
.Молодого комуніста Михайла Дубинського і» 
колгоспі «Україна» Кіровоградського району на
зивають артільним умільцем. Слюсар, іазозвар- 
ник, тракторист — такими сільськими професіями 
оволодів він. Л оце правління призначило його 
завідуючим колгоспною майстернею.

Михайло Дубинський ще й раціоналізатор. 
Зроблений ним пристрій для виготовлення карка
сів під поліетиленову плівку для овочів набаїато 
дешевший і ефективніший, ніж був до цього.

На фото: М. ДУБИНСЬКИЙ.
Фото Ф. ПЛАХТ1Я.
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СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
13 грудня в Москві закін

чила свою роботу сесія 
Верховної Ради СРСР.

На заключному спільному 
засіданні Ради Союзу і Ра
ди Національностей депута
ти обговорювали третє пи
тання порядку денного се
сії, заслухали заключні сло
ва доповідачів з другого 
питання і затвердили на
родногосподарський план і 
Державний бюджет на 1969 
рік.

З доповіддю про проект 
Основ земельного законо
давства Союзу РСР і союз
них республік виступив го
лова Комісії по сільському 
господарству Ради Союзу 
депутат Ф. О. Сурганов.

У доповіді підкреслюва
лося, що непорушною ос
новою радянського земель
ного законодавства є ленін
ський Декрет про землю — 
про державну власність на 
землю. Але ряд положень 
нашого земельного законо
давства застарів.

На XXIII з’їзді партії, на 
Пленумах ЦК КПРС не раз 

вказувалось на необхідність 
впорядкування використан
ня землі, більш правильно
го розв’язання питань при 
відведенні земель для не- 
сільськогосподарських по
треб, встановлення відпові
дальності за порушення 
умов і порядку землеко
ристування. Саме цим зу
мовлена необхідність прий
няття нового земельного 
закону.

В поданому проекті Ос
нов встановлюються лише 
загальні принципіальні по
ложення земельного зако
нодавства, обов’язкові для 
всіх союзних республік. У 
земельних кодексах рес
публік міститиметься систе
ма правових норм, що грун
туватиметься на основах 
земельного законодавства, 
а також буде враховано 
специфічні умови кожної 
союзної республіки

Проект Основ був опублі
кований у пресі для обгово
рення громадськістю, вик
ликав широкий відгук.

Викладаючи суть законо

проекту, доповідач підкрес
лив, що землекористувачі 
наділяються тепер не тіль
ки великими правами, а й 
набувають ряд важливих 
обов’язків. Землекористу
вачі ■ зобов’язані, зокрема, 
впроваджувати найбільш 
ефективні системи земле
робства, здійснювати еко
номічно вигідне поєднання 
галузей господарства, вво
дити і освоювати сівозміни, 
залучати до сільськогоспо
дарського виробництва не- 
використовувані землі, роз
вивати зрошення, осушен
ня, поліпшувати луки і па
совища та проводити інші 
заходи по підвищенню ро
дючості грунтів і інтенсив
ному використанню земель.

Проект встановлює ряд 
економічних заходів, які 
спонукуватимуть промисло
ві підприємства, будівельні 
організації бережливіше 
ставитися до землі при її 
вилученні для різних народ
ногосподарських потреб, не 
зв язаних з сільським гос
подарством.

Для здійснення багатьох 
економічних і організацій
них заходів, зв'язаних з ви
користанням землі в на
родному господарстві, ве
лике значення матиме зе
мельний кадастр, запровад
ження якого передбачаєть
ся проектом Осноі.

У проекті Основ перед
бачається, що особи, винні 
в порушенні земельного 
законодавства, несуть мате
ріальну, адміністративну, $ 
також кримінальну відпові
дальність.

Депутати, які виступили в 
дебатах по доповіді тов. 
Сурганова, одностайно під
тримали законопроект, під
креслюючи, що кожний йо
го рядок пройнятий піклу
ванням про бережливе і 
розумне ставлення до зем
лі — найбільшого націо
нального багатства країни.& $ $

Верховна Рада СРСР од- 
ностаино затвердила народ
ногосподарський план, Дер
жавний бюджет і Основи 
земельного законодавству 
Союзу РСР і союзних рес
публік. Затверджено Укази 
Президії Верховної Ради 
СРСР.

(ТАРС).

Філософський 
камінь?

ПЕРШІ КРОКИ КОМІТЕТУ

Я знову перебираю в пам’яті деталі, 
окремі епізоди минулих зборів, прига
дую виступи комсомольців, їх пропози
ції. Не хочуть вони миритися з буденніс
тю й безкрилістю. їм подавай справи 
цікаві, організовуй диспути бойові та 
ще й на актуальні теми, готуй збори так, 
щоб вони брали за живе кожного.

Як довести, що товариші не помилилися в 
довір’ї? Де він, той чарівний «філософський 
камінь»?

На звітно-виборних мене обрали секретарем 
комсомольської організації інструментального 
цеху. 1 постало питання: чи зможе наш 
новообраний комітет працювати краще?

Ніби вгадуючи мої думки, підійшов до 
мене парторг Віктор Григорович Зу- 
барєв:

К — Ось що скажу тобі, Володимире. 

Вирішиш це тоді, коли об’єднаєш навколо 
комітету бойовий актив, коли знайдеш 
головне в роботі. А розміняєшся на дріб
ниці — не думай ьро успіх

Розподілили обов’язки. Толя Нечай відпові
дає за виробничий сектор. Тож і не дивно, 
що часто після зміни він довго засиджується 
в цеху, щоб підвести підсумки, продивитись 
заробітну плату комсомольців. Ще недавно 
такі підсумки підводилися раз на місяць, а 
Толя запропонував робити це частіше, щоб 
бути в курсі всіх справ. До речі, е в нас ком
сомольсько-молодіжна бригада, яку очолює 
Павло Дорошенко. В змаганні до 50-річчя 
ВЛКСМ вони вийшли переможцями. Тепер 
кинули клич продовжувати змагання до 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна.

Ліля Скорик відповідає за сектор під
літків. Можна помітити, як часто підхо
дить до неї Вовка Мазуренко чи Женя 
Шитря, щоб запитати, порадитися. Дів
чина готує їх до вступу в комсомол. Ко
лись Вовка пожартував:

— Треба ввести звання «хлопчачий 
комісар» — спеціально для Лілі...

Люба Мацак та Надя Недобитюк взя
лися за культурно-масову роботу. Валя 
Кучеренко — начальник штабу «КП».

І скрізь, на кожній ділянці роботи від
чуваєш комсомольське горіння, ПІДІІЄ- 

еения, ззаємодопомогу, бо кожний — 
боєць

Слава Маслигон приїхав працювати на наш 
завод зі Львова. Сталось так. що бабуся, в 
якої він жив на квартирі, виїздила часто, а 
хлопець лишався на вулиці. Тоді підійшов він 
до групкомсорга Раї Доценко, розповів. Комі
тет комсомолу звернувся до начальника цеху 
Сергія Григоровича Новикова. Поселили хлоп
ця в гуртожиток.

Нема такого, щоб за якусь справу я 
брався сам. Мої помічники — актив. Хоч 
не обійтись тут без допомоги старших, 
без заводського комітету комсомолу, 
партійної організації. Частими гостями 
бувають у нас секретар комсомольського 
комітету заводу Петро Коверга та ного 
заступник Віктор Голубицькин.

Як провести збори, щоб воші були 
змістовними, як організувати людей — 
резїопці завжди порадять. А’ оце хочем.о 
зробити куточок комсомольського секре
таря. Все починаємо по-новому.

Серед комсомольців нашого цеху роз
горнулась боротьба за ленінську годину. 
Де значить, кожен юнак чи дівчина за 
сім робочих годин виконує норму, а про
дукцію однієї години — в дарунок ле
нінському ювілею.

Як з окремих струмочків починає свій шля>? 
ріка, так з конкретних справ кожного члени 
ВЛКСМ постає цільна картина комсомолі»* 
ських звершень. Знову й знову «прокручую» в 
уяві хід зборів. Переконуюся -• починати ро
боту слід з цікавого, захоплюючого. Добрий 
початок — половина діла.

В. СПРИВЧАН, 
секретар комсомольської організа
ції інструментального цеху.

м. Кірзвогра і, 
завод «Червона зірка».

НА КАЛЕНДАРІ — 69-й
Молодіжна бригада комуніста Володимира 

Оіюроднього першою на шахті стала на ленінську 
трудову вахту. Гірники вже виконали річний план. 
Підхопивши почин донецьких шахтарів, вони до
вели продуктивність очисного механізованого 
комплексу «Тула» до 15 900 тонн, вугілля на мі
сяць при плані 12 300 тонн.

В. КОЛЕСНИКОВ.
Олександрія, 
шахта 3-біс.

ЧИЯ КРАЩА?
У Кіровоградській школі підготовки керівники 

художньої самодіяльності відбувся одноденний 
семінар групкомсоргів і членів редколегій стінних 
газет.

Присутні обговорили питання про підготовку до 
100-річчя від дня народження В. І. Леніна, про те, 
як цікаво і змістовно провести комсомольські 
збори.

На семінарі було підведено підсумки огляду 
стінних газет комсомольських груп. Перше місце 
присуджено стіннівці групи підготовки керівників 
духових оркестрів «Оркестрант» та стіннівці гру
пи підготовки, хормейстерів, балетмейстерів «Ме
лодія», стіннівка групи хореографів «Дружба» 
здобула друге місце.

В обкомі КП України, облвиконкомі та облпрофраді

та обласний Ленінський стенд пошани
Ленінська книга трудової доблесті

В. АНДРЕЕВ.
НОВА АДРЕСА ЯЛИНКИ
Новий рік із задоволенням 

«Дружба». Адже перед ним 
двері новий двоповерховий Будинок культури.

В ньому вистачить місця і для зеленої красуні 
ялинки, і для запальних танців, які продемонстру
ють перед своїми односельцями молоді аматори.

В. ВАСИЛЬЄВ.

завітає у колгосп 
гостинно розкриє

Вільшанськнй район.

,До 100 - річчя
«ІД дми народження
в і. Леніна

Виконуючи постанову пленуму 
обкому КП України «Про завдан
ня обласної партійної організації 
по виконанню Постанови ЦК КПРС 
«Про підготовку до 100-річчя з дня 
народження Володимира Ілліча 
Леніна», бюро обласного комітету 
партії, виконком обласної Ради 
депутатів трудящих та обласна 
рада професійних спілок для від
значення переможців соціалістич
ного змагання на честь 100-річчя 
з дня народження В. І. Леніна ви
рішили заснувати обласну Ленін
ську книгу трудової доблесті та 
обласний Ленінський стенд по
шани.

Затвердженим положенням пе
редбачено, що до обласної Ленін
ської книги трудової доблесті рі
шенням обкому КП України, обл-

виконкому і облпрофради за по
данням міськкомів, райкомів пар
тії та міськрайвиконкомів занося
ться двічі — 21 квітня 1969 і 
21 квітня 1970 років — міста, ра
йони, колективи і окремі трудящі, 
які будуть відзначені орденами 
Радянського Союзу і почесними 
званнями республіки, переможці 
соціалістичного змагання на честь 
100-річчя з дня народження В. І. 
Леніна.

Високої честі бути занесеними 
до Книги удостоююгься ті пере
можці соціалістичного змагання — 
місто, район, завод, фабрика, кол
госп, радгосп, цех, дільниця, 
бригада, ферма і окремі трудящі, 
які доб'ються найвищих в області 
показників по виконанню плану 
випуску (виробництва) продукції, 
підвищення продуктивності праці 
і зниження собівартості промис
лової та сільськогосподарської 
продукції.

Постанови про занесення до 
Ленінської книги трудової доб-

лесті публікуватимуться е облас
них газетах «Кіровоградська прав
да» і «Молодий комунар», а та
кож в районних і міськрайонних 
газетах. Занесеним до Книги ви
даються посвідчення встанозлено- 
го зразка.

Ленінська книга зберігатиметься 
у виконкомі обласної Ради депу
татів трудящих і після відзначення 
100-річчя з дня народження В. І. 
Леніна буде здана на вічне збері
гання в обласний державний 
архів

До першого березня 1970 року 
в центрі Кіровограда буде вста
новлено монументальну споруду 
— обласний Ленінський стенд по
шани, який стане пам ятником тру
дової доблесті Кіровоградщини.

На Ленінському стенді пошани 
за рішенням обкому КП України, 
облвиконкому, облпрофради бу
дуть викарбувані назви кращих 
міст, районів і колективів, занесе
них в 1969—1970 роках до Ленін
ської книги трудової доблесті.
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І ДІВЧАТ
З усіх районів області з’їхалися во

ни в Бобринецьке училище механіза
ції сільського юсподарства. їх поки 
що сто, сто дівчат, які вирішили ста
ти трактористками. «Поки що», бо їх 
колектив має найближчими днями 
ще поповнитися.

В обкомі ЛКСМУ якраз і йшла мо
ва про хід виконання постанови бю
ро обкому комсомолу «Про направ
лення дівчат на навчання в училище 
механізації». Бюро визнало недостат
ньою роботу ряду райкомів і міськко
мів комсомолу по набору дівчат в 
училище механізації. Як відзначало
ся, саме в тих районах, звідки на 
навчання направлено мало дівчат, 
слабо проводиться роз’яснювальна 
робота, не залучається до неї актив. 
Це стосується Олександрі вського, 
Новгородківського, Гайворонського,

Молодий комунар

Фото Г. Удовиченка.

Лаперуза

попе« 
кому-

Схід, 
став

17 грудня 1068 року

ПРОФЕСІЯ

МОЯ

Майже

Т. МАЖАР, 
начальник відділу елеваторно-склад
ського господарства обласного управлін

ня хлібопродуктів і комбікормової про
мисловості.

Ніколи не зраджу“

Ж Иі-

Олександрійського, Кіровоградського, 
Кремі есівського, Голованівського ра
йонів. З Голованівського району, на
приклад, направлено на навчання 
всього троє дівчат, з Кіровоградсько
го — двоє, з Кремгесівського — жод
ної. Формально до набору підійшли 
в Олександрівсько.му райкомі комсо
молу. Троє з дівчат, які приїхали в 
Бобринець за направленням райкому, 
не виявили бажання навчатися й по
вернулися додому.

Бюро звернуло на це увагу назва
них райкомів комсомолу.

Відзначено добру організаторську 
роботу Компаніївського, Бобринець- 
кого, Долинського, Вільшанського, 
Новоукраїнського, Добровели ч к 1 в- - 
ського райкомів комсомолу по набору 
дівчат до Бобринецького училища 
механізації сільського господарства.

ІНДУСТРІЯ 
ДОСТАТКУ

«В засіки держави засипано зерно нового 
врожаю»... Такі повідомлення зустрічаєш до
сить часто. Вони — ніби вінець, підсумок хлі
боробського року. З кожним роком колгоспи і 
радгоспи здають державі більше зерна. Збіль
шення обйягу закупок вимагає розширення міст
кості існуючих зерносховищ і будівництва но- 
внх.

Зараз елеваторно-складське господарство по
ставлене на Індустріальну основу. Цс вже не 
дідіоські амбарн й комори, а сучасні споруди, 
де всі процеси механізовані. Елеватори _ спо
руди довговічні, строки їх експлуатації сягають 
до ста років.

В нашій області є вісім елеваторів, але цього 
мало. Шість з них збудовані за останні де-

УКРАЇНА
ТРАКТОРИ 
НАБИРАЮТЬ СИЛИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК. 
На Південний машино
будівний завод при
йшла добра вість з Ку
бані — витримав дер- 

Іжавні випробування мо
дернізований 
петровсь ними 
структорами 
сальний колісний про
сапний трактор типу 
«Бєларусь-МТЗ-5 ЛС».

Оновлена 
відзначається 
надійністю в 
підвищеною 
тивністю. На 
новлено двигун в 60 
кінських сил.

Зараз на заводі про
вадиться підготовка до 
серійного випуску

дніпро- 
к о н- 

універ-

машина 
високою 
роботі 1 
продук- 

ній вста-

«...ЗДІЙСНИТИ НЕОБХІДНІ ЗАХОДИ ПО УСУНЕННЮ ХИБ ТА ПОЛІП
ШЕННЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАГОТІВЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУК
ТІВ, РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЯКА ПЕРЕРОБЛЯЄ СІЛЬСЬКОГОСПО
ДАРСЬКУ СИРОВИНУ, ХОЛОДИЛЬНОГО І СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
З ТИМ, ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ СВОЄЧАСНЕ ПРИЙМАННЯ, ПЕРЕРОБКУ, ЗБЕ
РЕЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ І ПОВНІШЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ТРУДЯЩИХ В 
НІЙ В УСІХ ЗОНАХ КРАЇНИ.

(З Постанови Пленуму ЦК КПРС, прийнятої 31 жовтня 1968 року).

сять — п’ятнадцять років, та зараз вони вже не 
відповідають сучасним вимогам. Тож і буді
вельний пейзаж на хлібоприймальних підприєм
ствах не новина. За новим проектом будується 
елеватор на станції Помічній. Він повинен 
прийняти перше зерно в 1969 ропі. Добудовую
ться елеватори в Кіровограді та Новоукраїнці.

Ці новобудови вимагають уваги. їх споруд
ження набуває першочергового значення. Саме 
комсомольці й молодь області повинні прийти 
на ці об’єкти, щоб допомогти вчасно здати їх 
в дію.

Чекають молодого поповнення І колективи 
експлуатаційників. Сучасні елеваторні господар
ства — великі Індустріальні підприємства. На 
такому, як Кіровоградський комбінат хлібопро
дуктів, працює більше чотирьохсот робітників 
та Інженерно-технічних працівників. На цьому 
підприємстві тільки спеціалістів сімдесят чоло
вік. Про колектив комбінату йде добра слапа. 
Він неодноразово здобував першість у респуб
ліканському змаганні. Працівники комбінату 
внесли чимало рацпропозицій. їх автори — 
старший інженер А. Єресько, електрики П. Лу- 
к’янов і Д. Костенко, електрозварник Л. Кучма 
та інші.

Сучасні елеватори обладнані сигналізацією, 
телефонним та радіозв’язком. Потужні автомо
білерозвантажувачі здатні за 2—3 хвилини роз
вантажити автомашину з зерном. За 6—8 годин 
завантажується цілий маршрут залізничних ва
гонів. Потужні машини, що розміщені в башті 
елеватора, спроможні одночасно приймати, очн-і 
шати від домішок, сушити, відвантажувати або 
надійно захищати і зберігати велику кількість 
зерна.

Інжснер-технолог, технік, інженер-енергетик, 
технолог т ці та інші спеціальності «прописа
лися» сьогодні на підприємствах достатку, як 
називають елеватори. Ці спеціальності можна 
набути в Дніпропетровському та Одеському 
технологічних технікумах або в Одеському тех
нологічному інституті імені М. Ломоносова.

При виборі професії задумайтеся, молоді сте
повики. На елеваторах для вас знайдеться ро
бота до душі.

оновлених тракторів. 
Вже в наступному році 
в колгоспи і радгоспи 
країни буде направле
но близько 10 тисяч но
вих машин.

ПЕРШИЙ МІЛЬЙОН
ЧЕРВОНОГРАД, Львів

ської області. Гірники 
шахти № З 
мсстівська» 
14 грудня

«Велико- 
видобули 

мільйонну 
тонну кам'яного вугіл
ля. У Львівсько-Волин
ському басейні це пер
ше підприємство, яке 
протягом року досягло 
такого результату. Ус
піх тим значніший, що 
проектну потужність 
перекрито на 250 тисяч 
тонн. До кінця грудня 
на поверхню буде під
нято додатково до ви-

конаного річного пла
ну понад 50 тисяч тонн 
палива.
ДРУЗЯМ — 
В ПЕРШУ ЧЕРГУ

ДРОГОБИЧ, Львів
ської області. Колектив 
виробничого об’єднан
ня «Дрогобичнафтопе- 
реробка» закінчив по
ставки продукції під
приємствам і організа
ціям Чехословаччини в 
рахунок 1968 року. При 
цьому її відвантажено 
більше, ніж передбача
лося на початку.

Нафтохіміки зобов’я
залися п’ятирічний план 
завершити до 7 листо
пада 1970 року. Вигра
но вже цілий місяць. 
Зобов’язання цього ро
ку по випуску надпла
нової продукції пере
вищено в півтора раза.

(РАТАУ).

Комсомолок Валентину Рома
ненко та Ольгу Юхименко в кол- 
госпі «Зоря комунізму» Новоар- 
хангельського району називають 
серед кращих доярок артілі 
Честь і повагу односельчан дівча
та здобули своєю сумлінною пра
цею.

200
ДОКУМЕНТІВ 
ІСТОРІЇ
У Далекосхідному видав

ництві вийшов у світ збір
ник документальних мате
ріалів «В. І. Ленін і бо
ротьба за владу Рад на 
Далекому Сході». Він 
складається з трьох розді
лів. У першому зібрано 
ленінські документи, в дру
гому — листи, телеграми і 
привітання трудящих Да. 
лекого Сходу вождю. Тре
тій розділ присвячено 
спогадам про В. 1. Леніна.

Всього в книзі вміщено 
майже двісті документів, 
деякі публікуються впер
ше. Так, раніше ніде не 
були надруковані ленін
ські резолюції і помітки 
на окремих документах, 
що зберігаються в цен
тральному партійному д|і- 
хіві Інституту марксизму- 
ленінізму при ЦК КПРС. 
Укладачі зібрали воєдино 
ленінські матеріали, які 
стосуються Далекого Схо
ду, історії революції І гро
мадянської війни в цьому 
районі за період з жовтня 
1917 року по 1923 рік.

(Кор. ТАРС).

Звуть його о наших Ромашках Володимиром: 
хлопець виріс у всіх на очах. Ще знають про нього, 
що він стоптав босими ногами не тільки всі попели
ща й стежки в селі, а й весь степ, по якому гасав за 
комбайнами та тракторами.

Так і ріс: неба напиваючись, вітром обвіваючись. 
Тільки очі світлішали й глибшали. А влітку, забувши 
про книжки і не знаючи справжнього значення слова 
«канікули», запрягав «Мудрого» — коня і возив про
холодну воду на степ.

— Спасибі, малий. Тільки поголощи кухля, щоб 
молоком не пах.

— Добре, тітко. Я не знав.
Тоді у вишняку шукав кропиви, бо вже нею як 

промиєш, то довго свіжість збережеться. «Хтозна, 
що в тій кропиві заховано...» — роздумував сам, 
досхочу напиваючись прохолодної блакиті.

Володимир вивчився на тракториста і почав трудо
вий шлях в рідному колгоспі Імені Чапаева.

...Рослий, широкоплечий стояв перед своїм трак
тором:

— Муфта зчеплення...
Микола Вдовін, товариш, насупив бровиі
— Так, підскочив клапоть роботи.
А тут ще й бригадир, як на зло: «Чи скоро змон

туєте?» — питає. Бо кукурудза на всіх гектарах — 
хоч небо підпирай, чиста та гарна, рядок у рядок.

Не питав нічого Володимир. Мовчки витер чоло, 
поглянув на сонце, а воно висіло над тракторною 
бригадою; пора була обідньою, і хмарки в небі — 
жодної, та й пішов на кухню.

Хлопці полоскали в солярці руки, дехто курив, а 
хтось уже вдарився в жарти. Густо налившись нату
гою, зареготали всі.

— Годі вам...
...Наступного ранку Володимир Липа цілком справ

но, наче нічого раніше й не сталось, виїхав з подвір'я 
тракторної. І лише сонце бачило, як, наче борозна, 
відсинювало під очима нічне безсоння. Борозна ля
гала важко й широко, наче доля...

Праворуч, обіч шляху, що тягнувся в далекий степ, 
стіною стоїте кукурудза.

— Буде по п’ятдесят, як думаєш?
Качан уже важкий... — Володимир потирав чо

ло, аби якось утекти від прямої відповіді. Бо куку
рудза цього літа справді вибехкалась велика. Добре 
пам ягає районну нараду молодих механізаторів. Ще 
там він відповів, що слово у хліборобів колгоспу 
імені Чапаева тверде.

А вчора на комсомольських зборах сказав:
•— Хліборобському ділу не зраджу.

О. МЕЛЬНИЧЕНКО, 
групкомсорг бригади № 3 колгоспу 
ім. Чапаева.

Компаніївський район.

V ОЛИ поглянути на карту країни, 
“ то на сході, на березі Японсько

го моря зустрінете порт, у якого сим
патичне і трохи незвичне ім’я — 
Находка. Десять тисяч кілометрів
віддаляють його від нашого степо
вого Кіровограда. Та що таке де
сять тисяч кілометрів? Кільканад
цять годин, — і літак уже над 
Примор’ям.

Такий шлях (у зворотному на
прямі) проробив і Валентин Івано
вич Солтановськнй, заступник на
чальника будівельного управління 
тресту «Дальморгідробуд». Він по
бував у нас в редакції, багато ціка
вого розповів про Далекий 
який для нього, українця, 
близьким і рідним.

Якщо ви звернули увагу, в 
редньо.му номері «Молодого ___
нара» було надруковано оголошення 
про те, що на будівництві в На- 
ходці потрібні робітники різних 
спеціальностей.

Ми попросили В. Солтановського 
розповісти всім тим, хто побажав 
поїхати в Находку, про той роман
тичний край.

— Находка — місто молоде і пер
спективне. Населення — сто сорок 
тисяч чоловік. Це ворота нашої 
країни в Тихий океан. Сюди прихо
дять океанські кораблі з багатьох 
країн світу. Звідси — рукою пода
ти до протоки Лаперуза, до тієї, 
про яку співає Бернес...

В місті є всі умови для навчан
ня і відпочинку: вечірні й заочні 
школи робітничої молоді, учбово-

на протоці

консультаційний пункт будівельного 
технікуму 1 політехнічного інститу
ту, трест має свій Будинок куль
тури, клуб, стадіон, спортзал. Крім 
того, е ще будинки культури моря
ків і рибалок, п’ять кінотеатрів, 
три стадіони, морський пляж.

В районах, що прирівнюються до 
північних, надаються пільги і над
бавка до заробітної плати...

— Всім, хто побажає їхати по 
комсомольській путівці до нас на 
роботу, видається одноразова допо
мога в сумі 60 карбованців. Про 
решту пільг можна дізнатися з ого
лошення. Районний коефіцієнт ста
новить 1,3. Тарифний оклад робіт
ників за восьмигодинний робочий 
день з урахуванням районного кое
фіцієнта такий: І розряд — 3 крб. 
71 коп., II розряд — 4 крб. 17 коп., 
III розряд — 4 крб. 48 коп. IV роз- 
«ЯД Г" о. крб- 07 коп.. V розряд — 
5 крб. 84 коп., VI розряд — 6 крб. 
оо коп. Практично заробітна плата 
становить 120—150 карбованців на 
місяць. "

Далекий Схід — край екзотич
ний...

Клімат приблизно такий, як і в 
Кіровограді: зима помірна, літо теп
ле. Находку оточує вічнозелена тай
га. в ній багато дичини, звірів. Кед
рові горіхи, дикий виноград, ягоди 

ними теж багата тайга. Любите
лям рибальства теж е де одвести 
душу...

Далекий Схід — це край, який 
обходив відомий мандрівник В. Ар
сеньев. Хто читав його кіпігу «Дер
еу Узала», той може скласти уяв
лення про цей край. (Звісно, з ве
личезною поправкою на роки). У 
наш час Він став багатшим і не їд
ким уже й далеким.



НАПРЯМОК—МАСОВІСТЬ

Надія

по-кг,

„Молодий комунар

для футболістів, 
придбали штангу,

17 грудня 1068 року

дочка? Де по-

виплачувати

поряд.

тії Радянського Союзу, міжнародному

порт

як! ве- 
серця.

хочеться, 
зррбила 
а вона... В. ШАРІЙ, 

спецкор «Молодого ко
мунара».

м. Кіровоград.

туфельками і 
Зате з’явилася її

Милі

працював, за- 
непогано, Оля

Якось мені довелось читати в 
«Молодому комунарі» рядки про 
сільських спортсменів Ульяновсь. 
кого та Кіровоградського районів. 
Дивувався, що окремі з них че^ 
кають, поки їм хтось обладнає 
спортивний майданчик, знайде тре
нера. >

Зовсім інша справа в нашій ар-

тілі. Майже всі юнаки та дівчата 
фізкультурники. А кожний ком

сомольський активіст — громадсь
кий фізорг. Влаштували кілька не
дільників: обладнали стадіон, зро
били волейбольний та баскетболь
ним майданчики в бригадах, біля 
сільського клубу. А тоді вже ор
ганізували колгоспну спартакіаду. 
Змагалися бригадні команди фут* 
болісгів, волейболістів, баскетбо
лістів, мірялись майстерністю важ
коатлети, легкоатлети.

В клубі нині маємо гарну спор
тивну кімнату. Теж самі обладна. 
ли її. Правління колгоспу виділи
ло кошти, і ми закупили форму 

волейболістів, 
настільний те-

ніс, шахи, шашки, гімнастичні кіль
ця, інший інвентар.

З колгоспними фізкультурниками 
працюють громадські інструктори 
Валерій Царенко, Іван Корнієнко, 
Микола Глоба та Валерій Богу- 
славськнй.

Є у нас свої спортсмени - роз
рядники. Окрім футболістів та во
лейболістів, третьорозрядниками 
нещодавно стали штангіст М. Гло
ба, шахіст А. Кам’яний. В. Богу- 
славський виконав норму другого 
спортивного розряду з настільного 
теніса.

Головний напрямок в роботі ак
тивістів комсомольської організа
ції артілі, громадських інструкто. 
рів — масовість.

А. ЗАЇКА, 
секретар комсомольської орга
нізації колгоспу імені Кірова 
Устинівського району.

ОЛЕГ ЗНОВУ 
НАЙСИЛЬНІШИИ
Тридцять найсильніших 

спортсменів взяли участь 
в особисто - командній 
першості області з важ
кої атлетики. Змагалися 
збірні команди «Аван
гарду», «Колгоспника», 
Кіровоградського гарні
зонного Будинку офіце
рів, спортсмени «Буре
вісника».

Чемпіонами обла с т і 
стали:

Ю. Овчаренко (Буди
нок офіцерів), найлегша 
вага: жим — 67,5 кг, ри
вок — 57,5 кг, поштовх
— 80 кг.

Г. Овчаренко (Буди
нок офіцерів), легка ва
га: жим — 80 кг, ривок
— 87,5 кг, поштовх -*• 
115 кг.

В. іващишин (ДСТ 
«Авангард»), напівсеред-* 
ня вага: жим — 112 кг, 
ривок — 117,5 
штовх — 142 кг.

М. Рудченко 
«Колгоспник»),

(ДССТ 
середня

вага: жим — 120 кг, ри
вок — 105 кг, поштовх — 
140 кг.

В. Малахатько (ДСТ 
«Авангард»), напівважка 
вага: жим — 115 кг, ри- 
еок — 110 кг, поштовх — 
145 кг.

В. Главацький (Будинок 
офіцерів), перша важка 
вага: жим — 125 кг, ри
вок — 95,5 кг, поштовх 
— 140 кг.

О. Богданов («ДСТ 
«Авангард»), важка вага: 
жим — 150 кг, ривок — 
125 кг, поштовх — 185 кг.

Олександрієць Олег 
Богданов встановив два 
нових рекорди області, 
перекривши свої мину
лорічні досягнення в 
ривку на 5 кілограмів, у 
поштовху — на 2,5 кіло
грама.

В командному заліку 
перше місце _ вибороли 
авангардівці, друге —• 
сільські спортсмени, тре
тє — важкоатлети Бу
динку офіцерів.

ПП АВКОЛО — ГОРИ. І брами смерекових гаїв. Серед 
** цієї краси — в’юнкі стежки, дороги. Щойно на них 
з’явилося близько двохсот бігунів. Вони повинні подола
ти більш, як сорокадвохкілометрову відстань. Дано старт. 
Вперед одразу виходить невелика група спортсменів. А в 
їх гурті і Микола Лисов, кіровоградець, студент педаго
гічного інституту, першорозрядник.

У республіканських змаганнях найсильніших марафон
ців Микола брав участь вперше. І ось вже видно, 
хлопець буде в числі кращих.

Пройдено половину ди
станції. Незабаром І фініш. 
А попереду нашого спорт
смена лише кілька відомих 
бігунів. Ще одне зусилля. 
Дві години і сорок хвилин —
за цей час Микола Лисов ЦО 
подолав 42 кілометри 195 мет- Пи 
рів. П’ять хвилин не виста- “ 
чало йому, щоб виконати І 
норму майстра спорту...

Змагання під Ужгородом 
дали право Миколиному 
тренерові Н. Е. Фуксу ще раз стверджувати, що у нас 
буде не один Григорій Манойло, відомий у республіці 
марафонець, вихованець нашого Інституту. Тепер надія 
ще й на Миколу.

За два роки навчання на факультеті фізичного вихо
вання його показники неабияк виросли. Тільки в ниніш
ньому році в покращання на 15 хвилин. Успіх, звісно, 
прийшов після багатьох довгих І напружених тренувань.

Микола Лисов — комсомолець-активіст, староста гру
пи. Він серед організаторів спорудження спортивної ба
зи Інституту.

— І все ж таки жаль, — якось, сказав мені він, — 
що у нас рідко хто займається марафонським бігом.

Хлопець дивується, чому в області так мало спорт- 
сменів-марафонців. Справді, в Кіровограді, районних 
центрах ніхто не береться тренувати прихильників цього 
захоплюючого виду спорту.

На Миколу Лисова, безперечно, велика надія. Та хо
четься бачити поруч Григорія Манойла та його молод
шого товариша десятки кіровоградців.

В. ЯЗЛОВЕЦЬКИЙ, 
старший викладач Кіровоградського педінституту 

їм. Пушкіна.

/

Миколу Лисова

В 1969 році почне виходити нове — трете видання Великої Радянської Енци
клопедії. Передплата на нього почалася в перших числах листопада. Вона прий
мається без обмежень всіма книжковими магазинами країни, які мають відділи 
передплатних видань. Зарубіжні читачі можуть передплатити її через фірми своєї 
країни, що торгують радянською літературою.

Кореспондент Агентства преси Новини попросив першого заступника голов
ного редактора третього видання Великої Радянської Енциклопедії Льва Шаумя
на розповісти про новий випуск. Пропонуємо читачам інтерв’ю Льва Шаумяна.

ПЕРШЕ ВИДАННЯ Великої Радянської Енцикло
педії під редакцією академіка О. Ю. Шмідта ви

йшло в 1926—194? роках і вміщувало близько 65 тисяч 
статей-довідок. Друге видання 1950—1958 років вмі
щувало 100 тисяч статей-довідок. Перші сім томів 
цього видання вийшли під редакцією академіка С. І. 
Вавілова, всі наступні редагував академік Б. О. Впе- 
денський. Тираж першого видання — близько 60 ти
сяч екземплярів, другого — 270 тисяч.

У новому — тридцятитомному виданні буде вміше
но понад 100 тисяч статей-довідок з усіх найважли
віших галузей знання. Виходить воно під редакцією подарства. 
академіка Б. О. Введенського. НзП“3^"

Важко перерахувати всі проблеми, які знайдуть 
освітлення в новому виданні енциклопедії, хоча воно 
по загальному обсягу менше, ніж друге. В Радо - 
ському Союзі вийшло немало галузевих енциклопе
дій, словників, і це дозволяв нам дещо зменшити 
обсяг деяких великих статей. Однак, по повноті 
охоплення різних питань майбутнє видання значно 
перевершує обидва попередні.

У новому виданні енциклопедії велике місце зай
має висвітлення історії всіх народів світу з найдав
ніших часів до наших днів, відомості про всі держави 
світу, довідки про моря і океани, ріки І міста, при
родні багатства і найновіші відкриття в галузі науки 
і техніки. <•

Серія статей присвячена історії Комуністичної пар-

За дверима своєї кім
нати він щоранку дослу
хався, як, цокаючи каб
луками, вона бігла на 
заняття. А потім у вікно 
довго дивився вслід струн
кій фігурці. Як звати її, 
Сергій уже знав. Чув від 
подруг. А от познайоми
тися не вистачило духу.

«Ну, що я їй скажу?»
Соромливий він хло

пець, Сергій. І совісний. 
Таким знають його I на 
заводі. А серце — на те 
воно й серце...

Кілька разів зустрічав 
на майданчику, коли по
верталася додому (Сергій 
жив поверхом нижче). 
Нарешті заговорив. Сам 
здивувався своєму крас- 

■ номовству, так легко на
роджувалися слова. А 
Оля почувала, що ті щи
рі слова ллються у самі
сіньку її душу...

— Встати! Суд іде! — 
почули обоє щось таке 
неймовірно чуже їм, не
мов у страшному сні.

— Розглядається спра
ва про розлучення...

«Це про нас...»
— Позивач Сергій М., 

згодні на примирення?
— Згоден, якщо виба

читься перед моєю ма
тір’ю.

— Відповідачка Ольга 
М., згодні на примирен
ня? ,

— Згодна, але вибача
тися мені нема за що.

Оля, учениця МПТУ, і 
Сергій, робітник великого 
заводу, після весілля по
селилися в трикімнатній 
квартирі батьків Сергія, 
які на той час виїхали з 
Кіровограда. За житлову 
площу платили молоді, за 
комунальні послуги допо
магали 
батьки.

Сергій 
робляв 
одержувала стипендію. 
Матеріальний бік справи 
у їх стосунках, мабуть, 
грав роль зовсім не
значну.

Так що ж трапилось? 
Чому молоде подружжя, 
не проживши разом і пів
року, звернулося до на
родного суду за розлу
ченням?

Прослідкуємо з почат
ку, з першого дня, з ве
сілля.

Кружляють пари, бать
ки милуються дітьми. Но
ві родичі цокаються чар
ками, проголошують тос
ти за щасливе життя 
молодих, величають одні 
одних сватами і свахами.

А Сергій, в цей час бі
ля Олі:

— Не можеш постави
ти мою любиму?

Оля не знає, яку музи
ку любить Сергій:

— Може, сам поста
виш?

Молодому так 
щоб дружина 
щось приємне, 
Сергій надувся, Оля бі
жить на верхній поверх 
вгамувати досаду: пер-

ший день, а він уже при
дирається.

Батьки переглядаються. 
Одні: бач, мовляв, який 
у вас син. Інші: горе на
шому синові з такою дру
жиною. Але стримуються.

Певно, жодна пара за
коханих, жодне молоде 
подружжя не обходяться 
без дрібних непорозу
мінь. «А якщо він мене 
менше любить, ніж я?». 
«Сьогодні він був дуже 
уважний до сусідки». «Во
на не забула ще шкільно
го товариша». Такі й по
дібні думки і вчинки час
то приводять до хвилин
них сварок.

Страшно це? Не дуже. 
Адже кажуть: «Милим 
сваритися — лише тіши
тися». Та не завжди.

Після чергової сварки 
Оля зникла. Разом з ви
хідними 
платтям.
мама:
- Де 

дів її?
— Посварилися, і ось...
Злива несправедливих 

слів вихлюпнулася на 
Сергієву похнюплену го
лову. Не витримав, побіг 
викликати підмогу — 
власну матір. Приїхала й 
вона.

— Ця шафа наша, ми її 
дарували на весілля, — 
це захист молодої.

Захист молодого:
— Беріть, злидні сіль

ські, що ви там бачили?
Злидні? Такого пережи

ти не можна!
Оля, пер вмішуючи 

правду з тим, що дома
льовувало її ображене са
молюбство, пише на ви
робництво, де працює ма
ти Сергія, листа.

— То ви так? Не жити ж 
моєму сину з вашою не
дотепою! •

Матері роз’їх а л и с я. 
Кожна до своєї сім’?, до 
свого чоловіка. Оля зна
йшла квартиру, Сергій за
лишився у своїй порож
ній.

...Йшла похнюплена міс
том. Раптом він:

— Олю, повертайся... 
Прискорила кроки.
«Не любить мене, — 

вирішив, — а може, ін
шого знайшла...»

— Встати! Суд іде!
Схопилися.
— Відповідачка Ольга 

М., згодні на розлучення?
Вісімнадцятилітня «від

повідачка» не згодна.
— Позивач Сергій М., 

згодні на розлучення?
— Ні!
Вони пішли. Не ... 

Трохи відчужені. Тм ще 
шукати ті стежки, 
дуть від серця до 
Та головне вони знайшли. 
Знайшли впевненість у 
тому, що вже дорослі, що 
життя своє робити їм са
мим.

тії Радянського Союзу, міжнародному комуністично
му, робітничому | національно-визвольному рухові. 
В них відображені досягнення Радянського Союзу га 
інших соціалістичних країн у розвитку економіки, 
техніки, науки І культури.

Немало статей віднесено до проблем удосконалення 
методів соціалістичного планування га управління, 
наукової організації праці, матеріального і мораль
ного стимулювання, підвищення ефективності суспіль
ного виробництва, різним актуальним питанням су
часного стану І перспектив розвитку сільського гос-

Найважливіше завдання попого видання — розпо
вісти про сучасний рівень розвитку світової І радян
ської науки, техніки і культури. Будуть широко 
представлені всі основні напрями в розвитку філо
софської нтуки, Історичного і діалектичного матеріа
лізму, філософських проблем природознавства, істо
рії філософії, естетики, наукова критика ідеологічних 
концепцій проповідників антикомунізму, «правого» і 
«лівого» ревізіонізму, сучасних буржуазних вчень в 
галузі фіюсофії, соціології, естетики.

Широке висвітлення одержать питання технічної 
кібернетики, обчислювальної та електронної техніки, 
мікроелектрсГнікн, електронно-іонної технології, ядер
ної техніки, космонавтики.

У новому виданні читач знайде понад 20 тисяч ко
ротких біографічних довідок і статей про діячів всіх

часів І народів — вчених, політиків, полководців, 
письмєПникір, композиторів, художників, артистів, 
новаторів виробництва.

Значне місце відведено статтям-довідкам з питань 
Історії і теорії літератури та мистецтва. Вони зна
йомлять читача з видами і жанрами літератури та 
образотворчого мистецтва, з архітектурою, сучасними 
музичними формами, з композиторською творчістю і 
музичними інструментами, балетом, цирком, кіно, 
художньрю самодіяльністю.

Близько 2000 статей трактують Історію І розвиток 
педагогіки, проблеми комуністичного виховання, за
гальну І професійну освіту, нові методи навчання. 
Сотні статей дають необхідні довідки з питань кри
мінального, цивільного, трудового права, житлового, 
пенсійного законодавства; присвячені різним пробле
мам сучасної медицини та охорони здоров’я.

Нове видання Великої Радянської Енциклопедії — 
широке зведення Інформації про знання, набуті люд
ством, представлені у формі, доступній широким ко
лам читачів. Кожний том відзначається високим 
поліграфічним і художнім оформленням. Статті готує 
великий колектив наукових працівників всіх галузей 
знань, визначні вчені Радянського Союзу і зарубіж
них країн. Перші томи нового видання в найближчий 
час будуть здані у виробництво. Все видання завер
шиться в 1974 році.

(АПІІ).
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„ЛЮБИЛАСЬ
ОДНА
ЧЕТВІРКА“

Під таким заголовком у 
«Молодому комунарі» ЗО лис
топада було висунуто на суд 
читача кореспонденцію сту
дента Кіровоградського пед
інституту М. Лнтвинепка. Не 
минуло й кількох днів, як до 
редакції почали надходити 
листи...

«Я молода робітниця, й мені 
жаль, перш за все, дівчат, хоч, 
правда, шкода і хлопців. _ пише 
комсомолка Ліда Р. з Кіровогра
да. _ Дурненькі дівчатка! Чому 
ви відмовляєтеся від щастя бути 
з цікавими людьми? Думаю шо 
вам ще не пізно розібратися в 
своїх почуттях. Раджу не слухати 
людей, що сіють у серця недові
ру. Хай вас не обходить щастя! 
Адже не можна ні на які терези 
ставити честь робітничу в проти
вагу інтелігентській честі».

Коментарі до листа зайві.
А ось думка пенсіонерки 

А. Е. Бломберг:
«Я розумію, що потрібно чуйно 

ставитися до людей, але ж не за
буваймо про мораль. Було б ліп
ше, якби автор написав, іцо в 
кожної молодої людини мусить 
бути своя мста, і нехай вони, 
хлопці та дівчата, групуються 
відповідно свого становища в 
суспільстві.

Мені вже 65 літ. 1 хочу сказати: 
вперше годинник на моїй руні 
з’явився не так давно — ЗО років 
тому. За свої трудові копійки! А 
це нечесне... безсоромне... дів
чисько вкрало годинник...»

Вкрала?
Немов відповідь на картан

ня А. Е. Бломберг чигаємо в 
листі вчителя Н. Володіна.

«Для чого вигадано оте нечисте 
припущення: дівчина зраділа при
своєному годиннику? Автор пише: 
«...вона про цс подумала...» А шо 
Валентина подумала? Можливо, 
цей годинник — єдина нитка яка 
залишилася між дівчиною та Ва
димом, і недолюблена жде ту 
хвилину, що має прийти для по
розуміння обох сторін.

Вірю: історія з четвіркою — 
незакінчена. Вони ще зустрінуться 
і матимуть щастя. Інакше бути 
не може».

іще лист, Валерія Симонен- 
ка з Кіровоградського проф
техучилища:

«...Заперечую'" .4итвиненкові. Чо
му він вигороджує своїх друж- 
ків-студентів і засуджує дівчаг- 
штукатурннць? Адже ні Валя, ні 
Ніна не винні. Хлопці самі повин
ні були уладнати відносини з ни
ми, коли любов у них справжня...

В мене є також дівчина. На
вчається в технікумі сільськогос
подарського машинобудування. 
Жодного разу вона не дорікала,

що я — лише учень профтехучи
лища...

Мені 16 років. І не збираюся 
одних засуджувати, інших виго
роджувати. У професійному від
ношенні. Признаюся, що прочи
тавши статтю, я кілька разів по
думав: та воно ще не відомо, хто 
більше для людей користі прине
се — дівчата-штукатурниці чи 
хлопці-вчіпслі? Отак...»

«...Деякі студенти нашого пед
інституту вважають, що дружити 
з дівчатами з кооперативного тех
нікуму — нижче їх честі. Хго 
знає, може, і молоді будівельни
ці помітили в студентів якусь 
нотку зверхності... Може... Але ж 
чому автор статті так захоплено 
описує їх прогулянки до лісу, по 
місту? Якщо хлопці змогли заці
кавити дівчат, так чому ж обірва
лася дружба? Гадаємо, на це бу
ли серйозні причини. Справжнє 
кохання не могло так легко згас
нути», — пише група учениць 
Кіровоградського торговельної о 
технікуму.

Листи... Листи... Вони про
довжують надходити до ре
дакції. Ми зумисне не комен
туємо їх: хотілося б, щоб по
більше читачів висловилося 
щодо суджень про кореспон
денцію «Любилась одна чет
вірка».

Люди виходять
І

к. БЕРЕСТ

(Продовження. Початок в №№ 123, 124—125, 127, 
133, 136, 142, 143, 145, 146, 147).

Серед жовтого листя червоніли залізні дахи будівель.
— Ось це і є той самий склад, — повів рукою матрос у 

бік цих будинків.
Біля млина Царенко звернув наліво, проїхав центральною 

вулицею і зупинився у дворі «молочарки». «Я збігаю до 
Рншканових, — назвав він прізвище партизана, у якого тут 
залишалася сім’я, — а до мого повернення робіть вигляд, 
що ремонтуєте машину». Шофер почав ковирятися в задньо
му колесі.

Раптом двері «молочарки» розчинилися, і звідти вийшов 
товстий полковник в інтендантській формі. Два солдати 
несли за ним великі глечики. Гаджієнко і Барчевський, а за 
ними й інші партизани, виструнчилися, клацнули каблуками 
і викинули вперед руки.

— Комендант гаонізону, полковник Шварке, — представив
ся німець. — Що це за команда? Звідки вона тут з’явилась? 
Де старший офіцер?

Гаджієнко недбало приклав пальці до козирка кашкета, 
назвав себе і нахабно перевів погляд з полковника на гле
чики. На одутлому обличчі німця проступили червоні плями.

— Документи? — ніби не помічаючи збентеження полков
ника, спитав Іван. Він ліниво розстебнув мундир і повільно 
поліз рукою в бокову кишеню за неіснуючими документа
ми. — Будь ласка, хоча в функції жандармерії не входить 
давати кому б то не було пояснення про свої маршрути. Як
що ви вимагаєте порушення наших інструкцій, то.... пова
жаючи ваше високе звання, я готовий...

— Що ви! — вигукнув полковник. — Я не збираюсь пору
шувати ніякі ваші інструкції. Я просто хотів запитати, що 
привело вас у мій гарнізон і чи не потрібна вам яка до
помога.

— Єдина причина нашої появи тут, вірніше затримки, по- 
ламка машини. Якби нам добрі скати...

— Скати? Що може бути простіше?
Полковник щось сказав солдатам, і ті попрямували до 

складу. Через чверть години вони вже котили до «молочар
ки» два новеньких скати.

Іван ввічливо подякував коменданту. Павло додав декіль
ка пишномовних слів про своє захоплення всемогутністю 
полковника. Потішений німець, бажаючи до кінця сгерти в 
їх пам’яті історію з глечиками, запросив Гаджієнка і Бар- 
чевського на банкет, присвячений проводам на фронт декіль
кох офіцерів його частини.

І аджієнко, посилаючись на термінові справи, відмовився. 
В цей час повернувся Царенко. «Офіцери» відкозиряли 
коменданту і покинули Олександрівку. Матрос доповів 
Гаджієнку, що увечері в колишньому приміщенні школи, 
дійсно буде банкет. У дворі складу, як йому передали на
дійні люди, живуть і працюють двоє наших полонених льот
чиків. Кажуть, непогані хлопці, можуть допомогти...

О десятій годині вечора машина з партизанами знову 
з’явилася в Олександрівні. Янек і Благодар зняли без шуму 
вартового біля воріт парку. Гаджієнко і Царенко пройшли 
до будиночку, де жили колишні льотчики.

— Росіяни? — запитав Іван.
— Так точно, — похмуро відповів один з них.
— Льотчики?
— Колись були ними.
— Німецькі машини знаєте?
— На німецьких літати не доводилося...
— Не літаки, а грузовики.
— Знаємо...
— Гак ось, допоможете нам навантажити їх і поведете 

два грузовики в ліс. Ми партизани. Ясно?
Бачили ми всяк] провокації, | на таку вудочку пробу

вали нас піймати, — зло посміхнувся один з льотчиків. — 
Не такі ми вже дурні, як ви думаєте.

ти’ Ч°РТ! — тільки зараз згадав Іван, що вони в 
німецькій, та ще в жандармській формі. — В тому, що ми 
партизани, вам легко переконатися. Ідіть подивіться на зня
тою нами вартового. Зараз ми, разом з вами, відправимо 
туди і ианкстннків, щоб їм не доводилося за смертю на 
фвоні їхати. Пішли.

Труп вартового розвіяв усі сумніви полонених.
Товариші! — радісно вигукнув один з них.
Тихіше, ти! — цикнув на нього Іван. — Потім будемо 

ооніматися. А зараз стукай у ці двері, — підвів він його до 
школи і пояснив, що від них вимагається.

Льотчик постукав.
Хто там? — спитав жіночий голос. Це була перекладач

ка, яку возили з собою гітлерівці.
— Поклич шефа, Матільдо, — попросив льотчик.

Жінка, пізнавши голос військовополоненого, відкрила 
двері.

— Для чого він вам?
Вмить її схопили за руки, заїнспули рот. П’ять партизанів 

швидко зайшли до класу, де веселилися фашисти і наста
вили на них автомати.

— Хснде хоч! — гаркнув Царенко.
Офіцери завмерли з чарками в руках. Першим опам’ятав

ся комендант.
— Ха-ха-ха! — заколихався від сміху величезний жнчіг 

полковника. — Ви веселий чоловік, пане гауптман. Прошу 
до столу. Ви прийшли якраз вчасно.

— Руки! — ще раз прогримів голос матроса. — Іван, ска
жи цим туркам по-їхньому, бо я зараз їм...

— Пане оберст, мн не жартуємо. Хто не підніме руки, бу
де негайно розстріляний, — це було сказано тоном, який не 
полишав жодних сумнівів. Тремтячі руки фашистів підве
лися вгору. Льотчики швидко обеззброїли їх. Всіх вивели 
в коридор.

— Дай їм команду, щоб воші повернулися до мене кор
мою, — попросив Царенко Івана.

Гітлерівці вишикували обличчям до стіни. Біля них зали
шилися Янек, Благодар і Барчевський, інші попрямували до 
складу. Машини -навантажили зброєю, обмундируванням, 
продуктами. Не забули і сейф з документами. Решту ма
шин, в тому числі н штабну з радіостанцією, поламали.

Окинувши поглядом три готові до від’їзду машини, Ца
ренко побіг до школи. «Кінчай банкет, — сказав він Гаджі. 
єнку. — Все готово. Можна їхати».

Гаджієнко подивився в суворі обличчя друзів і піднян 
Руку:

— За наших загиблих товаришів! Вогонь!
* * ♦

На залізничному переїзді біля Малої Виски машини зупи
нив власівець, що стояв біля шлагбаума. Метрів за двад
цять від нього знаходилося добре примічене минулого разу 
кулеметне гніздо, де біля кулемета темніло кілька фігур.

•«- Біте, — протягнув Павло папірець, не вилазячи з кабі
ни, і, коли власівець підійшов впритул до машини, вистрі
лив йому в голову. Майже одночасно з кузова полетіли гра
нати у кулеметне гніздо. Барчевський вискочив з кабіни і 
підняв шлагбаум. Перелетівши залізницю, машини помчали 
далі. Тепервсе залежало від швидкості.

...Гарячий і Жилін радісно обіймали друзів, вітаючи з 
успішним завершенням рейду.

29. ЗА ТОВАРИШАМИ
— Товариш комісар, дозвольте звернутися?
— Слухаю тебе, Василю, — зупинився Жилін,
— Наші комсомольці просять штаб дозволити ще один 

рейд у Помічну за товаришами, що там залишилися. Ви 
знаєте, як їм зараз важко...

Комісар подивився в очі хлопцеві і відвів погляд. Що він 
міг сказати йому? З лісу, блокованого трьома дивізіями гіт
лерівців, зараз майже не можливо вийти, а тим більше 
повернутися з великою групою людей. Тепер, в період май
же щоденних боїв, командир, як ніколи, дорожив кожним 
бійцем і ризикувати життям такбї великої групи партизанів, 
звичайно, не захоче...

— Я берусь виконати цс завдання вдвох з Янеком, якщо 
ви його відпустите, — сказав Василь. Він детально описав 
свій план. Жилін міцно потиснув руку комсомольця.

Через кілька днів Василь і Янек були вже у Помічній, 
їхали залізницею. Воиченка, під виглядом залізничника, 
провезли знайомі робітники з локомотивної бригади. Янек, 
як це він часто робив, “переодягнувся німцем. Документи 
для нього взяли в одного з недавно убитих фашистів.

Обережно, по одному, збиралися підпільники до Валенти
на Бондаренка. За столом, як старший і молодший брати, 
сиділи Коваленко і Вовченко. Уточнювалися деталі виїзду 
всіх, кому ніяк не можна було залишитися на станції. Таких 
набралося п’ятнадцять чоловік. Для цього вирішено було 
скористуватися іазиком з гаража депо. Вести його повинен 
був Йосип Безродний. Документи на дорогу брався підготу
вати Коваленко. Мурзіну доручили намалювати новий номер 
до машини. Янек взявся разом з іншими поляками, яких 
він просив взяти з собою, підготувати операцію по викра
денню зброї з складу у дворі залізничної комендатури.

— Значить все вирішено, — підсумував Василь. — Янек 
уточнить все, що зв’язано з складом. Степан Іванович ра
зом з поляками захопить машину і очистить склад. Бонда
ренко збирає всіх інших товаришів у поездці за вагонним 
депо.

Виїзд призначили на суботу, розраховуючи не без підстав, 
що цього дня німці будуть не такими пильними.

...1 ось очікувана ніч. Навколо гаража, втягнувши голову 
в плечі і злякано озираючись, ходить поліцай. Через кожні 
вісім—десять хвилин він з’являється у смузі світла, потім 
знову зникає за темним рогом.

— Спиш тварюко? Струнко! — рявкнув, п’яно похитуючись, 
німець, несподівано з’являючись перед вартовим. Я тобі по
кажу, собако, як нести службу, — лається і тикає під ніс 
німцеві міцного кулака Янек. Коваленко оглушує поліцая 
ударом по голові, а Йосип затикає рот ганчіркою і міцно 
зв’язує.

Через півгодини з гаража тихо виїхав грузовик і рушив 
до центру. За бригадним будинком загальмував. Через ого
рожу скверика перескочило дії постаті. Це товариші Янека 
з залізничного батальйону. Біля паркана казарми, де жили 
поляки, машина повернулася і позадкувала у вузенький про
вулочок. Коваленко легенько постукав по кабіні, коли кузов 
порівнявся зі стіною сараю, де зберігалася зброя.

(Закінчення буде).

КОНВЕРТИ
„ПЕРШОГО ДНЯ»

Вперше у практиці радянської 
філателії Міністерство зв'язку 
СРСР випустило конверт «Першо
го дня».

Це — художній поштовий кон
верт з наклеєною на ньому щойно 
випущеною поштовою маркою (чи 
серією марок). Ці марки гасяться, 
спеціальним поштовим штемпелем

з написом «Перший день». На штемпелі вказана дату, 
виходу нової поштової марки, а в лівій частині конвер
та — малюнок, що відповідає темі поштової мініатюри, 
яка щойно вийшла в обіг.

Конверти «Першого дня» знайшли широке розпов
сюдження в деяких зарубіжних країнах, користуються 
популярністю у філателістів. Віднині вони будуть ви
пускатися і в СРСР. Автор новорічного конверта «Пер
шого дня» — художник Ігор Крилков. Гасіння цих 
конвертів проводилося 1 грудня на московському по
штамті.

Лев ТРАВКІН.
(АПН).

ГЕРОЙ 
ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ
З ПІСНЕЮ
Живе в селищі Лідіівка бі

ля Донецької шахти № 2— 
7 Герасим Ілліч Лапін, 
колишній гірник і солдат, 
один з героїв бою на безі
менній висоті, що лишили
ся в живих. Це йому та йо
го друзям присвятили по
пулярну пісню з кінофільму 
«Тиша» поет Михайло Ма-

тусовський і композитор 
Веніамін Баснер. Колишній 
воїн листується і зустріча
ється з ними.

А нещодавно відбулася 
нова зустріч на шахті, в.якій 
колись працював машиніс» 
том врубівки Г. І. Лапін. У. 
залі, де зібралися гірники 
перед спуском під землю, 
міцно потиснули один одно
му руки учасник бою біля 
незнайомого селища і вико
навець пісні — артист Йо
сип Кобзон.

(РАТАУ).

АША ААРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Гелефонис секретаріату — 2-45-35, 

відділів — 2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 18 грудня. Перш« 

програма. 11.00 — «Хрестонос
ці». Художній фільм. 2 серія. 
(Кіровоград). 18.00 — Для ді
тей. «Зірочка». (К). 18.30 — Те- 
левісті. (К). 19.00 — «Пропаган
дист». Тележурнал. (Дніпропет
ровськ). 19.30 — «Музичний са
лон». (Кіровоград). 20.00 — Кі
ровоградські вісті. (Кіровоград). 
20.20 — «Інструментальна музи
ка». (Кіровоград). 20.30 —
«Хрестоносці». Художній фільм. 
2 серія. (Кіровоград).

Друга програма. 11.00 — Тз- 
левісті. (К). 11.10 — Телефільм. 
(К). 11.35 — «Шкільний екран». 
Історія для учнів 7 класу. 
«Визвольна війна українського 
народу XVIII ст. Возз’єднання 
України з Росією». (К). 19.30 — 
«Майстри мистецтв». «Лесь Кур- 
бас». Документальна поема. 
(К). 22.00 — Камерні вечо
ри. (К).

ЧЕТВЕР, 19 грудня. Перша 
програма. 11.00 — «Місто змі
нює обличчя». Документальний 
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
Телевісті. (К). 19.05 _  Реклами.
(К). 19.30 — «Знайомтесь: На
родний театр одеського Будин
ку офіцерів». (Одеса). 20.15 — 
Інформаційна програма «Час». 
(М). 20.45 — Міжнародний тур
нір з ручного м’яча серед жі
нок. СРСР _ Угорщина. В пе
рерві — теленовнни. (М). 21.о9 
— «Місто змінює обличчя». До. 
кументальний фільм. (Кірово
град).

Друга програма. 11.00 — Толе-

І

А V
вісті. (К). 11.10. — Концерт за
служеної хорової канелн «Трем
біта». (К).
• ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
СЕРЕДА, 18 грудня. 16.50 -- 

Фільми для дітей. 17.30 — Д<?) 
100-річчя з дня народженні! 
В. І. Леніна. «Із іскри — по
лум’я». (К). 18.00 — Для дітей. 
«Зірочка». (К).. 18.30 _ Телеві
зійні вісті. (К). 19.00 — Телеві
зійний журнал «Пропагандисту. 
(Дніпропетровськ). 19.30— «Май
стри мистецтв». «Лесь Курбасу, 
(К). 20.30 —’ Художній фільм 
«Вестерплятте». (К). 22.00 -*!•
Актуальний екран. 22.20 — Ху
дожній фільм.

ЧЕТВЕР, 19 грудня. 17.15 
Фільми для Дітей. 17.30 -г 
Мультиплікаційні фільми. (К). 
18.00 _ До Дня енергетика. «Н<1 
морі Київському». (К). 18.30 -4 
Телевізійні вісті. (К). 19.10 
«Поставтеся з пильністю». (К). 
19.30 — Ленінські читання. «ЦІ? 
ліч над книгою схилився». 20.15 
— Програма «Час». (М). 20.45 -я» 
Міжнародний турнір з ручпогд 
М’яча серед жінок. СРСР -*• 
Угорщина. (М). 21.50 — Худож
ній фільм «У нас діти».
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