
ТИЖДЕНЬ ДИТЯЧИХ 
ФІЛЬМІВіники

100-РІЧЧЮ ПРИСВЯЧЕНА

В Жураолинській сільській біб
ліотеці відкрито книжкову вистав
ку, присвячену 100-річчю З дня 
народження В. І. Леніна. На вис
тавці представлені твори В. І. Ле-

нінв, книги різних авторів, де рої- 
повідається про життя 1 діяяьиіість 
вождя.

л. поліцу’к.
Голо.аніїський район,

МОЛОДЕЦЬ, ТАМАРО'
Учні МаловисківськоТ сераліньо? 

школи N° 3 добре знають уччанм- 
цю 8-а класу Тамару Мсгарну. 
Адже вона завжди допоможе то
варишеві, а жоатенята, у яких во
ка працю« вожатою, просто ззісо- 
хані в дівчину. З комсомольськими

дорученнями, як І з уроками, во
на завжди справлявться відмінно.

Особливо любить Тамара хімію. 
Тож недарма найкращою роботою 
з хімії на олімпіаді в місті Кіро
вограді Тамара зайняла лершо міс
це. І ось шлях лежить у Дніпро
петровськ на республіканську 
олімпіаду юних хіміків. На пос
тавлені запитання Тамара дала 
змістовні відповіді. Результат — 
трете місце. Молодець, Тамаро!

С. БРОВЧЕНКО, 
учень 10 класу Маловисків- 
ської середньої школи № 3.

Пригодницькою картиною «Нев
ловимі месники» розпочато вчора 
тиждень дитячих та юнацьких 
фільмів, який проводиться на кіно
установках області. За цей час 
наймолодші глядачі переглянуть 
на екранах «Акваланги на дні», 
«Бий, барабан», «Юнга зі шхуни 
■Колумб» та Інші.

В кінотеатрах, палацах піонерів, 
школах відбудуться також диспу
ти, серйозні розмови про фільми.

ПРОБЛЕМИ, 
ЯКІ ХВИЛЮЮТЬ КОМСОМОЛ

ВСЕСОЮЗНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СОЦІАЛІЗМ І МОЛОДЬ»

«...На самовіддану боротьбу завжди першою пі
де молодь». Ця висока оцінка ролі молоді в ре
волюції, яку дав Ленін, визначила дбайливе, бать
ківське ставлення Комуністичної партії до моло
дого покоління. Всесоюзна науково-теоретична 
конференція «Соціалізм і молодь», яка відкрила
ся у Москві 15 травня, — ще одно тому підтверд
ження. Ідея такої конференції продиктована все 
тим же піклуванням про виховання підростаю
чої зміни.

Конференція присвячена піввіковому ювілею 
Великого Жовтня. Більш як 200 вихователів мо
лоді, комсомольських працівників і понад 400 
учених з 118 міст країни зібралися в Московсько
му палаці піонерів на Ленінських горах.

І серед самих учених багато людей комсомоль
ського віку. Такий спільний зліт комсомольців і 
учених проводиться вперше. Його організатори — 
ЦК ВЛКСМ, Академія наук СРСР, Міністерство 
вищої і середньої спеціальної освіти СРСР.

— На долю нинішнього покоління випав досить 
складний період суспільного розвитку, — сказав, 
відкриваючи конференцію, перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Сергій Пав.тов. — Досягла кульмінації 
боротьба ідей — ідей комунізму та ідей капіта
лізму. Наука повинна допомагати юнакам і 
дівчатам об’єктивно осмислювати і правильно 
тлумачити явища життя. Для радянської моло- 

(Закінчення на 2-й стор.).

новачок на комсомольській 
хотілось би сказати колегам, 

слід готувати

секретар комсомоль- 
колгоспу «Україна»

- Мітинг
молоді
у Карл- І ■

Маркс- ./'.І©-:"' ©ВШШ

Штадті ик

БЕРЛІН, 16 травня. (ТАРС).
Багатотисячним мітингом за- е© ■ ...
вершився вчора у Карл-
Маркс-Штадті триденний
зліт членів Спілки вільної
німецької молоді. Учасники
зльоту прийняли заяву. В
ній говориться про вірність
молоді своїй соціалістичній > * .■1 11 і і

І вітчизні — Німецькій Демо-
| кратичній Республіці, про іь. ■- •©■ г® д
II прагнення молоді зміцню- . .-*> 1.. .лИКИ

вати братерські відносини з
В Радянським Союзом, про 'Гаі К »ate? 'zW- , vs

її солідарність з молоддю
всіх країн, яка бореться за
мир і прогрес, про палке
бажання виконати волю VII
з’їзду Соціалістичної Єдиної
партії Німеччини — завер-
шити будівництво соціаліз- г**'?:©. '«АДмИІІ
му в НДР.

На мітингу виступив член
політбюро ЦК СЄПН Еріх © К-^3
Хонеккер, який передав
присутнім привітання від у- к. а-1
ЦК СЄПН і Ради Міністрів 
Ц лр В Кіровограді цвітуть каштани.
ПДГ. Фото В. КОВПАКА.

І ШТОРМИ
НЕ СТРАШНІ...

г

О КОСЬ я йшов берегом
“ Дніпра, дивувався його 

велетенською силою, яку 
поставила собі на службу 
людина. І раптом, зовсім 
поруч, побачив кількох чо
ловік, які змащували тягові 
ланцюги шлюзових воріт.

— Скільки часу марнує
мо, — бідкались вони. — І 
мастила перевитрачаємо.

Розповів про цю зустріч 
слюсарю Миколі Артемен- 
ку. Він замислився, а за 
мить:

— Давай-но проглянемо 
схеми вузлів на інших агре
гатах.

Я знав наполегливість Ар- 
теменка, тому охоче пого
дився з ним. Довго мізку
вали ми, прикидали, ви
пробовували. А через 
місяць запропонували ви
готувати автоматичний зма
щувальний пристрій. Де
хто спочатку з недовірою

поєтаЕився до нашої пропо
зиції, а зараз дякують нам. 
Адже продуктивність праці 
підвищилась вдвоє, не ста
ло перевитрат матеріалів, а 
від важкої роботи звільни
лось два чоловіки.

Було на нашому п дпри- 
ємстві ще одне «вузьке» 
місце. Не виправдовувала 
себе захисна система, під 
час шторму вода попадала 
в приміщення механізмів. 
Ми вирішили звернутись у 
проектні організації, але 
там нічим не допомогли. 
Тоді головний іюженер 
шлюзу сам сконструював 
нову, герметичну шторку, 
а комсомольці слюсар Ми
кола Пасько і елекі розва- 
рювальник Юрій Петренко 
разом з 
роткий 
монтаж.

Тепер 
мабуть, 
мольця, 
не експериментував, 
дяки раціоналізатора-* вар
тість шлюзуеання знизи
лась на 4,5 карбованщя. Ко-

товаришал».-' за по
строй закінчили

у нас не знайдеш, 
жодного комсо- 

який би не шукав, 
Зав-

жен дбає, щоб кременчуць
кий шлюз у ювілейному ро
ці був не тільки більш про
дуктивним, а й красивішим. 
Раніше, наприклад, всі во
рота і камери мали чорний, 
непривабливий колір, метал 
«роз’їдала» вода. Майже чо
тири роки довелось комсо
мольцям разом з досвідче
ними спеціалістами дослід
жувати, випробовувати різ
ні фарби та лаки. Резуль
татом їх пошуків став ус
піх. Нині всі ворота і каме
ри покриті світлим перхлор
вініловим лаком, який має 
приємний зовнішній колір і 
захищає метал від корозії. 
Досвідом кремгесівців ско
ристались у Запоріжжі, не
забаром цей лак буде ви
користано на всіх інших 
шлюзах Дніпра. Приїжджа
ли до нас і річники Волги.

Зараз кременчуцький 
шлюз займає друге місце 
на Дніпровському каскаді. 
Попереду — каховський. 
Але всі наші комсомольці 
прагнуть вийти вперед. 
Щоб у капітанів і пасажирів 
криголамів і вантажних су
ден, пасажирських теплохо
дів і швидкісних катерів за
лишався найсвітліший спогад 
про молоде місто на Дніп
рі — Кремгес.

м. прядко, 
комсомолець.

м. Кремгес.

Ніч. Зірки й компас. По них ми йдемо 
лісовими стежинами, де колись ходили 
партизани. Про щось задумалась Рая 
Полянська, за плечима якої медич
на сумка. Зупинився на мить Іван 
Кукса — стривожила заржавіла гільза. 
Гордо освітлює факелом дорогу своїм 
друзям Анатолій Чабан. А біля старої 
партизанської землянки застиг, мов на 
чатах, Анатолій Ковальов. Ще мить — 
і спалахне тут серед ночі вогнище. Сюди 
опівночі на свої збори зберуться комсо
мольські активісти, пройшовши не один 
кілометр партизанськими стежками. До 
початку — десять хвилин. У небо, мов 
золоті метелики, злітають іскри. Може, 
то з сердець наших батьків — партиза
нів і солдатів?.. А біля землянки — їхні 
сини — рядові і командири комсомоль
ських загонів мирного часу. Вони цілу
ють пробите кулями партизанське зна
мено. І ось вже у нічній тиші звучить 
голос:

— На обліку обласної комсомольської 
організації сто тисяч членів ВЛКСМ. 
Відсутні — Ваня Демченко...

— Віддав своє життя у роки грома
дянської, — відлунює тиша.

— Олександр Жсжеря...
— Пам’ятник герою височить в Поль

щі, — шумлять на вітрі дерева.
Якусь мить вслухаюсь у 

рії, вдивляюсь в обличчя 
Вони зібрались сюди, щоб 
як провести КОМСОМОЛЬСЬКІ 
во, повчально, гаряче. Бо

ГОЛОС істо- 
ровесників. 

порадитись, 
збори ціка- 
зборн — це 

підготовка до наступу, до штурму. До
слухаюсь до їх розмов.

Анатолій ЧАБАН, секретар Улья
новського райкому комсомолу.

— Слова хірурга Петра Подлєсного 
були сповнені тривогою: «Петро Пав
лик важко хворий. Негайно потрібна 
кров...» А у відповідь, як в бою: «Хто 
зі мною?» І за секретарем комітету ком
сомолу цукрозаводу Валентином Да- 
видяком пішли всі. ’ Віктор Ткаченко і 
Іван Черненко, Володимир Зворськнй 
і Віктор Потікаєв... 1 ось думаю я за
раз. «Прийди на допомогу товаришу». 
Хіба це не тема для комсомольських 
зборів?

Мені доводилось бувати на багатьох 
зборах — і хороших, і поганих. І не 
секрет, що часто можна почути від ком
сомольців: «А що мені робити на тих 
зборах? Все одно після них нічого не 
зміниться». Чому таке говорять? Бо де
які секретарі намагаються записати у 
рішення побільше пунктів, а не всі воші 
перетворюються в життя. Мені здається, 
що рішення слід приймати на основі 
виступів комсомольців і обов’язково до
биватись їх виконання. Саме так роб
лять у відділі контрольпо-внмірюваль- 
них приладів цукрозаводу. Хлопці й 
дівчата йдуть на збори не для того, щоб 
відмовчатись, а кожен несе свої думки, 
пропозиції, плани. І 
сказати своє слово.

Рая ПОЛЯНСЬКА, 
родківського райкому

V

кожному хочеться

працівник Новго- 
комсомолу.

— Я не 
ниві. І мені 
що особливо старанно 
збори, на яких йдеться про організацію 
соціалістичного змагання. Вони повинні 
носити принциповий, діловий і разом з 
тим невимушений характер. У Новго- 
родківському райоб’єднанні «Сільгосп
техніки», де секретарем комсомольської 
організації Борис Калашник, збори, на 
яких йшлось про зобов’язання на честь 
50-річчя Жовтня, переросли у велику 
розмову. Дісталось і секретарю, і чле-і 
нам комітету, але кожен говорив кон
кретно, з вболіванням за загальні спра
ви. Комсомольці відчували себе госпо
дарями, розуміючи, що успіх залежить 
саме від них. Вони включились в зма
гання за право називатись колективом 
імені 50-річчя Жовтня. Змагання також 
ведеться між виробничниками по про
фесіях. І поштовх дійовому змаганню да
ли комсомольські збори.

Іван КУКСА, 
ської організації 
Знам’янського району.

— Я пам’ятаю минулі звітно-виборні 
збори в нашому колгоспі. Вони склика
лися двічі, але з п’ятнадцяти членів 
ВЛКСМ на збори з’явилось лише 
дев’ять. І кожний з них сидів і мовчав. 
Коли мене обрали секретарем, задумав
ся, як пожвавити діяльність організації. 
Це нам допоміг зробити актив. Без ак
тивістів сам секретар не підготує ціка
вих зборів. Заспівувачами цікавих і ко
рисних справ виступають у нас Микола 
Артемов, Тамара Блохіна, Василь Грун
тов та інші. На збори ми запрошуємо 
передових виробничників, героїв праці 
і війни. Нещодавно з великим інтересом 
слухали схвильовану розповідь колиш
нього партизана-підпільника, в’язня Бу
хенвальда В. О. Яроша, який розповів 
про дії партизан у Знам’янських лісах. 
Цікаво пройшли також збори на гему 
«Славному ювілею Батьківщини — наші 
трудові подарунки», на яких кожен ком
сомолець взяв індивідуальні соціалістич
ні зобов’язання. Перед зборами комі
тетники зустрілись з усіма комсомоль
цями, побували у них вдома, поцікави
лись, чим вони займаються після робо
чого дня. І на зборах не знайшлось жод
ного мовчуна. Життя комсомольської 
організації стало справді бойовим. Са
ме тому в комітет щоденно приходять 
хлопці й дівчата з проханням прийняти 
їх до лав Ленінського комсомолу. З ча
су минулих звітно-виборних зборів на
ша організація збільшилась вдвоє і на
лічує зараз тридцять членів ВЛКСМ. 
Ось що значить розбудити «пасив»...

... Розмова біля вогнища — щира і 
відверта, хоча і не легка. Бо в зборах, 
як ' ’ ’
хи, 
Та 
ки, 
ми

в фокусі, зібрані знахідки і прома
стили життя первинних організацій, 
розмову біля партизанської землян- 
навколо якої палахкотить полум’я, 
ще не закінчили. І

В. ПЕТРЕНКО. J



В РЕДАКЦІЮ
ЗАЙШОВ 

ВІДВІДУВАЧ

ДОЛЯ

Ще кілька днів 
доброго травневого 
стояла вона на 
ському кладовищі. Розгуб
лена, невимовна. Лише сер
це билося пристріленим 
птахом і не могло злетіти.

Поруч зеленіли впоряд
ковані вузлуватими руками 
могили її дітей — Олексія 
і Ольги, поруч було багато 
людей, а вона нікого, нічо
го не бачила.

— Бабо Варко, це ж він, 
Коля ваш...

Опускалися очі. На клап
тику газети виднівся порт-

тому 
дня 

сіль-

рет юнака у військовому.
Микола Гаєнко.
Загинув у жовтні 1943-го 

смертю хоробрих.
Про це якраз і писалося 

в «Молодому комунарі» за 
5 травня ц. р. в добірці ма
теріалів, присвячених Тиж
ню пам'яті героїв. Бойовий 
товариш М. Гаєнка І. Удод 
із Запоріжжя в листі до ре
дакції розповів про сміливі 
польоти старшого сержан
та, про його останні хвили
ни життя, про місце похо
вання.

І ось зараз у редакційній

кімнаті мати Миколи. За де
сятки кілометрів прибула 
вона до обласного центру 
з села Скопіївки, Доброве- 
личківського району, аби ді
знатися про сина 
ніше.

А за спиною більше се
ми десятків літ.

І не менше материнсько
го горя.

Молодший 
пройшов всю 
вернувся додому, захворів, 
то й поховала його Варва
ра Семенівна- поруч з донь
кою Ольгою.

деталь-

материнсько-

син, Олексій, 
війну. А по-

Бідна, хороша Опенька.
Прибігла якось дівчина з 

школи:
— Мамо, а нас відпусти

ли на цілий місяць. Вам до
помагати, мамо. Вчитель 
казав, що ти теж, як на лі
нії вогню.

Задумалася тоді Варвара 
Гаєнко: куди їй, малій та
кій. Має права на водіння 
трактора, а

— Та ви 
мамо!

А через тиждень 'трагіч
на смерть обрізала чаїні 
крила коханої доньки.

-- -з водіння 
де ж та сила?

не журіться,

О, будьте ви прокляті 
чорні хмари війни!

Сидить Варвара Семенів- 
на, дякує за допомогу в 
розшуках сина, збирається 
поїхати на його могилку.

Хочеться побачити, де 
впала остання крапля кро. 
ві. Може ж добрі люди по
садили над Миколою кущ 
калини,і вона по весні сум
но звисає над ним білим 
квітом, а восени — черво
ними кетягами материн
ської долі.

В. ЮР’ев.

=2

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).
ді в усіх випадках першоджерелом у пізнанні світу і 
законів суспільного розвитку буде марксистсько-ленін
ська наука.

С. Павлов закликав учених дати комсомолові наукові

суспільства. Доповідач обгрунтував цю тезу фактами.
Сорок процентів працівників, зайнятих у народному 

господарстві, — це молоді люди. На кожну тисячу тока
рів припадає 700 молодих, на тисячу хіміків — 600, мон
тажників — близько 650. У кожній тисячі інженерів і

Воно трагічне для багатьох тисяч молодих американ- 
піп які не мають можливості дістати роооту. Мільйони 
юнаків і дівчат в Латинській Америці, колоніальних і 
відсталих країнах Африки позбавлені можливості вчи- 
тися, живуть в

ПРОБЛЕМИ, які хвилюють комсомол

лабетах голоду і нестатків. Імперіаліс
тична пропагандистськ.і ма
шина калічить душі молодих 
людей, виховує у них культ 
долара, намагається відір
вати молодь від соціальної 
боротьби, тягнучи її у світ 
особистого успіху і низьких 
пристрастей.

розробки питань комуністичного виховання юнацтва.
Учасників конференції вітав віце-президент Академії 

наук СРСР академік М. Д. Мілліонщпков.
гіа обговорення подано 50 доповідей. Першим допові

дачем на пленарному засіданні був секретар ЦК ВЛКСМ 
Юрій Торсуєв.

Одне з чудових явищ соціалістичної діяйсності — зро
стання ролі молодого покоління в будівництві нового

техніків налічується 340 молодих спеціалістів.
Говорячи про права молоді при соціалізмі, 10. Тор

суєв відзначив, що в результаті останніх виборів до міс
цевих Рад і Верховних Рад союзних та автономних рес
публік було обрано майже 400 депутатів віком до 29 ро
ків. Переваги, які створює новий лад для молодих лю
дей, особливо помітні при порівнянні з становищем мо
лоді в капіталістичних країнах.

Буржуазні ідеологи намагаються довести, нібито відо- 

цею своїх класів, тепер «застаріло» і нібито вирішаль-

%СТйВдЛ£>
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обласної виставки образо
творчого та прикладного 
мистецтва, присв я ч е н о ї 
50-річчю Великого Жовтня. 
Отож і захотілося мені 
більш детально зупинитися 
на відділі творів декора
тивно-прикладного мисте
цтва, дбайливо підготовле
ному обласним Будинком 
народної творчості.

Серед робіт декоративно-

ВОГНИСТОГО 
півня

ме ленінське положення про те, що молодь є представни- 

ною ознакою є вікові особливості молоді. Шляхом мані
пуляції хочуть підмінити страшну для буржуа класову 
боротьбу гучно рекламованим так званим конфліктом 
поколінь. Але незважаючи на це, все більше молодих у 
капіталістичних країнах бере участь у боротьбі робітни
чого класу проти експлуатації, воєнних авант зр, націо
нального гноблення. Тепер комуністичні спілки молоді 
працюють більш як у 70 країнах і об’єднують понад 
70 мільйонів чоловік.

Значна частина доповіді була присвячена завданням 
виховання у молодих громадян високої ідейної пере
конаності, класового підходу до явищ життя.

«Суспільні науки і молодь» — такою була тема допо
віді, з якою виступив на конференції директор Інсти
туту філософії АН СРСР академій Ф. В. Константинов. 
Про буржуазну соціологію, яка перекручено трактує 
проблеми сучасної молоді, говорив голова правління 
Радянської соціологічної асоціації, професор Г. В. Оси
пов. Доктор історичних наук професор А. II. Ацаркін 
висвітлив деякі питання історії ВЛКСМ, роль молоді у 
Великій Жовтневій соціалістичній революції.

Всесоюзна конференція «Соціалізм і молодь» трива
тиме п’ять днів.

ською виши вальницею 
О. Жачталай рушник з зоб
раженням танцю. Лаконічна 
художня мова, вміле вико
ристання кольорів, вдале 
поєднання площинних зо
бражень з орнаментом до
зволили автору подолати 
нелегке завдання введення 
в декор жанрового мотиву.

Та, на жаль, є на виставці 
і роботи, яким бракує сві
жих фарб.

Напевне, не варто розпо
відати про те, якої популяр
ності набула українська ке
раміка. Цей відділ на ви
ставці чи не найкращий. 
Високохудожній посуд гар
монійно поєднує 
народних майстрів 
бами сучасності. Культура 
виконання — ось 
значає твори і 
ського митця В. Бєсєдіна. 
Досить глянути на квасник 
у вигляді півня або ж на 
вазу для квітів, щоб пере
конатися в неабиякому та
ланті цього майстра.

Значно менше представ
лено творів різьбярів по 
дереву. Незважаючи на те, 
що в залі експонуються гар
на «Ювілейна тарілка» ро
боти кіровоградського ху
дожника 
дерев’яна скульптура Ма- 
ковського 
та привабливий

майстерністю 
відзначаються 

В. Мі-

посередністю твір І. Гладі- 
ліна (м. Новоархангельськ), 
що відтворює дитячі роки 
Т. Шевченка — все ж відділ 
різання по дереву має бід
ний вигляд.

Великою
виконання
вироби художника 
рошниченка з міста Кірово
града — первістки художніх 
лаків на Кіровоградщині. 
І ще одна приємна но
вина — дитячі іграшки, ви
конані кіровоградкою Л. Ба
течко.

На виставці представлено 
багато робіт. Але це далеко 
не все, на що здібні наші 
митці.

Слід з особливою ретель
ністю ставитись до підбо
ру експонатів, щоб на ви
ставку не мали доступу ма
лохудожні твори. Крім того, 
на виставці дуже мало імен 
молодих авторів, а це не 
може че турбувати, бо ко
му ж як не молодим унаслі- 
дувати традиції майстрів 
старшого покоління. В під
готовці молодих митців, в 
підтримці постійного зв’яз
ку з народними майстрами 
повинні надавати допомогу 
райкоми ЛКСМУ та район
ні відділи культури.

Б. КУМАНСЬКИЙ, 
завідуючий Кіровоград
ською картинною гале
реєю.

(Кор. ТАРС).

Бобровницького,

традиції 
з потре-

(м. Кіровоград) 
своею без-

. що від- 
кремгесіз-

до останніх

УКРАЇНА МОЯ

ДАЙТЕ КАНІКУЛИ!

їр ОСТЮЮЧИ в одному з 
сіл Гайворонського ра

йону, мені вдалося побачи
ти цікаву картину. В одній з 
хат на білосніжній грубі би
ли крилами вогнисті півні. 
Робота була виконана прос
то, однією фарбою. І в той 
же час в ній було щось 
своє, якраз те, що змушує 
звернути на себе увагу. Я 
запитав господарку:

— Бабусина робота?
— Що ви? Малювала 

донька.
І стало приємно з тої від

повіді. То ж неабияка гарна 
справа, що народні тради
ції передаються з поколін
ня в покоління.

Згадався цей випадок, 
коли я переглядав роботи

прикладного мистецтва 
особливе місце належить 
вишивці. З першої хвилини 
перебування на виставці пе
реконуєшся, що на Кірово- 
градщині є чудові майсіри 
цього складного жанру. Од
на з кращих робіт — виши
вана доріжка (автор В. Да- 
нільцева, Гайворонський ра
йон). Приємне враження 
справляють також рушники. 
Останні з давніх-давен при
крашали побут, супровод
жували життя людини від її 
народження 
Днів.

Серед кращих зразків, 
що експонуються на вистав
ці, хочеться назвати гарно 
виконаний новгородків-

колсолоАьська Будова
Про цю будову в «Молодому комунарі» мовилося не 

раз. Але як і раніше, будівельний майданчик заполоне
ний тишею. .Пише недалеко від центральних воріт двоє 
молодиків майструють якісь дерев’яні коробки, а далі, 
в глибині будови, четверо робітників зійшлися па пе
рекур. Я був здивований. Ще недавно тут стояв стенд, 
який обіцяв кіровоградцям, що будівництво дитячої 
спортивної школи завершиться уже в цьому, ювілейно
му році. Але зараз ні цього стенду, ні найменшої віри 
у робітників, що будова може завершитись принаймні 
через два роки.

Бригадир Олексій Куценко пояснює:
— Зараз більше половини робітників працюють зовсім 

на іншій будівельній дільниці. А тут нас лишилося, як 
бачите, не густо...

Будівельники ось уже півтора місяці працюють без 
дільничного майстра. Вчорашній майстер Зінін став ви
конробом і, звичайно, всього охопити фізично не може.

А тим часом робітники зараз гостро відчувають не
стачу техніки і механізмів. До кого тільки не зверта
лися вони по допомогу, але відповідь була однакова: 

■ немає, почекайте, ви не одні у нас. Так відповідали. А 
одного дня, не повідомивши про це будівельників, Кіро
воградське управління механізації направило па буді
вельний майданчик ДСШ потужний кран. Хороше діло!

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
№ 58 (758) 2 стор.

Та без попередньої підготовки робітників до прийман
ня бетону той кран майже ніякої користі не приніс.

Не краще було і наступного дня. На будівництво спор
тивної школи для перевезення бетону прислали лише од
ну автомашину. Кран працював не на повну потуж
ність. Часто простої техніки бувають через якісь дріб
нички: то немає потрібних болтів, то нічим ізолювати 
електричний дріт...

Зараз на будівництві ДСШ необхідний трансформа
тор. Відділ капітального будівництва облвиконкому дав 
наряд на ного одержання, та ось уже три тижні друге 
будівельне управління ніяк не наважиться його забра
ти, мовляв, нехай його забирають ті, хто робитиме мон
таж.

На будівельному майданчику виділене спеціальне міс
це для складання колон індивідуального проекту. Як 
тільки завершаться роботи по нульовому циклу, 
зразу ж можна буде приступати до монтажних робіт.' 
А коли вчасно не завезти колон, значить будівництво 
знову на певний час затримається.

Про стан справ на будівництві свідчить і використан
ня коштів. В першому кварталі будівельникам ДСШ 
булр заплановано виконати робіт на тридцять тисяч 
карбованців, а фактично зроблено лише на дванадцять.

Ми не сумніваємося, що ці невеселі цифри добре 
відомі керуючому трестом «Кіровоградпромбуд» т. Мі
рошниченку і начальнику другого будівельного управ
ління т. Федорову й іншим товаришам, які беруть участь 
у будівництві дитячої спортивної школи, і вони не зби
раються просити: «Дайте будові канікули!..»

Г. ШЕВЧЕНКО, 
позаштатний кореспондент «Молодого комунара».

нову міАп Льєжського телевізійного заводу розробили 
.°Д ЛЬ телевізора другого класу на транзисторах Зараз 

бувоння^^^ ’Р’3”1’ теното телеприймача проходять випро-

70

На знімку: Інженер-конструктор Тетяна Березовсьна біля 
нового телевізора.____________ фото Б. Криштул. КпН|
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ПРОШУ ПОЗДОРОВИТИ
Всі вони народилися в 

му. За плечима кожної — 
педагогічної праці. А в ЦЬому році "п/с^Кононо-

' МП’г3ТІН”К' Г‘ С°киринська, Н. Ф. Ста- 
їїька-, Н. м&^е?ра.7»’тВьСЬК8' Г- Д-СТЗД- 

народження: Країни Рад і свій власний'™™ 
у<п£?вшуу через !

1 КИЗИМА 
завідуючий Ульяновським районним відді
лом народної освітн.

буремному сімнащцято- 
десятки нелегких років

Н. ф. Ста-



Сьогодні механізатори, виборюючи врожай ювілейного року, в полі зустрічають сонце, в полі 
його І проводжають, юму й аудиторією культармійців теж стало попе. Зокрема, в третій трактор
ній бригаді колгоспу «Україна» Кіровоградського району часто можна зустріти бібліотекарку з села 
Чсрняхіски комсомолку Людмилу Журасленко. Вона знайомить механізаторів з новинами в країні І 
за рубежем, приносить нові книги, журнали. Частий тут гість І завідуюча клубом Євгенія Подогрсва.

їх двох я й сфотографував у бригаді. Зліва — Л. Журавленко, справа — Є. Подогрсва.
Ф. ПЛАХТІЙ.

її УДОВИЙ подарунок 
■“•одержали наші чита- 

чі-хлопчики. Це — книга 
Анатолія Маркуші «Муж
чинам до 16 літ».

Анатолій Маркуша — 
автор багатьох творів 
для дітей.

Перед тим, як стати 
професійним письменни
ком, Маркуша був дов
гий час пілотом, працю
вав в редакціях журна
лів і газет. Ось уже біль
ше двадцяти п’яти років 
він літає, їздить, плаває. 
Його маршрути пересік
ли Індійський океан, рід
ну країну від Хабаров
ська до Мурманська, 
пролягли до вершин Кав
казу.

Книги А. Маркуші 
звернені до розуму і 
серця читача, якого ав-

«ВИЙШЛИ В ПОЛЕ
КОСАРІ»
В той день, розсікаючи пружне повіт

ря, з усіх районів і міст Кіровоградщини 
мчали до обласного центру автобуси. 
Вони везли сотні пісень і танців, музич
но-літературних композицій і хореогра
фічних картинок на заключний фести
валь самодіяльного мистецтва школярів.

Як тільки на сцені з’явились юні ама
тори Кіровоградської восьмирічної 
школи № 31, в залі затих шумок і пере
шіптування. До кінця літературно-му
зичної композиції «Кіровоградщина моя 
— любимий рідний край» тисяча гля
дачів не зводила зі сцени очей.

Знову відкривається завіса, і під 
склепіннями залу зашумували величні 
звуки «Пісні про Леніна», яку виконав 
хор Кіровоградської середньої школи 
№ ЗО.

Посуворішали обличчя глядачів. Тан

ком «Штурм Сиваша» нагадали їм олек
сандрійські школярі буремні роки ре
волюції, коли голодні, роззуті бійці 
Червоної Армії гнали ситих буржуїв і 
самі падали під ворожими кулями, але 
не здавались.

Чи не найбільший успіх випав семи
класнику Ганнівської середньої школи 
Петрівського району Володі Пастушку. 
З перших же акордів народна пісня 
«Вийшли в поле косарі» у його вико
нанні заполонила слухачів, і вони, як і 
колись молоді комунари, виходили з 
косами на „ свою комунівську землю... 
Майстерність Володі жюрі оцінило най
вищим балом — 15.

В цей день пісням тісно було в при
міщенні філармонії, вони бурхливими 
потоками виплюскувалися на вулиці і 
площі Кіровограда.

Л. ОДО РОЖА, 
завідуюча кабінетом естетики об
ласного інституту удосконалення 
кваліфікації вчителів.

оситнязький
БУНТ

Шановна редакціє!
Ми, комсомольці 8 «А» кла

су Кіровоградської середньої

школи № 5 в навчанні І ро
боті змагаємось під девізом: 
«Шляхами героїв, шляхами 
батьків ми в комунізм ідемо».

Ми цікавимось Історичним 
минулим нашої Батьківщини, 
нашої • Кіровоградщини. Ви
вчаємо походження назв ву
лиць, майданів, парків рідного 
міста. З газет знаємо про ре

волюційний рух 900-х рокіо на 
Єлисаветградщині.

Але дуже мало знаємо про 
Історичне минуле нашого 
краю давніших часів, на
приклад, дворянського І різно
чинського періодів революцій
ного ру.*(...

Комсомольці класу звертаю
ться з проханням друкувати в 
газеті більше статей про Істо
ричне минуле нашого краю.

За дорученням комсомольців 
класу 8 «А» СШ № 5

Т. КАРМАЗИН, В. ГАВРИЛЬ- 
МЕНКО, Т. ЛІСКУН.
м. Кіровоград.

Від редакції:

Цього листа ми показали нашому активному авторові, викладачеві педінсти
туту П. М. Безтаці. Він відгукнувся на нього.

В нарисі, написаному на основі архівних матеріалів, розповідається про кла
сову боротьбу в селах Єлисаветградщини та в інших населених пунктах на тери
торії нинішньої Кіровоградської області в зв’язку з проведенням селянської ре
форми 1861 року. Гадаємо, що нині, коли в школах йде повторення пройденого 
матеріалу, ця розповідь допоможе поповнити учням знання з історії.

ОЬІИ стояли колом, похнюпив
шись, низько схиливши голови. 
Так стоїть батько над помер
лою дитиною.

Вони стояли, ховаючи глибо
ко-глибоко вбиту свою надію. 
В отому колі, куди дивилися 

всі затьмареним поглядом, лежала во
на -— розбита, зчорніла.

Убив надйо оситнязьких селян пар 
Олександр II. Такий же цар, як і ті, що 
попереду були. Тільки ті грабували і 
уярмляли люд відверто, а цей боягуз 
хотів при тому здирстві ще й посмішку 
скривити. Боятися почав народного 
гніву.

То краще вже було самим здобути со
бі волю, прогнати пана і прикажчиків, 
лягти V битві кістьми, ніж задовольня
тися цією олександрівською «волею».

Отой тихий роздум оситнязьких селян 
обірвав наростаючий тупий гуркіт коліс. 
З-за повороту, хвацько обігнувши роз
логі клени, вискочила чорна бричка. На
бундючений вояка сидів на ній та іце 
якийсь чиновник. Соблаговолілн повер
нути голови у бік селян. Той, що в епо
летах, нагнувся до чиновника сказати 
Щось. Та далі оситняжці нічого не поба
чили: пеленою густої куряви закрилися 
від них панн.

А через кілька годин майор Гессе — 
чиновник для особливих доручень — 
диктував своєму писареві рапорт київ
ському військовому, подільському і во
линському генерал-губернатору про за
ворушення селян села Оситняжки, Чи-

гиринського повіту Київської губернії 
^та сутички їх з військами:

«23 чероня 1861 р.
Прибувши внаслідок розпорядження вашого 

сіятельства від 13 червня в є. Оситняжку, Чиги
ринського повіту, поміщика Катюжанського, куди 
прибули І дві сотні Донського козачого полку, 
я 19-го числа наказав зібрати громаду на площі. 
Село Оситняжка складається з таких частин: Ка
тюжанського — 527 душ, Бунрата — 192 ДУШІ, 
Шанявського — 37 душ, Добровольської — 75 
душ, АбрамовичесоІ — 17 Душ, Зубовських — 49 
душ. Орловського — 13 душ І Моленди — 4 ду
ші селян. Крім цих людей, в с. Оситняжку при-

З ІСТОРІЇ
КІРОЕОГРАДЩИНИ

були (ЧИТАЙ: ПРИГНАНІ] селяни Писарівни 1 
Росоховатки поміщиці Залеаської — 186 душ. 
Жінки всіх вища згаданих поселень були тут же 

на площі, коли я підійшов до громади, та пояс
нив їм, що присланий вашим сіятельстаом...».

Чого ж оте сіятельство прислало в 
знедолену Оситняжку дві сотні донських 
козаків на чолі з бравим майором, для 
якої такої ради зігнав майор місцевих 
бідаків?

ПРО СЕЛЯНСЬКУ волю говорили 
скрізь і довго. Кріпаки плекали на

дію на милість цареву, на розум його. 
Не добрість душі російського владики 
змусила розкріпачити підневільних,' а 
час, народний гнів, Кримська війна, що 
всьому світові показала, наскільки про
гнив кріпосницький лад.

(Продовження на 4-й стор.).

Прочитай, 
юначе

« Мужчинам 
до 16 літ»
тор любить, поважає і до 
якого він ставиться з 
безмірним довір’ям.

В повній мірі ці слова 
стосуються і нового тво
ру А. Маркуші «Мужчи
нам до 16 літ».

Звертаючись до не
спокійного, гучноголосо
го племені, автор пише: 
«Ви несете на своїх пле
чах майбутнє. Все, що 
звершиться в нашому 
великому складному сві
ті завтра і післязавтра, 
і потім, ще пізніше, обо
в’язково буде справою 
ваших рук, вашого та
ланту, вашого натхнен
ня».

Читачів книги чекає 
розмова про справжній 
чоловічий характер, про 
виховання рішучості, 
твердості і волі, про 
дружбу, про взаємовід
носини з дівчатками, про 
поведінку в скрутних 
життєвих ситуаціях.

На ста сторінках цієї 
збірки видрукована
«Книга мудрощів», яка 
написана в різних краї
нах.

Читачів чекає також 
100 порад майстру на 
всі руки, 100 порад на 
різні випадки життя, 100 
спортивних порад.

Л. ОЗАРЧУК.

СЕРЕДА. 17 травня. Перша про
грама. 11,00 — «Співає Луні Ма- 
рінеску». Телефільм. 11.20 —
«П’єр — співробітник міліції».
Художній фільм. (Кіровоград), 
16.50 — Школа спортсмена-почат- 
ківця. (М). 18.00 — Кіровоград- | 
сьчі вісті. 18.15 — «Мистецтво ро- 
сійсшого балету». Телефільм. 
(Кіровоград). 19.20 — Телерекла
ма. (Кіровоград). 19.25 — «П’єр— 
співробітник міліції». Художній 
фільм. (Кіровоград). 21.00 — «На 
трасах юності». (К). 21.45 — 
«Майстри мистецтв». Композитор 
Мураделі. (М). 22.45 — «Фізкуль
тура і спорт». Радянському спор
ту 50 років, (М)г

ЧЕТВЕР, 18 травня. Перша про
грама. 16.50 — Для школярів. Те
левізійне агентство «Піонерія». 
(К). 17.20 — Телеальманах «Краса 
людська». (Львів). 17.50 — Толе- 
вісті. (К). 18.10 — «Світ сьогодні». 
(М). 18.50 — Для юнацтва. «Жур
нал «ЮТ» запрошує до Київсько
го держуніверситету». (К). 19.30— 
«Українські вечорниці». (Львів). 
20.40 — Теленовини. (М). 21.00 — 
«Телевізійний діловий клуб». (Оде
са). 21.30 — «Серце матері». Те
лефільм. (Кіровоград).

П’ЯТНИЦЯ, 19 травня. Перша 
програма. 11.00 — «Піонері? — 45 
літ». (М). 12.00 — «Ранок щасли
вого дня». Телефільм. (Кірово
град). 12.20 — «Музиканти одного 
полку». Художній фільм. (Кірово
град). 17,00 — Програма УТ, при
свячена Дню Донеччини. (К). 
18.00 — Телеаісті. (К). 18.20 — 
Продовження програми, присвя
ченої Дню Донеччини. (К). 19.00— 
І. Микитенко — «Дівчата нашої 
країни». Прем'єра телеспектаклю. 
(К). 20.30 — Естафета новин.
(М). 21.30 — «Телевізійний «Про
жектор». 21.45 — «Зірки в лісі», ■ 
Телефільм, (Кіровоград), 22.10 — 
«Горизонт». (Ленінград). 23.10 — 
«Пісна молодості». (Румунія).

Є орден 
імені Егорова

(Продовження. Початок в газетах за 9, 12
і 14 травня).

5. «ПРИГОСТИ, КОМАНДИРЕ, МАХРОЮ!..»
Літак байдужий до того, що під крилом його 

пропливає не вільна російська земля, а поневоле
ні, зчорнілі од спраги і мук осиротілі села. «Гув- 
гув-гув» — чути його спокійне, розмірене. Скільки 
пролетіли, а внизу навіть не блиснула якась хоч 
поганенька зенітна батарея.

— Де ж ви, пани володарі російського неба?— 
кидає уїдливе підривник Дмитро — сусід Єгорова.

1 тут Олексій відкрив для себе, що думки всіх, 
хто ось скоро покине літак і шугне в темну нічну 
прірву, на одній хвилі — радісній і тривожній, ча
сом такій, що під ложечкою залоскоче, а то — 
спокійній, упевненій.

Слова Дмитра прозвучали викликом. І цей вик
лик не довго чекав відповіді. Через якусь хвили
ну по тому літак хитнуло, і Олексій відчув, що во-

Мслодий, високий. Таким побачили вперше 
заступника командира з’єднання по диверсій
ній роботі партизани Федорова. Двадцять 
дев’ять було тоді старшому лейтенантові 
О. Єгоропу.

Фото 1943 р.

ни знижуються. Запримітив у вікні червону пере
ривчасту стрілу. Це фашистський «мессер» хотів 
пригостити машину вогнем. Але наш пілот своє
часно притис її ближче до землі, і стерв’ятник, 
нічого не вдіявши, кинув переслідування.

Проте літак вже не піднімався. І треба було 
розуміти пілота. В машині — сотні кілограмів ви
бухівки. Все Це може зірватися від попадання 
однієї поганої трасуючої кулі. А там, в партизан
ському краю, як голодний окрайця хліба, чекають 
вибухівку месники. У болотах, у мокрих землян
ках, в холоді, голоді, одірвані од рідного дому, 
готові іти нз смерть, вони живуть єдиним — до
шкульніше скубонути чужинця, побільшого «гос
тинця» під самого носа піднести загарбнику.

І Олексій розуміє це. Він охопив рукою паку
нок, неначе то був подарунок для коханої. Він по
винен прийти до партизанів з вантажем. Без нього 
їм — не потрібний.

__ Приготуватися до висадки! — пролунала 
команда.

Якось дрібно і лунко зайшлося серце. Та Олек
сій не встиг його заспокоїти. Тільки став напроти 
дверей — знайомий поштовх пілота — і він впав 
на м’яку повітряну подушку.

Літак' ішов, мабуть, цуже низько над землею, 
бо через мить Олексій вже зустрівся з болотом. 
Підтягнув парашут. Вибрався на якийсь чагарник. 
Прислухався. Десь недалеко від нього мав упасти 
Павло. Хвилина, дві, три. Нічого не чути. Тільки 
шерхіт лісовий.

А Павло ні за кілометр від Олексія не впав, ні 
за два, ні за три. Вже пізніше Єгорову стали відо
мі подробиці випадку, який стався. Павло мав 
стрибати другим. Вже напроти дверей, як кидав 
літак, від хвилювання передчасно їзірвав кільце. 
Парашут вивалився у літак. Пілот, що стояв поряд, 
встиг схопити Павла. Підривникові довелося по
вернутись у Москву.

Зате благополучно приземлився іншого разу 
сміливий хлопчина Павлушка Строганов — моло- 

(Продовження на 4-й стор.).

«МОЛОДИ Й комунар»
№ 58 (758) з стор.



Є орден 
імені Егорова

(Продовження. Поч. на 3-й стор.). 
дмй столяр з Пензи, боєць з особистої охорони 
«всесоюзного старости» М. І. Калініна. І не дарма 
приземлився. Велика поміч була від нього парти
занам...

Кілька годин серед боліт 1 заростей Олексій 
шукав вогника. І он він блискотить. Але чи той? 
З літака Єгоров бачив партизанські вогнища. Тро
хи попереду і праворуч. А приземлився на боло
ті — темінь темінню. Хоч око виколи. Якщо його 
не знесло вітерцем, то треба брати вправо і тро
хи назад — на північний схід. А якщо знесло?..

Десь ліворуч загавкали собаки. Певно, село. 
Обминув. Поспішав. Минуло вже Дві години, як 
він залишив літак. Скоро схід займеться... Його 
не кидало почуття, яким жив ще в літаку. Хай 
потім, як поживе з партизанами, хай потім підір
веться на власній міні, потрапить з хлоцями у фа
шистську засаду... Тільки не зараз. Коли ще нічого 
не зроблено, коли його допитуватимуть, а він сам 
не знатиме, де партизани.

І ось затріпотіло далеке вогнище. Попрямував 
на нього. Уже зовсім близько. Вже Олексій запри
мітив стрічку червону в одного, що схилився над 
самим вогнищем, і пішов сміливіше.

— Стій, — зупинив старшого лейтенанта гучний 
спокійний голос. Він звучав наказом.

З передранкової імли виросли дві постаті.
— Свої, — кинув Єгоров і не пізнав свого го

лосу. Якийсь хриплий, стишений.
— Розберемось, — почулося від крислатого 

дерева.
Старший лейтенант назвав пароль.
— Іди, — не то наказувала, не то давала дозвіл 

одна з постатей...
Оточили його біля вогнища партизани. Он які 

вони! Он фуфайка, он кожушок, а той у куцій ні
мецькій шинелі. Жилет, тілогрійка. Німецький ав
томат донизу дулом. Кубанка з червоною стріч
кою. Картуз з довжелезним козирком, пілотка— 
невідомо якого зразка, невідомо чиєї армії.

От і все, Олексо. Ти між партизанів. Будеш з 
ними тепер ділити гіркоту невдач і біль втрати, 
радість перемоги і тихий смуток за рідними. Ді

литимеш сухар і коробку патронів, міситимеш 
після осінніх дощів рідку волинську багнюку...

Мети досягнуто. Можна й козячу ніжку скру
тити.

— А, махорочка! — зі щирою заздрістю мовив 
молодий хлопчина, що стояв поруч.

— Махорочка — рідна матінка! — почувся гус
тий басок. —

— Самий що не є самосадик, — крекчучи, під
водиться фуфайка.

Пішла махорка по руках. Олексій одразу прой
нявся почуттям поваги до цих людей. Пізніше він 
дізнається, що майже кожному з них фашист по
ранив серце. Та так, що рана незагойна. Він уз
нає, що на очах у того, що в куцій німецькій ши
нелі, гітлерівці розстріляли батька. А той, що у 
фуфайці, бачив, як живцем закопали в землю де
сяток його земляків... Це були зранені, але мужні 
люди. Люди з чистою совістю...

Він приліг дрімнути: вибився з сил. Але не спа
лось. Так, тільки очі закрив. Розплющить — по
ходжає біля землянки з автоматом партизан. Не 
кидає його.

Ще раніше йому сказали:
— Чули, що має хтось прибути. Може, ти і є та 

людина. А поки що, будь добрий, відпочинь. При
йде час — все виясниться...

І стережуть. Очей не зводять. «Добре. Пре
красно. Чудесно. Молодці» — оці та ще схожі 
на них слова вертілися в думці старшого лейте
нанта.

— Назавжди запам’яталась мені зустріч у штабі 
з’єднання з його командиром О. Ф. Федоро- 
вим, — згадує О. С. Єгоров. — Зібралося тоді 
якраз усе начальство. Комісар Дружинін, началь
ник штабу Рваное, командири окремих загонів. 
Зміряли мене поглядом. Як свекруха невістку. 
Особливо Федоров. Не криючись, оглядав. І 
здалося мені тоді, що була в нього думка: 
«Щупленький ти, хлопчино. Ти знаєш підривників?»

ЧДалі буде).

АШД АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря—45-35, відділів — 45-36.
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РЕЧОВА ЛОТЕРЕЯ 
«Республіканський 
фестиваль»
вартістю 

копійок.

ЦК ЛКСМ України 
прийняв постанову 
провести в 1967 році 
речову лот е р е ю 
«Республіканс ь к н іі 
фестиваль» на суму 
6600 тисяч карбо
ванців з номінальною 
лотерейного білета в 50

Зазначено, що розповсюдження 
лотерейних білетів проводиться че
рез комсомольські організації на 
основі цілковитої добровільності.

Термін розповсюдження — з 
І липня по 17 грудня 1967 року.

Умови 
речової лотереї

Загальну суму речової лотереї 
визначено в 6 мільйонів 600 тисяч 
карбованців; сума виграшів ста
новить 3 мільйони 300 тисяч кар
бованців.

Лотерейні білети випускаються 
44 окремими розрядами по 150 ти
сяч карбованців. Кожний розряд 
складається з 300 тисяч білетів з 
номера 000001 по номер 300000.

Тираж виграшів по лотереї від
будеться в грудні- 1967 року в Ки
єві. В ньому буде розіграно 16 500

речових виграшів. Серед них: 44 
автомашини «Волга», 88 автома
шин «Москвич-408», 264 автома
шини «Запорожець», 1244 мото
цикли «К-750», «Восход», моторо
лерів «Вятка», мопедів «Рига-3». 
Крім того, власники лотерейних 
білетів матимуть змогу виграти пі
аніно, холодильники «Днепр», пу
тівки в туристський табір ЦК 
ЛКСМУ «Юність» (м. Алушта), 
костюми та багато інших цінних 
речей.

Власник лотерейного білета, на 
який випав речовий виграш, може, 
за власним бажанням, одержати 
вартість речового виграшу готів
кою.

Лотерейні білети, які виграли, 
можна пред’явити для оплати до 
1 липня 1968 року. Після цього 
строку вони втрачають силу і до 
оплати не приймаються.

(Продовження. Поч. на 3-й стор.).
Та реформа 1861 року не принесла і 

не могла принести трудящому люду жа
даного.

Перегортаємо сімнадцятий том тво
рів В. І. Леніна, знаходимо виразні 
рядки з його статті «П’ятдесятиріччя 
падіння кріпосницького права»: «І ці 
«визволителі» так повели справу, що се-оситнязький
БУНТ
ляни вийшли «на волю» обідрані, як 
жебраки, вийшли з рабства у поміщиків 
у кабалу до тих самих поміщиків та їх 
ставлеників».

В нашому степовому краї, в колиш
ньому Єлисаветградському повіті оті ка- 
тіожанські та зубовські при проведенні 
реформи відрізали у селян 57 783 деся
тини землі. А це немало — більш як тре
тя частина всього дореформного селян
ського землекористування. Особливим 
був їх апетит на родючі землі. В селі 
Мар’янівці, Олександрійського повіту, 
поміщик Жуковський відрізав у селян 
більше 76 відсотків землі, якою вони 
користувалися до реформи.

А для тисяч кріпаків повіту та «воля» 
була зовсім голою. 11 070 сім’ям під різ
ним приводом поміщики зовсім не дали 
земельних наділів. А що ж то за воля 
без землі? Голодна воля.

На одну душу чоловічого населення 
(колишніх кріпаків) у Єлисаветград
ському повіті в середньому припадало 
після реформи по 3,1 десятини землі. До 
того ж — найгіршої. Щоб тримати се
лян у покорі, загнати у вічну кабалу, 
багаті землевласники позбавили їх права 
користуватися лісом, вигоном, пасо
виськом, водопоєм, заборонили рибали
ти, полювати, збирати очерет.

Цікава з цього приводу викупна умо
ва між селянами Косогорівки і поміщи
ці А. П. Косогорової. В тих умовах за
писано, що на рибальство в ставку, до 
берега якого йшли селянські городи, і 
після реформи право мала тільки помі-

Довіра.
м. Кіровоград. Фото О. ПЕТРОВА.

іциця. Вона ж володіла вербами, лозами 
н очеретом, що росли біля ставка і річ
ки, хоч береги входили до селянських на
ділів.

Подібні умови змушені були підписати 
селяни Богданівни "(нині Добровеличків- 
ський район), Мануйлівки, Павлівни 
(Маловисківськин), Сухолітовки, Мнро- 
нівки (Новомнргородський). Прямо-таки 

з глузуванням викладено 
«право» користування 
ставком у статутній гра
моті села Фурманівки. В 
одному її параграфі ска
зано:

«Ставок села Фурманівки віддасться у виключне 
користування селянам, тому підтримка греблі — 
їх обов’язок». А нижче такс зауваження: «Рибали
ти п степку селянам не дозволяється».

Особливим здирством похвалитися 
могли між «своїми» поміщики Ісаєв і 
Щорбин — в селах Веселівці і Арсенів- 
ці (нині Новомиргородського району), 
Тарковська — в селі Миколаївці (Кіро
воградський район), брати Адабаші в 
селах Єлизавстївці і А\ишерошевому 
(Новоукраїнський район) та ще багато 
повітового панства.

Схожа була реформа на таку карти
ну: простягає господар шматок хліба 
своїй собаці. Та підстрибує, хоче діста
ти, схопити з рук, але шматок піднімає
ться вище...

Хочете землі, обірвані гречкосії? Бе
ріть!.. Та брати не кожен хоче. В селі 
Путівці, Олександрійського повіту, від 
наділів земельних відмовилися двадцять 
селян. Чому? Не було за що викупити. 
За земельні наділи на селян накладали
ся величезні платежі. Коли тодішня ціна 
однієї десятини в Єлисаветградському 
повіті становила 14,6 карбованця, то за 
десятину наділеної селянин мав платити 
29,2 карбованця...

Залишалося тільки потилицю чухати.
В Любомирці, Помічній, Глиняній та 

деяких інших селах повіту викупні пла
тежі перевищували вартість землі більш 
як у три рази. Вони робили селян борж
никами на кілька десятиліть. Боржника
ми ставали ще ненароджені діти...

А оподаткування селянської землі? За 
десятину в Єлисаветградському повіті 
поміщик платив 39 копійок, а з селянина 
дерли 1 кгрбованець 78 копійок — в чо
тири з половиною рази більше.

ТРИ М’ЯЧІ
ЮНАКІВ
Тривас чемпіонат країни з Фут

боле серед команд шкіл підго
товки молодих футболістів при 
колективах майстрів класу «/<» І 
«Б». У попередніх трьох турах кі
ровоградські юнаки перемогли 
новокахооську «Енергію» (2:1), з 
рахунком 1:4 програли дніпропет
ровському «Промстею» І завдали 
поразки олександрійському «Шах
тарю» (2:1).

Гра четвертого туру відбулася с 
Знам’янці. «Зірка» приймала хар
ківських торледівців.

Зустріч закінчилася переконли
вою перемогою наших земляків з 
рахунком 3:0. Всі м’ячі були за
биті о другому таймі. їх автори 
О. Пальчсвський (два) та В. Гута- 
ковський.

ЛЕГКОАТЛЕТИ —
В АУТСАЙДЕРАХ

У Львові проходили змагання 
школярів з легкої атлетики у за
лік XXII республіканської спарта
кіади. Гірше інших була підготов
лена команда КІровоградщики. 
Вона зайняла останнє, 26-е місце.

ЧЕМПІОНИ
ІНСТИТУТУ
Баскетболісти Кіровоградського 

філіалу Харківського політехніч
ного Інституту взяли участь у 
розиграшу першості цього на
вчального закладу, що проходив 
у Харкові. Серед 13 команд фа- 
культстів кіровоградці — І жіно
ча, й чоловіча команди — вияви
лися найсильнішими.

Наші баскетболісти провели та
кож матчову зустріч з спортсме
нами факультету фізичного вихо
вання Харківського педагогічного 
Інституту. Чоловіки не змогли 
протистояти натискові господарів 
майданчику І програли 149:61). А 
жінки знову добилися успіху. Во
ни випередили своїх суперниць 
на 22 очка.

(Закінчення буде).

І

У КИЄВІ—ПЕРЕМОГА
Тренери «Зірки» запропонували 

своїм підопічним побудувати гру 
в київськими армійцями в розра
хунку на швидкі контратаки. Хід 
зустрічі показав, що таке рішення 
було цілком слушним. Кияни вели 
наступ кількома ешелонами, 1 їх 
захисники під час швидких контр
атак гостей не встигали поверта
тися на свої місця, створюючи 
цим самим оперативний простір 
для иапедаючих кіровоградців.

Початок гри був деіцо несподі
ваним, в усякому разі для армій
ців та їх прихильників. Ступак І 
Дровецький розіграли нескладну 
комбінацію І вивели на ударну 
позицію Квасоаа. Лівий крайній 
«Зірки» метрі» з двадцяти п’яти 
сильним І точним ударом пробив 
у «дев’ятку». Гурбич І не поворух
нувся. Йшла перша хвилина »У*

«МОЛОДОЙ КОММУНАР»

орган Кировоградского

обкома ЛКСМУ,

стрічі, і хоча більше топів У 
цьому маїчі не було, кіровоградці 
не раз мали змогу збільшити ра
хунок. Уже на третій хвилині Дро
вецький у вигідній ситуації не по
трапив по м’ячу, а через кілька 
хвилин сам на сам з воротарем 
залишився Ступак. Удар його 
пройшов над перекладиною.

Майже протягом усього матчу 
футболісти «Зірки» тримали у на
пруженні захист І голкіпера ар
мійців. Дивна річ, кияни володіли 
м’ячем навіть більше часу, ніж 
кіровоградці, але нічого не змог
ли зробити з їх захистом. Воро
тар Бурсаков теж грав дуже вдало.

Докладніше хочеться розповісти 
про один епізод, що трапився ><а 
двадцять восьмій хвилині першо
го тайму. У бік «Зірки» було при
значено вільний удар. Суддя вста
новив м’яч десь поблизу ОДИНВД- 
цятиметрової позначки. Армійці 
довго «чаклували» над ним. На
решті, Баженов (Ns 10) тихенько 
відпасував м’яч Богодслооу (Ns 9). 
Удар останнього був невідпорним. 
Як цей м’яч, пробитий з дванадця
ти метрів, вдалося Бурсакову па
рирувати, важко зрозуміти.

У перерві в роздягальню до кі
ровоградців завітав Валерій Пар- 
куян. Він похвалив своїх земляків,

порадив, як грати далі. Кірово
граді спитали Валерія, чому він 
не виступав в чемпіонаті країни. 
Той пояснив, що його було трав
мовано в останній контрольній зу
стрічі на півдні. Зараз він почу
вав себе добре І скоро з’явиться 
на полі.

Треба відзначити, що центро
форвард Ступвк весь час виходив 
переможцем у поединках Із за
хисниками киян. Скільки він не 
використав слушних нагод, важко 
підрахувати. На 80-й хвилині зда
валося, що ГОЛ буде неминучим. 
Корольов обіграв Гурбича, який 
необачно залишив ворота, І оіддав 
м’яч Ступаку. Останній з п’яти 
метрів послав його вище воріт.

Глядачам сподобалася гра гос
тей, І вони з оплесками проводжа
ли їх з поля.

«Зірка» виступала в такому 
складі: Бурсаков, Зайцев, Кольцов, 
Горожаикін, Кравченко, Галоян. 
Сучков, Дровецький, Ступак, Ко
рольов, Квасов (його на 69-й хви
лині замінив Товт).

Після цІ«Т перемоги «Зірка» пе
ремістилася в турнірній таблиці 
з 9-го на 6-е місце.

Г. ГЕРОВИЧ, 
працівник редакції «Спортив
ної газети».

ІТелефоном).

Друкарня їм. Г, М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

В онуфріївських 
спортсменів
В Онуфріїїці відбулися змаган

ня з велосипедного спорту серед 
гонщиків товариства «Колгоспник». 
У напруженій боротьбі найкращих 
результатів домоглися велосипе
дисти колгоспу Імені XX з’їзду 
КПРС. їм І присуджено перше міс
це. в особистому заліку перемо
гу здобули Микола Лищенко та 
Володимир Шевченко.

Цими днями прихильники Фут
боле мали нагоду подивитися на 
онуфріїоському стадіоні цікаві 
матчі: розігрупввся фінал на ку
бок району серед середніх та 
восьмирічних шкіл. Перше місце 
серед старших завоювали хлопці 
Онуфріївської середньої школи, 
серед восьмирічних чемпіонами 
стали футболісти Павлиської шко
ли.

Т. ЗІНЧЕНКО.
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