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— Спасибі, — говорить Саша 
Новік, стискаючи в руках но
ву трудову книжку.

На сцені Палацу культури 
імені Жовтня під звуки маршу 
директор заводу «Червова зір
ка» К. Д. Курцев вручає мо
лодим робітникам трудові 
книжки. Сьогодні Льоня Гузі
нов, Марія Лозинська, Толя

ЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

ІЛЛІЧУ 
ПРИСВЯЧЕНА

ВІВТОРОК

СЬОГОДНІ В ГУРТКАХ І СЕМІНАРАХ ЛЕНІНСЬКИМ УРОКОМ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК
У СИСТЕМІ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТОСВІТИ

о
Ольга Сокурснко — піонервожата Компаніївської 

восьмирічної школи. А ще — пропагандист гуртка 
«Наш Ленінський комсомол», до якого входить біль
ше тридцяти старшокласників.

Цей знімок наш фотокореспондент В. Ковпак зро
бив напередодні нового навчального року в системі 
комсомольської політосвіти, коли Ольга готувалася 
до занять-.

СЛОВО ЛЕНІНА
ПРОГРА
ЖИТТЯ І

Нам. молодим, ясно йти дорога
ми життя, бо ми знаємо, з кого 
життя це робити — з Володимира 
Ілліча Леніна, з його соратників, з 
тих, хто вірно служить справі Ле
ніна.

Ленін стояв біля колиски комсо
молу. Ленін дав молодим вчення 
про завдання і принципи молодіж
ного руху, повідав про те, яким по
винен бути молодий будівник кому
нізму. Завтра, 2 жовтня, минає со
рок вісім років з дня виголошеннч 
Володимиром Іллічем історичної 
промови на III з’їзді комсомолу, 
промови, що стала програмою ді
яльності ВЛКСМ. Та сьогодні, як 
і десять, і двадцять років тому, 
молодь ще і ще раз звертається до 
заповітів Ілліча, бо його живе 
слово — не символ минувшини, а 
бойова програма життя і боротьби.

В ці дні в комсомольських орга
нізаціях області цікаво пройшли 
бесіди, конференції, присвячені іс
торичному виступу Леніна на з’їзді 
комсомолу.

Сьогодні слухачі всіх гуртків і 
семінарів ленінським уроком роз
починають новий навчальний рік в 
системі комсомольської політосвіти. 
На уроці йтиме мова про те, як 
молодь виконує заповіти вождя, як 
вчиться комунізму, як будує кому
нізм.

Проведення такого масового ленін
ського уроку стало можливим тому,

МА

У бібліотеці клубу залізнич
ників станції Кірово-Україн- 
ськс відбулася читацька кон
ференція на тему «Образ В. 1. 
Леніна у творах радянських 
письменників». З доповідями 
виступили учні середніх шкіл 
№ 14 та № 3. Зокрема, Люд
мила Кохріі — на тему «Об
раз Лен:..м в поезії Маяковсь- 
кого», О.іы а Заніздра та Ва
лентина сахно розповіли про 
те, як розкривається образ 
вождя у творах М. Погодіна і 
М. Горького

Учасники конференції озна
йомилися також з книжко
вою виставкою «Ленін і те
пер живіший всіх живих», яка 
нещодавно відкрита в бібліо-

БОНФЕЛЬД, 
вчитель.

ТРАДИЦІЙНА 
ПОДОРОЖ
У піонерів загону імені ге- 

роїв-піонерів Яши Матвієнка і 
Феді Шепеля з Кіровоградсь
кої середньої школи № 6 вже 
стали традицією подорожі до 
Підлісного, на - батьківщину 
героїв. Ось і нещодавно вони 
побували там, ще раз прой
шли місцями партизанської 
слави. Подорож була дуже 
цікавою. Пояснення школя
рам давали колишній коман- 

, дир партизанського загону 
імені Ворошилова Семен Іва
нович Долженко і Прокіп Фе
дорович Баранпиков, який за 
завданням партії був на Кі- 
ровоградщині, організовуваз 
партизанський рух.

Учні побували ц батьків і 
рідних загиблих патріотів, по
знайомилися з новим па
м’ятником піонерам Яші 
Матвієнку, Феді Шепелю, Ва
ні Юрченку та Вані Конова- 
ленку, який спорудили вдяч
ні односельчани.

М. МУЖИКОВСЬКИЙ, 
лінотипіст обласної дру
карні.

Дуля, Альоша Синенький, Зоя 
Сидельник, Оля Дмитренко, 
Саша Новік — вливаються в 
трудову сім’ю.

3. І. Власова, секретар Кі
ровоградського обласного ко
мітету партії, вітає молодих і 
тих, хто сьогодні зібрався в 
залі, з Днем машинобудів
ника.

І'арячі оплески. На сцену 
вибігають дівчатка й хлопчи
ки в червоних^ галстуках, да
рують живі квіти комсомоль
цям. Потім говорили вони — 
винуватці сьогоднішнього тор
жества.

Льоня Гузінов:
— Ми будемо чесно працю

вати, брати приклад і рівня
тись на Героя Соціалістичної 
Праці Олександра Шиша.

Марія Лозинська:
— Цей день в моїй пам’яті 

назавжди. Я рада, що влива
юсь з загін робітників в пс- 
ред’ювілейні дні. Обіцяю не 
осоромити...

Помітна гордість випроміню
валась з їх очей, на грудях 
червоніли комсомольські знач
ки. Вірилось, що вони не осо
ромлять своїх імен.

ЯКА
КРАЩА?

День 
запам’ятається.

БОРОТЬБИ
що в останній час дуже зріс потяг 
молоді до політичних знань, до ви
вчення праць В. І. Леніна- Свідчен
ня тому — читацькі формуляри в 
бібліотеках. Погляньте в них. і по
ряд з художніми творами ви поба
чите ленінські праці «Великий по
чин», «Завдання спілок молоді», 
«Що таке Радянська влада?» та 
інші. Друге свідчення зрослого ін
тересу молоді до політичних 
знань — це ріст рядів слухачів 
гуртків і семінарів. Сьогодні ся
дуть за політичну книгу близько 
45 тисяч юнаків і дівчат, що май
же на 5 тисяч більше, ніж у мину
лому навчальному році. Показово 
й те, що більше двох тисяч юнаків 
і дівчат виявили бажання навчати
ся в гуртку «Біографія В. 1. Лені
на». Великою популярністю серед 
молоді користуються також гуртки 
«Наш Ленінський комсомол», «Бе
сіди про партію», «Кругозір».

Проведення такого масового уро
ку стало можливим і тому, що ком
сомольські комітети при підтримці 
партійних органів 
пропагандистські 
Маловисківському 
паганднетів 36 — 
мають 3—4 роки 
дистської роботи, 
гуртків тут очолюють 
партійних організацій колгоспів і 
радгоспів, голови правлінь сіль
ськогосподарських артілей. Подібна

значно зміцнили 
кадри. Так, у 
районі з 38 про- 

члени КПРС, які 
стажу пропаган- 
Майже половину 

секретарі

В серпні ЦЬОГО року LnKx.ll- 
ком Кіровоградської міської 
Ради депутатів трудящих 
оголосив конкурс на краще 
вирішення архітектурно-деко
ративного оформлення в’їздів 
у місто. В конкурсі взяли 
участь архітектори й худож
ники А.'О. Сидоренко, Н. О. 
Денсадзс, 1. В. Мединський, 
А. і. Фсдорченко. С. О. Гур
бо, Л. Є. Раєтригін, Р. М. 
Заїкін

Позавчора у міськвиконкомі 
відкрилася виставка цих ро
біт. Підсумки конкурсу будуть 
підведені після огляду вистав
ки жителями міста.

В. БЕЗУХИН, 
начальник техбюро міськ- 
архітектурн.

картина в Новоукраінському, Доб- 
ровеличківському та в інших райо
нах. В цілому в області 78 процен
тів гуртків і семінарів очолюють 
комуністи, які мають добру теоре
тичну підготовку і досвід пропа
гандистської роботи.

Новий навчальний рік в системі 
комсомольської політосвіти почи
нається ленінським уроком, бо ко
мітети комсомолу, иропаїандисти, 
слухачі заздалегідь готувалися до 
цього заняття. Можна послатися 
хоч би на досвід комсомольців кол
госпу «1(.»ра» Іайворонського ра
йону, де пропагандистом і. В. Ма- 
личенко. їорік вони навчалися в 
гуртку «Наш Ленінський комсо
мол». Зроблене за рік підсумували 
на ленінському уроці «Заповіти 
Леніна живуть, перемагають». В 
період підготовки до цього уроку 
слухачі докладно ознайомилися з 
рядом праць вождя, а «Завдання 
спілок молоді» законспектували.

В нинішньому році молоді іскрів- 
ці навчатимуться по програмі гурт
ка «Бесіди про партію»; До першо
го свого заняття — ленінського 
уроку «Вчимося комунізму, бу
дуємо комунізм» вони почали готу
ватися місяць тому. В гуртку 32 
чоловіка, а беруть участь у підго
товці ленінського уроку близько 
130 юнаків і дівчат, тобто не лише 
комсомольці-виробннчники, а й ком- 
сомольці-школярі, неспілкова мо
лодь села. Вони знайомляться ще 
раз із творами Леніна, зі спогадами 
про вождя його соратників, розучи
ли кілька улюблених пісень Ілліча, 
дістали пластинки із записами ного 
промов. Можна бути певними, що 
після такої підготовки ленінський 
урок пройде цікаво, змістовно, при
несе велику користь молоді.

Сьогодні ленінським уроком роз
починається новий навчальний рік 
у системі комсомольської політ
освіти. Це символічно, що саме ле
нінським уроком, бо нинішній на
вчальний рік — рік ленінський. До 
100-річчя з дня народження вели
кого вождя пролетаріату комсо
мольці мають підійти не тільки із 
славними трудовими дарунками, а 
н політично загартованими. Про 
це — турбота ‘комітетів комсомолу, 
пропагандистів, кожного комсо
мольця.
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МИ ВІДКРИВАЄМ • навчальний рік починається

МАРКСА
КОЖНИЙ том...

ДО ПОЧАТКУ ЗАНЯТЬ у системі ком
сомольської політосвіти ми готували

ся заздалегідь. Познайомили молодих з 
програмами гуртків і політклубів, вияви
ли, хто, в який гурток хоче записатись. В 
багатьох комсомольських організаціях це 
питання вирішували на комсомольських 
зборах.

Комсомольці колгоспів імені Енгельса, 
імені XX з’їзду КПРС, імені Ватутіиа, 
Рівнянського міжколгоспбуду та бага
тьох інших колгоспів, установ і органі
зацій виявили бажання навчатися в 
гуртку «Біографія В. І. Леніна». Таких 
гуртків у районі створено близько трид
цяти. В нинішньому році це найпошире-

ПРОПАГАНДИСТАМИ
гаммо™

піший гурток, бо молодь, готуючись гід
но відзначити 100-річчя від дня народ
ження В. І. Леніна, прагне якомога біль
ше знати про життя і діяльність вождя.

Ми розуміємо, що слухачі в цьому 
гуртку, вивчаючи біографію вождя, по
винні вчитися ленінській партійній прин
циповості, вимогливості до себе, до лю
дей. Успішне вирішення цих завдань 
залежатиме в значній мірі від майстер
ності пропагандиста. З метою узагаль
нення і поширення кращого досвіду, бу
ло проведено науково-теоретичну кон
ференцію пропагандистів про ленінський 
стиль пропаганди. Ряд товаришів, крім 
того, побували на обласному зльоті, так 
що новий навчальний рік зустрічають у 
всеозброєнні.

Думається, що гуртки «Біографія 
В. І. Леніна» працюватимуть добре, ад
же є потрібна література в необхідній 
кількості. На заняттях використовува
тимуться і пластинки із записами про
мов В. І. Леніна. Комплекти таких плас
тинок є майже у всіх школах району. 
Шкільними фототеками корист'уватнму-

ться і комсомольці колгоспів, інших ор
ганізацій.

Як і раніше, популярні гуртки «Наш 
Ленінський комсомол», «Кругозір». Так, 
у колгоспі імені Карла Маркса 20 моло
дих трудівників виявили бажання навча
тися по програмі «Наш Ленінський ком
сомол». с-’- ....... "
госпу «Росія» записалися 
«Кругозір». В цілому по району лише 
в цих двох гуртках підвищуватимуть 
свою ідейну загартованість більше тися
чі виробничників і школярів.

Близько двохсот комсомольців навча
тиметься в системі партійної політосві
ти, а ще більше юнаків та дівчат вивча

тимуть питання стратегії 
і тактики партії, внутрі
партійної дисципліни, 
розширятимуть і поглиб
люватимуть свої знання 
в гуртках «Бесіди про 
партію».

Пропагандисти цих 
гуртків вже продумали, 
як краще організувати 
заняття, щоб слухачі 
одержали і глибокі теоре

тичні знання, і емоційний заряд. Мається 
на увазі, що виступи пропагандистів з 
питань теорії і практики органічно до
повнюватимуть бесіди старих комуніс
тів, героїв громадянської і Великої Віт
чизняної воєн, передовиків праці, пар
тійних керівників.

Комітети комсомолу при допомозі 
партійних організацій дібрали на керів
ників семінарів і гуртків найбільш до
свідчених і шанованих людей. В пере
важній більшості це комуністи, які ма
ють і життєвий досвід, і досвід пропа
гандистської роботи У колгоспі імені 
Карла Маркса, наприклад, пропагандис
том гуртка «Наш Ленінський комсо
мол» — бригадир тракторної бригади 
Микола Якович Бут, в колгоспі імені 
Енгельса керівником гуртка по вивчен
ню біографії В. І. Леніна — зоотехнік 
Галина Євгенівна Сатула.

ф'
Стільки ж комсомольців кол- 

до гуртка

В. КРЕЦУЛ, 
секретар Новоукраїнського райко
му комсомолу.

гр РАВЕНЬ. Останні дні перед
* екзаменами. Відкладені 

походи в кіно, театр, забуті 
подорожі, веселощі і танці.

Як відривалася від книжок, 
— вгорі рожевими гірляндами 
звисав цвіт каштанів, — за
дивлялась в небо, по-травнево- 
му свіже, чисте і тепле. Нес
лися дівочі думи, вникали в 
пройдене і намагались осяг
нути те, що буде попереду.

Тепер — це тільки хвилюю
ча згадка про студентські ро
ки, ’ пізнання не скоромину
чих істин... І радість успішно
го захисту диплома інженера 
Київського технологічного ін
ституту легкої промисловості, 
і трохи невпевнені перші 
кроки на швейній фабриці в 
Кіровограді — все спливає з 
найрізноманітнішими подро
бицями.

Та це ьже згадка. Для неї 
виробничий відділ став вті
ленням великої справи. В 
компетенцію тутешнього інже
нера входить удосконалення 
технолоіії виробництва: всіля
кі новинки, які потрапляють 
на фабрику, теж проходять 
через його руки. Щоб кожна 
жінка, яка одягне пальто з 
маркою їх фабрики, могла по
дякувати в думках працьови
тим дівчатам з швидкими ру
ками, виробничий відділ ор
ганізовує детальну перевірку 
якості продукції.

Дівчата... Серед них так 
багато друзів, а серед друзів 
немає старших. Спочатку 
Жанна ніяк не могла погоди
тися, що її називають тут 
Жанною Григорівною. Бенте
жилась й виправляла подруг. 
Потім зрозуміла, що таки 
справді постаршала, і звнк.га- 
ся.

Якось підійшла Тамара Ду-

ЗВІТУЮТЬ ШІСТНАДЦЯТИРІЧНІ
10 «б» буває різним — збуд- 

жено-веселим і насторожено- 
тихим, урочисто-святковим і 
просто — серйозним, діловим. 
Сьогодні ж навіть важко визна
чити настрій старшокласників. 
Вони і серйозні, і урочисто- 
святкові водночас, бо вони бе
сідують з найдорожчою люди
ною в світі — з Володимиром 
Іллічем Леніним. Кожний в та
ких деталях розповідає про III 
з’їзд комсомолу, про виступ 
на ньому Володимира Ілліча,

немов би був сам його учасни
ком.

Світлана Іванченко, студент
ка-практикантка Кіровоград
ського педінституту, яка веде 
цей незвичайний урок, спочат
ку дуже хвилювалася, а тепер 
заспокоїлася і тільки час від 
часу доповнює виступаючих.

— Погляди всіх були спря
мовані до Володимира Ілліча. 
Він підійшов до столу президії, 
присів на стілець і почав роз
глядати якісь папери. Зал 
ожив. Багато делегатів проти-

скувались ближче до сцени, до 
Леніна, щоб краще розгляну
ти, щоб назавжди зберегти об
раз вождя, — розповідає про 
атмосферу, що панувала на 
з’їзді перед виступом В. І. Ле
ніна, Костя Бобришев.

Алла Скибницька продовжує:
— Підвівся Ленін, підійшов не 

до трибуни, а до краю сцени. 
Зал зааплодував. Стоячи, ком
сомольці декілька разів вико
нали «Інтернаціонал».

Історичну промову Ілліч по
чав словами: «Товариші, мені

У ЦК ВЛКСМ

ІДУТЬ ДОБРОВОЛЬЦІ
На підприємствах, транспорті, будо

вах, у колгоспах і радгоспах комсомоль
ці та молодь готують ювілею ВЛКСМ, 
100-річчю з дня народження В- 1. «Лені
на особисті трудові подарунки. Ентузі
азм молоді особливо яскраво проявля
ється на ударних будовах п’ятирічки. 
Молоді будівельники й монтажники 
роблять все, щоб наблизити строки пус
ку важливих об’єктів.

На заклик комсомольсько-молодіжної 
бригади Миколи Тимохіна з будівельно
го управління № 10 тресту «Липецьк- 
буд» комсомольці і молодь промислових 
підприємств, установ, колгоспів і радгос
пів, учбових закладів Липецької області 
гнрішили відпрацювати кожному по 5 
днів і допомогти завершити будівництво 
найбільшого в країні стану «2000» на Но- 
волипецькому металургійному заводі в 
1968 році.

Бюро Липецького обкому ВЛКСМ під
тримало цей почин. Районні і міські ком
сомольські організації створюють добро
вільні комсомольські загони. Вжиті захо
ди для своєчасної підготовки фронту 
рооіт для добровольців, забезпеченню 
охорони праці, за ударними загонами за
кріплені досвідчені спеціалісти. Перші

загони добровольців працюють з великим 
ентузіазмом, значно перевиконують ден
ні завдання.

Надаючи великого значення участі 
комсомольців і молоді в боротьбі за ус
пішне завершення будівництва важли
вих народногосподарських об’єктів, сек
ретаріат ЦК ВЛКСМ у своїй постанові 
схвалив ініціативу комсомольців і моло
ді Липецької області по наданню допо
моги в завершенні будівництва стану 
«2000».

Саратовському, Рязанському, Жито
мирському, Запорізькому, Донецькому 
обкомам комсомолу доручено організу
вати комсомольський контроль над своє
часною підготовкою будівельних матері
алів для будівництва Новолипецького 
металургійного заводу.

Всім ЦК ЛКСМ союзних республік., 
крайкомам і обкомам комсомолу за зго
дою з партійними комітетами рекомендо
вано визначити конкретні заходи опера
тивної комсомольської допомоги колек
тивам будівельників у завершенні важ
ливих пускових об’єктів третього року 
п’ятирічки, направити в разі необхід
ності по комсомольській мобілізації мо
лодь на будови.

СЕРЕД
ДРУЗІВ
НЕМАЄ
СТАРШИХ

хобор, секретар комітету ком
сомолу фабрики, розповіла 
про життя молоді, а потім за
пропонувала бути пропаган
дистом в п’ятому цеху... За
твердили на засіданні бюро, 
дали програму занять.

Програма гуртка «Круго
зір». З чого починати — напи
сано, але не написано, як по
чинати. 1 Жанна Косова зно
ву вчиться сама, щоб вчити 
інших. З цього часу її завж
ди можна побачити в фабрич
ній бібліотеці. Не вистачає лі
тератури, значить — в Буди
нок політосвіти. Томи класи
ків маркензму-ленінізму. по
трібні документи, матеріали 
з’їздів, пленумів та конфе
ренцій заповнювали читаць
кий стіл. І конспекти, кон
спекти.

Національно-визвольний рух 
в країнах Сходу, міжнарод
ний комуністичний і робітни
чий рух, розвиток соціалістич
ної системи, боротьба за спів
дружність країн соціалізму — 
то теми бесід Жанни Григо
рівни, Завжди — численні за
питання. Відхилялись від ге
ми, але кожен з слухачів був 
задоволений.

Як звичайно, Жанна почи
нає готуватися до занять в 
четвер ще з суботи. П’ятдесят 
шість її слухачів вимаїають 
неабиякої уваги до себе. Са
ма згадує, як вона любила хо
роші змістовні лекції в інсти
туті. А бувало ж, що дово
дилося позіхати. Ось так і туг. 
Свіжі факти, новини чи при
клади привертають увагу 
комсомольців. В цьому хороші 
помічники у неї — газети, 
журнали, особливо «Полити
ческое самообразование» і 
«Вокруг света».

— Вас цікавить досвід робо-

хотілося б сьогодні поговорити 
на тему про те, які основні 
завдання Спілки комуністичної 
молоді...»

Видно, що десятикласники 
перед цими виступами прочи
тали не одну книжку про вож
дя, ознайомилися з багатьма 
спогадами про Леніна його со
ратників. Добре обізнані вони 
і з заповітами Ілліча. Про них, 
про те, як їх виконують, і ве
дуть мову. Суть ленінської на
станови вчитися комунізму до
помагає зрозуміти школярам 
студентка-практикантка Белла 
Хромая. Вона підкреслює, що

л. шкот.

/Канна 
гурток
Знову

ти? Але ж його мало, 
вально четвертий рік. 
тись ним? Як? Коли часто шс 
й сама помиляюсь. Вже рід-
ше...

Тепер буде ще складніше — 
замість «Кругозору» 
Григорівна вестиме 
«Бесіди про партію», 
програма не вичерпує всіх тих 
питань, які хоче запропонува
ти пропагандист. Пропаган
дист бере допоміжну літера
туру для своїх бесід, вибирав 
те, що, на її думку, найно- 
трібніше.

Книги і час — чи завершу
ється суть хорошої бесіди ци
ми двома компонентами? Чи, 
може, сенс бесіди лежить ще 
й у вмінні провести її, приму
сити присутніх захопитися, 
заслухатися? Недарма секре
тар партійної організації фаб
рики Михайло Олексійович 
Красников назвав Жанну Гри
горівну Косову кращим про
пагандистом. Літературою ко
ристуються всі. А знайти ‘не
обхідне, відібрати саму лише 
«сіль», щоб «вода» залиши
лась за межами списаних сто
рінок — то вже заслуга авто
ра таких конспектів. Просто 
це робиться, чи вимагає ця 
праця наполегливості і зу
силь — це питання практичної 
Дії.

і якщо фабрика манить ве
летенським зростом, якщо 
ваблять світлом шумливі це
хи, якщо кличуть до себе 
молоді швеї, то йдіть до них 
— зробіть вірний крок у своє
му житті. Останнє зюдом вам 
підкаже, що ви не помилили
ся. Для достовірності можна 
запитати у Жанни Григорів
ни Косової. Вона підтвердить 
ці слова.

А. НЕЧИТАЙЛО.

треба поєднувати навчання мо
лоді з продуктивною працею, 
виховувати і виховуватися в 
процесі праці, зв’язуючи кож
ний крок своєї праці, освіти з 
боротьбою трудящих за пере
могу комунізму.

Наталка Калашникова 
мову про те, як вона і її 
класники 
заповіти, 
ють свій 
беруть 
школи.

вела 
одно- 

виконують ленінські 
як вчаться, як гарту- 
світогляд, яку участь 

у громадському житті

м. Кіровоград, 
середня школа № 6.

З ІСТОРІЇ ВЛКСМ

Однією із найвизначніших
■&'

спорудженні потужної гідроелектростанції на^нШпРбПа01’^0^ *£омсомо;,У є його участь У 
почалося в 1927 році. и Ц1 на Дшнрі біля міста Запоріжжя, будівництво якої

Молодь на цій будові складала 70 пооиентіп ..
валн комсомольські бригади, показуючи пп... ? ро61тник1в- На найтяжчих ділянках працю- 

Героїчний труд молодих дОіпрЖ юііп пп.- Трудового героїзму.
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На знімку; група комсомолок-бетонниць на будівництві Дніпрогесу.
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Вогненний слід
БАЛАДА
(Продовження. Початок в газетах 

за 21 та 24 вересня).

Полк прийняв хлопця. Полк чер
воних козаків-кавалеристів усино
вив його. Форму пошили. Будьонів- 
ку таку змайстрували, що зоря сяяла 
на весь світ. А чоботи з такими 
шпорами, з таким дзвоном, що ди
вували і захоплювали всіх хлопча
ків. Правда, зброї не дали — ні 
револьвера, ні шаблі, ні гвинтівки.
Тут, у полку, відшукався й Васькс. 

Його зразу ж віддали Яші. Віддали ра
до. Звір же, а не кінь. А Яшка слухає, 
як мала дитина. Все в полку радувало 
хлопця. Нс тому, що і командири, і 
бійці берегли, любили його, не тому, 
що кашовар дядько Павло завжди на
магався йому лишити найсмачнішу 
їжу. Не тому. Спостережливий, пиль
ний, він бачив, як всюди радо зустрі
чали червоний полк.

Біднота, принижена, горьована, 
катована білими, ділилась усім, що 
мала, добрим поглядом, світлою 
посмішкою. Якось бабуся, плачучи, 
і прийшла до командира:

— Де тут головний між вами?
— Я головний! — обізвався 

командир.
— Чого ж це мене зобижаєте? 

Як я вбога, так до мене на постій 
жодного червоноармійця? Хліба не 
маю, так картопельки гарячої нава
рю, огірочків дістану. Одіж усім 
виперу...

Яшко бачив, скільки добра ніс 
усім червоний ленінський полк. І в 
тому полку особливе місце займав 
врятований ним комісар. До нього 
горнулися бійці, зверталися з ти
сячами справ, і всім він давав ра
ду і пораду... А визволять село — 
і до нього потоком йдуть селяни 
теж з тисячами найнесподіваніших 
запитань — великих і малих.
Все радувало Яшка. Одначе ос
таннім часом він почав сумувати. 
Його чомусь не пускали в бій. Хі
ба ж цё життя? Що він сюди нахліб
ником прибув чи в гості?

Пильне око було й у комісара. Покли
кав до себе. Говорили вдвох.

— Чого зажурився, мій пастушок?

Микола СТОЯН
— Ото-то й є, що пастушок. Пас коней у 

хазяїна, скоро й ви накажете пасти.
— і це потрібно. Що б ми робили без 

кашовара Павла? Без санчастини? Не 
пошлемо в бій. Дали тобі відпочити, на
братися сил. Я радився з командиром. І 
хочемо тобі запропонувати дуже велико 
діло.

Змовк. Дивились один на одного. 
Близькі. Рідні.

— Підеш у розвідники? Тебе тро
хи підучать. Це теж марудне діло. 
Та я не про нього. Розвідник — це 
наші очі. Розвідник — це ще небез
печніш, ніж у бою. У бою зліва, 
справа, за тобою — свої. А розвід
ник між ворогами один. Не по
боїшся?

— Ні, товаришу комісар.
— Зви мене Василь Степанович.
— Ній. Василь Степанович.
— Буває, що розвідник потрап

ляє до лабет ворога. Ти бачив, що 
роблять білі з нашими бійцями. 
Розвідникам дістається удесятеро 
разів більше. І коли доведется 
вмерти, треба вмерти, а не зради
ти, не видати своїх. Зможеш, Яшко?

— Зможу, Василь Степанович.
— А це вже я особисто прошу. 

Йтимеш на завдання, вертатимешся 
з нього, доповіси командирам про 
все — і до мене... Зрозумів?

— Зрозумів, Василю Степано
вичу...

Після дуже короткої науки боєць чер
воного полку Яків Хоменко пішов у роз
відку. Не раз. Не два. В осінні темні но
чі. В дощі і холод. В сніги і заметілі. 
Мав цупку пам’ять. Лічив гармати і тан
ки, аероплани. Міг бути в схованках без 
їжі добу, другу. Не знав страху. Знав 
одне — ного повідомлення полегшували 
похід полку...

Полк зупинився, полк застряг перед 
великим, надзвичайно укріпленим селом. 
Село на пагорбі, білим все видно, як на 
долоні. Та ще межа, смертельна межа 
відгороджена річкою — з очеретами, осо
кою, болотами. В селі білі, а які в них 
сили, яка зброя — нічого не було відо
мо командирам.

Послали трьох бійців у розвідку — не 
вернувсь ні один. На сході до окопів по
над річкою прибило човен. А в ньому — 
три відрубані голови.

Командир просив комісара:
— Хай піде в розвідку Яшко.

(Далі буде).

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ТВОГО

Зароджений
& в СОРОЧЦІ

жя АТИ ТРИВОЖИТЬСЯ:
— Другий день ти мінишся на лиці. Мов

чиш. Якісь неподобства в
Син куйовдіть русявий 

погляду од вікна. Раптом
— Що?..
— Я про твій смуток...
Валентин робить крок до матері:
— Не смугок це... Просто я не можу вирі

шити, чи братись мені за таке діло... Розумі
єш, мамо, головувати пропонують у колгоспі.

Мати якусь хвилю мовчить. А тоді:
— Це ж де?.. У нас?
— Аби ж то так... У кіровський посилають... 

Там. розумієш, пустка на кожному місці. Гос
подарство заборгувало 67 тисяч карбованців. 
Колгоспники не вірять, що можуть мати висо
кий заробіток. Шість голів було після війни. 
І кожен мав невдачу...

Марія Євдокимівна тулиться до сина:
— Не знаю... Не знаю, що сказати... Коли в 

районі вирішили, якшо ти зумієш щосо зробити, 
берись... А там, у колгоспі, ти повинен жити 
так, щоб люди повірили тобі...

Вже після звітно-виборних зборів артільний 
сторож Йосип Юхимович Крнвович теж ска
зав так само Валентинові.

— Ти тільки не бідкайся, сину. Тобі ж двад
цять вісім літ. Та в такі літа саме ставити 
рекорди. Нам, сину, колись, либонь, трудніше 
було. За нове діло бралися ж...

Дід підводить лукаво кошлаті брови. А далі:
— І що це я тебе так?.. Одразу видно, що 

ти людська дитина і знаєш нашу хліборобську 
долю... Прийшов до нас, сільських дідів, на 
розраду, запитав, як господарювати... Одне я 
скажу тобі: не дай скривдити робочі руки, і 
тебе всі полюблять.

Секретар парторганізації колгоспу Іван Па
насович Лета одразу запитав голову, коли 
переїжджатиме в нову квартиру.

— Там же, знаю, ти був у матері. Одну тіс
ну кімнату мав. А в тебе ж двійко дітей... Не. 
тепер буде тобі де розігнатись. Наш старий

май його котедж. ' І__  ___
май... Спеціально для голови таку 
колись вигахкали...

Того ж тижня селом пішла чутка: 
новенький підмовився від квартири, 
гькі тепер там лаштуються. А сам ___
зайняв для свого кабінету найменший зака
пелок...»

Справді, Валентин поставив свій стіл у най
меншій кімнаті колишнього будинку голови

бригаді?..
чуб. не одводить 

рвучко підводиться:

перебирається завтра в Ноєгородку. А ти зай- 
*:zzz zzzzzz.z. Вісім кімнат, брат, ирнн- 

хатину

« Наш 
Контор- 
Шульга

СУЧАСНИКА

ВІТРИНА ПЕРЕДПЛАТНИКА
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ФОТОКОНКУРС „Промінь-68“ Цікаво!
Фото В. ЗГ.МНОРІЯ

її ОПУЛЯРНОЮ серед- 
читацького загону Ук

раїни є серія «Романи і по
вісті» видавництва «Дніп
ро», в якій виходять нові 
твори сучасної української, 
братніх радянських, а та
кож зарубіжних літератур 
у перекладі українською 
мовою. Нещодавно у се
рії вийшла повість нашо
го земляка Віктора Близ- 
неця «Древляни». Це твір 
про високе покликання 
людини, її відповідаль
ність перед прийдешніми 
поколіннями. З великою 
любов’ю поетизує пись
менник буремну моло
дість батьків, що бороли
ся на фронтах громадян
ської війни, показує своє
рідні характери твооців 
нового світу.

Минуло небагато часу 
після виходу в світ рома
ну молодого грузинсько
го письменника Нодара 
Думбадзе «Сонячна ніч»,' 
а твір уже перекладено 
українською мовою у ви
данні «Романи й повісті». 
Щиро й натхненно роз
повідає письменник про 
життя радянської моло
ді, і зокрема студентів, у

перше повоєнне десяти
ліття, про морал ь н и й 
обов’язок, дружбу, кохан
ня. •

Кілька днів тому на 
прилавках книжкових ма
газинів з'явився роман 
Кості Гордієнка «Буймир». 
Твір зображує боротьбу 
народних месників проти 
фашистських загарбників. 
Книга приваблює глибо
ким розкриттям людських 
доль і характерів, про
никливим показом психо
логії героїв, барвистою 
мовою, гостротою сюже
ту-

Малоформатні видання 
«Дніпра» є чудовим пода
рунком шанувальникам 
перлин української кла
сичної літератури та 
фольклору. Недавно з 
друку вийшли ще дві су
венірні книги — збірник 
«Веселі оповідання» та 
повість І. Франка «Захар 
Беркут». До першої вмі
щено найкращі гумори
стичні твори Г. Квітки-Ос- 
нов'яненка, О. Сторожен- 
ка, І. Нечуя-Левицького. 
Невгасимий життєраді
сний народний гумор та 
майстерне використання

скарбів української мови 
забезпечили цим творам 
широку популярність і 
невмирущу славу.

Повість «Зіхар Беркут» 
І. Франка — високоху
дожній твір, у якому зо
бражено боротьбу Кар
патської Русі проти мон- 
голо-татарської неволі у

ПРОПОНУЄ
«ДНІПРО»

1241 році. Палкі патріо
ти — Захар Беркут І його 
син Максим у дні прихо
ду завойовників згурто
вують навколо себе лю
дей і мужньо відстоюють 
незалежність рідного'
краю.

Обидві подарункові 
книги приваблюють з ху
дожнього боку. «Веселі 
оповідання» проілюстро
вані М. Компанцем, по
вість «Захар Беркут» 
оформлена В. Руденком.

В. САНДУЛ, 
керівник громадського 
відділення видавницт
ва «Дніпро».

колгоспу. Поруч 
книжками, диван , Щ

— А як же засідання правління влаштову
вати? — дивувався бухгалтер.

— Головне не де. а як, — відповів коротко.
Сторож Йосип Юхимович Крнвович та 

столяр Іван Митрофанович Богачук, найстарі
ші колгоспники, до яких в першу чергу звер
нувся Шульга за порадою, стежили за діями 
молодого голови. Невдовзі Посип Юхимович 
повідомив Івану Митрофановичу:

Революція, старий, революція... Оцей же 
Макаренко хоча б. Всю ферму занапас- 

Половина корів ялових. Обліковець якось 
казав, що треба тиждень одну доїти, 

мати від неї відро молока. І не дурний.

ще вмістилась етажерка з 
і чотири стільці.

Іван
тив.
мені
щоб . __ .
знаєш, чоловік, а цурається свіжого вітру. От 
і летить у кабачнння... Тепер Іван буде заві
дувати клубом, либонь...

— О! Цс ж його ділечко. Музикант, співати 
вміє, комедіант. Тут він таке видасть, що лю
ди про нього заговорять, як про

* * *
Валентин думав про одне. Як 

гроші, щоб позбутися боргів і

путящого...

розжитись на 
___ _ ___ ___ „___ . досягти яки

хось перемін там, де колгоспникам найважче 
працювати. Вирішив скликати загальні артіль
ні збори. Не робив на них доповіді. Просто 
з-за столу президії сказав:

— Не бійтеся сказати будь-кому у вічі прав
ду. Зараз я хотів би 
пащі прорахунки...

Встав пасічник Іван
разу:

— Нам не потрібні . ...
сміють під вікнами загадувати 
Що це за керівник бригади, коли він знає 
більше матюків, аніж агрономічних термінів. 
Молодих, грамотних, давай, Валентине Вікто
ровичу, до колгоспного керма...

А сільські діди один поперед одного:
— Нам соромно своєї бороди, голово!.. В 

усьому Новгородківському районі нема кра
щої земельки, як верблюзька...

— А ми збираємо на круг по сто пудів ячме
ню тз 140 центнерів бурячка...

Громадою вирішили, щоб на ферму йшла 
господарювати бухгалтер Олена Миколаївна 
Ясь. Агрономом став Іван Кузьмович Сими- 
ренко.

знати вашу думку про

Федорович Богун. І од-

бригадири, які тільки 
на буряки... 

коли він

♦ * ♦
До пізньої ночі засиджувався він у своєму 

невеличкому кабінеті. Робив економічні роз
рахунки. думав, де і як дістати хоч десяток 
високопродуктивних корів. У блокноті — за
писи: «Буряки, 300 центнерів. Скільки це бу
де прибутку?» Далі: «А якшо. позбутись 
овець?.. І курей... Навіщо в одному господар
стві стільки дрібних ферм?.. Спеціалізація — 
виграш»...

Кликав до себе Снмнренка. Міркували вдвох, 
як навчити людей уміло доглядати землю. 
Уміло н чесно. Вирішили створити школу хлі
боробської майстерності.

Були такі хвилини, коли Валентин навіть 
втрачаз упевненість.

— Розігнатись можна, 
треба зацікавити. А чим?.

Тоді Симиренко:
— Не треба так. Люди тобі повірили Олена 

Микитівна заклялась он, іцо скоро яловок не 
буде. Пропонує ферму нетелів створити. А ко
ли ти дав розпорядження привезти всім дояр
кам паливо, жінки більше крутяться на фер
мі, як на своєму городі...

Так, йому повірили, за ним пішли. І ті, хто

Але ж люди... їх

працював у спеціалізованій бригаді, що виво
зила добрива на бурякові плантації, і старі 
орачі, і дівчата-комсомолкп, які ще ніколи не 
мали премій, працюючи на 
фермі.

Вже через рік у колгоспі

тваринницькій

___  г... „ _______  в півтора раза 
зросли надої молока, на гектарі було зібрано 
по 317 центнерів цукрових буряків... Позбули
ся верблюзькі колгоспники боргів. А на засі
данні сільвиконкому Валентин Шульга гово
рив:

— Колгосп почне будувати Будинок культу
ри, будинок механізаторів, три корівники, га
раж, житлові будинки для молодих спеціа
лістів...

Хтось, осторонь:
— А чайну?
— Чайної не буде... Будуватимемо дитячий 

комбінат...

Валентин хвалять своїх буряководів, які W 
нинішньому році збирають на гектарі по ЗОї) 
центнерів солодких коренів. Далі не без гор* 
дощів каже про завідуючу фермою Олену 
Микитівну Ясь слово похпали. Працівники 
ферми щодня мають на корову по 10—11 кіло
грамів молока. А до Жовтневих свят всі дояр
ки будуть трьохтисячницями. Окремі й до чо
тирьохтисячного рубежу дійдуть.

А ше про Василя Сиволапа, завідуючого 
колгоспним комунгоспом. Тепер він зі своїми 
друзями забезпечує хліборобів паливом, буді*

* * *
Взимку, приїхавши з екзаменаційної 

(Валентин Шульга заочно навчається в Дні
пропетровському сільськоїосподарському ін
ституті), одразу подався до парторга. Дізнав
ся про новини тв господарстві. А тоді не стри
мався, щоб не похвалитись новими розрахун
ками.

— Розумієш, ми вже в цьому році можемо 
догнати до мільйона... На вузькі місця, розумі
єш, не звертали ми уваги. Загатимо греблі — 
ставки будуть. Затрат мало, а прибуток по
мітний. Так і з городами, садом, баштаном... 
А спеціалізації таки доб’ємось. .Он на Віннич
чині... Де нема овець, то є ціла колгоспна 
птахофабрика. От і ми підемо таким шляхом... 
То як. непогано?..

Потім повели розмову про культфонд.
Вже біля воріт Валентин знову:
— Стривай, а як же з весіллями?
— Наш комсорг Мишко Янченко відстрочує, — 

жартував Лєта. — Мабуть, десь пронюхав, що 
хочемо подарувати нову хату. А вона ще не 
вкрита... У Галі Вербової — через тиждень 
музики заграють. І в дочки Кондратюків —

—' Тоді доведеться нам їхати в Кіровоград 
за телевізорами... І ще щось треба вигадати 
завидне...

* * ★

В. ШУЛЬГА

В артільній конторі мені сказали, шо Ва
лентин Шульга повинен бути в містечку меха
нізаторів. Там він мав виступати перед учас
никами районного семінару группарторгів. Пі
шов туди, а Іван Панасович Лета:

— Тільки-но направивсь додому. Можете- 
наздогнати. Він пішки нині мандрує.

Голоаа колгоспу — і раптом пішки. Кажу 
про це Леті. А він:

— Та це не вперше... Почув ото вчора, шо 
в нашій лікарні на приколі автомашина. От і 
віддав свою. Бо хвору жінку треба було вез
ти п Новгородку. Сашко, шофер його, сів на 
газона, буряки возить... Отакі діла!

Йду селом. Бачу нові корпуси тваринниць
ких ферм, Палац культури, побутові примі
щення, відділення зв’язку. Все це збудовано 
за дпа останніх роки. Неподалік артільної 
контори — ціла низка цегляних будинків. 
Пізніше дізнався, що їх зроблено для продажу 
колгоспникам у кредит...

Зустрів Валентина Шульгу вдома. Потім 
розмова в конторі. В його невеличкому кабі
неті, Під склом на столі бачу фотокартку: 
сини — Сергійко і Олег. На етажерці — товсті 
томи «Законодавчих актів УРСР», книги В. І. 
Леніна, брошури про нові сорти пшениці...

вольними матеріалами, допомагав лагодити 
будинки... Розповів про Сиволапа — почав 
про тракториста, комбайнера, доярку, яким 
нещодавно було вручено премії — телевізор, 
мотоцикл, радіолу.

А про себе — ні слова. Я вже побоююсь, що 
й не буде цих езів. А Валентин залишає кон
тору. До вечора пін мав зустрітися з кол
госпними пенсіонерами, провідати сім’ю бага
тодітної матері, поїхати на бурякову планта
цію. Увечері — йому треба бути на комсомоль
ських зборах.

Згадав про комсомольців. 1 знову слова по
хвали. Вони ж оп збираються влаштувати 
зустріч з організаторами колгоспів у Верб- 
люзьці, готуються до ювілейного прийому в 
комсомол. 1 не один захід він їм запропону
вав. Він, комсомолець 60-х років, молодий ко
муніст, голова колгоспу Валентин Шульга.

Спішив до пенсіонерів. І я вирішив погово
рити про голову з секретарем парторганізаніі.

А Іван Панасович сказав одне:
— Валентин горнеться до людей. Вони — Д° 

нього. От і удача не минає нас. . Дід Криво- 
вич каже: «дитина в сорочці народилася...»

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».
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ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, 
ПОРОХ Є!

Невдало проведені кіровоградською 
«Зіркою» останні три тури, очевидно, 
розчарували декого з болільників Чи 
не тому на її позавчорашню зустріч із 
саратовським «Соколом» прийшло знач
но менше людей, ніж будь-колн? 1 да
ремно. Адже ті, що в цей день побува
ли на стадіоні, побачили цікаву гру, 
насичену багатьма гострими момен
тами.

Інтерес до матчу був викликаний не 
тільки тим, що кіровоградські футбо
лісти вийшли на поле з твердим намі
ром реабілітувати себе ь очах своїх 
прихильників за минулі невдачі, а й 
рядом інших обставин. Зустрічалися 
два добре знайомих один одному су
перники. За два попередніх роки вони 
провели між собою чотири матчі, з 
яких наші земляки три виграли, а одні: 
звели внічию. Зате в цьому році вони 
були суворо покарані саратовцами: у 
дванадцятому турі зазнали першої по
разки (0:2) саме від них.

із самого початку матчу стала оче
видною перевага господарів поля. Во
ни грали як у кращі часи. Гості були 
притиснуті до їх штрафного майданчи
ка. Гол явно назрівав. Розв’язка на
стала ні 36-й хвилині після удару Вік
тора Квасова.

І в другому таймі наші земляки воло
діли ініціативою, але волжанам удало
ся відкіитатн гол.

Незабаром після майстерно пробито
го тим же Квасовим кутового м’яч 
удруге опинився у воротах саратовців. 
А до кінця матчу Андрій Тонт довів 
рахунок до 3.1.

Зустріч дублюючих складів цих 
команд, яка відбулася напередодні, за
кінчилася також перемогою кіровоград- 
ців — 1:0.

Решта матчів цього туру відбулася 
вчора.

Наступні два тури «Зірка» проведе 
також на своєму полі. 4 жовтня вона 
прийматиме воронезький «Труд», а З — 
куйбншевтький «Металург».

Фотоконкурс
„ПРОМІНЬ-68 Улов воротаря.

Фото А. ПЕТРОВА.

ВІВТОРОК, І жовтня. Пер
ша програма. 11,00 — Теле-зіс-
ті. (К). 11.10 — «Люди і вул
кан». Телефільм. (К). 11.35 —
«Шкільний екран». Фізика дл-.і 
учнів 10 класу. «Електричні за
ряди га електричне поле». (К). 
17 15 — «Паша афіша». (К). 
17.20 — «До світла». Телеальма- 
иах. (Львів). 17.50 — К. Шу- 
тенко. Піонерський концерт для 
фортепіано з оркестром. (Кіро
воград). 18.10 — Телевісті (К). 
18.30 — До початку учбового
року в системі партійної освіїи. 
«Теоретичну спадщину В. 1. Ле
ніна — в маси». (М). 19.00 —
Інформаційна програма «Час». 
(М), 19.30 — «Пісня і праця». 
(Львів). 20.00 — Другий міжна
родний молодіжний фестиваль 
естрадної пісні. (Сочі). 22.00 — 
Художній фільм «Вони були 
першими». (К).

СЕРЕДА, 2 жовтня. Перша 
програма. 11.00 — Гелеаісті. 
(К). 11.10 — Художній фільм
«Бумеранг». (Кіровоград). 17.10
— «Пісня і Дніпро». Телена
рис. (Херсон). 17.30 — До ЇСИ)- 
річчя з дня народження В. І. 
Леніна. «За ленінською адре
сою». (Одеса). 18.00 — «Гуси- 
лебеді». Вистава лялькового те
атру. (Харків). 18.30 — «Кірово
градські вісті». 18.45 — Екран 
новатора. (Кіровоград). 19.00 
Інформаційна програма «Час». 
(М). 19.30 — «Людина і сьіт». 
(К). 20.00 -- Другий міжнарод
ний молодіжний фестиваль ест
радної пісні. (Сочі). 21.50 — На
ші оголошення. (Кіровоград). 
21.55 —* Художній фільм «Буме
ранг». (Кіровоград).

Друга програма. 11.10 — Теле
фільм. (К). 11.35 — «Шкільний 
екран». Історія для учнів 7-го 
класу. «Героїзм древньоруського 
народу в боротьбі з кочовими 
племенами XI—XII століття». 
(К). 18.30 — Телевісті. (К).

ЧЕТВЕР, 3 жовтня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. (К). 
11.10 — Художній фільм «Мі
сячні ночі». (Кіровоград). 16.50
— Художній фільм «Місячні но
чі». (Кіровоград). 18.00 — Для
дітей. «Олівець-малювець». (К). 
18.30 — Телевісті. 18.50 — До
100-річчя з дня народження В. І

І ІИГ—

Леніна. «Телеграма Іллічу». 
(Дніпропетровськ). 19.10 — Му
зичний кругозір. (К). 20.00 — Ін
формаційна програма «Час». 
(М). 20.30 — Закриття другого 
міжнародного фестивалю ест
радної пісні. (Сочі). 23—00 «Ук
раїнська кікопанбрама». (К).

Друга програма. 11.10 — Ху
дожній фільм. (К). 17.15- — 
«Райдуга». Молодіжна програ
ма. (Одеса). 17.45 — «Бажані в 
кожній сім'ї». (К). 18.30 — Кон
церт Ла Скала. (Кіровоград).

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, і жовтня. 17.20 — 

Концерт філармонії. 17.50 — 
«Піонерський концерт» К. Шу- 
тенка для фортепіано з. оркест
рам. (Кіровоград). І8.10 — Теле
візійні вісті. (К>. 18.30 — До по
чатку навчального року в систе
мі партійної освіти. «Теоретич
ну спадщину В. І. Леніна — п 
маси». (М). 19.00 — Програма
«Час». (М). 19.30 — «Пісня і
праця». (Львів). 20.00 — II Між
народний Молодіжний фестиваль 
естрадної пісні. (Сочі). 22.00 — 
Художній фільм.

СЕРЕДА, 2 жовтня. 17.10 — 
«Пісня і Дніпро». Телевізійний 
нарис. (Херсон. 17.25 — Фото- 
хвилинка. (К). 17.30 — До
100-річчя з дня народження В. 1. 
Леніна. «ЗЛ» ленінською адре
сою». (Одеса). 18.00 — «Гусн-ле- 
беді». Вистава лялькового теат
ру Харківського Палацу піонерів 
ім. П. Постпшева. (Харків). 18.30 
— Телевізійні вісті. (К). 19.00 — 
Програма «Час». (М). 19.30 —
«Людина 1 світ». (К). 20.00 —
II Міжнародний молодіжний 
фестиваль естрадної пісні. (Со
чі). 22.00 — Актуальний екран. 
22.20 — Кінохроніка. 22.30 — До 
50-річчя ВЛКСМ. «Нас надихає 
Леніна ім’я». Звітує молодь 
Казанківськсго району.

РАСТЕТ В ВОЛГОГРАДЕ
БЕРЕЗКА
Слова М. АГАШИНОЙ.

Музыка Г. ПОНОЛ4АРЕНКО.

На честь 50-річчя ВЛКСМ
На замовлення Олени Сто- 

рожецко з села Добрянки 
Більшанського району та 
старшокласників Олексаид- 
рівської середньої школи.

А Ты тоже родился в России — 
В краю полевом и лесном. 
У нас в каждой песне — береза, 
Береза под каждым окном. 
На каждой весенней полянке 
Их белый живой хоровод. 
Но есть в Волгограде березка, 
Увидишь — и сердце замрет. 
Ее привезли из далека 
В края, где и>умя1 ковыли, 
Как трудно она привыкала 
К огню волгоградской земли. 
Как долго он« тосковала 
О светлых лесах на Руси, — 
Лежат под березкой ребята, 
Об этом у них расспроси. 
Трава под березкой нс смята. 
Никто из земли не вставал. 
Но как ыо нужно солдату, 
Чтоб кто-го над ним горевал 
И плакал светло, как невеста, 
И помнил навеки — как магь. 
Ты тоже родился солдатом, 
Тебе ли того не понять! 
Ты тоже родился в России — 
В березовом, милом краю. 
Теперь, где ни встретишь березу, 
Ты вспомнишь березку 
Ее молчаливые ветки. 
Ее терпеливую грудь.. 
Растет в Волгограде 
Попробуй ее позабудь.

По&е е тАаёа

команди 
спортив- 

«Аван- 
«Кол-

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС
В традиційному комсомольсько- 

профспілковому легкоатлетично
му кросі взяли участь 
обласних добровільних 
них товариств «Спартак»,
гард», «Трудові резерви», 
госпник», «Буревісник». Вдруге во
лодарем почесного призу стала 
збірна команда ДСТ «Авангард». 
Колгоспні кросмени зайняли дру
ге місце. На третьому місці спорт-

смени студентського товариства.
Грамотами обкому комсомолу 

нагороджено переможців забігу 
тана 800 метрів Ґ. 

М. Жеребятьєва.
Манойлова

РУЧНИЙ
Минулої суботи 

грат призу обкому комсомолу з 
ручного м’яча. Після двох днів 
змагань у чоловіків попереду 
спартаківські гандболісти. Вони

зіграли внічию із залізничниками 
і перемогли команду «Буревісни
ка».

У жінок вже виявився перемо
жець. Ним стала команда ДСТ 
«Авангард». Спортсмени студент
ського товариства на другому міс
ці, гандболістки «Локомотива» — 
на третьому.

мою,

березка,

Позавчора розпочався розиграш 
кубка обкому ЛКСМУ з футбола. 
В першому турі цих традиційних 
змагань взяло участь 28 команд.

М’ЯЧ
почався рози- ФУТБОЛ

вона. — Заплати за коньяк..,

■ О Є Oct ТС

І

Передавали 
Сталінграді. Клосс посміхнув- 
кліщі навколо армії Паулюса.

• •
і сутінки. Піднявся східний вітер, лю- 
ховалися в під’їздах. У квартирі ЛІ-

-ц. 4т ы бои • ООО • ----- -

— Ти поводишся так, нюи шкодуєш, що запросила мене.
— НІ, ні! — вона намагалася здаватися веселою. — Я ра

да, що ти тут. Зараз я приготую що-небудь поїсти. 1 випити.
Він погасив верхнє світло, увімкнув радіо, 

чергове зведення. Вперті бої в 
ся. Вже місяць, як зімкнулися 
Коли вони про не скажуть?

f Je -peid

сервис io ipet

(Закінчення. Початок в газетах за 
24 і 26 вересня).

Клосс пройшов у зал І присів до столика біля вікна. Ма
шинально відкрив коробку доміно. В кафе було пусто. Два 
літніх чоловіка грали в шахи. Жінка в чорній сукні пила 
чай. Клосс підставив шістку до пустншки. Почулися кроки. 
Він підвів очі: де столика підходила Ліза Шмідт. Він під
хопився і підставив їй стілець.

— Я прийшла тільки повернути борг, — сказала вона.
— Я не проти ще трохи походити в кредиторах, — відповів 

він. >
1 запропонував коньяк.
— Коньяк! — вигукнула Ліза. — Клянусь, ви прямо з 

фронту! ,
— З фронту, — сказав він. — Як ви здогадалися?
— Тільки хлопців з фронту не жахає та кількість купонів, 

якими доводиться жертвувати заради коньяку.
Він підняв чарку. Йому раптом стало жаль цю дівчину. А 

якщо це не вона, якщо Артур другий справді помиляється'* 
«Я жду чуда?» — зі злістю подумав він. 1 згадав Артура 
першого. Колись вони зустрілися у Варшаві на явці у го
динникаря. «Я ніколи не дамся їм у руки», — сказав тоді 
Артур перший. Він проковтнув ціаністнй калій, коли геста
півці переступили поріг. Хто його видав? Дівчина, пальці 
якої гладять його руку?

— Ти просто чудо, Лізо, — сказав він. — Я хотів би....
— Мовчи, — обірвала вона. — Заплати за коньяк...

Уже опустилися ранні
ди піднімали коміри і: ...
зн Шмідт було тепло й затишно. Над широким, прикритим 
строкатим покривалом диваном висів портрет фюрера... Два 
глибоких крісла біля сточу, а на поличці, поряд з телефо
ном, звичайно, «Майн кампф». Клосс роздивлявся обстанов
ку кімнати напружено й уважно. Все так, як 1 повинно бу
ти: по-міщанськи, не зовсім зі смаком, у відповідності з 
роллю, але якою роллю? Тільки одне впадало в око: ялинка 
в кутку. Кольорові скляні кулі, ангел на вершечку... Клосс 
посміхнувся: звичайно, як він міг про це забути?

Він підійшов до столика і взяв «Майн кампф». Було вид
но, що книгу часто читають. Потім глянув на телефон. 
«209-12, — прочитав він. — Я запам’ятаю цей номер».

Вона мовчала.-Прр Jgu Є-Є по ІО

•
А ти? — спитала Ліза. — Тебе туди не посилають?

— Не знаю. Якщо танкозу дивізію, яка ще недавно стояла 
у Франції, послали на Волгу, то чим я краще? Але я повер
нусь, Лізо. Ми ще зустрінемось.

— Всі ви так, — сказала вона. — Всі, кого я тут зустрі
чаю. Іноді приходять листи від тих, хто відморозив вуха, чи 
лежить у госпіталі з кон’юнктивітом від степового пилу. Нема 
тільки повідомлень про смерть. Мені їх не присилають...

— 1 багатьох ти знала?
— Сцена ревнощів, Ганс? А тобі не здається, що трохи ра

нувато? х
Він обняв и, і в цю мить пролунав дзвінок.
— Телефон? — спи гав Клосс.
— Ні, двері, — в її голосі було занепокоєння. — Я нікого 

не жду... Постривай...
Вона вибігла в передпокій. Клосс навшпиньках підійшоп 

до нспричинених дверей і через щілину бачив Лізу, що зні
мала ланцюжок. На порозі стояв чоловік у куртці залізнич
ника. Клосс не знав Хорсга, а втім, він навіть не встиг як 
слід роздивитися його обличчя. Все, що відбулося потім, 
зайняло декілька секунд.

Хорст різко відштовхнуз Лізу від дверей.
— Ліза Шмідт? — спитав він.
— Так, я. — Голос дівчини тремтів. — Слухаю.
— За наказом Артура, — сказав Хорст, здіймаючи пістолет. 
Реакція Клосса була блискавичною. Він штовхнув двері,

затуляючи собою Лізу. Службовий вальтер був уже знятий 
з запобіжника.

— Я стріляю першим! — крикнув він. — Кинь пістолет' 
Тільки без фокусів.

Кушке був захоплений зненацька 1 розгубився. Він кинув 
зброю. Клосс обережно, не зводячи очей з Хорста, підпив 
пістолет з підлоги. — А тепер руки за шию! — наказав він і 
додав: — Я думаю, Лізо, ти запросиш нас у кімнату?

Лише тепер, коли почало спадати напруження, пін зрозу
мів, в яку складну ситуацію потрапив. Хорст сказав- «За 
наказом Артура», значить керівник групи не анулював на
казу. Чому? Підвів зв’язок? Не одержав розпорядження 
органіста? Все-таки вирішив діяти на спій риск і страх’ 
Так чи Інакше, Хорст був тільки виконавцем, певно чесним 
членом групи. Що повинен зробити Клосс, як німецький офі
цер? Передати Хорста в руки поліції; Артур не скасував 
смертний вирок, значить, він впевнений, що Ліза зрадниця 
цію?0”“ ТЄПС₽ бУДС поводнт"ся? Можс. сама викличе полі-

Клосс ще не прийняв рішення, та в нього І не було ч«еу 
на роздуми. Хорст стояв біля стіни, поклавши руки на шию

— Говори! — сказав Клосс.
Той з ненавистю дивився на нього.
— Ніною не скажу.
— Подивимося. Скажеш в іншому місці. — Хлосс повсп-нувся до ЛІзи. - Ти знаєш цю людину? Р
Ліза ледь опам’яталася.
— Так... Ні... бачила мигцем...
Клосс не мав права виходити з ролі.

„ ~ Я нагадую тобі: віч сказав, що прийшов за чиїмось на
казом. Він сказав: «За наказом Артура».
нпЛ„і“ ”°^ала- Кл0СС ,’япРУже"о спостерігав за нею. Його 
не цікавило, що скаже Хорст. Він чекав, що скаже Ліза. 
(Продовження повісті читайте в Лі№ І, 2, З «СМ» за 1969 р.).
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