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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН» ЄДНАЙТЕСЯ! \-

ШКОЛА
І

УРОК ПЕРШИЙ
Позавчора почався навчальний рік 

у системі комсомольської політосві
ти. В цей день близько 45 тисяч юна
ків І дівчат області взялося за полі
тичну книгу, прилучилося до безсмерт
них творів Ілліча. В багатьох гуртках 
і семінарах навчальний рік почався 
ленінськими уроками.

Рік видання ЇХ 

№ 117 (973|.

ЧЕТВЕР

і

З ЖОВТНЯ 1968 РОКУ

Ціна 2 коп.

Пленум ВЦРПС
У Москві 1 жовтня почав роботу ІЦ Пленум ВЦРПС. 

Пленум розгляне питання: про участь профспілок у 
здійсненні технічного прогресу в народному господарстві? 
про заходи по дальшому поліпшенню роботи з профспілї 
новими кадрами і активом; про основні напрями уклад 
деніїя колективних договорів на 1969 рік.

З доповіддю у першому питанні виступив заступник 
Голови Ради Міністрів СРСР, Голова Державного Комі* 
іету Ради Міністрів СРСР В. О. Кирнллін.

В нашій країні під керівництвом Комуністичної партії 
ведеться величезна творча робота, підкреслив доповідач. 

. Завдання розвитку науки і'техиічного прогресу займають 
в ній одне з перших місць.

За роки Радянської влади число наукових працівників, 
включаючи викладачів вищих учбових закладів, зросло 
в нас більш як у 66 раз, досягти до 1 січня 1868 року 
770 тисяч чоловік. У Радянському Союзі тепер понад 2100 

- тисяч дипломованих Інженерів, більш як у 2,5 раза пе
ревищує число 'таких спеціалістів у США.

(ТАРС).

IIА ТАКУ тему ленінський урок відбувся 
“ в гуртку «Бесіди про партію», що пра
цює при комсомольській організації кол
госпу «Іскра» Гайворонського району.

Комсомольці і неспілкова молодь зі
бралися в найбільшому приміщенні се
ла — d спортивному залі школи, адже на 
урок прийшло понад 140 молодих вироб
ничників і школярів, не рахуючи числен
них гостей — ветеранів колгоспного ви
робництва, перших комсомольців села.

Пропагандист Іван Малнченко і всі учасники 
уроку готувались до цього дня заздалегідь. 
І сьогодні до послуг слухачів дві книжкові, ви
ставки: «Спілка молоді носить ім'я Леніна» ти 
«Комсомолу — 50», що їх підготували шкільна 
І сільська бібліотеки. Зал прикрашають чотир
надцять стендів про життя іїождя, шлях Ле
нінського комсомолу, які виготовили комсо
мольці колгоспу і школи напередодні уроку.

Звучить пісня «Ленін завжди живий». 
Учасники ленінського уроку крокують

ВЧИМОСЯ КОМУНІЗМУ,
БУДУЄМ НОМУНІЗМ

до пам’ятника Володимиру Іллічу Ле
ніну, покладають до підніжжя квіти. Ко
ли знову повертаються до школи, пропа-, 
гандист оголошує:

— Перше слово — Володимиру Іллічу 
Леніну!

Оплески. Тривалі. Дружні. Граптом;
«Товариші, мені хотілося б сьогодні 

поговорити на тему про те, які основні 
завдання Спілки комуністичної молоді 

якими повинні бути 
соціалістичній рес-

і в зв’язку З ЦИМ — 
організації молоді в 
публіці взагалі...»

Коли учасники уроку прослухали про
мову В. І. Леніна на третьому з'їзді 
РКСМ, тоді повели мову про те, як вико
нують заповіти В. І. Леніна, як вчаться 
комунізму і будують комунізм.

В цих питаннях виступили завідуюча 
бібліотекою Ніна Рсманюк, агроном кол
госпу Віктор Фусенко та інші-

Учасники уроку дали клятву на вір
ність справі Леніна, на вірність партії 
і пароду. Закінчився урок співом «Інтер
націоналу».

тільки слухають вождя, а й 
бачать його погляд, його ви
разні жести. Кожний учасник 
уроку — увага, слух.

Деякий час панує тиша. 
Кожний обдумує почуте. А 
потім знову Диспут про те, що 
значить бути комуністом. 
Кожний зважує об’ємне ле- . 
нінське «бути комуністом, це 
значить організовувати І 
об’єднувати все підростаюче 
покоління, давати приклад 
виховання і дисципліни • цій 
боротьбі» із своїми конкрет
ними вчинками і справами. 
Йде мова про авторитет ком
сомольського вожака, про 
авторитет комсомольської ор
ганізації в цілому, про те, як 
виховувати комуністич ний 
світогляд, у

Учасники уроку прослуха
ли записи улюблених пісень 
Ілліча і закінчили урок сучас
ними піснями «Партия наш 
рулевой» і «Піснею про 
Батьківщину».

Кожний включається в роз
мову. Люда Каплун, Таня 
Воэна, Наталя Тканова гово
рять, що справжній будівник 
комунізму — це людина, яка 
не шкодує самого себе в ім’я 
великої мети. Називають 
Сергія Лазо, Ф, Е. Дзержии- 
ського, Олексія Стаханова, 
Валентину Гаганову. Ось із 
кого молоді беруть приклад.

І знову пластинка. На цей 
раз звучить рідний голос 
Ілліча:

«Що таке Радянська влада? В 
чому суть цієї нової влади, якої 
не хочуть чн но можуть зрозуміти 
ще в більшості країн?..

...Вперше в світі влада держави 
побудована у нас в Росії таким 
чином, що тільки робітники, тіль
ки трудящі селяни, виключаючії 
експлуататорів, складають масові 
організації — Ради, 1 цим Радам 
передається вся державна влада...

...Радянська влада є шлях до 
соціалізму, знайдений масами 
трудящих і тому — вірний і то
му — непереможний».

І здається, що цей грамо
фонний запис і пам'ять серця 
стерли відстань, і молоді не

переклимка,

працею, зв’язувати 
крок своєї праці, 

з боротьбою трудя- 
пере?логу комунізму, 

як ви уявляєте справж-

ЗАПОВІТАМ ВІРНІ
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Не таку тему відбувся ле
нінський урок в гуртку «Наш 
Ленінський комсомол», що 
працює при комсомольській 
Організації Компаніївс ь к о ї 
восьмирічної школи.

Пропагандист Ольга Соку 
рейко спочатку коротко роз
повіла старшокласникам, як 
нараджувався комсомол, про 
роль Володимира Ілліча Ле
ніна в його створенні, про 
п’ятдесятирічний шлях Ленін
ського комсомолу. І надала 
слово.., Надії Костянтинівні 
Крупській, а потім члену 
КПРС з 189В року Олені 
Дмитрівні Стасовій.

Живий голос соратників 
вождя, що звучав із пластин
ки, схвилював слухачів. І від
разу мова пішла про те, як 
молодь виконує заповіти Во
лодимира Ілліча.

Слухачі докладно зупиняю
ться не питанні, що значить 
вчитися комунізму. Приємно 
чути, як шістнадцятирічні 
комсомольці грунтовно від
повідають на це питання: вчи
тися комунізму — це брати 
активну участь ■ будівництві 
комуністичного суспільства, в 
створенні нових суспільних 
зв’язків між людьми, що 
вчитися комунізму — це по
єднувати навчання з продук
тивною 
кожний 
освіти 
щих за

— А
нього будівника комунізму, з 
кого берете приклад! — про
понує нове питання пропа
гандист.

По чотири гектари цукрових оуряків 
збирає щодня агрегат Олександра Бру- ' 
халя в колгоспі імені Леніна Новгород- 
ківського району (фото ліворуч). На фо
то праворуч (справа наліво): комбайнер 
Олександр БРУХАЛЬ, помічник, комбай
нера Василь БОГДАН і тракторист 
Олександр СКОРОМЧЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

• ТАНІСЛАВА можна було ба- 
чити то в кабінеті ди

ректора заводу О. Є. Лука
шенка, то в робітничому гур
тожитку, то в районному Бу
динку культури, то в гурті 
хлопців І дівчат, що тільки-но 
закінчили зміну. І після тих 
зустрічей відбувся «вогник», 
присвячений 50-річчю Ленінсь
кого комсомолу. На нього зі
бралися люди трьох поколінь 
— ті, хто створював перші ком
сомольські осередки, хто- від
стоював завоювання Жовтня в 
борні з ворогами в період гро
мадянської і Великої Вітчизня
ної воєн, і ті, хто носить біля 
серця комсомольський квиток 
зразка 50-го року революції.

Грає музика. Сміх, жарти. А 
ще — хвилювання на обличчі 
и кожного. І це зрозуміло. Ко
ли зустрічається троє поколінь, 
спокійних не може бути. Та 
найбільше хвилюється секретар 
комсомольської органіввції 
Станіслав Онищенко,

Ліені довелося цьому
цукрокомбіиаті на початку весни. 
'Годі комсомольський комітет очо
лював Миколі Бондаренко. Якось 
ми увечері зайшли до клубу. Там 
було не більше чотирьох — п’яти чо
ловік. «А чого ж приходити, якщо 
тут нудьга?» — сказав скептично 
юнак у синьому светрі. .Малолюдно 
було в клубі 1 другого, I третього 
вечора. Зате в гуртожитку весели
лися, як хто вмів. Одні грали в 
карти, інші, випорожнивши пляш
ку горілки, заводили пісню.

Ось чому я приємно здивувався, 
коли цього резу, приїхавши в Но- 
воукраїнку, одержав від цукрови
ків запрошення на «вогник». Сек
ретар райкому комсомолу Вален
тин Крецул, мабуть, помітив це 
здивування і додав від себе: «Ці
кавий буде вечір».

І ось ми в заводській їдальні.
V центрі приміщення — великий 

стенд «До нових перемог крокуй, 
комсомол!». На столиках •— квіти, 
запашні грон» винограду. Тут же — 
тексти пісень сучасних, періоду 
громадянської війни...

— Давайте пройдемося в 
думці шляхами, які пройшов 
комсомол, — пропонує комсо
мольський секретар, і ось уже 
■сі — увага, бо піднялася за 
столиком літня жінка. Це —

Марія Пилипівна Тичина, ком
сомолка 20-х років, колишній 
голова Новоукраїнського рай
виконкому. Вона розповідає
про те, як виростав нинішній 
цукрозавод, як працювали
комсомольці, показує 
знімки.

Тільки змовкла Марія 
півна, як лаборант-хімік 
Сорока почала «Пісню 
тривожну молодість». Якусь се
кунду бринів тільки її голос. 
Всього якусь секунду. А потім 
пісня стоголосо знялася і ви
пурхнула далеко за межі при
міщення. її дружно співали І 
ветерани —- колишнім чекіст 
Іван Григорович Данилов, 
Олександр Євграфович Лука
шенко, Марія Пилипівна Тичи
на і молоді господарі —- ро
бітники і робітниці.

Потім ще не раз цікаву роз
повідь ветеранів продовжува
ли юні піснею.

В той перший свій приїзд на за
вод я не раз чув скарги, що мо-

А КОГО ВИ ОБЕРЕТЕ 
КОМСОМОЛЬСЬКИМ ВАТАЖКОМ?

фото-

Пили- 
Алла 

про

ЩЕ ОДИНЖ
ДЕБЮТ
лодь Інертна, шо самодіяльність 
важко організувати І т. д. А може, 
ніхто й не організовував? Лише 
кілька місяців, як Станіслав Онн- 
щенко очолив комітет, а вже по
мітні зміни. Нещодавно він органі
зував змагання малюків на вело
сипедах. І неділя тих змагань ста
ла свигом, відпочинком і для бать
ків. «Вогник» — теж Ідея Ста
ніслава.

— Головне — згуртувати молодь, 
тоді й працювати буде легше І від
почивати цікавіше, — говорить Ста
ніслав.

Недавній воїн Радянської Армії. 
Станіслав Оинщснко, як секретар 
комсомольської організації цукро-

Д АКТИШТА

дейютує. Т а дебют 
попереднику важко 
комсомольських ак-

виків тільки 
вдацнй. Ното 
було назвати ________________
тнвістів. Станіслав без вагань на
зиває:

— Лаборантка Валя Черникова, 
помічник змінного інженера ВІрз 
Ціома, лаборант-хімік Алла Соро
ка. Зараз на практиці у нас учні 
з Вінницького технікуму харчової 
промисловості Ніна Брабіна та Ма
рія Константинова. Вонн теж бе
руть активну участь в комсомоле- 

ж"’л В. цвях.
_______________ --



о

2 стор „Молодий комунар“ 8 жовтая 1068 року

Відповідь молодій ЖІНЦІ

то

СИГНАЛ ГРОМАДСЬКОЇ ТРИВОГИ

це 
лю
ка, 

гра-

яка самотньо стояла 
Спочатку завагався, а 

все-таки підійшов до

шкідлива ідея 
гріха» людини, 

думку,

ОХРЕСТИЛА
МАТИ

На зупинці чекав автобуса. 
Поглядаючи на дорогу, звер
нув увагу на знайому молоду 
жінку, 
збоку, 
потім 
неї.

— Так ви таки охрестили 
дитину? — звернувся до неї 
після привітання.

— Охрестила, — ніяково 
опустивши очі, відповіла во
на.

— І у вас що, була в цьо
му конча потреба, чи, може, 
дитина на цьому настояла — 
з докором зауважив.

— Хай буде так. — її голос 
став тихим. — 1 люди мовча
тимуть. Всі ми, хрещені, 
хан і дитина буде...

Лісні соромно стало за 
Соромно тому, що вона

ВИ ЙДЕТЕ вулицями міста. Влітку. Сон
це нестерпно напікає вам голову, 

плечі — струмочками починає збігати 
піт зі скронь. Вам жарко. Але ось з про
вулку дихнуло свіжим (так, так, саме 
свіжим) прохолодним повітрям, обвіяло 
Гарячу шию, потягнуло попід комір..,

Немає такої людини, якій взимку не
приємно було б спостерігати таке яви
ще: ще звечора йшов сніжок; гарно кру
жляючи, вкривали землю пухкі сніжин
ки. А зночі ще мороз розкинув свою

Кожного дня тут бувають тисячі людей. 
І вдихають разом із запахом гарячих 
пиріжків сугільний пил. Кочегар Олек
сандр Федоров з агрегатного показує, 
як дим з труби, що ледь-ледь виведена 
над дахом, майже не розсіюється, а так, 
згустками й падає вниз.

— Ці підприємства використовують 
для топки вугілля з великим вмістом зо
ли і з великим процентом летючої ре
човини, ■ 
нітарним

Агитатор 
молоді

Чи можна
сивину. Зазтра ж неділя. Ви збираєтесь, 
готуєте лижі з самого ранку і в дорогу 
■— на прогулянку. Тихо-тихо. Краса яка!

А потім.., Далі ви йдете по чорному 
снігу. Не дивуйтеся, це справді буває. 
Особливо, коли кататися поближче до 
Кіровоградської теплоелектроцентралі. 
Ваш настрій стає темним, як той сніг.

Це взимку надається гака можливість — 
споїмн очима спостерігати подібне. Влітку ж 
дійсно, нічого не видно. Що ж, цс добре? Ііа 
жаль, ні. Все затишається на своїх місцях, 
тільки без фону білого снігу людина не помі
чав того пилу з сажею, який викидають деякі 
наші підприємства у труби. 1 вираз цей, «у 
труби» як не гірко, не іронічний.

* * *
Як показують численні досліди, постійне і 

масивне забруднення повітря в містах неспри
ятливо діє на здоров'я населення і ті санітар
но-побутові умови, в яких воно живе. Крім 
того, задимлення атмосфери наносить і мате
ріальні збитки.

Цей пнлзподібннй бруд знаходиться у від
критому вигляді в малих концентраціях, які. 
звичайно, не можуть викликати гострих пато
логічних явищ, а діють в більшості випадків 
повільно і лише поступово приводять до хро
нічного захворювання.

На перше місце треба поставити пил, 
найбільш гострий і масовий вид забруд
нення атмосфери. У людини, якій дово
диться дихати запиленим повітрям, дихан
ня робиться поверховим, внаслідок чого 
легені недостатньо вентилюються і ста
ють більш піддатливими для різних хво
роб.

Він може викликати у людини загост
рення туберкульозу легень, приступи 
бронхіальної астми, часто травмує очі.

У позітря викидаються такі токсичні 
сполуки, як сірчані, окис водню, фто
ристий водень, ртутні сполуки і інші. Во
ни також діють на людей і інколи дають 
про себе знати через роки.

Забруднення повітряного басейну на
шого міста окремими підприємствами 
в кілька разів перевищує допустиму 
максимально-разозу концентрацію. 
Олійжиркомбінат, завод «Кізельгур», 
кондитерська фабрика провели заходи, 
які привели до зменшення шкідливих 
решток і газів, що насичують нашу ат
мосферу. Якщо це й не кінцева мета, то 
початок зроблено хороший. Теплофікація 
міста від ТЕЦ, яка вже впроваджується, 
призеде до демонтування опалювальних 
котельних о центральній його частині.

Проте інше —• засмучує. Агрегатний 
Завод (директор М. Д. Караманов), пан
чішно-шкарпеткова фабрика (директор 
О. К. Топчієнко), міська лазня (директор 
Л. Я. Лейзарович). Перші два підпри
ємства розташовані поруч з ринком.

розповідає завідуючий са- 
відділом санепідемстанції 
Олександр Олексійович Ме
лехов. — Не додержуються 
правильного режиму топ
лення.

Очисні споруди, пиле- 
вловлювачі на трубах від
сутні, або мають низький 
коефіцієнт корисної дії. 
Концентрації пилу при разо
вих відборах проб на тери
торії, що прилягає до вка
заних підприємств, переви
щують гранично допустиму 
норму в 5—7 разів.

На м'ясокомбінаті, де я побував, енер
гетик Юрій Гаврилович Солозйов, ніяко
во посміхаючись (у цей час чорний дим 
на повний хід валував з труби, котель
ної), почав пояснювати, що це, мовляв, 
робота кочегарів. Варто лише їм відвер
нутись від приладів, як густа темна пе
лена починає застилати небо, осідає на 
землю. Це так. Але ж спрази тут більш 
складні. Один із котлів перобудеаується. 
На стінках димоходу в інших котлах тов
стим шаром залягла сажа, набагато зву
жуючи тягу. Мазут не встигає згорати 
весь, калорій не вистачає. Що роблять 
кочегари? Дати більше тепла — для 
них — пустити ще більше мазуту. А те, 
що надлишок його — це ж саме той чор
ний дим, — не їх справа. Принаймні, їх 
дії примушують так думати.

На заводі «Новатор» справи ще гірші. 
Регулювання, яке можливе у котельній 
м’ясокомбінату, тут сідсутнс. У кочегарів 
знай, одна турбота — напхати котел від
ходами деревної сировини — опилками, 
стружками і обрізками — хай горить. 
Котел Щухова застарілої конструкції; 
дим, не маючи ніяких перешкод на своє
му шляху, прямо йде у трубу. А недале
ко — ринок, всюди люди — дихають 
цією кіптявою.

Зустрічаю механіка цього підприємства Бо
риса Сергійовича Лагуту. Запитливо підводжу 
голову в напрямі валу чорного диму. Комен
тарі тут зайві. Довго мнеться Борис Сергійо
вич, потім невпевнено:

— Та ми ж... не вугіллям топимо. А дим... 
Ну, дим, бачте, йде.

І все.
Відходи? З їх диму менше сірчаних 

решток, але ж сажа і окиси водню, яки
ми вони багаті, не менш шкідливі для 
людей. Кого про це запитувати? Може, 
відповість Михайло Михайлович Хо- 
сяїнов, директор «Новатора»?

Застаріле обладнання котельної на 
Асфальтовому заводі. Надлишок мазуту, 
як розпозіз майстер Дмитро Петрович 
Швиденко, теж завжди підіймається тем
ною завісою, а потім, ясно, падає 
землю, на рослини.

Всі відповідальні за такі дії особи 
же добре розуміють важливість 
проблеми. І тому ще образливіше, 
вони, люди, які самі любляїь свіже 
вітря, байдуже відмахуються рукою на 
всі вимоги санітарної організації, ба, на
віть просто викидають гроші —- штрафи.

л. НЕЧИТАЙЛО,
м. Кіровоград.

Ллє ж так говорили і 
виникнення християнства, 
багатьох народів стародавніх 
часів вважалось, що вода 
змиває бруд з тіла людини, 
вона ж має магічну силу 
відганяти злих духів, чортів, 
демонів. У зв’язку з цим поя
вився звичай обмивати ново, 
народженого водою. І тут не
має нічого особливого, крім 
звичайних вимог гігієни і пік
лування про здоров’я. На дуч- 
ку стародавніх народів, вода 
і вогонь мали очищувальні і 
цілющі властивості. Вода ос
віжала тіло. Адже і тепер 
після купання люди почува
ють себе ніби обновленими, 
свіжими. Говорять: «Викупав- 
ся — все одно, що знову на
родився». Такі властивості во
ди пояснювали раніше наяв
ністю в ній божественної си
ли, і купання розглядалось як 
релігійна дія.

Та ж сама християнська 
свящепна книжка — євангеліє 
— говорить не лише про хре
щення водою, але й вогнем. 
В ній згадується і про цс. Ві
домо, що стародавні слов’яни

неї. 
_ ,_________ и, __ ___ слі
по підтримує релігійні обря
ди, хоч була непоганою уче
ницею в школі. І робить 
для того, щоб «мовчали 
дн». В той же час мене 
віть здивувало, що ця 
мотна жінка і справді думає, 
що хрещення дітей — це ли- 
ще християнський обряд.

Л чи так воно в дійсності?
Переважна більшість вірую

чих вважає, що таїнство і 
обряд хрещення властивий 
тільки християнству і викону
ється з наслідування Хрис
ту, який ніби показав прик
лад хрещення в річці Іордан. 
Насправді це зовсім не так. 
Хрещення мало місце ще у 
стародавніх народів задовго 
до виникнення християнства. 
Так, древні народи Єгипту, 
Персії хрестили своїх дітей у 
посудині з водою. До нашого 
часу зберігся обряд хрещен
ня в народів Тібсту і Монго
лії, хоч там і немає христи
янства.

Виходить, що це не такий 
уже «християнський» обряд. 
Цікаво відзначити, що перші 
християни самі не викопува
ли подібного хрещення во
дою. За єврейським звичаєм 
вони у дітей чоловічої статі 
робили «обрізання» крайньої 
плоті. Про це недвозначно 
пншс священна книга хрнсти- 

— В якій 
Христос був 

згідно з за- 
на восьмий 
народження.

ТВ1И
СВІТОГЛЯД

експлуататорським» 
в своїх інтересах.

все зростаючий

серію ста-

Черговий вісімнадцятий 
номер журналу ЦК КПРС 
«Агитатор», що вийшов у 
світ, крім різноманітних ма
теріалів «Для доповідачів, 
політінформаторів, лекто
рів», «Практика. Досвід. 
Ініціатива», «Питання і від
повіді» та інших, включає в 
себе новий відділ «Бесіди 
про моральність» — для 
комсомольського навчання.

Слідом за першою стат
тею доктора філософських 
наук М. Журавкова «Радян
ська людина та її мораль», 
яку читач знайде в № 18, 
на допомогу учасникам і 
пропагандистам — керівни
кам гуртків «Бесіди про мо
ральність» журнал «Агита
тор» опублікує 
тей: «Моральний прогрес», 
«Комуністичний і 
«Щастя і смисл 
«Обов’язок», 
«Честь і гідність», 
кання і праця», «Про любов 
і дружбу».

«Бесіди про моральність» 
покликані допомогти задо
вольнити 
інтерес молоді до мораль
но-етичних проблем, дати 
слухачам марксистські від
повіді на гострі актуальні 
питання моралі, сприяти 
глибокому засвоєнню мо
лоддю високих моральних 
цінностей нашого суспіль
ства,

гуманізм», 
життя», 

«Совість», 
, «Покли-

ян — євангеліє, 
сказано, що Ісус 
теж «обрізаний» 
коном Мойсея 
день після свого_ _________
Віруючі не можуть не знати, 
що саме «на честь* цієї «опе
рації» щороку 1 січня за 
старим стилем християнська 
церква відзначає «обрізання 
господнє». Виходить, що на
віть Ісус Христос спочатку 
був охрещений за єврейський 
звичаєм і тільки пізніше — 
за християнським.

Не дивно, що у первісних 
християн було багато спосо
бів хрещення протягом со
тень років. Так, в той час іс
нувало «іоановс хрещення», 
«хрещення святим духом», 
«христове хрещення», «хре
щення водою», «вогнем» і т. 
д. 1 тільки в 381 році в Кон
стантинополі Вселенський со
бор священиків ухвалив при
йняти одне хрещення — 
«христове хрещення» Саме 
тому в символі вірі священи
ки вставили такі слова: «Спо
відую єдине хрещення в об
лишенії! гріхів».

Ось який це «християн
ський» обряд.

Гадаєте, що зараз вія в 
усіх віруючих християн одна.

Далеко ні. Католики 
ь хрещеника водою, 
ітн окропляють, єван- 
проводять омивання 
іорослих людей, а 
іні опускають дитн- 
азн в «святу» воду і 
>ть її відректись від 
сили.
икн православної 
іриписують таїнству 
і важливе значення 
ігь його з особливою 

стверджу-

проходили або перескакували 
через багаття.

Виходить, що в таїнстві і 
обряді хрещення ніякої таєм
ниці немає. Цей акт був од
ним з прийомів лікування во
дою і вимогою гігієни. А коли 
так, то слід зрозуміти, що 
він виник давно і християнсь
ка релігія використала його в 
новому значенні — «гріховної 
людини», що завдає немалої 
шкоди в наші дні.

Найбільше зло цього обряду 
полягає в тому, що в момент 
його здійснення широко про
повідується 
«первісного ---кгг 
Віруючому вселяють 
що уже з народження, тобто 
по спадковості він грішний і 
повинен очищатися шляхом 
таїнства хрещення.

Ця реакційна ідея в капіта
лістичних країнах використо
вується 
класами _ ____ ____
Релігія відвертає увагу вірую
чих під соціального зла, кла
сової боротьби, і зусилля тру
дящих спрямовуються на бо
ротьбу з неіснуючою «нечис
тою силою», і поки трудящі ду
мають про свої гріхи, про бо
ротьбу з злим духом, про 
майбутнє райське життя, па
нівні класи тут, на землі, ви
жимають з них всі соки для 
свого збагачення. І до всього 
лицемірно заявляють, що шлях 
до раю лежить через покір
ність, терпіння і смирення.

Як пережиток експлуататор
ського ладу, релігійний обряд 
хрещення сковує волю трудя
щих до боротьби за свободу і 
незалежність, а в умовах на
шої дійсності проповідує без
силля перед богом, пасивність 
в суспільстві і відвертає ува
гу віруючих гид активної 
участі в будівництві комуніс
тичного суспільства.

Не говорю уже про те, що 
переходи з маленькою дити
ною і купання в холодній во
ді призводять іноді до захво
рювань і навіть смерті. Коли 
до цього обряду звертаються 
люди, які байдуже ставляться 
ДО релігії, ТО нони не усві
домлюють того, що цим са
мим підтримують традиції 
шкідливого минулого, релігій
ну ідеологію і її віровчення 
духовно і матеріально.

П. РЯБОЙ, 
голова бюро обласної



» жовтня 1968 pony „Молодий комунар" З етор.
ВІТРИНА ПЕРЕДПЛАТНИКА

Ж|ЕНЕ ПОСАДОВИЛИ до 
9* ж столу в кут, подалі від 
оікон, налили склянку перваку. 
Випив. Знов налили. Знов ви- 
пив. Потім уже хитрував і ви
ливав у миску з капустою, чи 
собі в штани. Не пам’ятаю, як 
біля мене з’явилась Галька.

— Як дійду до комина, бий 
по лампі... Біля клуні Злий.

Я врізав пляшкою по лампі 
й рвонув по столах, по начин
ню, по чиїхось руках до вік
на... Вигатив раму і виплигнув 
на двір.

Злий рвонув чортом з міс
ця! За мною гналися, та куди 
їм до Злої о!»

Це фрагмент з оповідання 
Юрія Логвина «Колись було».

Гострий і захоплюючий сюжет 
цього твору. М’яка і запашна 
мова, своєрідна і оригінальна 
побудова. В ньому йдеться про 
соціальний конфлікт на селі 
часів колективізації, коли 
встановленню соціалістичних 
відносин протистояли темні 
сили — куркулі. Важко було 
першим комсомольцям. З-за 
К2Ж,”ОГ? Р°ГУ їх підстеріїав 
ооріз. ?\ле вони вірили в світ
лу мету, в свою перемогу і не 
боялися куль. Доля Савкн 
ускладнюється ще й тим, що 
його кохана Галька — донька 
куркуля. А втім, читач сам 
може довідатися про допю 
героїв оповідання, якщо чита
тиме журнал «Ранок».

Розповідь про журнал і 
ного тематику почата з ново
го твору Юрія Лої вина, ху
дожника і письменника, не ви
падково. Оповідання вислов
лює один із основних напрям
ків видання — єдність поко
лінь, спадкоємність революцій
них, бонових і трудових тра
дицій радянського народу, 
безмежну відданість сучасної 
молоді справі партії. На цю 
тему частіше пишуть почаг- 
куючі і молоді письменники. 1 
це зрозуміло. Прагнення вник
нути в глибінь соціальних про
цесів минулого, пізнати всі 
деталі велетенського важеля, 
який підняв волю і дух стар
ших і покликав їх до ге
роїчного бою, зробив ратни
ками бойовими і трудовими, 
продиктовано часом — нам не
обхідно самим просякнутися 

цим більшовицьким духом І 
просякнути тих, кому сьогод
ні сімнадцять, хто вступає на 
життєву дорогу. Ця необхід
ність має всі закони. Ми но 
можемо творити і будувати, 
не маючи перед собою досві
ду батьхів. А вони вручили 
нам свою естафету, на якій 
написано заповідь: «Вам, мо
лоді, продовжувати справу Ле
ніна, партії, справу револю
ції». В переддень славною 
59-річчя Ленінського комсомо
лу нам ще ближчими стають 
подвиги першопрохідців, кот
рих ми згадуємо не для того 
тільки, щоб віддати їм шану, 
а й для того, аби пліч-о-пліч 
бути з ними в поході, а. от
же, бути дужчими, тривкіши
ми.

Коні ржуть за Сулою, 
Спалахують вогнища, 
І співають бійці 
Таращанського полку.., 
Тихо в лузі.
Давно 
полум’яними грозами 
відгриміли бої.

е Переплавлена зброя.
1 на площах міських 
кавалерія бронзова 
крізь століття несе 
невмирущих героїв.
Образ коней, який виписа

ний Григорієм Білоусом у цьо
му вірші і -до якого все час
тіше звертаються молоді пое
ти, символізує нестримність 
доби у своєму русі вперед і 
стверджує дорогу нам єдність 
батьків і дітей, їхню нерозрив
ну спільність. Образ революції
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надихнув і Григорія Білоуса, 
геолога за професією, розвід
ника земних надр писати по
лум’яні рядки про бойову ми
нувшину.

Багата і невичерпна ця те
ма. У виконанні кожного поета 
і письменника звучить вона 
по-новому. В спогадах ветера
нів, у пошуках журналістів 
з’являються нові факти та 
імена. Молоді сприймають їх 
з неприхованим інтересом, бо 
життя батьків слугує за ком
пас дітям.

Тому «Ранок» зразка 1969 
року — це насамперед поглиб
лене журналістське і письмен
ницьке дослідження' теми 
спадкоємності поколінь. Про
відною рубрикою журналу 
стануть «Ленінські маршрути». 
Бо рік шістдесят дев’ятий — 
рік інтенсивної підготовки до 
ІОО-річчя з дня народження 
В. І. Леніна, ім’я Леніна длн 
кожного з нас стало провідною 
зіркою. Жити, вчитись і пра
цювати по Леніну стало деві
зом життя І діяльності комсо
молу, всієї радянської моло
ді. Готуючись до сторічного 
ювілею вождя, ми ще і ще 
звертаємось до Леніна, до йо
го життя, яке є для нас віч
ним взірцем самовідданості в 

боротьбі за світлі ідеали, 
взірцем стійкості духу, до 
його вчення, в якому ми чер
паємо собі наснагу.

Хто читатиме «Ранок» у 
С9-му, побуває разом з журна
лом у тих місцях, де жив і 
працював Ленін, познайоми
ться з новими творами про 
вождя революції, піснями, ма
тиме змогу більше дізнатися 
про життя і боротьбу його 
славетних соратників.

Зі сторінок часопису постане 
образ нашого молодого су
часника — з його широтою 
мислення і псповгорпнмн тру
довими буднями. Разом з 
кращими нарисоицямн, публі
цистами, фоторепортерами 
юні читачі побувають в уні
кальних шахтах і на велетен
ських будовах, на ракетних 
полігонах і п лабораторіях, 
учених — познайомляться і і 
звичайними нашими ровесни
ками, які творять гідні подиву 
діла. Своєю працею вони ра
портуватимуть піввікоиому 
ювілею ЛКСМУ, який відзна
чатиме українська молодь у 
червні наступного року.

ІЦоб ближче- познайомити 
читачів з журналом, варто 
назвати основні його рубрики. 
«Доброго ранку!» і «Міісіе- 

цькі ранки» відрекомендують 
талановитих літераторів і мит
ців, молодих і наймолодших. 
Разом із ними виступлять ві
домі майстри слова з новела
ми, поети'іипіїн циклами, мис
тецькими оглядами, гуморес
ками. Молодь зможе взяти 
участь па сторінках журналу 
в дискусіях з актуальних 
проблем, регулярно стежині- 
ме за спортивним життям рес
публіки, а на кольорових 
вкладках познайомиться з ре
продукціями кращих художніх 
полотен.

«Для вас. про пас, з паїчою 
участю, юнаки і дівчата!» —' 
девіз «Ранку». І не цілком 
виправданий девіз. Бо «Ра
нок» — ілюстрований громад
сько-політичний та літератур
но-художній журнал ЦК 
ЛКСМ України, розрахований 
на молодіжну аудиторію. Ви
дається він у Києві, один рів 
на місяць і має річну перед
платну ціну 2 крб. 40 коп.

Ми сподіваємось, що всі, хто 
познайомиться з його тема
тикою, стане найближчим дру
гом часопису.

М. КіПОРЕНКО. 
головний редактор жур
налу «Ранок».

Рядки з газети «Дзенік Польські»: «Майже три тижні иа краківській землі гостювали ко
лишні радянські розвідники Першого Українського фронту: Євген Березняк. Олексій Ціанова- 
лов та Єлизавета Вологодська. Завдяки цим людям, які з допомогою польських партизанів 
розвідали Краківський укріплений райок і оляи мінування міста, Краків вийшов з війни 
неушкодженпм...».

Хоробрим радянським розвідникам присвячена документальна повість В. Жкгнлія «Там, за 
лісом — Бескиди». Уривок з цього твору «Ранок» пропонуг читачам.

Капітан Мн.хайлов (під цим іменем діяв під час війни Євген Степанович Березняк, нині 
заслужений вчитель республіки) стрибає з парашутом п тилу ворога і потрапляє в лабети 
фашисти?...

...Ного схопили жандарми. Майже зразу піс
ля приземлення. Зв’язали руки, кинули на 
підводу. Години через півтори привезли, як 
він уже довідався потім, до контррозвідки.

Що ж робити? Як вибратися з цієї мишолов
ки? Вихід один... А може... може, вдасться 
перехитрити ворога? Та легко сказати — пере- 
х-ятрнти, німці — не дурні. І все ж, треба 
спробувати. Власне, не пробувати, а боротись. 
Боротися до кінця. Ось так, капітане. Напру
жуй розум, волю, ти мусиш щось придумати...

І він думав. Створював легенду за леген
дою і... відкидав. Не те... Не тс. Все має бу
ти просто, вірогідно. Наживка мусить сама в 
рот лізти. Не клюне ворог на неї за першим 
разом — програв. Вдруге закинути гачка не 
встигнеш.,.

На допит викликали иа 
другий день опівдні. 
Майже добу ніхто до 
нього не навідувався, ні 
їсти, ні пити йому не да
вали. Очі а нього запа
ли, губи потріскались.

Руки затерпли таК, шо 
він не міг пальцем во
рухнути.

У кімнаті, куди приве
ли розвідника, було 
двоє. За широким пись
мовим столом сидів 
огрядний, з подвійним 
підборіддям обер-лейте
нант абвера. Ліворуч на 
підвіконні примостився 
унтер-офіцер. Якийсь час 
обидва мовчки розгляда
ли капітана.

— Хто ти?
Капітан сидів, обереж

но розтираючи то одну, 
то другу руку. Підвів 
голову, зустрів гострий 
погляд обер-лейтенанта. Не відводячи погляду, 
сказав злякано і безвільно:

— Я маршагеит, герр офіцер. Коваленко Се
мен Петрович. Закинутий радянським коман
дуванням.

Слідчий перезирнувся з перекладачем, від
кинувся на спинку стільця.

— Цікаво... Докладніше!
— Прошу, — Михайлов запобігливо посміх

нувся. — Я вам. герр офіцер, як на духу.., 
Водички дозволите? /

Обер-лейтенант налив із сифона повну 
склянку газировки, поставив її на край столу. 
Капітан жадібно, в три ковтки висушив, рука
вом витер пошерхлі губя/

— Данке шеи. Красненько дякую, герр офі
цер.

— Ти знаєш німецьку? — права брова слід
чого поповзла вгору.

— Та як вам сказати, герр офіцер? — Ми
хайлов розвів руками. — Щоб дуже, так ні... 
Більше так, по нужді завчив. Взяти таку шту
ку, як, приміром, шнапс, ну, самогон значить, 
або ж бутерброд, що по-нашому — хліб з 
маслом, знову ж таки шпік, чи то пак сало,— 
закуска куди твоє діло! Я в Кіровограді в по
ліції секретарем служив, без малого два роки. 
То вже не без того... Зметикуй те, хоч з-під 
землі дістань се...

Обер-лейтенант слухав, не перебиваючи. На 
м’ясистому обличчі його був вираз нудьги, 
зверхності і зневаги. Щоправда, блідоголубі 
очі його, напівпрнкрнті довгими рудуватими 
віями, пильно стежили за кожним порухом 
капітана.

— Та що там бога гнівити, жити можна бу
ло. В кого під черепком варінь...

— А в тебе варить? — раптом перебивав 
слідчий.

Михайлов здивовано глянув па нього, потім 
широко посміхнувся.

— Невже ви мене за дурня вважаєте, герр 
офіцер? — і сааемдоножгав додав:

— У мене варять, не те, що о іншії?. Коли 
советн наскочили, а вдарили воин, бодай не 
зтадувзгп, так, що мн без штанів драпонуля, 
га тільки нікуди було вже податись, одним 

словом, коли вони нас узяли ще тепленьких, 
то дехто в штани наклав, пустив собі кулю в 
лоб. А я думаю — ні. якось воно та буде. І 
по-моєму вийшло. Відправили нас у штрафну 
роту, спокутуйте, кажуть, свою провину кро
в’ю. Правда, попервах і я, було, подумав — 
пропав ти, хлопче, а потім нічого, призвичаїв
ся. Бог милував. А тут викликав мене коман
дир і каже: хочеш заробити орден? Щоб це 
воно, думаю, значило? Пом’явся так трохи, 
для порядку. Де вже там мені! — відповідаю.

Пошлемо, каже, тебе в тил ворога, ну, себго 
до вас, герр офіцер. Стрибнеш на парашуті, 
віддаси в Кракові одній людині батареї для 
рації, гроші, забереш у неї пакет і рушай на
зад, через лінію фронту. 1 ппажаіі, що орден 
твій. Страшнувато, кажу, та попробувати мож-

ВОЛОДИМИР жигилій

на. А сам думаю: тільки ви мене Гі бачили...
— Хто ця людина? В Кракові? Відповідай 

швидко! — обер-лейтенанг подався вперед, на
валився черевом на стіл, аж він заскрипів.

— А біс його знає, — здвигнув плечима 
Михайлов. — Чого пе знаю, того не знаю. Ме
ні сказано: віддаси батареї..,

— Де призначена зустріч?
— На краківському ринку.
— Коли?
— З двадцять четвертого по двадцять сьоме 

серпня з чотирнадцятої до вісімнадцятої годи
ни він чекатиме...

— Як ти його вгадаєш?
— Це він мене повинен вгадувати. У нього є 

мої прикмети. 1. по цій одежі. — Михайлов 
тицьнув у свій шевйотовий темно-енній костюм. 
— У руках я мушу тримати годинник, з верх
ньої кишені має виглядати ось ця картата хус
тинка-

— Пароль?
— Він підійде І спита: «Ви, була, не з Киє

ва?» Я скажу: уявіть собі, з Києва. «Земля
ки. значить. То, може, у вас і закурити знай
деться?» Я відповідаю: сигарети курите? 1 
подаю йому пачку сигарет. Після цього домов
ляємося про зустріч для обміну посилками.

Обер-лейтенант засипав Михайлова безліччю 
вапнтань, повертався до, здавлюсь би, вжз 
з’ясованого, намагався заплутати, але розвід
ник уперто тримався своєї версії, вдаючи з 
себе людину обмежену і нахабну. Обірвавши 
допит, слідчий викликав солдата і наказав 
відвести Михайлова в камеру, так і не виявив
ши свого ставлення до всього того, що той 
розповів.

Більше доби Михайлова ніхто пе турбував, 
йому дали нарешті їсти, солдат приніс навіть 
оберемок сіна. Потім раз по раз викликали ще 
двічі. Крім обер-лейтенанта, обидва рази були 
присутні люди в цивільному. Михайлов розпо
відав усе спочатку, Лото перебивали, збивали 
э пантелику і, нічого не сказавши, відправля
ли до хамерн.

На третій день солдат приніс воду, мило. 
Прийшов перукар, поголив. Зразу ж після 
цього його привели до обер-лейтенанта,

— Тн все сказав?

— Як на духу’ — забожився Михайлов.
— Знаєш, що тобі буде, коли збрехав?
— Ще б пак! — Михайлов черкнув долонею 

по горлу. — Шибениця! А вона, скажу я вам, 
герр офіцер, мені ні до чого.

— Слухай уважно. Сьогодні ти поїдеш до 
Кракова. Підеш на явку. З тобою будуть наші 
люди, переодягнені, звичайно І запам’ятай: 
стріляють вони бездоганно. Візьмемо резиден
та — твоє щастя, не візьмемо — ну, що ж...

Перша частина поєдинку виграна. Капітан 
Михайлов опинився в Кракові. Тепер лишило
ся головне — втекти. І тут капітан зрозумів, 
що допустив помилку. Версія з годинником 
виявилася невдалою. Майданчик, де торгують 
годинниками, був на самому виході з ринку, 
людей там мало Про тс, щоб непомітно схо
ватися в натовпі, нічого й гадати, 3 обох бо
ків «охоронці», очей не зводять.

Минуло три дні. Кінчається і четвертий. У 
капітана голова обертом іде: що робити? 
«Охоронці» — ні на крок, руки в кишенях. 
Останні хвилини... Останні хвилини... Рап
том — шо це? Постріл... Другий... Ііа ринку 
паніка. Не пстиг капітан збагнути, що трапи
лось, як люди кинулися врозтіч.- «Облава! Об
лава!» — галасував хтось несамовито. Пере
ляканий натовп вмить підхопив капітана і ви
ніс на вулицю. Михайлов не став баритися. 
Шмигнув в один провулок, другий...

Уже навіть тоді, коли сидів у кущах дале
ко від великих доріг на околиці міста непода
лік од ВІслн, відчував, як у гоудях калатав 
серце. Несподівана радість, страх за те, щоб 
не впійматися знову, це давали розвідникові 
спокою...

Почало сутеніти. На ІИслі вдарила хвостом 
по воді якась чимала рибина. Десь неподалік 
схрапнув кінь. Михайлов підвів голову. Метріп 
за п’ятдесят від нього біля води зупинилася 
двоколка. Поляк?.. Може, допоможе перепра
витися на ліпші берег? Поліцай... Що ж ро
бити? Непомітно добратися до візка, схопити 
пістолет і застелити цього гада? Ллє ж по
річ — місто. Тоді не втечеш... Спробувати 
втопити?.. Знову ж тзки без шелесту не обій
деться. Та й пароль на то ніч не завадило б 
узнати...

Доки Михайлов отак сушив собі голову, по
ліцай вивів з води почищеного й покупаного 
коня, прив’язав його біля двоколки і почвалав 
прямо в трусах у кущі. «Ага, голубчику, до 
вітпу захотілося», — гарячково подумав Ми
хайлов, затискаючи шматок цеглини, що тра
пився під рукою. Поліцай присів метріп за 
два від Михайлова, «Низькорослий, але кре
мезний і, мабуть, при силі», — відзначив про 
себе капітан. 1, не думаючи вже нічого, не за
гадуючи наперед, схопився на ноги, кинувся 
на ворога. Поліцай, зачувши шелест, підхо
пився. Удар, призначений по голові, прийшоз- 
ся в плече. У ту ж мить відтренованим до ав
томатизму рухом поліцай лівою б’є Михайло
ва у сонячне сплетіння. Капітану перехопило 
дух, він захитався.,. Все могло б закінчитися 
для нього трагічно, якби поліцай продовжував 
нападати. Він і спробував ударити правою, — 
і це, мабуть, довершило б діло. — але праця 
у нього не діяла — цеглина зробила своє. За
мість удару поліцай зі стогоном підсвідомо 
хапає себе за пошкоджену руку, щоб угамува
ти біль, і в ту ж секунду розлючений капі
тан б’є його ребром долоні по шиї, а ногою — 
в пах. Блискавичний удар другою рукою ва
лить поліцая па землю. Впершись коліном у 
спину ворога, Михайлов обома руками тягне 
на себе його праву руку, а тоді враз заламує 
її і притискає вздовж плеча. Поліцай глухо 
застогнав.

— Попачсл, наволоч партизанська! — по- 
ппльськи зашипів Михайлов. —■ От підемо .за
раз у гестапо, там тобі покажут, як напада
ти на офіцера,

— Та я ж сам з гестапо! — зрадів фашист,— 
Відпустіть!

— Так я тобі Я повірив! Чого ж бродиш 
голий по кущах?

— Не голий я. Коня купав. На березі одежа 
лежить, там 1 документи,

— Ну, знаєш... Документи дістати не штука. 
Ти от скажи, який на сьогодні пароль у Кра
кові? /

— Кенігсберг.
— А відгук?
— Гвинтівка. Та пустиш ти нарешті? — гес

тапівець рвонувся, але тепер Михайлов буи 
напоготові. Він уже давно наманзв у піску 
цеглину і що було сили опустил її иа голову 
фашисту...

Біля двоколки кінь смачно хрумтів заготов
леною, видно, на ніч конюшиною. Михайлов 
сховав до кишені пістолет, забрав документи. 
Серед них він знвйшов і гестапівський жетон.,.

Тепер — до своїх...

Композитор Ігор ШЛМО — автор бага
тьох пісень для молоді.

Фото П. БЕРНШТЕЙНА («Ранок»).

О Олександр ШАРВАРОК

Спасибі... Усім спасибі, 
кого не здолали стіни, 
хто жодного разу в ситість,

« пе став убирати тіло. 
Хто випни спажливе зілля 
з великої чаші бою, 
хто бачив ненависті зірку 
крізь чисту зорю любові. 
Спасибі усім псявленим, 
усім, хто прочинить двері, 
хто в жовтих садах по яблуні 
залишить майбутнім веснам-

Антон МИХАЙЛЕВСЬКИП

4: * *

Ми забудем про це нескоро: 
Піки згадок відточені гостро. 
Ніч кричала, як чорний ворон, 
Після кожного нашого пострілу. 
Короткі черги — вогню намисто — 
Для мирних буднів такі незвичні. 
А потім пас зустрічало місто. 
Світилось небо палке й величне. 
Світанок в. хмари закинув крани. 
Роса, як радість, па кожнім кроні. 
Ми сьогодні иіч розстріляли, 
Щоб на зміну їй вийшло сонне.
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Щось передчував комісар. Довго 
не згоджувався. Потім сам темного 
вечора провів до очеретів. ' Руку 
довго не випускав. І недарма. Як 
обережно не скрадавсь Яшко, на 
другому березі його відразу ж схо
пили. Повели у штаб, у велику, доб

ре освітлену світлицю. Аж до столу. 
Солдат гаркфв:

— З того берега. Напевне, роз
відник.

Офіцери звелись. І крайній спра
ва рушив до хлопця:

— Хоменко?!
Микита. Син господаря. Впізнав. 

Це вже погано.
Микита розмахнувсь, ударив пра

вицею, звалив Яшка з ніг, а потім — 
носками чобіт — під груди, в голо
ву, в живіт.

Хтось із офіцерів обурився:
— Це штаб, капітане, а не контр- 

б’єте дйтину, ка-розвідка. І нащо 
пітане?

— Дитина? Це 
сам повішу!

Скрутили руки, 
хатини, кинули на підлогу...

В штабі у білих було багато справ. 
Штаб розробляв план розгрому червоно
го полку, що наступав на п’яти. А по
тім — вечеря, з горілкою, з дикими піс
нями... Та на ранок Микита був біля 
хатини, наказав відкрити всі віконниці і 
сам почав допит.

— Ти будеш відмовлятись. Тебе так 
учили. І все-таки ти Хоменко?

гадюченяі Його я

повели до якоїсь

Сам ба- 
ку.чь...

не схо- 
Яшо? Я

Вогненн СЛІД
БАЛАДА Микола і 2ОЯН

— Хоменко. Наймит вашого батька, 
Хоменко.

— Дивись! Заговорив. Що ж — підемо 
далі. Я хочу знати — ти тоді врятував 
комісара?

— Я врятував.
Офіцер хижо роздув ніздрі. Потягся до 

канчука. 1 відкинувсь спиною на стілець:
— Хам! Гнида!.. Тебе послали в роз

відку. Узнати, які в нас сили... Тепер ти 
»се скажеш про свій полк...

Несподівано на вулиці розірвавсь 
снаряд, другий, біля річки спалахну
ла стрілянина. Офіцер минувсь до 
вікна. Гуркнули двері, і на порозі 
став сполотнілий солдат:

— Пане капітан. Червоні прори
ваються на вулицю!.,

КОМІСАР просив командира:
— Наступ. Негайний.

— Я розумію тебе, друже. Я 
розумію тебе, дорогий Василю Сте
пановичу. І мені Яшка дуже жаль. 
Але ми до наступу ще не підготу
вались.

— Нам дивізія наказала взяти се
ло. Нас білі не ждуть. І в цьому 
наша підготовка. Ударну групу по
веду я...

Вдарили з останнього запасу сна
рядів. Лавиною впали на ворогів. 
І ворог у паніці почав відступати.,.

«...Червоні на вулиці? Як жаль, що 
не можу тебе, більшовиченя, пові
сити».

Грім бою наростав. Гупали чо
бітьми, втікаючи, солдати.

Офіцер вихопив револьвер 
тремтячою рукою почав стріляти у 
хлопчика. За три кроки стояв, а не 
міг влучити. Десь чулось уже мо
гутнє «Ура!». Останньою кулею та
ки пробив груди. Вискочив із кімна
ти і, пригинаючись поза тинами, 
тікав до околиці...

Комісар осадив копя біля штабу. Збіг 
па ганок. Рвонув двері кімнати. Втекли, 
не встигли прихопити й паперів. Та вони 
зараз не цікавили його. Ще двері. Треті. 
Кімнатка. В кутку перелякана жінка.

— Ви господарка?
Впала на коліна:
— Я ж пе винна, що вони влаштували 

тут штаб.
— Нічого вам не буде. Вн хлопчика 

полоненого не бачили?
Вивела на ганок. Показала рукою на 

скособочену хатину біля колодязя із жу
равлем:

— Там!
Лежав у крові. Лежав із заплю

щеними очима. Комісар схопив його 
не свої дужі великі руки й так і по
ніс вулицею до санітарної частини, 
що перев’язувала перших поране
них. Лікар — до руки, до пульсу. 
Порадував:

—• Ваш пастушок живий, товаришу 
комісар! Живий ваш Яків Іванович!

— А чи житиме еін?
— Рана важка..,
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С| ШКО ВИЖИВ. Одужав. Блідий, 
блідий придибав до комісара. 

Комісар сердивсь:
— Не влежиш ніяк. Візьму кий і 

добре почастую ним.
—- Не почастуєте, Василю Степа

новичу.
— Чому так думаєш?
— Бо любите ви мене.
— Ти бачиш, яка красуня. Ну що 

з-того, що люблю?
— Прийшов до вас за порадою,
— Додому хочеш?
— Додому встигну. Ще не час. 

Діла в нас ще багато. Хочу в ком
сомол вступити.

— Добре! їй-богу, добре!
— А ви кажете; не влежу...
Його, ще з раною на грудях, 

прийняли до комсомолу. Він оду
жав. І хоч кінчилася громадянська 
війна, полк кинули на боротьбу з 
бандитами, що ще налітали на села, 
вовкулаками переховувалися в яру
гах, лісах і перелісках, Яша в боях, 
у мирному житті не раз підтверд
жував високе звання комсомольця.

1923 року демобілізувавсь. На прощан
ня зайшов до комісара. Той говорив 
схвильовано:

— Не криюсь, Яшо, сумуватиму, чека
тиму листів. Скоро і я попрощаюся з 
Червоною Армією. Все дужче дають про 
себе зн іти рани... Чимало їх. 
чнв — не ховавсь я від ворожих

А потім:
— Як повернешся в село, 

ваєшся в куток, правда, 
вірю: ти будеш боротися, щоб 
міцною була Радянська влада. Од-

♦

не тебе попрошу: хоч як буде об
маль часу, але вчись.

ОСІНЬ В СТЕПУ особлива. Польо
том незліченного білого паву

тиння. Орачами і пізніми сівачами. 
Клаптями зеленої озимини. Золо
том далекого лісу. Низьким сон
цем. І ще не розгрузлою дорогою.

Вийшов на гору — і в молоде 
вісімнадцятирічне серце вдарило 
всіма вітрами — рідний край! Се
ло і річка. І вбога хатина. І потиск 
руки батька, і плач матері, і ра
дість сестри й брата. І вже летить 
селом звістка — Яків із армії вер
нувся!
Вернувся. Однолітки, дівчата — з’яви

ться пін — зразу ж оточать тісним ко
лом. Не пізнають. Та її як пізнати! Ви
ріс, змужнів. Стрункий, білявий, з вій
ськовою виправкою, у військовій одежі 
кавалериста, він захоплюваь усіх. Дів
чат красою, хлопців одягом, а старих — 
характером, звичками, розумом.

Вісімнадцять років йому, а вже 
чотири роки воював. Скільки він 
світа, скільки людей бачив. 
Хлопець. Воїн. Він теж відстоював 
Радянську владу. І все добре, вели
ке про Червону Армію переносили 
й на нього. І комсомолець. Скіль
ки про них шепотіли: «Вони без
вірники, вони звірі, вони мало не 
жеруть людей і говорити по-людя- 
ному не вміють, Тільки й знають 
матюкатися». А він привітний, ус
міхнений і роботи не цуравсь, і 
старших шанував, і завжди йшов у 
всьому всім людям на поміч.

— І такі ви всі, комсомольці? —• 
дивувались старі.

— Такі ми всі.. Такими бути нас 
учить Ленін.

— Коли так, то гуртуй і наших 
до себе!

Горнулись. Писали заяви. Про
сили його писати заяви і ще під
писувались невміло хрестиками.

Незабаром обрали його секре
тарем Панчівської комсомольської 
організації. Тридцять хлопців і дів
чат стали під ленінське знамено. 
ТОДІ ж він подружив із Ганною, 

Анночкою Прушинською, вчи
телькою початкової школи. Він по
любив її. Тх єднала спільна моло
дість і одні шляхи. Комсомолка 
Ганна теж боролася за Радянську 
владу, в частині особливого при
значення воювала з бандитами.

їхня дружба, їхнє кохання було 
особливим. Вони йшли поруч у 
всьому. Вели за собою всіх комсо
мольців.

8 жовтня 1968 року

ФУТБОЛ

ІЦО ЧИТАТИМЕШ В 69-у?

можна вважати 
культурною. І

ЗМІНА ЛІДЕРІВ
У 33-му турі чемпіонату краї- 
і з футбола серед комзид 

другої групи класу «А» особли
вих сенсацій не сталося, якщо 
не вважати, що лідер підгрупи 
«Металіст» втратив на своєму 
полі очко в зустрічі з «Шинни
ком», який займає десяте міс
це. Результат матчу між ними 
командами нічийний — 0:0. Цс 
позбавило харків’ян першою 
місця. Пого зайняв «Суднобу
дівник», який вдома переміг 
футболістів куйбишев с ь к о г о 
«Металурга» з рахунком !:0.

«Труд», зазнавши поразки в 
Херсоні від «Локомотива» (0:2), 
поступився третім місцем дні
пропетровському «Дніпру», який 
зігпав у Кременчуку внічию — 
0:0.

Наводимо результати зустрі
чей між іншими командами: 
«Таврія» — «Кубань» — 0:1, 
СКЧФ — «Спартак» — 0:1, «Ме
талург» (Запоріжжя) — «Дина
мо» — 2:0, «Мета л у р г» 
(Липецьк) — «Текстильник» — 
0:0.

На сьогодні турнірна таблиця 
команд другої підгрупи

має групи класу «Ад 
вигляд:

«Суднобудівник» 
«Металіст» 
«Дніпро» (Дн) 
«Труд»
«Сокіл» 
«Кубань» 
«Зірка» (Кд) 
«Таврія» 
«Металург» (3) 
«Шинник» 
«Ростсільмаш» 
«Текстильник» 
«Локомотив» 
«Динамо» 
«Дніпро» (Кр) 
«Спартак» 
«Авангард» 
«Металург» (Кб) 
«Зірка» (Рз) 
«Металург» (Лп) 
СКЧФ

і

(Далі буде)

другої 
такий

в н П О
17 13 0 47
18 10 5 46
15 13 5 4.»
16 10 6 42
16 9 7 41
16 9 8 41
13 13 6 39
15 8 9 38
12 11 9 35
10 14 8 84
10 14 9 34
9 14 9 32

11 8 13 зо
8 12 В 28
7 13 ІЗ 27
8 9 16 25
6 12 14 24
7 8 17 22
4 11 17 19
3 12 18 18
3 9 20 15

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 4 жовтня. Пер
ша програма. 11.00 — Телевісті. 
(К). 11.10 — Художній фільм
«А тепер суди». (Кіровоград). 
16.40 — «Наша афіша». (К).
16.45 — «Цс по-комуністичному». 
(Харків). 17.15 — Для школя
рів. «Вчителько моя». (Дні
пропетровськ). 18.15 — «Под
виг». Телеальманах. (Запоріж. 
жя). 19.00 — Урочистий вечір, 
присвячений ібО-рІччю з дня на
родження ІИколоза Бараташві- 
лі. Передача з Колонного залу 
Будинку спілок. (М). 22.00 •—
Естафета новин. (М). 23.00 —

і Першість СРСР з хокея: «Спар- 
так» (М) — «Торпедо». (Горь. 
кпй).

Друга програма. 11.10 — Те
лефільм. (К). 11.35 — «Шкіль
ний екран». Українська мова 
для учнів 8-10 класів. «Сполу
чення слів в українській нові», 
(К). 17.30 — Художній фільм 
<А тепер суди». (Кіровоград).

СУБОТА, 5 жовтил. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастико

ОЗНАКА 
КУЛЬТУРИ
Збори в журавлинських 

комсомольців були не
звичайними. Говорили про 
те, кого 
людиною 
секретар комсомольської 
організації Пилип Скрип
ник, і завідуюча клубом 
Лариса Коновальчук, і 
комсомолки Зіна Кулен- 
ко, Люба Загородна схо
дилися на одному: куль
турна людина не та, що 
ввічливо скаже «будь 
ласка», що, зрештою, гар
но одягнута, що посту
питься місцем. Цього ма
ло.

Буває, що поговориш з 
такою, зовні культурною, 
людиною про новини тех
ніки, міжнародне стано-

ОРГАНІЗОВУЄ «ЮНИЙ ПРОПАГАНДИСТ»
Якось заговорив з товаришем про цікаву статтю 

в «Молодому комунарі». Виявилося, що статті він не 
читав, а про саму газету лише чув. Ми здивувалися.

І тоді члени гуртка «Юний пропагандист» виріши
ли: кожному комсомольцю — обласну молодіжну га
зету. Особливо добре попрацювала в цьому році наш 
громадський розповсюджувач преси Ліда Німенко. 
В результаті — кожен комсомолець школі! передпла
чує «Молодий комунар».

Не забуває Ліда і наших молодших друзів. Піо
нери п’ятого класу передплатили тридцять п’ять, а 
піонери шостого — тридцять три примірники різних 
видань. Вміє дівчина пропагувати друковане слово.

С. ПРОДАЄВИЧ, 
учень Маловнсківської восьмирічної' школи № 2.

для всіх. (М). 9.45 — Телсноші- 
нн. (М). 10.00 — «З днем на
родження». Музична розважаль- 

• на програма'. (М). 10.30 — Су
ботній репортаж. «Площа семи 
віків». (Львів). 11.00 — «Знан
ня». Науково.пізнавальна про
грама. (М). 11.45 — «Джерело». 
Фольклорний клуб. (М)."12.45 — 
«Здоров’я». Науково-популярна 
програма. (М). 13.15 — «Наша 
афіша». (К). 13.20 — Мульт
фільм. (К). 13.4(5 — «Залізнич
ним військам —50 років». (К). 
14.00 — Концерт українського 
народного хору. (К). 14.40 —
«Наука, вік XX». «Довголіття 
машин». (К). 15.00 — Молодіж
на програма «Погляд». (К). 
16.-00 — Програма кольорового 
телебачення (М). 17,30 —
«Клуб кіпомапдрівннків». (М). 
18.30 — «Лауреат премії їм. Ле
нінського комсомолу Дмитро 
Гнатюк». (К). 19.00 — «На вог
ник». (Ленінград). 20.30 — «На 
меридіанах України». (К). 21.00 
— Художній фільм. (К).

фПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ЧЕТВЕР, 3 жовтня. 17.ІЯ 
Молодіжна програма «Райду
га». (Одеса). 17.45 — «Бажині 
в кожній оселі». (К), 18.00 —. 
Для дітей. «Олівець-Малювець». 
(К). 18.30 — Телевізійні піст). 
(К). Ьй.50 — До 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна. «Те
леграма Іллічу». (Дніпро, 
петровськ). 19.10 — «Таланти 

твої, Україно». ' (К). 20.00 —
Програма «Час». (М). 20.30 — 
II Міхшародиий молодіжний 
фестиваль естрадної пісні (Со-

вище, а вона лише чер
воніє. І вже думка про 
неї змінюється.

Природно, мова за
йшла й про те, звідки ж 
брати ці знання.

— Вихід дуже прос
тий, — посміхається Пи
лип Скрипник. — Треба 
лише читати- газети...

Всі тридцять шість кол
госпних комсомольців ви
рішили передплатити в 
цьому році «Молодий ко
муніст», «Молодь Украї
ни», обласну молодіжну 
газету «Молодий кому- 

. нар» та інші видання. 
Більшість комсомольців 
оформили передплату тут 
же на зборах.

Л. ПОЛІЩУК, 
сількор. 

Голованівськнй район.

чі). 23.00 — «Українська кіно- 
панорама», (К).

П’ЯТНИЦЯ, 4 жовтня.
16.45 — «Це по-кому ністично- 
му». (Харків). 17.15 — Для 
школярів. -«Вчителько моя». 
(Дніпропетровськ). 17.45 — «На 
шкільних широтах». (К). 18.15

Телевізійний альманах «Под
виг». (Запоріжжя). 19.00 — 
Урочистий вечір, присвячений 
150-річчю з дня народження 
грузинського поета Ніколоза 
БараташвілІ. (М). 22.00 — Ес
тафета новіш. (М). 2.8.00 — Хо
кей: «Спартак» — «Торпедо».

СУБОТА, 5 жовтня. 
9.00 — Передача з Одеси. 11.00 
г* Передача «Знання». (М).
11.45 — Фольклорний клуб
«Джерело». (Тбілісі). 12.45 —
Передача «Здоров’я». (М). 14.40 
~ Актуальний екран. 15.00 — 
Молодіжна програма «Погляд»* 
(К). 16.15 — Програма кольоро
вого телебачення. (М). 17.45 — 
«“Клуб кіиомандрівннків». <М>- 
»8.45 — «Лауреати премії Імені 
Ленінського комсомолу». (Дми- 
тро Гнатюк). (К). 19.30 — «На 
вогник». (Ленінград). 20.30 — 
«На меридіанах України». (К). 
21.00 — Художній фільм.

ВИПРАВЛЯЄМО
ПОМИЛКУ

В замітці «День запам’ятав . 
еться...» («Молодий комунар» 3®-' 
1 жовтня ц. р.) третій абзац 
слід читати так: «3. І. Власо
ва, секретар Кіровоградського 
міського комітету партії» 
далі за текстом.
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