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«Клятви» і

стяги — 
час поруч

піонерський і 
лунає:

Під червоними

комсомолу, 
молодість», 

клубу і

ювілейному
200 школярів, мо-

комсомольської організа-

ЗЛІАМЕНАМИ,

В ЦК КП УКРАЇНИ

Кожен з комсомольських працівників уже звик до 
того, що найбільше пожвавлення в міському комі
теті комсомолу в той день, коли молодь прийма
ють в ряди Спілки. У нас вже стало традицією два 
рази на рік влаштовувати масовий прийом в ком
сомол. Це буває 22 квітня (в день народження В. І. 
Леніна) і 29 жовтня (в день народження Ленінського 
комсомолу). Та в цьому ювілейному році юнаки та 
дівчата Олександрії частіше стають свідками уро
чистих годин, коли вони отримують квитки з силуе
том дорогого вождя. Прийом у Спілку ми організо
вуємо в піонерському клубі «Іскринка». Останнній 
раз сюди прийшли члени бюро МК ЛКСМУ, ветеран 
партії І. С. Пшеничний, Герой Радянського Союзу 
І. Ф. Нестеров, інші гості.

В одній із кімнат готуються нов: комсомольські 
документи, В ІНШІЙ --- ЛЄНІНСоКІ читання, в концерт
ному залі — ігри, виступають самодіяльні аматори.

Нарешті хлопці та дівчата шикуються в шеренгу. 
А перед ними великий стіл, покритий кумачем, за 
яким теж виструнчились колишні комсомольці, чле
ни бюро МК ЛКСМУ. Секретар міського комітету 
комсомолу дає команду:

— На знамена міської 
ції рівняйтесь!

Група хлопців несе два 
комсомольський. А в цей

— Ленінці! Вище червоний стяг! 
знаменами ширше, твердіше крок!

Секретар МК ЛКСМУ розповідає про ордени Ле
нінського комсомолу, про юних героїв, які стали 
гордістю всього нашого народу. А старий комуніст 
І. С. Пшеничний говорить про свою тривожну моло
дість, згадує своїх ровесників. А потім вручає кра
щим школярам, робітникам заводів, шахтарям ком
сомольські квитки. Хвилюючись, першою підходить 
до І. С. Пшеничного Тамара Куделя, учениця шостої 
середньої школи м. Олександрії. Вона проголошує 
слова клятви:

«Ми, покоління 60-х років, народжене епохою Ве
ликого Жовтня, вступаючи в ряди ВЛКСМ, перед ли
цем комуністів, перед старшими товаришами кля
немося Вітчизні і ленінській партії, народу нашому, 
що не оступимось з того шляху, на який нині ступи
ли, вирушивши з естафетою батьківських подвигів і 
справ. Ми обіцяємо, що будемо завжди в перших 
шеренгах будівників нового суспільства, свято вико
наємо заповіти великого Леніна!..»

Це — слова клятви, яка написана в книзі, що ле
жить на столі перед ветеранами партії, комсомолу. 
Кожен, хто вступає в ряди ВЛКСМ, підходить до 
столу, ставить свій підпис під словами 
отримує комсомольський квиток.

Знову виступають ветерани партії, 
звучить мелодія «Пісні про тривожну 
Піонери і комсомольці виходять з свого 
йдуть до пам'ятника Іллічу, кладуть там квіти...

...Книга клятв зберігається в міському комітеті 
комсомолу. Там уже поставили свої підписи більше 
500 юнаків та дівчат міста. А в цьому 
році комсомольцями стали понад 
лодих робітників, шахтарів.

До свята ми ще кілька разів 
урочисті дні ювілейного прийому 
та дівчата збиратимуться на місцях, 
партизанські бої, там, де були намети народних мес
ників, в будинках, де колись проходили збори пер
ших комсомольських осередків. А 27 жовтня, напе
редодні нашого комсомольського свята, в комсомол 
буде прийнята найбільша група молоді міста. Клят
ву на вірність найпрекраснішим ідеалам на землі 
молоді ленінці даватимуть перед пам’ятником Іллі
чеві, перед знаменами, перед комсомольцями різ
них поколінь.

ПРО ІНІЦІАТИВУ 
ПРАЦІВНИКІВ 
СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

Центральний Комітет 
КП України схвалив іні
ціативу працівників сіль
ського госр одарства 
Хмельницької області, які 
взяли соціалістичні зобо
в’язання на честь 100-річ- 
чя з дня народження В. І. 
Леніна — достроково ви
конати завдання п'ятиріч
ки, добитись в 1969 році 
нових успіхів в розвитку 
всіх галузей сільськогоспо
дарського виробництва.

ЦК КГі України зобов'я
зав обкоми і райкоми пар
тії, облвиконкоми і рай
виконкоми, партійні орга
нізації колгоспів і радгос
пів, об’єднань «Сільгосп
техніка», сільськогоспо
дарські органи, профспіл
кові і комсомольські ор
ганізації за прикладом 
працівників сільського гос
подарства Хмельницької 
області широко розгорну
ти соціалістичне змагання 
серед колгоспників, робіт
ників радгоспів і об’єд
нань «Сільгосптехніка», 
спеціалістів і всіх трудів
ників села за успішне за
вершення нинішньо
го сільськогосподарсько
го року та досягнення но
вих виробничих успіхів в 
1969 році.

В перші дні вересня тисячі школярів області 
поклали квіти до пам’ятників Володимиру Іл
лічу Леніну... За щасливе дитинство, за 

безхмарне небо, за сонячні ранки на рідній 
землі.

На знімках: учні Кіровоградської вось
мирічної школи № 22 покладають айстри до 
пам’ятника В. І. Леніну.

Фото В. КОВПАКА.
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! *

влаштовуватимемо 
в Спілку. Юнаки 

де гриміли

В ОБКОМІ ЛКСМУ

РАПОРТ ВІРНОСТІ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТІВ І ВИБОРІВ

В житті комсомольських організацій знову настав 
відповідальний період — проведення звітів і виборів.

Обласний комітет ЛКСМУ в своїй постанові зобов'я
зує міськкоми, райкоми, комітети ЛКСМУ первинних 
організацій провести на високому політичному і орга
нізаційному рівні звіти і вибори в цехових, бригадних, 
відділкових, факультетських організаціях та комсомоль
ських групах — до 1 жовтня, а в первинних організа
ціях — протягом жовтня—листопада 1968 року, у су
ворій відповідності з вимогами Статуту ВЛКСМ та ін
струкції ЦК ВЛКСМ «Про проведення виборів керівних 
комсомольських органів».

Звіти і вибори в рік 50-річного ювілею Ленінського

комсомолу повинні стати оглядом діяльності всіх ком
сомольських організацій, яскравим рапортом вірності 
юнаків та дівчат Комуністичній партії, великій справі 
своїх батьків, характеризуватися діловитістю, принци
повою критикою і самокритикою, високою активністю 
кожного члена ВЛКСМ.

Комітетам комсомолу в період підготовки і прове
дення звітно-виборної кампанії необхідно широко про
пагувати історію і діяльність ВЛКСМ, сприяти дальшо
му зростанню авторитету ВЛКСМ як бойового : згур
тованого авангарду радянської молоді.

Необхідно глибоко і всебічно проаналізувати стан 
справ в організаціях, обговорити питання ідейно-вихов
ної роботи, організаційно-політичного зміцнення ком
сомольських осередків, визначити конкретну участь 
юнаків і дівчат у підготовці до гідної зустрічі 100-річчя 
від дня народження Володимира Ілліча Леніна та 50- 
річчя Ленінського комсомолу.

На звітно-виборних зборах та конференціях слід пе
редбачити звіти і вибори штабів «Комсомольського 
прожектора».

Р. МЕТКА, 
завідуюча відділом шкіл Олек
сандрійського міськкому ЛКСМУ.

УЛЮБЛЕНА ПІСНЯ 
ІЛЛІЧА
І її АВТОР

Минуло ! 16 років від дня 
народження Григорія Олек
сандровича Мачтета — ав
тора улюбленої пісні В. 1. 
Леніна «Замучен тяжелой 
неволей».

Народився Мачтет в 
Луньку. Вісімнадцяти років 
став учителем історії і гео
графії в нові юному учи- 

^-лин'і.
Свою знамениту гнсіпо 

«Замучен тяжелой неволей» 
Григорій Мачтет написав у 
]87б році під враженням 
звістки про смерть у тюрмі 
молодого революціонера

Павла Чернишова. Віршо
вий текст був надрукова
ний у нелегальній росій
ській газеті «Вперед», яка 
виходила в Лондоні.

Незабаром за участь у ро
боті підпільної революцій
ної організації Мачтет був 
заарештований і засланий 
в Петропавлівську форте
цю, а звідти — в Сибір. 
Пробув він у тюрмі ї за
сланні майже вісім років. 
А створена ним пісня про
довжувала жити.

(РАТАУ).

пу вахту на честь 50-річчя ВЛКСМ. Взяті 
зобов’язання колектив виконує успішно.

На знімку: О. ВОРОТНЮК.
Фото О. ПЛУЖНИКА.

КОМСОРГ
ПОЗДОРОВЛЯЄ
Піднялися з шахти. Навстріч ■— 

комсорг.
— Знов перевиконали змінне 

завдання!
I поздоровляє.
Обличчя хлопців засвічуються 

посмішками. Хтось з членів брига
ди неголосно у відповідь:

— Стараємось.
Хлопці й справді стараються. 

Чим ближче до ювілею Ленін
ського комсомолу, тим вищі по
казники праці в колективі. З по
чатку року понад завдання вже 
видано на-гора близько 60 тисяч 
погонних метрів вугілля.

А. КАРІ1ЕНКО, 
бригадир комсомольсько-мо
лодіжної бригади шахти 
2-3.

м. Олександрія.

ТРИ
ТИСЯЧІ
Про машиніста тепловоза Васи

ля Бунчакз в локомотивному депо 
часто говорять як про вмілого 
футболіста. В нападі грає разом зі 
своїм помічником Анатолієм 
Жидковим. А в молодіжній коло
ні його поважають і як хорошого 
виробничника. Керівником групи 
громадських інспекторів по безпе
ці руху обрали.

€ в молодого локомотивника і 
свої особисті плани. Вирішив до 
50-річчя ВЛКСМ заощадити не 
менше 4-х тисяч кілограмів ди
зельного палива. Вже зекономле
но його близько трьох тисяч кіло
грамів.

В. СУШКО, 
секретар комсомольської ор
ганізації Помічнянського ло
комотивного депо.
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В Ц К . 7 /.' С М У

НА ЗДОБУТТЯ
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
ПРЕМІЇ ІМЕНІ МИКОЛИ ОСТРОВСЬКОГО

Центральний Комітет ЛКСМ України повідомляє, що на 
здобуття республіканської комсомольської премії імені 
Миколи ОстроБського за кращі твори літератури і мисте
цтва та високу виконавську майстерність висунуті такі кан-
дидатури:

В ГАЛУЗІ ХУДОЖНЬОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ:

1. БІРЮКОВ Микола Зотович — 
за трилогію «На крутих перевалах». 
(Висунутий Кримським обкомом 
ЛКСМУ).

2 РИБАЛКО Микола Олександ
рович — за збірку поезій «Дорога 
ин высоту». (Висунутий Донецьким 
обкомом ЛКСМУ. Доненькою фі
лією Спілки письменників України, 
видавництвом «Донбас», обіасною 
молодіжною газетою «Комсомолец 
Донбасса» та комітетом ЛКСМУ 
Новокрзматорськсго машинобудів
ного заводу ім Леніна).

3. СИНГАЇВСЬКИЙ Микола Фе
дорович — за збірки поезій «З берез
нем по землі» і «Архіпелаги» та 
цикл текстів молодіжних і комсо
мольських пісень. (Висунутий Київ
ським обкомом ЛКСМУ та редак
цією журналу «Ранок»).

4* СКУІІЦЬ Петро Миколайович— 
за поему «На границі епох». (Ви
сунутий Закарпатським обкомом 
ЛКСМУ та редакцією обласної мо
лодіжної газети «Молодь Закар
паття»).

5. ТАТАРЕНКО Леонід Сергійо
вич — за збірки поезій «Им сем
надцать — навечно семнадцать», 
«Век неспокойного солнца» та цикл 
текстів популярних комсомольських 
пісень (Висунутий Дніпропетров
ським. Житомирським і Луган
ським обкомами ЛКСМУ та ред
колегією республіканської газети 
«Комсомольское знамя»).

В ГАЛУЗІ ЖУРНАЛІСТИКИ 
І ПУБЛІЦИСТИКИ

1. КОРОТИЧ Віталій Олексійо
вич — за високохудожній та глибо
коідейний публіцистичний твір «Дні 
та кроки» та серію публіцистичних 
виступів у союзній та республікан
ській пресі. (Висунутий редколегією 
та редакцією журналу «Вітчизна»).

В ГАЛУЗІ МУЗИКИ
1. БУЄВСЬКИП Борис Миколайо

вич — за цикл популярних моло
діжних пісень та музику до балету 
«Пісня синього моря» (Висунутий 
Київським обкомом ЛКСМУ. Спіл
кою композиторів України, редко
легією газети «Молодь України» 
та редакцією журналу «Ранок»).

2. СКОРИК Мирослав Михайло
вич — за цикл популярних моло
діжних пісень, кантату «Людина», 
та музику до балету «Каменярі». 
(Висунутий Спілкою композиторів 
України).

В ГАЛУЗІ ОБРАЗОТВОРЧОГО 
МИСТЕЦТВА

І. БОЖІЙ Святослав Михайло
вич — за створення яскравих, са
мобутніх художніх полотен «Су- 
ботппк». «Товариш мін», «Спрага», 
«Червоний витязь», «Солдати

на здобуття республіканської премії
ім. М. Островського в галузі науки і техніки 1968 р.

Республіканська рада молодих науковців при ,ЦК ЛКСМ Ук
раїни і Президії Академії наук УРСР повідомляє, що до участі 
в конкурсі на здобуття республіканської комсомольської премії 
1968 року допущені слідуючі роботи:

І. АТАМАНЮК М. 10. «Алло
пластика кругових дефектів тра
хеї (порівнювальні експерименталь
ні дослідження)».

Представлена Вченою радою і 
радою молодих науковців Івано- 
Франківського медичного інституту.

2 БУРЧЕНКО П. Я., ВАСИЛЕН
КО Б. Т., ВОЛКОВ Є. Д„ ГЕОР- 
ГІЄВСЬКНЙ О. В., ЛОНГИНОВ 
А. В., ПОТАПЕНКО В. О.. САБ- 
ЛЄВ Л. П., САШЕІІКО ІО. В., 
СЕБКО В. П„ ФРОЛОВ В. О. 
«Комплекс стелларатора «Сіріус» і 
дослідження -плазми в замкнутій 
магнітній ловушці».

Представлена Вченою радою з 
фізики плазми і комітетом ЛКСМУ 
Українського ордена Леніна фізи- 
ко-тс.хиічного інституту АН УРСР.

3 БОРИСЕНКО В. О., КАІІІТА- 
ЛЯН 10. О„ СТРИЖАЛО В. 0„ 
УСКОВ Є. І. «Цикл робіт по дос
лідженню міцності і пластичності 
металів та сплавів в інтервалі тем
ператур 300—3300°К».

Представлена Вченою радою і 
комсомольською організацією Інс
титуту проблем міцності АН УРСР, 
академіком АН УРСР Писарен
ком Г. С.

4. БУДКІН В. С. «Цикл робіт з 
питань економічних закономірнос
тей розвитку світової соціалістичної 
системи».

Представлена Вченою радою Ук-

и^мйяяияяиияииі 

сплять», «Соняшники». «Одеса, 12 
кілометр». (Висунутий Одеським 
обкомом ЛКСМУ та обласним від
діленням Спілки художників Ук
раїни).

2. ІВАІІЕНКО Іван Павлович — 
за проект і керівництво роботами 
по створенню історико-меморіальио- 
го комплексу революційної, бойо
вої і-трудової слави в м. Горохові 
Волинської області. (Висунутий 
Волинським обкомом ЛКСМУ).

3. ГРИЦЮК Михайло Якович, 
СІНКЕВИЧ Юлій Львович, ФУ- 
ЖЕНКО Анатолій Семенович — за 
створення монументального ком
плексу Слави загиблим героям в 
м. Мелітополі Запорізької області. 
(Висунуті редколегією газети «Мо
лодь України»).

4. СОБОЛЬ Микола Сергійович — 
за створення скульптурних робіт 
«Героїчна молодість», «Дано на
каз», «Танкіст», присвячених зви
тязі нашої молоді. (Висунутий За
порізьким обкомом ЛКСМУ).

5. ЛИСИК Євген Микитович — зі
художньо-сценічне оформлення
спектаклі.“. «Повість про одне ко
хання», «Демон», «Золушка», «Три 
мушкетери». «Дюймовочка» у 
Львівському театрі опери і балету 
ім. І. Я. Франка та балету « Ле
генда про любов» у Київському 
театрі опери і балету ім. Т. Г. 
Шевченка та велику громадську ро
боту. (Висунутий Львівським обко
мом ЛКСМУ, партійною і комсо
мольською організаціями та ху
дожньою радою Львівського театру 
опери і балету ім. І. Я. Франка).

6. ЧАЙКА Яків Ільковим — за 
створення монументу Комсомоль
ської слави п с. Трудовая Львів
ської області та монументальних 
творів «На сторожі мирної праці», 
«За мирне будівництво» і «Слава 
прані» про звитяжні діла наїпЯї 
молоді. (Висунутий Львівським об
комом ЛКСМУ та обласним відді
ленням Спілки художників Украї
ни).

В ГАЛУЗІ ТЕАТРАЛЬНОГО 
МИСТЕЦТВА ТА ЗА КОНЦЕРТНО-

ВИКОНАВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Спектакль Харківського росій

ського драматичного театру ім О. С. 
Пушкіна «9-а симфонія». Режисер- 
постановник НЕНАШЕВ Володимир 
Іванович. (Висунутий Харківським 
обкомом ЛКСМУ та обласним уп
равлінням культури).

2. ДЕМЧУК Юрій Васильович — 
ЦК ЛКСМ України запрошує комсомольські організації, громад

ськість республіки, діячів літератури і мистецтва в іяти участь в об
говоренні творів, висунутих на здобуття премії імені Миколи 
Островського.

Відгуки, рецензії, розповіді про творчість кандидатів на здобуття 
республіканської комсомольської премії Імені Миколи Островського 
будуть постійно вміщуватись на сторінках комсомольських газет та 
журналів, передаватись по радіо і телебаченню.

раїнського відділення інституту 
економіки світової соціалістичної 
системи АII СРСР, Вченою радою 
і кафедрою політекономії еконо
мічного факультету Київського дер
жавного університету ім. Т. Г. Шев
ченка.

5. ВОЛГА В. С. — «Дослідження 
закономірностей економічної ефек
тивності уніфікації збірних виро
бів для житлового будівництва».

Представлена науково-технічною 
радою І радою молодих спеціаліс
тів Київського зонального науково- 
дослідного інституту експеримен
тального проектування.

6. ГУБАРЬ В. Ф. «Розробка і 
вдосконалення технології виплавки 
І розливки сталі для досить гли
бокої І особливо складної витяж
ки»:

Представлена Донецьким обко
мом ЛКСМУ і обласною радою 
молодих вчених, президією Донець
кого обласного управління науко
во-технічного товариства чорної ме
талургії, Вченою радою, науково- 
технічною радою по металургії ста
лі, комітетом комсомолу, радою 
молодих науковців Донецькою нау
ково-дослідного інституту чорної 
металургії.

7. ГУБАРЄВА Д. М. «Взаємозв’я
зок між реакцією і активністю 
іонів кальцію в грунтах».

Представлена радою молодих вче
них Українського науково-дослідно

за високу виконавську майстерність 
та велику роботу по пропаганді 
української пісні. (Висунутий ред
колегією газети «Молодь Украї
ни» ).

3. ЄРЕМЄЄВ Володимир Федо
рович — за майстерне виконання 
героїко-патріоишннх пісень та ве
лику роботу по пропаганді твор
чості українських радянських ком
позиторів. (Висунутий Київським і 
Сумським обкомами ЛКСМУ та 
Київською державною філармо
нією).

4. ОЛЕЙНИКОВА Валентина Во
лодимирівна — за майстерне вико
нання вокальних партій н спектак
лях «Вітрова донька». «Дон Кар
лос», «Кармен». «Царева нарече
на», «Запорожець за Дунаєм». 
«Травіата», «Ріголеїто», «Казки 
Гофмана», «Казка про царя Салта- 
па» та активну участь у громад
ській роботі. (Висунута Одеським 
обкомом ЛКСМУ і комітетом 
ЛКСМУ Одеського театру опери та 
балету).

5. ПАВЛОВСЬКА Ольга Петрів
на — за майстерне виконання ге- 
роїко-пзтріотичних пісень та вели
ку роботу по комуністичному вихо
ванню молоді. (Висунута Черка
ським обкомом ЛКСМУ та редак
цією обласної комсомольської газе
ти «Молодь Черкащини»),

6. КРИСА Олег Васильович — за 
високу виконавську майстерність та 
велику роботу по пропаганді тво
рів українських радянських компо
зиторів. (Висунутий Українським 
гастрольно-концертним об’єднанням 
«Укрконцерт»),

В ГАЛУЗІ КІНЕМАТОГРАФІЇ
1. НЕДАШКІВСЬКА Раїса Степа

нівна — за майстерне виконання 
головних ролей у фільмах «Лісова 
пісня», «Телефоністка», «Царева 
наречена», «Соп», «Радюка» та по
лику громадську роботу. (Висунута 
комітетом ЛКСМУ Київської кіно
студії художніх фільмів імені О. П. 
Довженка).

2. Кінофільм «ВИРОК ВИГОЛО
ШУЄ ІСТОРІЯ». Автор сценарію 
КАПУСГЯН Володимир Гаврило
вич, режисер ВІНЯРСЬКИЙ Михай
ло Борисович, автор тексту РАК1- 
ТІН Петро ісайович. (Висунутий 
Київською ордена Трудового Чер
воного Прапора кіностудією науко
во-популярних фільмів).

3. Кінофіаьм «ЛЮДИНА І ХЛІБ». 
Автори сценарію ВІННИЦЬКИЙ 
Борис Васильович І ВЕРНІКОВ Во
лодимир Наумович; режисер СТА- 
ВИСЬКИЙ Ізяслав Михайлович, 
оператор КУДРЯ Володимир Івано
вич. (Висунутий Київською ордена 
Трудового Червоного Прапора кіно
студією науково-популярних філь
мів).

го інституту грунтознавства ім. Со- 
коловського.

8. ДОБРОВОЛЬСЬКА 3. О. «Роль 
гіпоталамуса в регуляції процесів 
всмоктування в тонкому кишеч
нику».

Представлена Вченою радою Ін
ституту фізіології і Київського уні
верситету ім. Т. Г. Шевченка.

9. ЄРЕМЕНКО В. В., ПОПКОВ
10. А., ХАРЧЕНКО М. Ф. «Маїні- 
тооптичні дослідження антиферро- 
магнітних кристалів».

Представлена Вченою радою, пар
тійно-комсомольським активом, ра
дою молодих дослідників Фізико- 
технічиого Інституту низьких тем
ператур АН УРСР. -

10. ЄВРЕЇНОВ ІО. М.. ІВАНГ.Н- 
КО В. Д., ЛАВРИК Г. 1. «Систем
ний підхід до теорії архітектури і 
автоматизації проектування».

Представлена редакцією журналу 
ЦК ЛКСМУ «Знання та праця», 
науково-технічною радою І радою 
молодих вчених Науково-дослідного 
інституту теорії, історії і перспек
тивних проблем радянської архітек
тури в м. Києві.

11. ЗАБАРА С. С., КОРН1ЄНКО 
Г. І. «Розробка і впровадження у 
виробництво електронної клавішної 
машини «Іскра».

Представлена Міністерством «ри
ла добу дуванпя, засобів автоматиза
ції і систем управління СРСР. на
уково-технічною радою по кіберне
тиці С-КБ Інституту кібернетики АН 
УРСР.

12. ПОЛОН П. Ф. Монографія 
«Системність наукових знань і 
дійсність».

Представлена Вченою радою, 
партбюро і місцевкомом нрофспіа- 
ки Інституту філософії АН УРСР.

13. КАЛМНКОВ А. 1., ФУКС. Й. М. 
«Теоретичні і експериментальні до
слідження радіолокаційного відо- 
ображення ультракоротких радіо
хвиль від поверхні моря».

Представлена Вченою радою, 
об’єднаним теоретичним семінаром 
і радою молодих дослідників Інсти
туту радіофізики і електроніки АII 
УРСР.

14' КАГ’ЛІАЗІН В. Д. «Досліджен
ня, розробка і впровадження у ви
робництво засобів інтенсифікації 
деяких процесів тепло- і масообмі
ну в системах тверде тіло-газ і 
тверде тіло-ріднна».

Представлена Вченою радою і 
радою молодих науковців Львів
ського політехнічного інституту.

15. КВІТАШ В. І. «Розробка і 
впровадження промисловою методу 
одержання аденовірусної сиворот
ки на великих продуцентах».

Представлена Вченою радою і ра
дою молодих науковців Одеського 
інституту ьірусології і епідеміоло
гії ім. 1. І. Мєчнікова.

16. КОРШУН М. М., УВАРЕНКО
A. Р., БОРНСЕНКО ЛІ. Ф- «Науко
ве обгрунтування, розробка і впро
вадження в практику народного 
господарства комплексу оздоровчих 
заходів по профілактиці інтоксика
ції ртуттю і ртутноорганічиими ядо- 
хімікатамн».

Представлена Вченого радою Ки
ївського медичного інституту.

17. КРАВЧУК Л. В., КУРІАТ Р. І., 
ВОЛОЩЕНКО А. П. «Комплекс ро
біт по дослідженню термічної втом
леності соплових і робочих лопаток 
газових турбін при несталих тепло
вих режимах».

Представлена Вченою радою і 
ком’тетом ЛКСМУ Інституту проб
лем міцності АН УРСР, академіком 
АН УРСР Писаренком Г. С.

18. КРУГЛЯК Ю. О. «Досліджен
ня в галузі квантової хімії».

Представлена Вченою радою і ра
дою молодих дослідників Інституту 
фізичної хімії АН УРСР.

19. КУРПЕЛЬ М. С. «Наближені 
методи розв’язання операторних 
рівнянь».

Представлена комсомольською ор
ганізацією Інституту математики 
АН УРСР.

20. ЛИСОВЕНКО М. М„ РОЗЕН- 
ЦВЕЙГ В. Я., ФЕСЕНКО О. П. 
«Керуюча обчислювальна машина 
«Ангара».

Представлена Луганським облас
ним правлінням науково-технічного 
товариства приладобудівної про
мисловості.

21. ЛУБЕНЕЦЬ С. В., НАЦИК
B. Д., ПАРНАСЬКИЙ В. Б. «Експе
риментальне і теоретичне дослід
ження динаміки і взаємодії дисло
кацій».

Представлена комітетом ЛКСМУ 
І радою молодих дослідників фі- 
зико-технічного Інституту низьких 
темнератуо АН УРСР.

22. МАНАШКІН Л. А.. РИЖОВ 
О. В., САВЧУК О. М„ УШКАЛОВ 
В. Ф„ ЮСПІНА Є. В. «Механіка 
(динаміка і статика) рухомого по
їзда».

Представлена Вченою радою І 
радою молодих науковців Дніпро
петровського інституту інженерів 
транспорту.

23. НАДОЛЬНИЙ І. Ф. Цикл ро
біт «Закономірності формування І 
розвитку комуністичної моралі».

Представлена членом-кореспонден- 
том АН УРСР Острявіним Д. X., 
комітетом ЛКСЛ4У Київського дер
жавного університету ім. Т. Г. Шев
ченка.

24. НАУЛКО В. І. Монографія 
«Етнічний склад населення Україн
ської РСР».

Представлена Вченою радою, пар
тійною і комсомольською організа
ціями Інституту мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії ім. М. Риль
ського АН УРСР.

25. НАРИШКПІ Г. О., МНХАЙ- 
ЛУСОВ Г. П., СОЛДАТОВ В. І. 
«Розробка наукових основ моделю
вання природних характеристик ву
гільних родовищ і впровадження 
економіко-матсматичннх метолів та 
засобів обчислювальної техніки для 
визначення оптимальних нормативів 
шахт».

Представлена технічною радою і 
радою молодих спеціалістів До
нецького інституту «Дондіпроиіахт», 
Донецьким обкомом ЛКСМУ і об
ласною радою молодих вчених.

26. НАЗАРОВ ІО. М. «Створення, 
дослідження і впровадження нових 
конструкцій транспортних галерей».

Представлена Вченою радою і 
радою молодих спеціалістів До
нецького інституту «Промбд:'>ніпро- 
проект», Донецьким обкомом 
ЛКСА1У і обласною радою молодих 
вчених.

27. ПАВЛОВ В. В. «Цикл робіт по 
Інваріантності і автономності бага- 
гомірних нелінійних автоматичних 
систем».

Представлена Вченою радою, ко
мітетом комсомолу і радою моло
дих дослідників Інституту кіберне
тики АН УРСР.

28. ПЕРЕПІЧКА Ф. І.. ХОРО
ШУН В. І. «Комплекс робіт, пов’я
заних з розробкою нових прогре
сивних конструкцій кріплень, засо

Публікуючи список робіт, допущених до участі в конкур
сі на здобуття комсомольської премії 1968 року Республі
канська рада молодих вчених, комісія по премії ім.'м. Остров- 
ськиГоогіТ1 Н-ауКИ ’ Т:ХНІКИ ЗВЄРтається ДО комсомоль
ських організацій республіки, керівництва наукових і на- 
коХХ'Х* ’03аРИСТВ' проектні
покої оалТмЛ ’ УСТаНОВ’ п|ДприємстВ і вузів укрйНи, ши- 

СВОЮ диМ.{„ п КО1 . ГРОМаДСЬКОСТІ 3 проханням висловити 
лек^ив'ів «пЛ ЗМІСТУ ?аНИХ ро6іт ■' СКлаДУ авторських ко-
Тлг °Рганізувати їх громадське обговорення 

ськоДгоУ Об Зауваження- пропозиції та матеріали громад- 

адресу- кХВ°РЄНКЯ СЛІА Надсилати До 1 «овтня ц р. на 
премії‘імМ оАЯНСЬКа Пло1Да< ЦК ЛКСМУ, комісії по
ремп їм. М. Островського в галузі науки і техніки.

В. М., ІВАН- 
«Тунелювання в

/*

дослідників 
АН УРСР.
В., ЧЕП1НО- 
по теоретич-

бів механізації І технології кріп
лення, та їх впровадження в прак
тику будівництва глибоких шахт 
Донбасу».

Представлена технічною радою, 
комітетом комсомолу і радою мо
лодих спеціалістів Донецького ін
ституту «Дондіпрошахт».

29. ПОХОДЕНКО В. Д. «Дослід, 
ження властивостей і хімічних пере
творень скранірованнх фенолів і 
фсноксильних радікалів».

Представлена Вченою радою і ра
дою молодих науковців інституту 
фізичної хімії АН УРСР, академі
ком АН УРСР Бродським О. І.

30. ПШЕНИЧНИЙ Б. М. «Чисель
ні методи розв’язання задач опти
мального управління».

Представлена Вченою радою, ко
мітетом комсомолу і радою моло
дих дослідників Інституту кіберне
тики АН УРСР.

31. РЕБРОВ В. П., ЯЛДИГ1НА 
А. С., КАЧУРА В. О. «Цикл робіт 
з питань патогенезу, діагностики і 
терапії інфекційних психозів».

Представлена Луганською облас
ною радою молодих вчених, кафед
рою та клінікою психіатрії Луган
ського медичного інституту.

32. РОЗЕНБЛАТ Ю. М., БЕЛЯВ- 
СЬКА В. Б., САПОЖНИКОВА Е. Я., 
КРАПИВК1НА Т. А., КИВА Н. К. 
«Розвиток методу ПЛІВ0Ч1І0Ї вольт- 
амперомегрії і впровадження його 
в промисловість».

Представлена Вченою радою і ра
дою молодих науковців Донецького 
інституту «ВИДІ реактивелекз рои », 
Донецьким обкомом ЛКСМУ і об
ласною радою молодих вчених.

33. СА.МОЙЛЕНКО А. М. «Періо
дичні і квазіперіодичні системи».

Представлена Вченою радою і 
комсомольською організацією ін
ституту математики АН УРСР.

34. СЕЛЕЗНЯ А. Л. «Дослідження 
впливу очисних робіт на стійкість 
групових штреків в центральних 
районах Донбасу».

Представлена Вченою радою, ко
мітетом комсомолу і радою моло
дих вчених Донецького науково- 
дослідного вугільного інституту, 
Донецьким обкомом ЛКСМУ і об
ласною радою молодих вчених.

35. СВИСТУНОВ 
ЧЕНКО Ю. М. 
надпровідниках».

Представлена Вченою радою, ко
мітетом комсомолу, радою молодих 
науковців Донецького фізико-тех- 
нічного Інституту АН УРСР, До
нецьким обкомом ЛКСМУ і облас
ною радою молодих вчених.

36. СКОПЕНКО В. В. «Цикл ро
біт з хімії комплексних сполук».

Представлена Вченою радою хі
мічного факультету Київського дер
жавного університету ім. Т. Г. Шев
ченка.

37. СОРОКА В. О.. ПОЖИДАЄВ 
А. О., СОРОКА, Б. С. «Досліджен
ня, розробка і впровадження в про
мисловість технології і засобів по- 
запічного нагріву великогабаритних 
виробів».

Представлена об’єднаним науко
вим семінаром відділів промислової 
теплотехніки і газових промислових 
печей, комсомольською організацією 
і радою молодих вчених, науково- 
технічним товариством інституту 
газу АН УРСР.

38. ТИМОЩЕНКО А. Г.. КЛЕПІ- 
КОВ/Ч А. М.. ВАСИЛЬЄВ В. В., 
ДОДОНОВ О. Г„ КОСТЕНКО Л. Й. 
«Спеціалізована цнфро-аналогова 
обчислювальна машина ЛСОР-2 для 
моделювання задач сітьового пла
нування і управління».

Представлена президією Україн
ського правління науково-технічно
го товариства радіотехніки і елек
трозв’язку ім. Попова, Вченою ра
дою і радою молодих 
Інституту кібернетики

39. СЕРЕБРЯКОВ А. 
ГА В. Г. «Цикл робіт ... 
ній і практичній розробці проблем 
нової системи планування та еконо
мічного стимулювання».

Представлена ректоратом, партко- 
мом і кафедрою політекономії гу
манітарних факультетів Київського 
державного університету ім. Т. Г. 
Шевченка.

40. ШЕВЧЕНКО В. 1. «Обчислен
ня індексу деяких просторових кра
йових задач».

Представлена Донецьким обко
мом ЛКСМУ і обласною радою мо
лодих вчених, Вченою радою і ра
дою молодих спеціалістів Донець
кого обчислювального центоу АН 
УРСР.

41. ШИРОБОКОВ В. П. «Цикл 
робіт по вивченню молекулярної 
біології пірусів Коксакі».
.. Представлена Вченою радою Ки- 
ївського медичного інституту., мік- 
робіологі-іною секцією Київського 
наукового товариства епідеміологів, 
мікробіологів і інфекціоністів.

42 ЯЦКІВ Я. С„ МАЙОР С. П., 
ГЛЛГОЛЄВА 11 ТАРАД1Й В. К.. 
КОРСУНЬ А. О. «Аналіз варіацій 
широти».

Представлена жюрі Всесоюзної 
конференції молодих астронавтів, 
Вченою радою і комсомольською 
організацією Головної астрономіч
ної оисерваторії АН УРСР.



Ö вересня 1968 року „Молодий комунар“ 8 стор.

« Обдаруй 
ласкою»
ЯКБИ КОЖЕН ТА НА СВОЄМУ МІСЦІ

Ці слоза голови екзаменаційної ко
місії Голованівської школи - магазину 
І. П. Лужанського чомусь найбільше 
запам'яталися Любі Дуденко. Як хоро
ше сказав: «Обдаруй людей ласкою».

З цікавістю розглядала посвідчення 
продавця. Це ж перший документ, який 
ставить дівчину врівень з дорослими. 
Від сьогодні і вона відповідальна за 
якусь частку роботи.

А друга радість — призначення заві
дуючою книжковим магазином станції 
Ємилівки.

«Обдаруй людей ласкою». Люба чекає 
їх в магазині. А в гарячу пору сама йде 
до них:

— Є цікаві книги.
Завідуючий Ємилівським хлібоприй

мальним пунктом Григорій Трохимович 
Саваренюк зворушений до сліз:

— Хто навчив тебе цьому, дівчинко?— 
питає, відбираючи у себе в кабінеті 
добрий десяток книг.

Тож хіба треба дивуватися, що дівчи
на план свій перевиконала майже у пів
тора рази. А коли Голованівський рай
ком комсомолу підводив підсумки зма
гання за кращого молодого продавця, 
Люба стала кандидатом на цей почес
ний титул.

Вдячні дівчині дорослі ємилівці, а ще 
більш вдячні їй школярі. Це ж завдяки 
Любиній турботливості пішли хлопчики 
і дівчатка до школи з новими підручни
ками.

— У тьоті Люби купували, — хвали
ться дітвора.

«Мабуть, я й справді стаю дорос
лою», — посміхається очима дівчина.

Нещодавно Люба стала студенткою- 
заочницею Кіровоградського коопера
тивного технікуму.

0. ТАЦІЄНКО.
с. Голозанівськ.

НІРОВОГРАДЩИНА МОЯ

Приморське місто Кремгес. Обеліск Слави.

Фото А. ДІБРОВНОГО.

Ви нам писали
Мешканці будинку № 9, 11, 15 (м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня) пові

домляють про те, що біля цих будинків не підключене зовнішнє освітлення. На їх 
прохання мп розбиралися в цій справі.

Контора міськелектромережі відмовляється підключити освітлення, бо будип- 
коуправління № 7 не заключило з нею договір. Будинкоуправління № 7 не за
ключав договору, бо будівельне управління № 411 не виконало всіх будівельних 
робіт (на думку головного інженера будинкоуправління М. М. Ландяка). На дум
ку ж керуючого будівельним управлінням Л» 411 П. П. Гуртового, всі роботи там 
виконано. А школярі, що повертаються з уроків, продовжують спотикатися у 
темряві.

Наш читач з Кіровограда Є. А. Прнлипко скаржиться на те, що відділення 
«Міськсоюздруку» ніяк не збереться перевести номер газети «Молодий комунар», 
яку він передплатив (квитанція № 887560) на нову адресу. Маємо надію, що на
чальник відділення «Міськсоюздруку» прочитає цей номер газети.

Редакція щиро вдячна нашим читачам Г. Коржиневському з Долннської, 
О. Кранчу з Олександрії та іншим за надіслані повідомлення.

rnriSSa ЧЕРЕЗ ТЮРЕМНІ 
І ГиЦІП г І» А Т II

До чого тільки не «дається 
афінська хунта, іцоб предста
вити себе перед світовою гро
мадськістю в образі «лагідної 
овечки». щоб показати, що. 
мотстяв, вона навіть турбує
ться про благо народне І щоб 
усе було згконпо і чинно, чор
ні полковники оголосили на
віть про референдум, котрий 
повинен продемонструвати, що 
нинішній грецький уряд ко
ристується підтримкою на
роду.

Проте в дійсності все вигля
дає інакше. Країна Еллади 
знаходиться зараз за гратами. 
Арешти, терор проти всіх іна
комислячих, знущання над 
ув'язненими, бу.дь-то чоловіки 
чи жінки, старики чи діти — 
ось що характеризує справж
ню грецьку дійсність.

Про звірства, які чинить по
ліція безпеки Греції, вимуше
на писати і буржуазна преса 
капіталістичних країн Захід
нонімецька газета «Франкфур- 
тер оундінау» вмістила лист 
однієї грецької студентки, 
таємно надісланий з Афін. В 
ньому розповідається про ме
тоди. до яких вдаються чи
новники поліції безпеки для 
того. щоб одержати від 
ув’язнених студентів бажане 
яла охранки визнання. Лист 
наводиться з невеликими 
скороченнями.

Кар;:п?нггіотіе (шеф від
ділу по розслідуванню сту
дентської діяльності в поліції 
безпеки) — чоловік велетен
ського зросту з зеленими, 
ектінимп очима. На боці у 
нього завжди теліпається ве
личезний пістолет, він завжди

присутній під час прогулянок 
в’язнів. Карапанагіотіс вивчав 
у США психологію та інші 
спеціальні» дисципліни. П щш 
ніж у своїй «роботі» перейти 
до прнміиепнч «класичних» 
методів, спочатку він пробує 
вплинути на свою жертву 
псчхологГчно. Знаючи. шо 
в’язень уже заздалегідь від
чуває страх при зустрічі з 
ним. Карапанагіотіс вважає, 
щд на перших порах достат
ньо лише «бесіди» з Елен, 
щоб примусити її говорити.

«Бесіда» проходить в уми
вальній. Перед Карапапагіо- 
тісом вісімнадцятирічна дівчи
на Елен. На цей раз підруч
них ката в умивальній нема. 
Починається психологічна об
робка. В центрі невеликого 
приміщення стоїть лава, на 
якій лежать розпущені ві
рьовки. «Ось до цієї лави ми 
тебе прив'яжемо і будемо би
ти до тих пір. поки з тебе дух 
ис вийде. — так починає сго:о 
«психологічну бесіду» полі
цейський шеф. — А цей кийгк 
зламається об твоє. тіло». Ь 
кутку умивальної лежить 
в’язка бамбукових палок, од
на з них зламана, па ній вид
но сліди свіжої кропі. Поряд 
з умивальною розташована 
невелика кімнатка: в стіні 
кімнатки — отвір, в який 
ледве можна втиснути люд
ське тіло. Кат погрожує втис
нути Елен на всю ніч у цей 
отвір, та так. щоб тіло було 
весь час навису. Потім гово
рить- «А поливись-но на ін
ший отвір, він веде прямо п 
підвал. розташований внизу 
через п'ять поверхів».

Дівчина бачить все це, чує 
погрози, ще раз погрози і па
дає зомліла.

Карапанагіотіс під задо
волення потирає руки. ПІ видко 
приводять Елен до свідомос
ті. Тепер для нього настав 
найважливіший момент. «За
раз же говори, хто не 
на фотографії, його ім'я, пріз
вище». У відповідь він ледве 
чує* «Я нічого не знаю». Ка
рапанагіотіс скаженіє. «К чор
ту психологію». — бурчить 
він і накидається з кулаками 
на свою жертву, тягає її за 
волосся, б’є ногами. штов
хає до сходів. погрожуючи 
зштовхнути обм'якле тіло в 
безодню сходової клітки. Про
те Елен уже не може сказати 
иі слова. Вона знову знепри
томніла...

Тут, говориться далі п лис 
ті. в приміщеннях поліції без
пеки. панує справжнє пекло. 
Тут «обробляється* студент
ська молодь. Тут заправля
ють Карапанагіотіс і Карапа- 
рітіс. Шаленіючи. вони ха
пають в’язнів за ■ волосся і 
б'ють головами об стіну. Віл 
побоїв студентка К. зовсім 
оглухла. У вухах у пеї вели
чезні нарили. Студентка П 
вагітна, вона благає не бити 
її п живіт. Ллє знопу удар, 
другий, третій... В камері Н. 
стікає кров'ю.

1 так з дня па день. І день 
перетворюється в ніч, яка 
важко накисла над змученою 
землею Греції.

І. МАСЛОВ. 
(ТАРС).

• ЧИТАЧ ПРОДОВЖУЄ РОЗМОВУ «ДУМА ПРО ВИСЬ»

сталися трухляві корчі, 
стіни очерету закривають 
покрите ряскою і куши- 
ром плесо ріки. І тільки 
де-не-де, □ просіці очере
ту, виглядають затоплені 
гнилі плоскодонки.

А може, ще не пізно 
вернути тобі, Вись, втра
чену красу? Щоб ти ра
зом з Малою Виссю, Си
нюхою, Кільтінню, Чор
ним і Плетеним Ташли- 
ками, Інгулом і Інгульцем 
понесла свої води до Чор
ного моря. Щоб малюки, 
яких бабуні лякають те
пер водяними і близько 
не підпускають до твоїх 
берегів, пізнали принаду

І БУЛИ Б 
РЕКОРДИ...

Пригадую нашу степову 
чарівну Вись п’ятнадцять 
років тому. І ось тепер. 
Постаріла. Зруйновані по
токами дощової води, бе
реги перетворились в гли
бокі яри і канави. З отих 
взрб, осокорів, тополь, 
що так милували око, зо-

ппавання, пірнання, греб* 
лі на човнах і водного 
поло.

Спортсмени змогли б 
вдосконалювати свою 
майстерність в своєму 
рідному селі, місті. Адже 
на наших степових річках 
виросли хороші плавці 
В. Гонитель, Л. Муленко- 
ва, Б. Федоров (м. Мала 
Виска), В. Андрющенко,
A. Мірошниченко (м. Кі
ровоград), Ю. Поліщук,
B. Албул (м. Новоархан- 
гельськ) і багато інших.

О. ГАЛКА, 
вчитель Маловисків- 
ської середньої шко
ли № 4.

ВІДПОВІДАЙ, товаришу комітеті

KOM.V ДОЗВОЛЕНО 
ЦІЛУВАТИСЬ?

’"> УПИНИЛИСЬ па порозі. Він торкнувся 
*■* її руки. Задивився у вишневу прозо

рість вечора та й стишено:
— Он вона, наша зоря...
У відповідь — дівочий усміх.Й одразу:
— Ну, добре, Павлику, я вже піду. Бо 

там мама чекає... Лаятиме...
В сінях притулилась до стіни. Радісна й 

розтривожена, вона хотіла в цю хвилю роз
повісти про своє щастя всьому світові. Але 
боялась, що її не зрозуміють. Навіть мама не 
захоче, мабуть, вислухати. Вона, рідна й 
найближча людина, не згодиться поділити 
ото радість своєї дочки. Ні. ні, вона зараз 
увійде до хати і скаже матері, що Павло 
назвав її, Валю, своєю. І не приховає, що 
сьогодні був перший його поцілунок...

Найпрекрасніше поривання дівочої душі

зверіали уваги на те, іцо в дівчини погана 
стежка. Валя не комсомолка. Але хіба це 
може бути виправданням для пас, членів це
хового комсомольського комітету? Невже мен
шою має бути до неї увага?
«м РОЗМОВЛЯЮ з Валею. Вона знову бо- 

їться, що їй будуть погрожувати. Погля
дом міряє мене і обіцяє:

— Я не буду робити прогулів...

одіитовхнув мамин голос:
— Та досить тобі там стовбичити... Ще не 

натинялась?!
Стрепенулась. І одразу світлі барви н на

дій потемнішати.
Не сказала матері жодного слова. А Ганна 

Петрівна, не піднімаючи од подушки голови, 
продовжувала свою «сповідь»:

— Людські діти ондечки працюють, а по
тім ще іі до книжки беруться, а ти голову 
забиваєш... Чи. може, отого гультяя мені ще 
в зяті припишеш?..

Хотіла закричати: «Мамо, він не гуль- 
тяй. Він показав мені тільки-но нашу зір
ку...». Та Ганна Петрівна одрізала:

— Все, кінець твоєму байдикуванню!.. Завт
ра підош на завод. Я вже домовилась. І шко
ли не цуратимешся...

Так і сталось. Валя почала працювати на 
заводі «Червона зірка», а вечорами брала з 
собою книжки І вибігала на вулицю. Та те
пер дівчина ніколи й не подумала повідати 
матері своєї таємниці. Валя йшла з книжка
ми до сусідських діпчат-одноліток. Потім — 
гамірна вулиця міста. Ганна Петрівна не зна
ла про не. Нарешті, повідомлення од завод
ського майстра:

— Вже тиждень ваша дочка не з’являється 
в цеху. Захворіла чи що?..

— Ох І вгрію я її. непутящу! — відповіла
мати.

Були знопу обіцянки. Були каяття. Валя 
стояла коло своєї неньки, а їй здавалось, 
що відстань міме ними вимірюється кіломет
рами. З грудей дівчини ледь-ледь не вирва
лось: «Ти стараєшся, іцоб я не була голод
ною, щоб вчасно лягала спати. А я, перш за 
псе, хочу твоєї материнської ласки, твоєї 
розради і теплоти. Я хотіла' сказати тобі про 
свою ралісті., а потім — про кривду і скор
боту, ти ж зустрічаєш мене лайкою...».

Та не почула Ганна Петрівна цих слів. Ва
ля заплакала, згадавши як Павлові дружки 
кепкують з неї. А то ще іі позичили гроші. 
Першу заробітну плату оддала їм. А тепер 
вони сміються:

— Ти ж наш друг. То хіба друзі міряють 
те, пю дають?

Сказати б про це матері? Та знову лаяти
ме. А може, ще й стусана дасть.
у ВЕЧЕРІ пішла до подруг. Там — Павло.
* І його хлопці. Допізна блукали містом. 

Довелось ночувати в сусідських дівчат. Не 
ночувала вдома іі наступної ночі. А коли по
вернулась пранці додому, матері не застала...

Почала писати Павлові листа. Трепетною 
рукою вивела перші рядки. Врешті-решт, най
більш гнівні: «Навіщо ви так глумитесь наді 
мною?!»...

В цей час в кімнату зайшла розгнівана 
мати. Валя швидко поклала лист під скатер
тину. Л сама — надвір. Мати бачила, як ру
ка доньки ковзнула біля вазона, що стояв на 
столі. ПІчійшла ближче і побачила краєчок 
листа. Прочитавши написане, одразу пода
лась в міліцію. Ганна Петрівна просила до
помогти їй. Відповіді, була коротка: працю
вати на заподі примусимо, мсіжна і п дитячу 
трудопу колонію направити...

Жінка ще більше збентежилась.
—/Годі Гі його, харцизяку, шліть туди. Він 

же звів дівчину з глузду.
Ганна Петрівна заплакала.
— Гаразд, я буду вдячна, коли заставите 

її працювати...
В цеху, нарешті, дізналися, де цілими дня

ми ходить Валентина (прізвище дівчина про
сила не називати). Дехто осудливо дивився 
на сімнадцятирічну. Однолітки хихикали. А 
змінний майстер перевірив, то Валя носить в 
кишенях. Знайшоп кілька пачок сигарет, ска
зав Валі що дівчатам не личить пускати но
сом димові КІЛЬІІЯ.

— Дивись мені, щоб не було прогуліп. а то 
знов мама проситиме допомогти влаштувати 
тебе на роботу, — застеріг. Та й попряму
вав у свою «кабіну».

Приблизно на цьому розмова її закінчи
лась. Валя продовжувала зустрічатись з свої
ми «покровителями». Знову вони чекали її 
біля прохідної, коли знали, що дівчина 
одержала зарплату. Та ні комсомольські ак
тивісти цеху, ні старші товариші по роботі не

Кажу їй, що не прогули в першу чергу 
зробили їй лихо Тоді мати:

— Дай обіцянку, що не будеш зустріча* 
тись з отим харцизякою...

— То кажу ж: не буду!
— Бач, які капці взула. А не віднесла б 

грошей отим лобурякам — туфлі б мала.
Матері хочеться бачити Валю в гарних 

туфлях. Та байдуже Ганні Петрівні, іцо донь
ка перед! мною грубіянить їй, раз по раз ки
дає крізь скарлючену посмішку:

— Та перестань ти...
Мати не збагне, що туфлі не можуть зро* 

бити красунею її дочку. А тут би добре сло
во поради і Ганні Петрівні.

Тепер — про інший бік справи.
На багато поганих вчннкіп Валентину спо

нукало оте задерикувате товариство, що іноді 
бризкає в обличчя прохожих брудним сміт
тям слів. Працівники міліції часом розгонять 
гурт таких «героїв*. Та рідко бачиш, як на 
дорозі таким стають заподські хлопці.

Молоді чсрвонозорівні образились, коли я 
зауважив, що їх, енергійних, роботящих, ду
жих, сотні, але вони не можуть залучити до 
своєї стежки одиниці.

Кожен обурюється, почувши, що дівчина з 
їх заводу залишила цех.

— Та ми такій не дамо спуску! — чути з 
багатьох уст.

— Ми тим молодикам такі адреси покаже
мо. що знатнмуті як погрожувати!

Та бачив я через кілька хвилин по цьому, 
як на заводському подвір’ї чубатий парубок 
пускав клубки тютюнового диму в очі дівчи
ни і бурмотів:

— Ех, ти. зелень! Навіщо оце псе вино
сиш з хати? Ми тобі такої петрушки дамо...

Далі — лайка...
«КОСЬ про те поділився з давнім споїм 

знайомим секретарем Гаііпоронського 
райкому комсомолу Миколою Рябокучмою. 
Він дивується, що вчорашні випускники се
редньої школи вночі блукають вулицями міс
та, а їх. батьки чекають споїх сипів та дочок, 
аби тільки «ппепопідати».

Микола замислився. А потім:
— Біда наша в тім, що. ми спішимо висва

рити того, хто помилився, а не знаємо, хто 
перед нами стоїть. І цим гасимо іскри, які 
жевріють в молодій душі.

І секретар почав розповідати про Сергія 
Ващука, який раніше славився як ватажок 
маленької купки дрібних розбишак Гайворо-
на.

Коли Миколи зустрів хулігана на площі, 
Ваіцук сподівався, що секретар райкому по
обіцяє йому створити завтра «славу» на псе 
місто. Але Рябокучма одкликап хлопця під 
гурту розхристаних модників І тихо, щоб 
ніхто не чув. запитав:

— Чи ти, нарешті, не хочеш отямитись? 
Одійшли ще далі. Микола продовжував:
— Я ніяк не збагну, який біс заховався в 

твоє нутро. Гарний з тебе роботяга, музикант 
чудовий, компанійський ти хлопець. А зій
шовся з такою компанією?

Сергій довго мовчав. А толі:
— Ти пробач, Миколо, але чому мені 

завжди нагадують про вчорашнє? Ну поми
лився я... То шо тепер каратись, бути са
мотнім?.. От І приєднався до них, оцих пів
ників. Сам же знаєш: не можу я вез людей.,.

Микола Рябокучма одразу йому:
— То приходь до нас.
— Куди?
— В райком комсомолу.
Прийшов. Збентежено дивився па райко- 

мівців. А Микола спокійно:
— Доручення є, Серього.
— Мені’ — зіщулився хлопець.
— Ііу, звичайно, тобі. Є пропозиція піти 

завтра з нами містом на чергування.
В очах Сергія — спалахи подиву.
— Нічого не розумію... Ви ж мене осуджу-

єте...
— Ми осуджуємо, але ось І довіряємо тобі!
І Микола став одним Із тих, хто допоміг 

«присіяти» дрібних хупіганіп.
вяРИКЛАД, звичайно, рядовий. Але він ще 
1враз говорить про те, що більше виховує 

довір’я, людяність, увага, справжня людсь
ка турбота, а не безкінечний осуд. Засудив 
вчинок — і .забув про того, хто його скоїв. 
Ключ доброти І душевного підходу повинен 
відкріпи золоту браму, за якою Валентина І 
Павлові однодумці побачать спітлу дорогу. 
А іим, .хто не хоче того світла, ми не маємо 
права потурати.

Михайло ІНЕВЧУК
м. Кіровоград.



4 стор.

пленум 
ЦК Компартії 
Чехословаччини

ПРАГА. (ТАРС). ЗІ серпня 
тут відбувся Пленум Цент
рального Комітету Комуніс
тичної партії Чехословаччини. 
У роботі Пленуму взяв участь 
президент республіки Л. Сво
бода. Пленум обговорив ві
тання сучасного становища 
країні і партії, найбільш н 
відкладні завдання партії 
пропозиції в кадрових питан
нях.

В ході роботи Пленуму бу
ла висловлена готовність 
Центрального Комітету вико

нати завдання, які випливають 
з Московських переговорів, а 
також з переговорів у Чієрні- 
иад-Тисою і Братіславі, щоб 
економічне і політичне життя 
ЧССР якнайщдидше увійшло 
в нормальну колію.

У постанові про підсумки 
Московських переговорів Пле
нум ЦК КПЧ схвалив 
цію Президії 
Комітету КПЧ 
рах у Москві. Прийнято пос
танову про кадрові зміни в 
керівних партійних органах.

Пленум 
голосуванням обрав 
членів і кандндаїів 
Президії ЦК КПЧ, 
членів секретаріату і 
рів ЦК КПЧ.

пози- 
Цснтралыюго 
на псрсгово-

ПЕРЕДПЛАТА ПОЧАЛАСЬ!

СВОЮСлова Г. Шевченко
Музыка А. Загребельного
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Засідання 
уряду ЧССР

ПРАГА, З ВЕРЕСНЯ. (ТАРС). 
НА ВЧОРАШНЬОМУ ЗАСІ
ДАННІ УРЯДУ ЧССР РОЗ
ГЛЯДАЛОСЬ ПИТАННЯ ПРО 
РОБОТУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ, ПОВІДОМЛЯЄ 
ПРАЗЬКЕ РАДІО. БУЛО ОБ
ГОВОРЕНО ПРОЕКТ ЗАКО
НУ ПРО СТВОРЕННЯ УРЯ
ДОВОГО УПРАВЛІННЯ ПО 
ПРЕСІ І ПРО ВНЕСЕННЯ В 
ЗВ’ЯЗКУ З ЦИМ ЗМІН ДО 
ПРИЙНЯТОГО РАНІШЕ ЗА
КОНУ ПРО ПРЕСУ. НА ЗА
СІДАННІ ОБГОВОРЮВА
ЛИСЬ ТАКОЖ ПРОБЛЕМИ, 
ЗВ’ЯЗАНІ З ВІДНОВЛЕН
НЯМ НОРМАЛЬНОЇ ДІЯЛЬ
НОСТІ ЦИВІЛЬНОГО ПО
ВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ 
РЕСПУБЛІКИ.

УРЯД ЗВЕРНУВСЯ ДО НА
ЦІОНАЛЬНИХ КОМІТЕТІВ, 
ДО ВСЬОГО НАСЕЛЕННЯ 
КРАЇНИ З ЗАКЛИКОМ УСІ- 

-------------- СПРИЯТИ 
НОРМАЛЬ- 
РЕСПУБЛІ- 

ОРГАНАМ

МЛ СИЛАМИ 
КОНСОЛІДАЦІЇ 
НОГО життя в 
ЦІ. МІСЦЕВИМ 
ВЛАДИ ЗАПРОПОНОВАНО 
ВХОДИТИ В КОНТАКТ з 
КОМАНДУВАННЯМ СОЮЗ
НИХ ВІЙСЬК НА місцях 
ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ НАЙ
ВАЖЛИВІШИХ ПРОБЛЕМ, 
ВІД ЯКИХ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД
НОВЛЕННЯ НОРМАЛЬНОГО 
ЖИТТЯ.

Вьётся красное зналіянод на,- .ми, СлоЬ*о
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Вьется красное знамя над нами, 
Словно горны, зовут провода; 
Мы возводим своими руками 
Белокаменные города.

Мы — комсомольцы,
Мы — хозяева,
Мы не бросаем слов своих 

на ветер —
У комсомольцев твердые слова, 
Путевкой в жизнь нам — 
Комсомольские билеты.

Мы с Буденным ходили в атаки, 
На врагов поднимались стеной, 
Чтобы пенились красные маки 
Над широкой Советской страной.

Мы поедем туда, где туманы, 
В непогоду отыщем пути.
Мы таежных дорог ветераны, 
Ветераны целинной степи.

ііам работы такой, чтобы сердце 
Загоралось горячим огнем,
Верим твердо, что с Партией вместе 
Мы к заветным вершинам придем.

На моє запитання: «Яке краще відді
лення зв’язку?» — І. Я. Олійник, началь
ник Компаніївського районного вузла 
зв’язку, трохи подумавши, відповів:

— Червоноверське. Там і планові 
завдання успішно виконуються. Та й 
насиченість пресою висока.

1325 примірників газет і журналів на 
тисячу чоловік населення в Червоно- 
вершці.

В цей же день трапилася нагода зу
стрітися з начальником цього відділен
ня Олександрою Олексіївною Коже- 
м’яченко.

Енергійна, з вишневцем на обличчі 
молода жінка, зовні майже нічим не 
виділяється серед своїх односельчанок. 
Але по тому, як вправно працює, коли 
оформляє якийсь документ, видно лю
дину завзяту. Відвідувачів обслуговує 
швидко, ввічливо. Тому ласкаве слово 
скаже, іншому пояснить щось незрозу
міле, пораду дасть.

У відділенні зв’язку, яке очолює О. О. 
Кожем'яченко, чисто, затишно. Кожна 
річ лежить на своєму місці, під рукою. 
Цього вимагає і від своїх підлеглих.

Ось, наприклад, листоноша Катерина 
Кадигроб. Комсомолка. Минуло два ро
ки відтоді, коли вперше з вщерть на

Припев.

Припев.

«Заховаємо гармати».

Фото Г. ІВАНЧЕНКА.

Припев:

ФОТОКОНКУРС

Індекс 01197

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кирової раде кого 

обкома Л КС МУ. 
г. Кировшрад.

м. Кіровоград, аул. Луначарського, 36 

Телефони: секретаріату — 2-45-35, від 

ділів - 2-45-36.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 6 вересня. Перша 
програма. 10.00 — «Час чорної 
магії». Телевізійний фільм Ні
мецької Демократичної Респуб
ліки. (Кіровоград). 11.15 —
Першість СРСР з футбола. «Ди
намо» (Київ) — «Динамо» (КІ- 
ровабад). 16.25 — «Мов писан
ка село». (Харків). 16.55 — «До 
світла». Тележурнал. (Львів). 
17.40 - Телевісті. (К). 18.00 - 
Для школярів. «Червоні і сині 
галстуки». (Частина перша). 
(К). 18.20 — Мультфільм. (К).
18.30 — «Клуб кіномандрівни- 
ків». (М). 19.30 — Наші оголо
шення. (Кіровоград). 19.35 — 
«Про іісго серце». (Кіровоград). 
19.45 — «Легенди Холодного 
Яру». (Повторюємо за прохан
ням телеглядачів). (Кіровоград). 
19.55 — «Час чорної магії». Те
левізійний фільм. (НДР). (Кіро
воград). 21.15 — Естафета но
віш. (М). 22.15 — Програма ко
льорового телебачення. «Естра
да, пісні, танці». (М).

Друга програма. 19.30 — В 
ефірі — «Молодість». (М).

СУБОТА, 7 вересня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.45 — Теленовн- 
нп. (М). 10.00 — «З днем на
родження». Музична розважаль
на програма. (М). 10.30 — Су
ботній репортаж. (Ташкент). 
11.00 — Наша афіша. (К). 11.05— 
«Івасик-Телеснк», Вистава Хар
ківського театру ляльок. (Хар
ків). 11.55 — Для школярів. 
«Червоні і сині галстуки». (Час
тина друга). (К). 12.15 — «Опе
рація «Одеса». (Присвячується 
Корсунь-Шевченківській битві). 
(Одеса). 13.15 — Телевізійний 
театр для дітей. «Марка краї
ни Гонделупи». Прем’єра теле
спектаклю. (М). 14.30 — Теле- 
альманах «Подвиг». (Брянськ). 
15.00 — На приз газети «Совет
ский спорт». Хокей. (М). 17.10— 
Програма кольорового телеба
чення. (М). 18.40 — «Це пісня 
твоя, комсомол». (М). 18.55 --
«Принц в солдатах». 8, 9, 10 
серії. (М). 20.30 - «На мери
діанах України». (К). 21.00 — 
Концерт на замовлення журна
лістів. (К). 22.00 - Мультфільм 
для дорослих. (К). 22.25 - 
«Майстри мистецтв». G. Сереб
ряков. (Ленінград). 23 10 — Те- 
лзновшін. (М). 23.25 - В ефірі 
ків»?°(ДК)ТЬ>’ <Д°Р°Г0І(’ бать-

ИК 02346, Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки 2.

вантаженою газетами, листами та жур
налами сумкою вийшла з поштового 
відділення до людей. В оформленні 
передплати на пресу бере найактивнішу 
участь. Нині вона доставляє трудівни
кам артілі імені Кірова дев’ятсот двад
цять вісім примірників газет та журна
лів. Зустріч з листоношею — бажана 
мить для кожного.

Добре виконують свої обов’язки і 
листоноші Зоя Коваленко, сестри Люба 
та Лідія Сікан, заступник начальника від
ділення зв'язку Гялина Василівна Тка- 
ЧЄНКО.

Листоноші у кожен дім доставляють 
пресу. 72 примірники газети «Правда», 
56 примірників журналу «Хлібороб Ук
раїни», 203 примірники обласної моло
діжної газети «Молодий комунар» та 
багато інших газет і журналів перед
платили трудівники колгоспної Черво- 
новершки.

Зараз у червоноверських зв'язківців 
багато турбот: йде передплата преси 
на 1969 рік. До цієї важливої справи во
ни заздалегідь старанно підготувалися. 
Велику допомогу їм у цьому, як і зав
жди, надають комуністи і комсомольці, 
спеціалісти сільського господарства, 
громадські активісти.

В. САРЖЕВСЬКИЙ, 
інструктор по пропаганді і рекла

мі видань обласного відділу «Союз- 
друк».

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ЧЕТВЕР, 5 вересня. 16.25 — 

Фільми для дітей. 17.30 — До 
нового навчального року в сис
темі політичної освіти. 18.00 — 
Телевізійний фільм. 18.30 — Те
левізійні вісті. (К). 19.00 — 
«Принц в солдатах». Угорськіїїї 
телевізійний фільм. 6 і 7 серії. 
(М). 20.10 — Концерт вальса. 
(М). 20 30 — Програма «Час». 
(М). 21.15 — «Сад плодоносить 
щорічно». (К). 21.45 — Футбол; 
«Динамо» (Київ) — «Динамо* 
(Кіровабад). (Другий тайм).

(Харків), 
журнал 
17.40 — 
18.1)0 -

П’ЯТНИЦЯ, Ь вересня. 16.00—• 
Фільм для дітей. 16.25 — «Не
наче писанка село». 
16.55 — Гслевізійний 
«До світла». (Львів). 
Телевізійні вісті. (К)............ „
Для школярів. «Червоні і сині 
галстуки». (Частіша перша). 
(К). 18.20 — Мультиплікаційний 
фільм. (К). 18.30 — «Клуб кіно- 
мандрівників*. (М). 19.30 — В 
ефірі «Молодість». (К). 21.15 — 
Естафета новіш. (М). 22.15 —
Художній фільм «Закон Антарк
тиди».

СУБОТА, 7 вересня. 10.00 — 
<3 днем народження». Музична 
розважальна передача. (М). 
10.30 — Суботній репортаж. 
(Ташкент). 11.05 — «Івасик-Ге- 
лесик». Вистава Харківського 
театру ляльок. (Харків). 11,55— 
Для школярів. «Червоні і сині 
галстуки». (Частіша друга!. 
(К). 12.15 — «Операція «Одеса». 
Присвячується Корсунь- Шев
ченківській битві. (Одеса).

С.;>5 — Передача з Одеси. 
14 'О — Телевізійний альманах 
«ГІодннг». (Брянськ). 15.00 — 
Актуальний екран. 18.40 — «Це 
пісні твої, комсомол». (М). 
18.55 — «Принц в солдатах». 
Угорський телевізійний фільм. 
8, 9, 10 серії. (М). 20.30 - «На 
меридіанах України». (К). 
21.00 — Концерт па замовленії:! 
журналістів. (К). 22.00 - Муль
типлікаційний фільм. (К). 22.25 
— «Майстри мистецтв». (Ленін
град). 23.10 — Телевізійні нови
ни. (М). 23.25 — В ефірі «Моло
дість». (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.-
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