 
десь в полі за селом

Стрічав своїх 
землячок працьовитих, 

Що йшли, мов сестри,
, сповнені зерном.

І думав я,
як думаю і нині, 

Коли пишу
свої рядки оці:

У кожній, мною 
баченій країні,

Сівалки наші — 
дружби посланці»

Все це

Багато

Целинный май, как шафер синеглазый, 
По исеп степи тюльпаны разбросал.
В своей шоферской жизни первый раз я 
Давил цветы колесами «ЗИСа».
Совхоз на карте только, а покуда
Я вез пшеницы полные мешки...
II, будто бы сотрудники ОРУДа,
Мне вслед свистели рыжие сурки.
Ах, глупые, потешные зверюшки,
Вам кажется поступок мой нелепым?
Я, человек, закон, степей нарушил,
Чтоб побратать цветок с насущным хлебом.

КАЗКА

H. ДОБРІЙ.

ОСІННЄ
Павлу Тичині 

Пишні банти осінніх квітів 
Вітер в’яже в садах поволі — 
Чорнобривці з чийогось сміху 
І троянди з чийогось болю. 
Заспівали стежки на обрії, 
Ніч розкраяло променів шаблями. 
Ми стаємо від того добрими 
І від того ж стаєм нещадними. 
Смуток птахом сіда на плече, 
Вже туманами дні задимлені. 
Мені вересень в серце тече 
Вашим іменем.

Володимир БОНДАРЕНКО»
м. Кіровоград.

ЗА ВІКНОМ автобуса — ніч.
Десь там, у темряві, коле

са нестримно намотують десятки 
кілометрів дороги, все віддаляю
чи невелике місто залізничників, 
спорожнілий Будинок культури, 
сцену, на якій тільки що відзву- 
чав спектакль. Певно, ще не всі 
глядачі добралися до своїх домі
вок і продовжують там, на вули
цях Знам’янки, обговорювати по
бачене й почуте. Не можуть від1.; 
рватися думками від спектакля її 
актори. Дехто перемовляється 
про перипетії сьогоднішньої ви
стави. дехто «програє» в уяві 
окремі сцени. Прем єра завжди 
дає багато матеріалів для роз- 
Я^Тому я наша розмова з Іваном 
Сташківнм — про сьогоднішню 
виставу. Мій співрозмовник тріш
ки стомлений — день видався не 
з легких. Кожен ар гнет хвилює
ться перед зустріччю з глядача
ми. А в молодого артиста сьо
годні на це було більш, ніж до
сить причин. Він виконував го
ловну роль у п’єсі
поамагуога А. Барангн «Схаме
нись, Христофоре!«. Чіі впише-

Зайчата Зайцеві;
— Будь ласка,
Повідай нам цікаву казку,
— Гаразд.
У лісі, у столиці 
Були прописані в Лисиці 
Чотири Лося, два Слона, 
Ведмідь, чотири Кабана...
— В одній норі

всі звірі ці? —
Дивуються малі Зайці.
— В одній. 
Чому ви здивувались? 
Під знос нора та планувалась.

ПОВЧАЛЬНИЦЯ

— Кіровоградці вже ма
ли нагоду ознайомитись 
на виставках з моїми тво
рами. І я радий, що вони 
схвально відгукнулись про 
полотна єПранор над 
рейхстагом», <І941-й рік». 
«Вони стояли на смерть», . 
«Сини України», «Бій 
гвардійців». Тепер я пра
цюю над діарамою «Битва 
за Кіровоград». Неодмін
но будуть відтворені на 
моїх полотнах образи ге- 
роїв-кіровоградців.

Я і мої колеги допомо
жуть в містах і селах об
ласті в оформленні .музеїв 
і музейних кімнат, крає
знавчих кутків. В нових 
палацах культури з’явля
ться картини, відобра
жаючи визвольні бої па 
території Кіровоградщи- 
шь Гадаю, для цього кіро
воградські художники не 
пошкодують 
майстерності.
клад, працюю 
мою з великою 
І з відчуттям

«Росія» О.іександрівсько-’ 
го району. Я зробив цілу . 
галерею портретів степів-, 
чан, у своїх роботах на
магався відтворити ті ве
ликі зміни, які сталися в 
селі за післявоєнні роки.

Хочеться показати Крас-, 
посілая в усій його красі. 
А хліборобів — па ііиві, 
на святкових вулицях, в 
побуті. В селі є цілі хлібо
робські династії, потом- 
ствепі механізатори. І до 
іпіх моя дорога. Виїжд
жаю а Краспосілля у ви
хідні дні. Роблю замальов
ки в степу, біля Палацу 
культури, в сім’ях кол
госпників. Потім це буде 
цикл полотен, на яких по
стануть образи людей сьо
годнішнього села.

— Над чим сьогодні 
працюють кіровоградські 
художники!

— 11а кожній виставці 
виділяються вигідно пей
зажні полотна досвідчено
го Б. Віїпеика. Значний- 
доробок в А. Маціевсько- 
го, який знайшов себе в 
правильному 
йому рішенні 
образу. Приємно спостері
гати за творчим зростан
ням молодих ------г~
О. Отричепка, Л, Яковле
вой Я завжди з прияз
ню оцінюю темперамент 
О. Логвишока та В. Воло
хова. Краса рідного краю, 
велич людніш праці, муж
ність радянського воїна- 
визволителя — ось першо
чергове в творчості моїх 
колег. І я думаю, що у 
них знову і знову будуть 
зростання.

ні часу, ні 
Я, напрії- 
над діара- 
насолодою. 

неабиякої 
відповідальності. Перші 
мої ескізи переглянули 
воїни-ветераїш, які визво
ляли наше місто від воро
га. Оцінили непогано. І це 
мене надихає на нові по
шуки...

— Як відомо, тема сьо
годення теж яскраво ви
діляється у вашій твор
чості.

— Гак, хлібороби на
шого степового краю за
служили на те, щоб відда
ти наипрннадніші барви 
їх образам. Мене, зокре
ма, зв’язує міцна дружба 
з трудівниками колгоспу

” Ч» .11

Сцеиа Із вистави «Не ховай посмішки». В ролі Бубн — І. СГАШКІВ.

І1СІ1ХОЛОГІЧ-
творсния

МИТЦІВ

Коса в городі 
жито косить.

Сокира вгледіла 
й повна:

— Не так!
Не так!
Рубай з плеча —
Це більше корнеті 

приносить.
Борис ЧАМЛАЙ.

ШТРІІХІІ
ться віч в ансамбль іменитих ак
торів? Адже сьогодні разом з 
ним у спектаклі зайняті народна 
артистка УРСР Л. П. Тімош, за
служені артисти УРСР С. А. 
Мартинова та І. В. Кразцов.

Про цей спектакль можна гово
рити багато. І, напевне, на нього 
з’явиться найближчим часом 
серйозна рецензія — робота кро- 
пианичап заслуговує на це. Зараз 
же понередньо можна сказати: 
того вечора глядачі повірили ак
торам, їх грі, сприйняли лицедій
ство як реальність. За магічною 
силою сценічної дії в залі то ви
бухав сміх, то западала глибока 
тиша, а в перерві розмови йшли 
не про що інше, а про виставу, 
про героїв п'єси. І, звичайно, про 
Христофора. Відзначалась хороша 
школа актора, глибоке проник
нення його в психологію ролі.

— Звичайно мені поталанило з 
роллю, — Сгашків. як .завжди, 
відвертий у своїх оцінках. — Тя-

ДО ЗАВЕРШЕНОСТІ
кий простір для самовдоскона
лення! Тут можна випробувати 
весь арсенал засобів комедійного 
актора! Ллє ж І праці потребує 
образ титанічної. Поки що тільки 
створено осиозу...

Цс теж характерно для молодо
го артиста. Глибоко, логічно від
чути роль, відпрацювати її до 
найменшої деталі, досягти макси
мальної завершеності. Творчість— 
це передусім праця.

В ТЕАТР Іван Статків прийшов 
не одразу. Хоча сцена вабила 

сільського хлопцч змалку, по за
кінченні школи па Тернопільщи
ні він все ж не наважився вступа
ти до театрального. Чи то сміли
вості не вистачило (театр — це ж 
мрія!), чи то не підказав ніхто 
вчасно. Юнак здобув спеціаль
ність слюсаря, поїхав на будів
ництво Брагсьаої ГЕС. Все скла
далося ніби добре: мав юнак і 
шану за пращо свою, і заробіток

гарний, І друзів хороших. Але ва
било інше. На місці підчуп себе 
тільки тоді, коли 1963 року всту
пив на перший курс акторською 
факультету Київського театраль
ного інституту.

Відтоді доля ніби намагалася 
компенсувати згаяний бел театру 
час. (Хоча, чи згаяний? Напевне 
ж не рал творитиме актор образи 
сучасників за високими романтич
ними зразками будівників Брат
ської ГЕС. Л як потрібен життє
вий досвід!). Успішно закінчив 
інститут, за два роки роботи в 
театрі імені Кроііивнініького зі
грай близько 20 ролей. Були се
ред них І маленькі, епізодичні. 
Приміром, Левко в «Порі жовто
го листя» М, Зарудного чи Мико
ла в «Пам'яті серця» О. Корній
чука. Ллє Іі тут артист прагнув 
досягти викінченості образу. До 
сьогодні з теплотою згадують в 
театрі, створений ним образ Іллі 
в «Королеві тюльпанів» Ю. Люті

plena. Все ж частіше доручаються 
І. Сташківу ролі складні. Вже 
дебют випускника театрального 
вузу на кіровоградській Сцені — 
образ старшини Васкова в п'єсі 
Б. Васильева «Л зорі тут тихі» 
говорить сам за себе. Не раз від
значалася успішна робота артис
та над образом комісара Чубенка 
в «Залізній троянді», поставленій 
за мотивами в Вершників» 
Ю. Яиовського. Премією на об
ласному огляді театрального мис
тецтва був відзначений образ 
Бубн в п’єсі Р. Гаджіева «Не хо
вай посмішку», с творений 1. Сташ- 
кіанм. Високо цінні ь молодий ак
тор ще одну нагороду — за ус
пішну роботу в колективі кро- 
піівпичап його відзначено Грамо
тою ЦК комсомолу України.

О. РЛКІН.
м. Кіровоград.
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F
В приймальній партійної комісії перед 

тим, Як мали розглянути справу Василя 
про прийом кандидатом в члени партії, його 
зустрів комісар батальйону Яшенко і запи
тав по-дружньому, до чого він, Порик, праг
не в житті, па що той виструнчився і не 
стільки відповів, як поклявся: «Хочу бути 
людиною'». Минули роки і В. В. Порик 
своїм життям довів, що виконав клятву.

За тиждень до війни Порика і його дру- 
зів-лентенантів, відмінників навчання ко
муністів й. В. Кисельова та 1. І. Зайця за 
наказом Наркома Оборони викликали до 
Київського Особливого військового округу. 
Офіцерів прийняли 14 червня 1941 року. 
22 червня, в неділю, з мандатом уповнова
женого Київського Особливого військового 
округу лейтенант Порик від’їжджав па 
фронт у район Львова.

2. ПІД НЕБОМ 
ПА-де-КАЛЕ

Підрозділ Порика, відбиваючись від пере
важаючих сил гітлерівців, в районі Умані 
потрапив в оточення. Воїни пс здавались. 
Кілька, діб тримались бійці. Зморені й го
лодні, вони бились до останнього патрона. 
Ворог ніяк не міг змиритись з поразкою, 
все насідав на купку сміливців, котрі немов 
вросли в землю і щораз, як тільки почина
лась нова атака, оживали і знищували ата
куючих вогнем. На йолі бою полягло близь
ко батальйону німців, а взвод радянських 
воїнів продовжував діяти. Тоді гітлерівці 
кинули авіацію. Тоді ж, скінчились иабої.

Порика врятував побратим росіянин. Під 
прикриттям ночі він відтягнув його, непри
томного, до лісу.

Вони йшли на схід з надією будь-що перейти 
лінію фронту і дістатись до своїх. Йшли манівця
ми, бо на дорогах хазяйнували німці, виловлюва
ли всіх підозрілих, насамперед, молодих, і аіа- 
іірлаляли, як не в концтабори, то на рабську ро
боту на заводи рейху. У невеликому лісі при пе
реході шляху патріотам нагодився німецький 
патруль на мотоциклі. Вони атакували і знищили 
його При цьому гітлерівець, що сидів у колясці, 
встиг дати чергу з автомата і смертельно пора
нив друга Порика. Василі, поховав побратима і 
повернув до оідннх місць з метою організувати 
партизанський загін і бити ворога в його ж тилу.

Боєць шукав надійних друзів. Заодно агітував

(Продовження. Поч. н номері за 17 грудня).

людей, то залишились на окупованій землі, хова- 
ти хліб, не давати грабіжникам одяг, худобу. 
Тим часом поліцаї і жандарми з шкіри лізли пе
ред окупантами, грабуючи населення. Нагодилися 
грабіжники і в хату Пориків, Сільський староста 
з озброєним жандармом будь-що хотіли вдертися 
до комірчини. При цьому староста збив з ніг гос
подаря дому. Василь переховувався на горищі. 
Почувши біду, вступився за батька, вдалими при
йомами звалив на долівку старосту і жандарма, 
розрядна автомата, зв'язав обох І випустив ни 
вулицю.

Того вечора старого Порика арештували, 
а Василь втік. Він вирішив пробиратись на 
фронт а район Москви. Але на залізничній 
станції у Хмільнику потрапляє до рук-тес* 
та по. Звідти —- па Вінницю, а там у товар
няку вивозять у Францію в департамент 
Па-де-Кале, у вугільний район, що на пів
ночі країни. В поїзді Василь зустрічається 
з земляком Омеляном Гнатюком, з яким 
дружив до війни, а в Перемишлі — з Гри
горієм Карасюком, з сусіднього села Го- 
лодькн. У Порнка є пагаїц вій аахованпй у 
.хлібині, яку передала сипові мати через 
Павла -- молодшого брата Василя. Він мав 
намір скористатись зброєю, але надто пиль
но охороняли полонених фашисти. У поїзді 
Василь розрізає підошву ноги, щоб через 
хворобу не потратити на поїзд. Та лікар 
сказав, що рана незабаром загоїться.

Друзів розлучили на станції Дугель у Франції. 
Порик потрапляє в Бомон-ан-Артуа, в табір. Там 
в’язнів використовували па роботі в шахтах. Важ
ка .праця в забоях, нікудишні харчі, знущання 
приводили невільників до розпачу. Порик не міг. 
миритись з окупантами, ненавидів їх. Він згурту
вав полонених — українців, росіян, людей інших 
національностей І створив підпільну організацію 
«Радянський патріот». Підпільники при підтримці 
Французьких патріотів розповсюджували листівки 
із закликом всіляко саботувати робоїу в шахтах, 
знищувати ворогів, захоплювитн у них зброю, 
здійснювати диверсії в шахтах, на залізницях, ав
томобільних шляхах, лініях зв’язку. ,

Горіла земля під ногами загарбників.' Особливо 
активізувались підпільники після того, як Поріїка 
поставили старостою табору, або на жарг.оні..в’яз
кій — обер-капо. А зробив він це за погоджен
ням із Центром руху Опору. І треба'сказати, що 
«старостував» якнайкраще, зумів увійти в довір’я 
охорони табору, табірфюрера Купа, перекладача, 
давнього ненависника Радянської клади Климова 
і навіть оберега Мюшіїха із штаб-квартири СС, 
шо знаходилася в Ліллі. Сіаростуючн, Василь 
перетворив табір у центр підпіль
ної боротьби проти гітлерівських 
окупантів і місцевих жандармів.

Його поважали в таборі за 
справедливість і доброту, за 
щирість Прихильність -невіль
ників він здобув з першого 
дня перебування в таборі. То
ді коли їх привели сюди, і на 
полонених прийшли подивитись 
жителі селиша. Багато з іпіх 
кидали за дрії брукву, картоп
лю і навіть бутерброди. Не
вільники хапали усе це на льо
ту, юрмились, а гітлерівці ди
вились на все це і реготали. 
1 Василь не стерпів — зупинив 
в’язнів, підібрав тс, що наки
дали французи за колючий 
дріт і віддав харчі найбільш 
знесиленим в’язням.

Галина Томчеііко — родом з-під Жмеринки на 
Вінниччині, бойова подруга Порика по Бомону, 
писала в листі з далекого Казахстану подолянам- 
землякам Василя: «Ви хочет«, щоб я написала 
свої спогади про дорогого Василя Порика? Я бу
ла не тільки знайома з ним. Ми прожили разом 
півтора року. Звичайно, декотрі вважають, що и 
не маю права називати його своїм чоловіком, 
оскільки не була зареєстрована з ним. Але у нас 
в таборі не було загсу. Мені тяжко цс згадува
ти, я втратила дорогого друга, якого ніколи не 
можу забути. Вася був дуже добрим. У нього 
завжди знаходилась ласка і повага до мене 1 до , 
всіх добрих людей. Він міг усс віддати комусь, 
аби їм було добре. В одного хлопця років 15—10 
хтось украв робочу куртку, а в нього більше не 
було що одягнути. 1 ось ІІася підходить до нього 
1 запитує, чому роздягнутий, а той йому: «Вкра
ли куртку, а Іншого нічого у мене не лишилось». 
Годі Вася зняв свою куртку і віддав хлопцеві, «А 
ви як, дядя Вася?». «Нічого, я дорослий, не за
мерзну». л в їдальні ска?ав в'язням, щоб повер- 
пули хлопцеві втрату, бо псе одно взнає, у кого 
•она. Увечері, біля порогу барака, де жив 
хлопець, лежала його куртка».

Галина Томченко працювала па кухні. 
Вона мала посвідку на ім’я полячки Ста
ніслави Добжанської, яку мистецьки виго
товив' у своїй підпільній друкарні месьє 
Люї. До речі, па його квартирі збирались 
партизани на паради, тут друкувалнсь-лис- 
тівкі!, відозви до народу, присяги партизан, 
виготовлялись потрібні для підпільників 
документи. Партизанка, ризикуючи життям, 
доставляла у табір зброю, розповсюджува
ла листівки, була активною зв'язковою між 
підпільниками Бомона, французькими учас
никами руху Опору, і партизанськими за
гонами. Про це розповідають і побратими, 
це ж стверджує і. характеристика, видана 
мужній патріотці командуванням радян
ських полонених у Північній Франції. Окрім 
того, про що вже йшлося, в цьому, докумен
ті читаємо: «Виводила полонених із таборів 
і супроводжувала їх у партизанські загони, 
всі -доручення виконувала Акуратно, рішуче, 
у важкі хвилини йшла на самопожертву 
заради виконання завдання... Дисципліно* 
вана, активна, смілива і віддана справі Ра
дянської Батьківщини».

- ----- (Далі буде).

20 пятницч і
ПЁР1ЦД ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 —
Новини. (М). 9.30 — «Роби з 
нами, роби, як ми, роби кра
ще нас». (НДР). 10.30 —
«Друге дихання». Телевізій
ний художній фільм, 2 серія. 
Кольорове телебачення. (М). 
11.35 — Фотохвилинка. (К).
11.40 — «Шкільний екран». Ро- 

. сійська література для учнів
8 класу. (К). 12.10 — «Теле* 
школа механізатора». (Кї.
12.40 — Кольорове телебачен
ня. Художній фільм «Орелі». 
(К). 15.45 — До 30-річчя ство
рення В’єтнамської народної 
армії. Кінопрограма. (М).

. 16.00 — «Радянське автомобі
лебудування». Теленарис. (М).
16.30 — «Поезія». (М). 17.00— 
Кольорове телебачення. «Один . 
за всіх і всі за одного». (ЛСв»*' 
нінград). 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
Кольорове телебачення. «Грай, 
моя сопілочко». Мультфільм. 
(М). 18.25 — «В ефірі — «Мог; 
лодість». (М). 19.05 — «Гово
рять депутати Верховної Ра
ди СРСР»; (М). 19.20 —.«Ви
датні радянські• диригенти»,

• (М). 20.10 — Кольорове теле»
■ бачення. «Наші сусіди». (М). 

21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 ------Кольорове телебачен-

- ня. «Вечір усмішок». Естрад
ний концерт. (М). 23.10 — Ти-

• раж «Спортлото». (М). ’ 23.20 
— Новини. (М).

В. ПОРИК (справа) разом ’ зі 
Т. ШПІРНПМ у Харківському

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.05 — 
Новини. (К). 11.20 — Доку
ментальний телефільм » «Фор- 
мовіцик». (К). 11.35 — Крльо- . 
рове телебачення. Концерт. 

. (ДО* 12.10 — «Телешкола ме
ханізатора». (К)._ 12.40 — Ко
льорове телебачення. Худож-, 
ній фільм «Орелі». (К). 15.55
.Трудовий; переклик. (Дні

пропетровськ). 16.25 — Сла
ва, солдатська, (Львів). 17.00— 
Міжнародне життя. (К). 17.25 
— Для школярів. «Грають 
сурми». (Донецьк). 18.00 — «У 
тих, хто йде попереду». (Ми
колаїв). 18.30 — Фільм-кон- 
церт. (К). 19.00 — Програма
«Вісті».\(К). 19.40 — Тележур
нал «Старт». (Кї. 20.45 — «Нв 
добраніч, діти!*, (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 

’ Художній фільм «Діаязпичай- 
ннй комісар». (К). 23.00 — Ве
чірні нопичн. (К)

сувотя

СУПЕРНИКИ
ВІДОМІ
В спортхомігсті України відбулося же

ребкування фінальних змагань VI Спарта
кіади УРСР ігрових видів спорту. Баскет
больні. ватерпольні, волейбольні та ганд
больні команди, які заявлені на спартакіад
ні турніри областями республіки і містом 
Києвом, були розподілені у кожному виді 
програми на три попередні підгрупи.

Двз переможці кожної з них вийдуть до 
заключної стадії змагань, де розіграють 
призові місця. Жіноча гандбольна команда 
Кіровоградщипи включена до другої під
групи. в якій її суперниками будуть спорт
сменки Ровенськсї, Черкаської, Тернопіль
ської, Одеської та Ворошиловградської об
ластей.

Турнір жіночих гандбольних команд від
буватиметься з 18 по 29 травня в Луцьку.

РИНГ ЕКЗАМЕНУЄ...
і ». j - . . * І _ , . ______

Посилено* готуються до республіканських зма
гань за програмою VI Спартакіади боксери об
ласті. Ці поєдинки розпочинаються 11 січня на
ступного року. Учасники збірної Кіровоградщини 
взяли участь у всесоюзних турнірах з цього виду 
спорту. , ' —

БАСКЕТВОЛ ВПЕРШЕ В РАЙОНІ
Вісім чоловічих і п'ять жіно

чих команд взяли участь у від
критій першості Ленінського 
району міста Кіровограда з 
баскетболу.

Напружеінм був поєдино« за 
перше місце між командою спор
тивного клубу «Зірка» та представ
никами факультету фізичного внхо- 
вапня педагогічного інституту. 
Матч з рахунком 71:68 виграли сту

денти. Третю сходинку посіли бас
кетболісти льотно-штурманського 
училища.

Серед жінок не мали собі рівних 
майбутні викладачі фізичного вихо
вання, другими призерками були 
студентки інституту сільськогоспо
дарського машинобудування, тре- 
чіми — вихованки дитячої юнаць
кої спортивної школи.

В. ШАБАЛ1Н.

Ф Більше 200 представників з ба
гатьох республік і областей країни 
виборювали приз двічі Героя Радян
ського Союзу, героя Монгольської 
Народної Республіки генерала Пліє- 
ва, що відбувся у місті Цхиналі Гру
зинської PCP.

Вдало виступили наші землячки 
Кандидат у майстри студент факуль
тету фізичного виховання педагогіч
ного інституту Валерій Хам зайняв 
друге місце серед боксерів другої 
середньої ваги. Третіми призерами 
стали кандидат у майстри спорту із 
спортивного клубу «Зірка» Сергій 
Медведєв (півлегка вага) та Микола 
Куриньов (друга середня вагова ка
тегорія).

ф Бокс належить до одного з «най
важчих» видів спорту і вимагає від 
людини високого фізичного гарту. 
Його і продемонстрували кірово- 
градці у місті Сумгаїті на розиграші 
призу Ради Міністрів Азербайджану.

Дуже представницьким буя цей 
турнір. Але це не збентежило на
ших хлопців. Впевнено вели бої на 
рингу Сергій Медведєв і Микола Ку
риньов. Вони здобували перемогу за 
перемогою. Фінал був напруженим. 
Сергій, і Микола стали золотими, при
зерами у своїх вагових категоріях — 
півлегкій і другій середній. Обидва 
виконали норматив майстра. спорту 
Радянського Союзу.

Зараз у команди відповідальний 
період. Йдуть останні приготування 
до перших спартакіадних стартів, від 
яких багато залежатимуть виступи ін
ших колективів Кіровоградщини.

Тепер важливо, щоб тренери пра
вильно визначили потенціальні мож
ливості кожного боксера, оцінили їх 
виступи на попередніх змаганнях, 
проаналізували їх. Бо під час спарта
кіадних поєдинків найменше упу
щення кіровоградців використають 
суперники. Екзамен на рингу витри
мають найбільш сильні, мужні.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Рай
кова гімнастика. (М). 9.20 —
Новини. (ЛІ). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. « Приходь, 
казко». (М). 10.00 — ТДля вас, 

.батьки!». (М). 10.30 — Кольо
рове телебачення. Музична 
програма «Ранкова пошта». 
(М). 11.00 — «Співай. Верхо
вино». Концерт. (Ужгород).
11.30 — Кольоропс телебачен
ня. «Палітра*. (М). 11.55 — 
«Мереживо танцю». (Вороши- 
ловград, Львів, Запоріжжя). 
12.45 — Концерт. (Донецьк).
13.30 — «Здоров'я». (М). 14.00
— Кольорове телебачення. 
Міжнародний турнір з хокею 
на приз газети «Известия». 
Збірна СРСР - збірна ЧССР. 
(ЛІ). В перерві — нариси. 16.15
— «Гопорять депутати Верхов
ної Ради СРСР». (М). 16.30— .
«Очевидне — неймовірне». 
(М). Ї7.30 — Кольорове теле
бачення. Програма мульт- -4Г_. 
фільмів. <М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.15 — Кольорове теле
бачення «Вогні цирку». (М), 
18.50 — Концерт. (М). 19.10— ■
Кольорове телебачення. «СРСР
— Франція: широкі горизон
ти». До підсумків візиту Ге- 
нспального секретаря ЦК . 
КПРС Л. І. Брежнєва у Фран
цію. (М). 19.40 — Кольорове
телебачення. Телевізійний ху
дожній Фільм «Дивні дорос
лі». (М). 21.00 — Програма
«Час». (ЛІ). 21.30 — *У кон
цертному залі». (М). 22.30 — 
Спортивна програма. (М). 
23.40 — Новини. (М).

га Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

316050. ГСЛ. Кіровоград-50, «ул, Луначареьиого, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 

комсомольського жипя — 2-45*35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій- 
сьиово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у «.правах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.

До відома слухачів 
університету 

комсомольських 
кореспондентів

Чергове заняття універси
тету відбудеться п п’ятни
цю, 20 грудня, о 15-й годи
ні в приміщенні обкому 
ЛКСМУ.

Лекцію чяіае журналіст 
1О. Лівкшников.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.50 — 
Кольорове телебачення. Теле
фільм «Був справжнім сурма
чем». (К). Н.ОО — «Більше 
хороших товарів». (М). 11.30— 
Кольорове телебачення. «Мо
сквичка». (ЛІ). Тслеклуб. 12.45
— «Циркова програма*. (К).
13.35 — «Міжнародне життя». 
(К). 14.00 — «Петриківський
розпис». (Дніпропетровськ).
14.30 — «Поезія». (К). 15.061 — 
«Народні таланти». (К). 1»-30
— Тележурнал «Голубі широ
ти». (Одеса). 16.00 — Кольо
рове телебачення. Концерт* 
(К). 16.30 — «Народний теле- 
універентет», (К). 17.00 — Теле
нарис «Добротворці». (Львів).
17.30 — «Школа передового 
досвіду». (К). 18.00 - Для ді
тей. Мультфільм. (К). 18-25 "• 
«У світі рослин». (К). 19.15 
Програма «Вісті». (К). 
«Актори і ролі». (К). 20.45 
«На добраніч, діти!». (КЬ 
21.00 — Програма «Час». ЇМ,.
21.30 — Художній фільм 
ran в долині». (К). 22.3о 
Концерт. ЇК). 23.25 - Вечірні
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