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іКОМУ ЛКСМУ 12 ЛИСТОПАДА 1968 р.
Ціна 2 кон.

ВІВТОРОК

„ЗОНД-6“
у ПОЛЬОТІ
У відповідності з програмою досліджень КОСМІЧНО

ГО простору 10 листопада 1968 року в Радянському 
Союзі здійснено запуск автоматичної станції «Зонд-6» 
у напрямі до Місяця.

Метою запуску є проведення наукових досліджень 
на трасі польоту і в навколомісячному просторі, а та
кож опрацювання бортових систем і агрегатів станції.

(ТАРС).

Під прапором Леніна, 
по шляху Жовтня
ВІЙСЬКОВИЙ ПАРАД 1 ДЕМОНСТРАЦІЯ 
ТРУДЯЩИХ НА КРАСНІЙ ПЛОЩІ

ЛАосква, Красна площа. 
По-святковому нарядною 
зустріла вона москвичів і 
гостей столиці, які при
йшли сюди відзначити 
день народження Радян
ської держави — 51-у річ
ницю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

Трибуни для почесних 
гостей займають посланці 
промислових підприємств 
і будов столиці, трудівни
ки сільського господар
ства Підмосков’я, діячі 
науки, літератури, мисте
цтва, зарубіжні гості. Тут 
же — льотчики-космонав- 
ти, дослідники космічного 
простору, — ті, хто готу
вав до зоряного рейсу 
корабель «Союз-3».

Присутні на площі тепло 
зустрічають товаришів 
Л. І. Брежнєва, А. II. Ки- 
риленка, О. М. Косигіна, 
К. Т. Мазурова, А. Я. 
Пельше, М. и. їіідгорного,. 
Д. С. Гїслянськсго, М. А. 
Суслова, О. М. Шелепіна, 
Ю. В. Андропова, В. В. 
Гришина, П. Н. Демічева, 
Д. Ф. Устинова, І. В. Капі- 
тонова, К. Ф. Катушева, 
Ф. Д. Кулакова, Б. М. По- 
номарьова, М. С. Соло- 
менцева, які підійллаються 
на центральну трибуну.

На центральну трибуну 
підіймаються також пере
буваючі в Москві Перший 
секретар ЦК МНРП, Голо
ва Ради Міністрів МНР 
Ю. Цеденбал, член Політ- 
бюро ЦК УСРП Д. Немеш, 
члени Президії ЦК КПЧ 
В. Біляк і Б. Шімон.

На трибуні — прем’єр- 
міністр Афганістану Нур 
Ахмед Еттемаді, який при
був у Москву з офіціаль
ним візитом.

10.00. З Спасських воріт 
Кремля виїжджає міністр 
оборони СРСР Маршал 
Радянського Союзу А. А. 
Гречко.

Зробивши традиційний 
об’їзд військ, міністр обо
рони підіймається на три. 
буну Мавзолею і виголо
шує промову.

Від імені і за доручен
ням Центрального Комі
тету Комуністичної партії 
Радянського Союзу і Ра
дянського уряду міністр 
оборони палко вітає і по
здоровляє воїнів, трудя
щих Радянського Союзу, 
зарубіжних гостей з все
народним святом.

Воїни армії і флоту, ви
ховані на ідеях марксизму- 
ленінізму, говорить на
прикінці своєї промови 
міністр оборони СРСР, з 
честю виконують свій па
тріотичний та інтернаціо
нальний обов’язок. Вони і 
далі вдосконалюватимуть 
свою військову майстер
ність, всемірно підвищува
тимуть бойову готовність, 
твердо стоятимуть на вар
ті зазоювань Жовтня, ве
ликої справи комунізму.

Гримлять залпи артиле
рійського салюту. Звучить 
мелодія Державного Гім
ну Радянського Союзу. 
Лунає могутнє триразове 
«УраІ».

Починається парад 
військ. Урочистий .марш 
відкривають батальйони 
вищих військових навчаль
них закладів.

У малинових беретах 
люди романтичної військо
вої професії — повітряні 
десантники. За ними — 
курсанти Московського 
вищого прикордонн ого 
командного Червонопра. 
порного училища.

Урочистим маршем про
йшли полк морської піхо
ти Червонопрапорного 
Північного флоту, воїни 
ордена Леніна Червоно- 
прапорної мотострілецької 
дивізії імені Ф. Е. Дзер- 
жинського, вихованці су- 
воровських і нахімовсько. 
го військових училищ.

Бездоганне рівн я н н я 
курсантів Московського 
вищого загальновійсько
вого командного ордена 
Леніна Червонопрапорно
го училища імені Верхов
ної Ради РРФСР.

Просторами площі ово-

лодіває бойова техніка.
Першими йдуть броньо

вані колони гвардійської 
мотострілецької "Таман- 
ської Червонопрапорної 
ордена СуЕорова дивізії 
імені М. І. Калініна. Та- 
манці 50-й раз беруть 
участь у параді.

Суцільний гул моторів. 
По площі ідуть танки 
гвардійської Каитемироз- 
ської ордена Леніна Чер
вонопрапорної танкової 
дивізії. Це кантемировці в 
незабутні травневі дні со
рок п ятого року, почувши 
заклик пражан, які повста
ли проти гітлерівців, здій
снили марш-кидок через 
Рудні гори. Це вони ра
зом з іншими радянськи
ми танкістами врятували 
Прагу. Як і тоді, в серпні 
нинішнього року радян
ські воїни виконали свій 
інтернаціональний обов’я
зок. Прийшовши на допо
могу братньому чехосло
вацькому народу, вони зі
рвали підступні плани 
контрреволюції.

Показалась могутня ар
тилерія. Замикають коло
ну артилеристів реактивні 
установкиА

А от і момент, якого всі 
чекали з особливим інте
ресом — на Красну пло
щу вступають ракетні час
тини.

Тягачі ведуть за собою 
зенітні ракети.

За частинами ППО 
з’являються тактичні раке
ти сухопутних військ. Ці 
ракети здатні завдати ни
щівного удару, по живій 
силі і бойовій техніці про
тивника.

Тактичні ракети зміняє 
ще грізніша ракетна 
зброя. Одну з колон очо
лює полковник Н. Н. Ми- 
хайлов. Частина, якою він 
командує, всі бойові пуски 
ракет виконує з високими 
показниками.

Іде колона балістичних

Разом з своїми батьками святковими вулицями Кіровограда пройшли школярі. 
Фото В. КОВПАКА.ЛЕНІНА СОНЦЕ ВСТАЄ

Радістю очі сяють.
Думи — ясні-ясні.
Щастя рідного краю
Наче пісня в мені.
Станьмо тісніше, друже,
Як стояли батьки.

Вітер вітрила кружить
1 несе у віки.
Маяками палають 
Світу наші серця.
Люди праці, я знаю,
Вірять нам до кінця.
Мов Жовтневі знамена, 
Вишумовують дні.
З гордим іменем Леніна 
Ми несхитно міцні.

Г. ЩЕРБИНА.
м. Кіровоград.

ТОРЖЕСТВА У »У

(Закінчення на 2-й стор.).

Москва, 7 листопада 1908 р. Демонстрація прсдставннкіз трудящих на Красній площі. 
Фото М. ГРАНОВСЬКОГО. 

(Фотохроніка ТАРС).

В яскравому святковому вбранні міс
та і села тричі орденоносної України. 
Разом з усіма народами-братами СРСР 
трудівники нашої республіки 51-й раз 
відзначають свято Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

У розливі прапоріз, транспарантів, 
панно, жовтневих Закликів ЦК КПРС 
головна магістраль міста-героя Києва — 
Хрещатик. Вздовж вулиці на трибу
нах — знатні трудівники підприємств, 
будов, колгоспів і радгоспів, діячі науки 
и культури, партійні і радянські праців
ники, ветерани партії більшовиків, чис
ленні гості. Оплесками зустрічають вони 
появу на центральній трибуні керівників 
Комуністичної партії і уряду України.

На Хрещатик у відкритій автомашині 
виїжджає командуючий військами Київ
ського Червонопрапорного військового 
округу генерал-полковник В. Г. Кули- 
ков. Він приймає рапорт, об’їжджає 
війська і поздоровляє їх з святом, потім 
піднімається на центральну трибуну і 
виголошує промову.

Парад військ Київського гарнізону 
продемонстрував незламну могутність 
Радянської Армії, оснащеної сучасною 
досконалою зброєю і технікою, беззавіт- 
ну відданість її воїнів Комуністичній

партії, радянському народові, рідній со
ціалістичній Вітчизні.

Починається барвиста, гомінка свят
кова демонстрація трудящих столиці 
України. Це був бойовий рапорт про ус
піхи в соціалістичному змаганні за до
строкове виконання завдань п’ятирічки, 
за гідну зустріч 100-річчя з дня народ
ження Володимира Ілліча Леніна.

У святкових колонах крокують передо
вики виробництва орденоносного «Арсе
налу» імені В. 1. Леніна, верстатобудів
ники заводу імені Горького, конструкто
ри Авіаційного заводу, корабели «Ленін
ської кузні», ткалі Дарницького шовко
вого комбінату, будівельники, вчені, 
діячі культури, студенти.

Гучномовці розносять бойові заклики:
— Слава передовикам і новаторам ви

робництва!’
— Слава рідній ленінській партії!
Демонстрацію завершують фізкуль

турники, які показують силу, спритність, 
зрослу майстерність.

Святковий • похід киян ще раз пере
конливо продемонстрував монолітну єд
ність Комуністичної партії і радянського 
народу, одностайне прагнення трудящих 
республіки творчою працею возвеличити 
свою рідну Батьківщину.

(РАТАУ).



2 стор. „Молодий комунар“ ___ ____________________—-----12 листопада 1968 року----------

Під прапором Леніна, 
по шляху Жовтня
(Закінчення. Початок 

на 1-й стор.).
ракет Військово-Морсько
го Флоту. На площі, на
решті, — ракетні війська 
стратегічного призначен
ня, війська, які станов
лять головну ударну силу 
Радянських Збройних Сил. 
В їх колоні представлені 
різні за типом, класом і 
призначенням ракети.

Завершують парад най
потужніші стратегічні ра
кети, які не знають меж 
дальності польоту.

Ракетні війська страте
гічного призначення зав. 
жди перебувають у бойо
вій готовності і здатні в 
лершу-ліпшу хвилину за
хистити інтереси нашої 
Батьківщини і всього со
ціалістичного табору від 
будь-яких посягань імпе
ріалізму.

* * *
І ось вже площею заво

лоділи фізкультурники --
тисячі юнаків і дівчат. Вго
ру злетів величезний фа
кел, біля основи якого 
написано «51 Жовтень». 
Шосте десятиріччя факел 
Великого Жовтня освіт
лює народам світу шлях 
до світлого майбутнього. 
По живому коридору пе
ред трибунами одна за 
одною проходять машини 
з транспарантами:

«З Леніним в серці пра
цюємо й живемо»,

«Дружба народів — ве
лика сила».

...Ідуть представники сту
дентських будівельних за
гонів, учні професійно-тех
нічних училищ — комсо
мольці шістдесятих років. 
Разом з усією країною во

ни недавно урочисто від
значили п’ятдесятиріччя 
ВЛКСМ, на прапорі якого 
тепер сяє шість орденів.

На вітрі розгорнувся 
прапор з портретами 
Маркса, Енгельса, Леніна. 
У наш час під прапором 
марксизму . лен і н і з м у 
йдуть сотні мільйонів лю
дей праці. Демонстранти 
підіймають над головами 
червоні полотнища з За
кликами Центрального Ко
мітету КПРС. В цих Закли
ках — слова привіту муж
ньому в’єтнамському на
родові, народам молодих 
національних держав, які 
ведуть боротьбу проти 
імперіалізму. Центральний 
Комітет закликає зміцню
вати дружбу і єдність со
ціалістичних держав, зміц
нювати єдність і згуртова
ність комуністів усього 
світу на основі марксизму- 
ленінізму і пролетарсько
го інтернаціоналізму.

На головну площу краї
ни вступають колони 
представників трудящ и х 
столиці. Над кожною ко
лоною — рапорти трудо
вих перемог у змаганні за 
гідну зустріч 100-річчя з 
дня народження В. І. Ле
ніна, слова любові і відда
ності Комуністичній пар
тії, її ленінському Цент
ральному Комітетові.

Ідуть іллічовці — робіт
ники і спеціалісти електро
механічного заводу імені 
Володимира Ілліча, на 
якому не раз бував і ви
ступав Ленін. У квітні 
1970 року іллічовці мають 
намір завершити п’ятиріч
не завдання по зростанню 
продуктивності праці. Цю 

їхню ініціативу схвалила і 
підхопила вся індустріаль
на Москва.

Ідуть робітники «Бор
ца», «Москабеля», «Вым
пела», славної «Трехгор
ки» — підприємств, де ви
пускають продукцію з 
державним знаком якості.

В одній з колон — пред
ставники автомобільно г о 
заводу імені Лихачова. 
Флагман столичної інду
стрії значну частину своєї 
продукції поставляє сіль
ському господарству. З 
великим ентузіазмом авто_ 
заводці зустріли рішення 
жовтневого Пленуму ЦК 
КПРС. «Замовлення села— 
достроково» — червоніє 
транспарант у колоні ав
тозаводов.

«Ідеї Жовтня безсмерт
ні», «Наука — людству», 
«Енергетика — людству» — 
такі транспаранти підняті 
над колоною Академії 
наук СРСР. З почуттям ве
ликого задоволення вчені 
сприйняли недавню поста
нову ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР, спрямовану 
на підвищення ефектив
ності роботи наукових ор
ганізацій і прискорення 
використання в народно
му господарстві досяг
нень науки і техніки.

* * *
Близько трьох годин 

тривала святкова демон
страція предст а в н и к ів 
трудящих столиці. Трудящі 
Москви продемонструва
ли свою непохитну ГОТОВ
НІСТЬ під прапором Леніна, 
під керівництвом Кому
ністичної партії іти вперед 
по шляху Жовтня.

(ТАРС).

Святкує Кіровоград
6 листопада в Кіровограді відбулися 

урочисті збори представників партійних, 
радянських та громадських організацій, 
присвячені 51-й річниці Великої Жовтне
вої соціалістичної революції.

Серед присутніх — старі комуністи, 
ветерани праці, передовики виробни
цтва, воїни-місцевого гарнізону, гості з 
братньої Польської Народної Республіки.

Збори відкрив перший секретар Кіро
воградського міськкому партії І. П. Ва- 
лявський. •

Звучить мелодія Державного Гімну 
Радянського Союзу.

З великою одностайністю присутні об
рали почесну президію зборів у складі 
Політбюро ЦК КПРС.

З доповіддю про 51-у річницю Вели
кої Жовтневої соціалістичної революції 
виступив другий секретар обкому КП 
України Д. П. Максименко.

Збори прийняли вітальні листи ЦК 
КПРС і ЦК КП України.

* * *
...7 листопада, 10 година ранку. Уро

чисто, велично на площу імені Кірова 
випливають великі портрети К. Маркса і 
В. І. Леніна, великих вождів пролетаріа
ту, безсмертне вчення яких стало доро
говказом для трудящих всього світу. По
тім зступає колона прапороносців. Попе
реду — прапор орденоносної Кірово- 
градщини, Пам’ятний Прапор ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради Союзу РСР, Ра
ди Міністрів СРСР і ВЦРПС, яким об
ласть нагороджена за успіхи в соціаліс
тичному змаганні на честь 50-річчя Ра
дянської влади.

Стенди і транспаранти на уквітчаних маши
нах, що рухаються за прапороносцями, крас
номовно розповідають, що кіровоградці до 51-ї 
річниці Великого Жовтня помножили свої ус
піхи: «План по машинобудуванню виконано на 
101,5 процента!» «Державі продано 98 тисяч 
тонн м’яса!»...

Час від часу площа розцвітає червони
ми гвоздиками. Сотні кілометрів про
йшли школярі дорогами подвигів батьків, 
і сьогодні вони ще раз рапортують, що 
свято бережуть пам ять героїв, що го
тові множити подвиги батьків і дідів 
своїх.

Ось площею пропливають спортивні 
прапори. То йдуть фізкультурники інсти
тутів, технікумів та училищ професійно- 
технічного навчання, шкіл, добровільних 
спортивних товариств.

«Вогонь Жовтня — в серцях моло
дих» — горить гасло над колоною сту
дентів і викладачів педагогічного інсти
туту, які крокують слідом за фізкуль
турниками. Понад 14 тисяч працівників 
народної освіти підготував інститут за 
час свого існування. Сьогоднішні студен
ти пишаються славними традиціями, мно
жать їх. Про це розповідають транспа
ранти.

На площу вступають колони робітни
ків і службовців ордена Трудового Чер
воного Прапора заводу сільськогоспо
дарського машинобудування «Червона 
зірка». Ось усміхнені обличчя дівчат-то- 
карів з третього механоскладального це
ху. Вони задоволені: змагання за достро
кове виконання п’ятирічки йде успішно.

«Понад план випущено продукції на 530ти
сяч карбованців», — доповідають робітники 
ремзаводу «Укрсільгоспіехніки».

Дружними колонами проходять швейники, 
робітники заводів імені С. М. Кірова, «Біль
шовик», «Новатор», взуттєвої фабрики. їм 
теж є про що звітувати. На взуттєвій фабриці, 
наприклад, за 10 місяців нинішнього року ли
ше із заощадженої шкіри пошито близько 
39 тисяч пар обновок для дітей.

Завершують демонстрацію спортсме
ни ДТСААФ.

Святкова демонстрація ще раз пока
зала нерушиму єдність партії і народу.

Після демонстрації в місті відбулися 
масові гуляння.

(Фотохроніка РАТАУ).

• ПЕРЕМОЖЦІ 
ЮВІЛЕЙНОГО 
МАРШУ

ВЕСНИ 
НАШІ 
СЕРЕД 
СТЕПУ

СП К ТІЛЬКИ виходиш 
за село, ще здалеку 

на обніжку серед степу 
видніється цятка густого, 
гаю. Людина, яка вперше’ 
потрапила до нас, неод
мінно так і запитує про 
цей зелений оазис у полі. 
А то наше механізатор
ське містечко. Навколо 

нього шумлять золотими 
кучерями стрункі осокори, 
які ми посадили кілька 
років тому. Щоранку зу
стрічають воин нас тихим 
шелестом віття. Золотаве 
листя неначе з приязню 
шепоче: «Доброго ранку, 
хлопці!..» А вони, мої дру
зі, непомітним порухом 
розправляють широкі пле
чі. Посміхаються. Ясніють 
обвітрені обличчя. Корот
кий потиск рук, і молоді 
механізатори вже поспі
шають до своїх машин. А 
незабаром ранкову тишу 
розпанахує дружний гул 
моторів. Трактори покида
ють містечко. За кермом 
сидять мої друзі комсо
мольці Станіслав Ручка, 
Юрій Сафроненко, Сергій 
Перевертайло, Вас иль 
Чебрієнко.

Дорога в поле. Вона 
стала для нас звичайною 
і в той же час незвичай

ною. Звичайною тому, що 
ми звикли до неї, кожно
го дня, йдучи і повертаю
чись по ній до села. А не
звичайною тому, що до
рога в поле приводить 
нас не просто до місця 
роботи. Вона нас веде до 
джерел ваших мрій.

Ми не були спокійні, 
коли всією бригадою чи
тали звернення новоар- 
хангельців до всіх меха
нізаторів області боротись 
за впровадження у вироб
ництво високої культури 
землеробства, за одер
жання високих і сталих 
врожаїв всіх сільськогос
подарських культур.

Радилися з спеціаліста
ми колгоспу. Розообили і 
взя ч, на себе підвищені 
зобов’язання для бригади.

А потім — гарячі дні. 
Ремонтували і приводили 
в належний порядок тех
ніку. А ввечері майже всі 

члени молодіжної сідали 
за парту. В колгоспі були 
організовані агрономічні 
курси по підвищенню ме
ханізаторської майстер
ності.

За зиму підвищили свою 
кваліфікацію комсомольці 
Іван Степаненко. Стані
слав Ручка, Григорій Сер- 
гієнко, молоді механізато
ри Микола Бендін і Петро 
Ляшенко. Тепер всі вони 
мають посвідчення меха
нізаторів другого класу.

А навесні, як тільки по
чав сходити сніг, вируши
ли в поле. Порадившись, 
ми вирішили в комсомоль
сько-молодіжній бригаді 
створити кілька спеціалі
зованих ланок. За виве
зення добрив на поля взя
лась ланка Станіслава 
Ручки. Догляд і обробіток 
бурякових плантацій до
ручали ланці Юрія Саф- 
ронеика.

Сходи були, дружними 
на всіх плантаціях.

Але до повної перемоги 
було ще далеко. Всі ми 
добре це розуміли.

На бурякових планта
ціях доглядали молоді 
рослини хлопці ЮріяСаф- 
ронеьха. Вони кілька ра
зів СПушуЬаЛИ міжряддя, 
одночасно підживлюючи 
посіви.

Щиро кажучи, в душі, 
мабуть, кожний з нас по
боювався за виконання 
взятих зобов’язань. І тоді 
ще більш прискіпливо при
дивлялись до роботи кож
ного Бо й справді надія 
на погоду була мала. Все 
залежало від нашої сум
лінної праці.

Минув час, і земля щед
ро віддячила нам за сум
лінність. У цьому році з 
кожного гектара ми зібра
ли по 250 центнерів со
лодких коренів і по 45 

центнерів кукурудзи в 
зерні. Непоганий урожай 
озимих. Красномовно го
ворять за роботу комсо
мольсько - мол о д і ж н о ї 
бригади і такі цифри — 
за вісім місяців ниніш
нього року молоді механі
затори виробили 6620 га 
умовної оранки і зеконом
лено 5800 кг пального.

Нещодавно, на честь 
50-річчя ВЛКСМ, нашій 
бригаді вручено перехід
ний червоний вимпел РК 
ЛКСМУ.

Гелер ми готуємо свої 
трудові подарунки 100-річ- 
чю від дня народження 
Ілліча.

П. МАКАРЕНКО, 
бригадир комсо»«*'п’*' 
сько-молодіжної трак
торної бригади кол
госпу їм. Ульянова.

с. Недогарки 
Олександрійського 
району.
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„Молодий комунар“ 8 стор,
ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

СЛУХАЧ— 
СПІВБЕСІДНИК

ІЛЬШІСТЬ юнаків та дівчат при
йшли святково одягнені. Були й в 
спецівках. Це ті, що квапливо до
биралися на заняття прямо з по
ля: трактористи, комбайнери, шо
фери. І хоча вони щойно від ма
шин, перед кожним лежали зоши

ти чи блокноти, авторучки, олівці. Хлоп
ці не вперше на заняттях в політгуртку, 
знають: слухати пропагандиста — хоро
ша річ, а коли дещо занотуєш, то це 
ще краще. Вдома можна переглянути 
записане, глибше осмислити головні пи
тання даної теми.

Микола Григорович, уважно оглянув
ши юнаків та дівчат, якось тепло, як 
кілька років тому, коли присутні були 
ще учнями, мовив:

— Прошу, товариші, бути уважними. 
Сьогодні розглянемо важливе питання...

Той же голос, таж манера... І тільки

І слово,
І МІІСЛЬ,
І РУКА ІЛЛІЧА

ФІЛЬМ ПРО ЛЕНІНА — 
ФІЛЬМ ПРО ЖОВТЕНЬ

НАД осіннім падолистом зацвіли баг
ряні прапори. Несуть вони своє по

лум’я від гір Карпатських до берегів 
Аляски, пливуть за журавлиними ключа
ми в гарячу Африку, роззіваються вро- 
чо над голубим Нілом... І то не сонце 
зазирає у негритянську комірку... Зем
лею простує Жовтень.

Доля, наша світла. На дідівських ру
ках виколисана, полум'ям революції ос
вячена.

...Було літо тисяча дев’ятсот вісімнад
цятого... Над молодою Республікою Рад 
— люті вітри голоду, розрухи. На Волзі 
піднімають голови біляки, на Україні ха
зяйнують німці. В такий складний час у 
Москві проходить V Всеросійський з їзд 
Рад, з’їзд, який увійшов в історію не 
лише глибокою сутністю мудрих ленін
ських принципів, а й драматизмом лип
невої ночі, коли підступна змова лівих 
есерів поставила на карту існування Ра
дянської влади. Про гострі сутички, про 
утвердження більшовицьких позиція по
вен крах есерів і розповідає новий 
фільм режисера Юлія Карасика «Шос
те липня».

Досі нам доводилося бачити немало 
кінострічок з розповідями про бороть
бу партії з ворогами революції. Але 
«Шосте липня» — чи не найвиразніше 
полотно про події того тривожного лі
та. І не тому, що фільм зроблено на 
достовірних документах історії... Сцена
ристові Михайлу Шатрову вдалося від
найти справжній психологічний корінь 
негативного образу

Ось на трибуні з’їзду представник лі
вих есерів Марія Спиридонова. Артист
ці Аллі Демидовій вдалося відтворити 
образ сильної і в той же час трагічної 
постаті, яка логікою своїх дій скотилася 
в табір контрреволюціонерів. її промо
ва коротка, але запальна, темперамент
на. Спиридонова кілька разів наголошує 
на самопожертві в ім я світової рево_ 
люції, звертається до делегатів з їзду 
негайно вирушити на допомогу україн 
ським товаришам... Здавалося б, все 
вірно. Слов’янських братів розстрілю
ють німці... Але з ними укладено Брест
ський мир. І молодій Республіці аж ніяк 
не можна порушити його: треба, Ьодаи,

слово «тозариші» говорило про те, що 
нині сидять в класі не колишні учні, а до
рослі люди. Ось їх, дорослих, прослав
лених уже в праці, і продовжує навчати 
завуч Кам’янської восьмирічної школи 
М. Г. Мельниченко. Правда, вже не як 
педагог, а як пропагандист.

Цього року він веде комсомольський 
політгурток «Біографія В. І. Леніна», що 
працює при комсомольській організації 
колгоспу імені Чапаева. Микола Григо
рович не новачок на цій громадській ро
боті. Знає, в які книги самому загляну
ти, що слухачам порадити прочитати. І 
все ж перед кожним заняттям хвилює
ться. Хвилюється тому, що зараз кожен 
колгоспник живе думами про Володи- 

* мира Ілліча, готується урочисто, з хоро
шими трудовими дарунками відзначити 
100-річчя з дня народження вождя. І 
хлібороби не тільки слухають пропаган-

трохи звестися на ноги,-.зміцніти... Спи
ридонова немов цього не розуміє. Вона 
палко звертається до залу:

— Хіба можна залишити товаришів у 
біді?

І зал гаряче аплодує цій жінці... І пе
ред нами ясно постає вся складність ті
єї ситуації, в якій доводиться діяти Во
лодимиру Іллічу Леніну.

Слово Леніна звучить з трибуни спо
кійно, переконливо, воно — справжній 
синтез реального стану речей. 1 зразу 
ж стає блідою запальність виступу по
переднього оратора.

— Можна кинути народ у вогнище сві- И 
тової 'революції... Але люди — не 
хмиз, — говорить Володимир Ілліч, і 
делегати з’їзду прекрасно розуміють 
суть сказаного.

ЛІВІ есери, зрозумівши, що їм не під 
силу схилити з’їзд на свій бік, вда

ються до більш гострих провокацій. Во
ни вбивають німецького посла Мірбаха, 
арештовують Дзержинського, обстрілю
ють Кремль... У руках ворога опинили
ся також електростанція та телеграф. 
При світлі кількох свічок сидить Володи
мир Ілліч у кремлівському кабінеті... 
Вже далеко за північ, але відпочивати 
ніколи.

В образі Леніна виступає артист Юрій 
Каюров. Йому вдалося не лише відтво
рити характер, людяність, оптимізм 
вождя, а й продовжити традиції славет
них акторів Б. Щукіна та М. Штрауха. 
Ленін — мислитель, людина, яка навіть 
в найкритйчнішу мить вміє прийняти не 

. _•----- _•---------- а д переконати
— ось та голов- 
актор намагайся 
вдалося.
вся велич епохи, 
здобута в крива-

тільки вірне рішення, 
інших у бвоїй правоті 
на лінія образу, яку 
відтворити. І це йому

В образі Леніна — 
пролетарська правда, 
вій боротьбі з ворогом. Протягом усьо
го фільму глядач не тільки сприймає 
зором, а всім єством своїм відчуває пе
ред собою людину мудру, яка твердо 
вірить в щасливу прийдешність, У ФІЛЬМІ — немало історичних поста

тей. Всі вони зіграні бездоганно. 
Але особливо хочеться відзначити обра
зи Якова Свердлова, Фелікса Дзержин
ського.

Та попри всього — найціннішою якіс
тю «Шостого липня» є яскравість широ
кого полотна про трудне літо 
дев’ятсот вісімнадцятого, про 
революції Володимира Ілліча

тисяча 
вождя 

Леніна. 
Фільм — не тільки історія, це й наше 
сьогодення, завойоване, окрилене чер
воним Жовтнем. 

Н. ПАЛИВОДА.
На знімку: кадр з фільму 

«Шосте липня».

диста. Нерідко їх запитання несподівані, 
глибокодумні. Щоб на них повсякчас 
можна було відповісти, необхідна що
денна ретельна самопідготовка.

В тому, що М. Г. Мельниченкові за
дають багато запитань, «винен» і він 
сам. Бо привчив юнаків і дівчат бути не 
лише спостерігачами та слухачами, а й 
співрозмовниками. Він знає: чим більше 
людина проявляє зацікавленості до те
ми, тим глибші її думки, знання.

Недавно на черговому занятті, прочи
тавши новий розділ з біографії В. І. 
Леніна, запитав:

— Що, на вашу думку, спільного між 
комсомольцями двадцятих і шістдесятих 
років?

— Дозвольте, — водночас почулось 
кілька голосів.

Підвелася Клава Мельниченко. На 
якусь мить замислилася, ніби підбираю
чи найдохідливіші слова, а тоді коротко:

— Спільна боротьба за майбутнє — 
комунізм. Тільки комсомольцям двадця
тих років доводилось прокладати перші 
борозни до щасливого нашого сьогоден
ня і майбуття з гвинтівками в руках, а 
нам — в мирних буднях.

Микола Григорович задоволений від
повіддю. Він лише дещо ДОПОВНЮЄ ВІД
ПОВІДЬ дівчини, наводить приклади з 
життя молоді села. Зокрема слово ша
ни — про тракториста Василя Костюко- 
ва, який в ювілейному комсомольському

0 ШТРИХИ
ДО ПОРТРЕТА
ТВОГО СУЧАСНИКА

V/ ИВЕ в нашому буднн- 
ку високий світлочубий 

хлопець, вісімнадцять років 
тому наречении Льошкою. 
Нічого особливого, може, в 
ньому н нема, та не в цьому 
головне.

Ось він знову вилазить на 
дах лагодити щось серег, 
численних антен, які з’єдну
ють його кімнату з світом.

Нікому не ВІДОМО ДО НЬО
ГО часу, як йому пощастило 
поселитися зі своїми апара
тами та приладами в такій 
маленькій кімнатці. Туди й 
заходити спочатку боязко:

Льошка- 
гітарист

Іскристий шум стоїть годи
нами.

В цьому «всесвіті» вічно 
«поетичний безпорядок», як 
визначив сам господар, яко
му тут все ясно й зрозуміло.

Сусіди й батьки, в основ
ному, задоволені Льошкою І 
тільки іноді виходять з се
бе, коли весь будинок здри
гається від раптового гурко
ту. Але все електропобутове, 
що є в квартирах, лагоди
ться в нього, а цс вже :цось 
значить.

Якось зайшов до Льотки 
і був вражений: з самороб
ного магнітофона звучав 
Чайковський. «Н а в і що?» 
«Думати допомагає». 1 все. 
Він роздумував над якоюсь 
формулою. Я мовчав. До 
цього часу не розумію, чи 
правда те, що він мені ска
зав, але задачі Льотка Чер- 
нявськип вирішує здорово! 
Не даремно' в інституті, де 
він вечорами навчається, до 
нього однокурсники за по
радою звертаються.

Я майже ніколи не можу 
застати його дома. Він в на
шому інституті сільськогос
подарського машинобудуван
ня з усією електрикою на
«ти».

Найліпший супутник Льош
кн — гітара. І коли пальці 
нечутно торкають струни, 
неповторна мелодія напов
нює наш двір. А Колька 
Пращур епівае під акомпа
немент. Ми дружимо втрьох.

Тієї неділі Льотка з свої
ми однокурсниками їздив 
зустрічати свято лісу. 1 тре
ба було помітити, як він ла
гідно, ніжно провів своєю 
великою рукою по мамино
му волоссі.. 1 обережно, 
по-синівськи, поцілував. А 
назад повернувся з букетом 
лісових’ квітів. «Мамі» — 
пояснив він.

П. МАРКІДОВ, 
робітник заводу «Чер
вона зірка».м. Кіровоград. 

І/ ІІ1ЧАВСЯ перший тиждень 
“ моєї самостійної роботи, 
а я все ще не знала, з чо
го починати. Здавалося. Що 
згодившись працювати во
жатою в школі, учнівський 
колектив якої становить 650 
чоловік. Та до того ж зовсім 
не вистачало практики. Я лад
на була вже винести якнайсу
воріший вирок своїй мрії. Аж. 
ось на одній з перерв до ме
не підійшла звичайна шко
лярка і рівним тоном сповіс
тила, що вона голова ради пі
онерської дружини і що нам 
необхідно познайомитись бли
жче, а вільна вона буває з чо
тирнадцятої до шістнадцятої 
години.

Так відбулася моя перша зу
стріч з Людмилою Крнчуно- 
вою. Було не два роки тому. 
Звичайно, ця зустріч не спра
вила на мене особливого вра
ження. Але потім, майже на 
кожному кроці, мене підстері
гали допитливі Людині очі. 
Вони ніби оцінювали кожен 
мій крок в роботі — адже до 
цього в Новоукраїнській се
редній школі № 6 працювали 
хороші вожаті з неабиякою 
практикою.

Виконуючи обов’язки голови 
ради піонерської дружини іме
ні П. Морозова, Люда була 
вже комсомолкою. У піонерсь
кій роботі розумілася добре, і 
навіть не знаю, чи змогла б 
я настільки глибоко проник
нути в атмосферу піонерсько
го життя, без допомоги Люди.

Пригадується мені зараз 
наш перший спільний успіх. 
Було це на 4,£ту річницю Пі- 
онерії. і!зближався до кінця 
навчальний рік, а мені'ще не 
вдалося ппопести жодного за
ходу. який би залишив слід в 
дитячих сериях, нічого тако
го, про що багато читали в 
журналі «Вожатый». І туг не 
витримала Люда:’

— Нецікаво так жиги. Хо
четься провести щось справж
нє, велике. Щоб діти відчули, 
що це їх свято, їх день на
родження.

Я цілком була згодна з нею. 
Слово за словом — народила
ся ідея. Ми ніс не вірили в її 
здійснення, але почали актив
но діяти. До справи залучили 
члена комітету комсомолу 
Л. Клименко (зараз вона пра
цює теж вожатою в сьомій 
школі).

Вся суть нашого задуму по
лягав в тому, що піонери по 
вказаних і розроблених нами 
маршрутах повинні були знай
ти місце піонерського багат
тя І по дорозі виконати деякі 
завдання. Жодна людина, крім 
нас трьох, не знала про не 
місце. Класні керівники на
віть ображались, що їм не 
довірили таємниці. За кож
ним нашим кроком стежили 
«шпигуни». Але все даремно.

І ось настало 10 травня. Всі

році виробив близько 700 гектарів умов
ної оранки і зекономив понад 400 кіло
грамів пального. Згадує і другого Васи
ля Костюкова, котрий працює шофером. 
Він теж постарався. Лише за останні 
чотири місяці наїздив 8160 тонно-кіло
метрів. Штукатур Євген Мельниченко 
завжди перевиконує норми на будівни
цтві колгоспного Будинку культури.

— Така молодь і є справжніми послі
довниками ветеранів комсомолу, — за
кінчує свою думку пропагандист.

Через кілька хвилин він задає наступ
не запитання. Хоче, щоб слухачі відпові
ли, в чому полягає головне завдання 
комсомольської організації в наші дні. 
Слово бере Володимир Іляшков...

І так всю другу годину. Заняття про- • 
ходить жваво, цікаво. Нерідко воно пе
реходить в диспут, піднімаються певні 
проблеми, які іноді розглядаються пізні
ше навіть на комсомольських зборах або 
засіданнях правління колгоспу. Вивчаю
чи біографію вождя пролетаріату, його 
плани будівництва комунізму, юнаки та 
дівчата прямо тут, в класі, міркують над 
тим, як краще здійснювати на практиці 
ленінські накреслення. Заняття приму
шують слухачів мислити, а в цьому, ма
буть, і полягає головне завдання про
пагандиста.

О. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого комунара». 

НовомнргородськиГі район.

ТРИВОГА
У СІМНАДЦЯТЬ

піонерські загони одержали 
від штабу гри маршрутні лис
ти; розбрелися в пошуках. 
Школа опустіла. Тоді ми з 
Людою навантажили на підво
ду дощок, захопили відро со
лярки та дружинний прапор і 
поїхали на місце багаття. Час 
рухався так повільно, що, зда
валось, минула ціла вічність. 
Парк, де повинно бути наше 
вогнище, зустрів нас мертвою 
тишею. А раптом нічого не 
вийде? Ця думка не давала 
спокою. Та рівно о піп на во
сьму з-за кожного куща поча
ли виростати постаті дітей, 
гриміли піонерські пісні.

А потім потекли цікаві шкі
льні. будні. Не було жодної 
справи, в якій би не відчував
ся Людин комсомольський за
пал, її допомога. І коли на
став час звітно-виборних 
комсомольських зборів школи, 
сумніву не було — секрета
рем буде Людмила Кричуно- 
ва. Велика фантазерка, справ
жній друг, вимоглива і прин
ципова — комсомольці, друзі 
оцінили її по заслузі. Тепер 
на плечі Люди лягла відпові
дальність за комсомольський 
загін, який налічував 250 чле
нів влкем.

Нещодавно Люда побувала 
у таборі «Молода гвардія», де 
цілий місяць навчалися секре
тині комсомольських організа
цій шкіл і привезли звідти ба
гато нового і цікавого. Вона 
організувала урочистий при
йом у комсомол.

Багато захоплюючих справ 
задумала вона зробити разом 
з комсомольцями у цьому ро
ці. Засідання комітету, на 
якому обговорювався план ро
боти. затягнулося до вечора, і, 
звичайно, найбільше пропози
цій і ідей належало їй, секре
тарю. А наступного ранку 
раптом нова ідея. І Люда, за
дихаючись від захоплення, по
спіхом розповідає:

— А що, коли провести «вог
ник», на якому відобразити 
святкування 100-річчя комсо
молу? Тоді, - мабуть, будуть 
вже міжпланетні перельоти. 
Уявляєте, комсомольці Юпіте
ра, Марса, Венерн у нас у 
гостях.

Іноді дивуюся: і коли вона 
все встигає? Адже ж і заго
новим вожатим допомагає, і 
на зборах піонерських заго
нів буває, готує кращих піо
нерів до вступу у комсомол, 
перевіряє роботу членів комі
тету. дає поради, та і від 
життя не відстає. Безмежно 
закохана у музику, в поезію.

Антоніма МУР31НА, 
старша піонервожата Но- 
воукраїнської середньої 
школи № 6.

На фото: Л. Кричунова 
(в центрі з книгою).



4 стор.

Люди виходять
К. БЕРЕСТ

(Продовження. Початок в №№ 123,
124 — 125, 127, 133).

Розмова ставала цікавою, і Павло завмер у кущах під вік
ном, намагаючись не пропустити жодного слова.

— Важко відповісти тобі, Людвіг. я нс фюрер і не рейхмі- 
ністр. Багато в чому ми самі винні, в тому числі і ти...

— Я?1
— Тебе це дивує? Тоді поясни мені: чому так погано пра

цює транспорт? Чи ти думаєш, що воювати можна без своє
часної доставки на фронт резервів, зброї і боєприпасів?

— Хм... Значить, це я винен? А ти хіба не знаєш, що зна
чить перешити колію під наші паровози і вагони, налагодити 
ремонтне господарство... А люди... Це взагалі загадка з ба
гатьма невідомими. Ти спостерігай за ними? Я нікому тут 
не вірю... Вінкель, а чи не думаєш ти, — голос став тнхі- 
шим, — що все це сумнівна і ризикована авантюра?

— Людвіг, я думаю, нам пора спати, — багатозначно 
повів його співбесідник, — ти 
тобі порада — бережи нерви.

Світло в кімнаті погасло.
«Виявляється, навіть не всі 

нами, — для Барчевського це 
спорт... — зосереджено думав 
його роль при масштабах цієї війни... А Помічна — це такий 
крупний залізничний вузол, що наша розвідка і 
ооов’язково ним зацікавляться, — вже зовсім 
сприймав він стукіт коліс і гудки паровозів, що 
зі станції».

мене зрозумів? 1 взагалі, 
Вони нам ще згодяться.

від
мок

наднімці вірять у перемогу 
було ціле відкриття. — Тран- 
Ііавло. — Неважко зрозуміти

партизани 
по-іншому 
долинали

5. ГОВОРИТЬ МОСКВА!

Коваленку

12 листопада 1968 року-
у

Під час однієї із зустрічей Вовченко показав 
газету з оголошенням біржі праці про реєстрацію всіх гро
мадян старше 16 років.

— Читав, — похмуро відсунув той газету. — Всіх цих лю
дей будуть відправляти на примусові роботи до Німеччини. 
Треба пояснити молоді, що заірожуе тим, хто піде відміча
тися на біржу. Цим повинні зайнятися твої комсомольці.

— Локомотйвннків теж необхідно попередити, щоб вони го
тувалися скрізь, де це можливо,' допомагати молоді тікати 
з таких ешелонів, — додав Василь. — Якби не робітники 
станції імені Шевченка, я, може, і сам уже був би в Ні
меччині.

— Вірно. — схвалив Коваленко. — Ми постараємося домо
витися про це з робітниками інших станцій і роз’їздів.

— Степане Івановичу, є що-нсбудь нове? — з надією за
питав юнак, маючи на увазі свіже зведення Радінформбюро.

— Не встигли ще доставити, — відповів Коваленко. Він по
чував себе винним перед цим хлопцем, як і перед багатьма 
людьми за те, що не міг своєчасно повідомляти їм чергові

Василь КОЗАЧЕНКО, один з організаторів 
новоархангельського підпілля.

зведення Радінформбюро. Приймач, яким вони користува
лись, знаходився в селі Новопавлівці за 18 кілометрів від 
Помічної, у сусідній Миколаївській області.

— Почекай, — зупинив він хлопця, що зібрався йти. — Чо
го надувся? Ех, ви, молоде-зелене. Все вам зразу подавай. 
Візьми поки це, — Степан Іванович протягнув Вовченкові 
декілька листівок.

— Ух, ти! — захоплено вигукнув хлопець. — Друкарські! 
Звідки вони до нас потрапили?

На аркушику, розміром трохи більше папіросної коробки 
з-під «Казбека», було надруковано:

«Товаришу!
Чим ти допоміг у Ооротьоі з німецькими окупантами?
Колгоспнику, сховай хліб, не дай вивезти Його до Німеч

чини!
Комбайнере і трактористе, не дай вивезти ворогові комбай

на, молотарку і трактор!
Шофере, зіпсуй німецьку машину!
Кухарко, підсип німцеві отрути!
Чесний українцю, вбий поганого 

можливості! Псуй телеграф, руйнуй 
підпалюй німецькі склади!

Не будеш тоді червоніти з сорому 
які героїчно борються в Червоній Армії!

окупанта при першій 
мости, дороги, рейки, 

перед своїми братами,

• КСЧП».
Тскстлистівкн вінчала велика п’ятикутна зірка, відтиснута 

саморобним штампиком. Внизу стояли чотири великих незро
зумілих букви: КСЧП.

— Ніна Кунбіда з Новоархангельська принесла. Там їх 
Василь Козаченко по завданню партизанів друкує. Товариш 
Фрединський обіцяв по можливості 1 нам підкидати. Ти що . 
так у підпис втупився? Незрозуміло? Це значить: Комітет 
сприяння червоним партизанам. А щодо радіоприймача, 
вай подумаємо разом, — Коваленко дістав з бумажника 
зеньку смужку паперу. — Ось тут записані деякі деталі, 
що дістанеш, буде у нас свій приймач.

— Попробуємо, — сказав Василь, ховаючи папірець. — 
мене на прикметі двз чоловіка«

— Хто?
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- „ЛІ <>л оди й ко й у на р“-----------------------------
— Петя Куроп’ятннк із санстанції. Він до війни радіоспра

вою захоплювався...
— Відпадає, — {казав Коваленко.
— Чому?
— Нема у нього цих деталей. Я вже цікавився.
— Тоді Куріасевич із зв’яіку.
— Куртіїєевнч? У нього, мабуть, знайдуться, — згодився 

Коваленко.
Вже на порозі Вовченко обернувся:
— У мене велика радість. Сім’я повернулася!
— Це добре, — потиснув на прощання руку комсомольця 

Степан Іванович. — Я ж говорив тобі, що вони скоро Су. 
дуть дома. — Однак в душі він не дуже радів цьому, бо 
розумів, на яку небезпеку вони тепер наражались. Якщо фа
шисти арештують Васили, то... вони не залишать у живих 
нікого з цієї великої сім’ї.

Провівши Вовченка, господар одягнувся і повільно пішов 
по вулиці у напрямі вокзалу. Біля клубу звернув направо. 
«А що, коли сховати приймач у будинку комендатури?» — 
думав Коваленко. В тому, що хлопці йою зроблять, Степан 
Іванович не сумнівався.

Ось і даоноЕсрховнії будинок, який його цікавить. Два 
під’їзди. Над л.внм висіла велика вивіска з фашистським 
орлом і написом: «Отрскомандатур». Біля правого — неве
лика скляна табличка синього кольору: «Санепідемстанція». 
Коваленко уже взявся за ручку дверец, коли його увагу при- ■ 
вернула пісня, котру часто сліпали німецькі солдати. Однак 
зараз її виконували діти. Він здивовано оглянувся. По су
сідній вулиці, від вокзалу у напрямі казарм, йшов загін 
«гітлерюгенда» ь коричневих сорочках із свастикою на ру
кавах. Хлопчиська 15—16 років з захватом горлали: «Німеч
чина понад усе!» У всіх тупі, холодні очі завойовників. Аяк
же, вони топтали скорену фюрером землю... Коваленко не 
раз бачив, як проїжджали в поїздах такі загони, котрим 
Гітлер показував Україну. «Екскурсії влаштовують... Май
бутніх фашистів виховують... До чого ж одурманили націю». 
Коваленко провів загін важким поглядом і зайшов у при
міщення.

— Здоров, Петре, — звернувся він до худорлявого чолові
ка у Оі чому халаті. — Чого такий невеселий?
Досить т*льки махнув у відповідь рукою. — Піду звідси.

1 н чого розходився? Може, поговоримо спочатку? _  і
показав очима на двері лабораторії. Куроп’ятннк відкрив 
двері і пропустив вперед свого командира. — А тепер роз
повідай все по порядку, — сказав Коваленко, опускаючись 
на табуретку і беручись до своєї незмінної козиної ніжки.

— Не можу більше, Степане Івановичу.
— Чому?
— Ви знаєте, що вони хочуть тут зробити? 
Коваленко запитально підняв брови.
— Вендиспансер! — одним духом випалив фельдшер.
— Іебс це так злякало? — іронічно промовив Коваленко.
— А знаєш, може, це її на краще.
— Що?! Ви теж хочете примусити мене возитися з їхніми 

хворими офіцерами?
— Не кричи, будь ласка. Я ще не глухий. По-перше, ска

жи: санстанція ліквідується чи ні?
— Ні. У нас забирають тільки один кабінет, в якому я, за 

сумісництвом, повинен лікувати цих...
— А чому вони в іншому місці не організують цей кабінет?
— Ха, — злорадно хмикнув фельдшер. — Не бажають, шоб 

їх бачили. Тут тільки я, санітар і сторож.
к^...<;Т?Р0Ж ЦЄ ТВІЙ батько? Так, здається? Дуже добре.

1 не придУмаєш- Отже, тепер еони тебе з цьоію бу
динку не виженуть. Це те, що нам потрібно.

Нічого не розумію, Степане Івановичу. Ви думаєте я 
буду чекати, доки вони мене проженуть? Сам піду ’

— Почекай. Зараз все зрозумієш. Скажи, будь ласка 
на радіоприймачах розумієшся?

— Дайте мені деталі, будь-який приймач змонтую. 
плПЛ'1"уСТИМ0’ він у гебе є' ти СУДСШ його тримати?
По серйозному тону командира фельдшер зрозумів, що з

ним не жартують. Він сів на стіл і обвів поглядом кімнату. 
Очі ного зупинилися на широкій ніші, в якій стояла сушиль
на шафа. Близько двох метрів у ширину і стільки ж у ви. 
соту, вена займала всю нішу. Тільки Петро знав, що між 
шафою і стіною був вільний простір.

— За шафою.
— Добре, а слухати коли будеш? Вдень — люди, а вночі 

сюди не пройдеш, вартовий ходить.
— Це питання. Якби ще один товариш був, тоді б ми один 

одного по черзі на ніч запирали.
— А можеш влаштувати?
— Є вільна вакансія фельдшера.
— Завтра пришлю до тебе Анатолія Трсгубенка. Будете ра-" 

зом працювати.
— Л приймач?
— Никифорович передасть.
Вовченко, як і обіцяв, скоро дістав у Куртассвича деталі, 

які Гаджієнко разом з одержаним від Никифоровича прий
мачем приніс Куроп’ятнику. Через три дні фельдшер сказав 
Трегубенкові в кінці робочого дня:

— Ось тобі ключ, Толю. О п’ятій годині замкнеш примі
щення і підеш, а я залишуся з цією штукою, — він поплес
кав по кришці приймача. — Вранці прийдеш трохи раніше. 
Відкриєш мене до приходу санітара, щоб він нічого не по
мітив.

Петро залишився один. Зверху почулися кроки. Це озна
чало, що додому повернувся комендант. Якраз над санстан
цією знаходилася його квартира. Куроп’ятннк навшпиньках 
пройшов у лабораторію. Обережно, щоб нічого не перекину ги 
і не наробити шуму, протягнув через кімнату антену, поста
вив на підлогу біля розетки приймач і подивився на годин
ник. До десяти лишалося ще Цілих п’ятдесят хвилин. Він 
виглянув у вікно. Перед комендатурою, ніби заведений, кро
кував вартовий... Повільно спливав час. Куроп’ятннк не ви
тримав і увімкнув приймач. У темряві засвітилися червоні 
нитки лами, почувся характерний свист і тріск. Тремтячими 
від хвилювання пальцями Петро взявся за лімби настройки. 
«На якій хвилі працює радіостанція Комінтерну? — зіаду- 
вав він. — Здається тут...» Перед очима зверху вниз повіль
но поповзли цифри на паперовій стрічці валика. Ось тут... 
У навушниках, як і раніше, чувся тільки тихий свист. І рап
том пролунав гордий, впевнений, до болю знайомий голос: 
«Говорить Ліосква!»

6. ДВОЄ РУДИХ
— Привіт, Томко! — почув Павло незнайомий голос. Обе

режно відхилив завіску. Перед господинею стояв вогненно- 
рудий хлопець у матроському бушлаті, одягнутому прямо на 
бузкову майку. Через плече його були перекинуті зв’язані 
шнурками футбольні бутси. В руці затненутнй старий фа
нерний етюдник.

«Мурзін, — пізнав Барчевський хлопця, якого одного ра
зу бачив разом з Тамарою. — Що вона про нього розпові
дала? — Виняткова пам’ять Павла швидко відновила зміст 
недавньої розмови. Цьому в значній мірі допомагав і зов
нішній вигляд несподіваного гостя. — До війни закінчив тех
нікум і викладав у школі фізкультуру. Непогано малює: про 
це можна 
дарованій 
яльності і 
му роді».

Надворі ....
великі краплі води.

— Здрастуй, Рудий. А 'це що таке? —'обурено вигукнула 
Тамара, помітивши невелике руде собача. — Йди геть!

— Томко, будь людиною. Хіба не бачиш, що надворі ро
биться? — він обережно зняв мокрий бушлат. — Сама зро
зумій, куди діватися в таку погоду безпритульним бродя
гам? Тим більше, він теж рудий.

Дівчина розсміялася.
— Чому безпритульним?
— Тому, що вигнали.
— Хто?
— Німці. ,
— За що?
— Через нього, — хлопець показав на собаку.—Цей пар

шивий пес надто швидко почав засвоювати нові порядки. 
Увірувавши по кольору шерсті у своє високе арійське по
ходження, потягнув у німця ковбасу. Правда, треба віддати 
йому належне, він не став їсти її один, а приніс до мене. 
Обидва ми вже два дні постимогя. Але в цей час попериувся 
фриц. Хто міг подумати, що пін виявиться такоіо дріб’язко
вою людиною? За шматок ковбаси він ледве не застрілив нас 
обох. Одним словом, ледве ноги винесли.

—. (Далі буде).

судити по копії левітанівської «Золотої осені», по- 
ним Тамарі. Здається, учасник художньої самоді- 
ще... не то футболіст, не то штангіст, щось у цьо- 
Ось і все, що було йому відомо.
йшов дощ, і з бушлата хлопця на підлогу падали

м. Кіровоград, вул. Луначарсьиого, 36. 
Телефони: секретаріату 2-45-35, від
ділів — 2-45*36.

СИЛА
МШТМА

директор-

протягом

випадку,

НА СЛУЖБІ НАРОДУ

Ш ЕСПОКІЙНЕ життя у 
’ 1 дільничного уповнова
женого Долинського рай
відділу міліції капітана 
В. М. Підбуртного. Повер
таючись увечері додому, 
не знає, що чекає його на- 
світанні.

А вночі... Стривожені 
обличчя, в очах — про
хання допомогти. Василь 
Митрофанович схоп л ю є- 
ться за хвилину — підтяг
нутий, немов і не було 
недоспаної ночі.

Та й чи одна така ніч ви
падала капітану Підбурт- 
ному за двадцять років 
служби в міліції? Чи одну 
тривожну ніч провів ком
сомолець Василь Підбурт- 
ний й окопах, чекаючи на
паду ворога чи команди в 
атаку?

В армію Василя не при
звали. Як спеціаліста, ди
рекція заводу 
залишила йо
го в тилу. Але 
хіба міг усиді
ти хлопець 
удома, коли 
зранена рідна 
земля волала 
про допомогу, 
коли фашисти 
вбивали і гна
ли в неволю 
його ровесни
ків?

Одна за од
ною лягають на 
ський стіл: «Прошу в дію
чу». Директор зупиняв на 
ньому втомлені очі:

— Я б і сам, хлопче...
Не заспокоївся, доки не 

добився свого. Від Орла 
до Варшави пройшов з 
бойовими побрат и м а м и 
Василь Підбуртний. Бойові 
нагоооди говорять про те, 
що сміливо зустрічав во
рога наш земляк.

Повернувся додому.
— Підеш у міліцію, Ва

силю Митрофановичу? — 
чи запитали, чи запропону
вали в Долинському рай
комі партії. — Так, ніби 
з одного фронту на ін
ший...

Здивувався: що спільно
го має з такою роботою? 
А потім зрозумів — тре
ба. Значимість цього сло
ва він добре усвідомив ще 
на фронті.

Спеціальну середню 
школу міліції закінчив з 
відзнакою. 1 ось — само
стійна робота. З чого ж 
починати? Практично все 
було набагато складніше, 
ніж учили в школі.

Перше," з чого почав 
Підбуртний — люди. Чес
ні трударі, свідомі радян
ські громадяни. Серед них 
шукав добровільних по
мічників.

Коли довелося запитати 
Василя Митрофановича, з 
чому секрет його успіху в

нелегкій службі, він по
сміхнувся і показав очима 
на людей, що йшли вули
цею села з червоними по
в’язками.

— Он бачите, пішли два 
колгоспники. Це Григорій 
Зінченко і Яків Грищенко, 
обидва активні дружинни
ки. Нещодавно вони за
тримали небез п е ч н о г о 
злочинця Спічака..,

Багато добровільних по
мічників у дільничного. Це 
перш за все комуністи, 
комсомольці, кращі ви
робничники: В. А. Рома- 
щенко, І. В. Йосипенко, 
В. Є. Ленчик, В. Д. Удо
венко, Г. І. Плюта, поза
штатні дільничні уповнова
жені; завідуючий тварин
ницькою фермою Іван Ми
китович Терес, бригадир 
колгоспу Олександр Ко- 
нонович Чорний.

В кожному населеному 
пункті є люди, які завжди 
охоче допоможуть капіта
ну міліції В. М. Підбуртно- 
му в боротьбі з правопо
рушеннями. Бо користує
ться він у них повагою і 
діловим авторитетом. Ко
жен знає, що капітан Під
буртний завжди допоможе 
людині в біді. Тому 
випадково 
кох років обирають 
депутатом сільської

Не було 
на дільниці капітана 
буртного злочинці не були 
покарані. Та, мабуть, і не 
це головне в роботі діль
ничного уповноваженого. г 
Не допустити злочину, по
передити його, постійно 
проводити роз’яснюваль
ну, профілактичну роботу 
серед населення, згурту
вати навколо себе актив 
дружинників, допомогти 
молодим працівникам у 
оволодінні нелегкою про
фесією міліціонера — цьо
му приділяє Василь Мигро- 
фанович чимало часу й 
уваги.

Тож недаремно дільни
ці, яку він обслуговує, при
своєно почесне звання 
зразкової, а сам дільнич
ний відзначений вже за 
мирний час трьома урядо
вими нагородами.

Б. кизіль, 
інструктор по політи- 
КО-ВИХОВИІІІ роботі 
УОГП облвиконкому.

й не. 
кіль- 
його 

Ради, 
щоб 
Під-

«Л1ОЛОДОП КОММУНАР» 
орган Кировоградскою 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград.

А
ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 12 листопада. Пер
ша програма. 11.10 — «Перетво
рений край». Телефільм. 11.35 — 
«Він вбивати не хотів». Худож
ній фільм. (Кіровоград). 17.10 — 
Для дітей «Казка про золотого 

' півника». Мультфільм. 17.40 — 
Літературна вітальня. (Дніпро
петровськ). 18.10 — Телепісті. 
18.30 — Програма, присвячена 
150-річчю з дня народження І. С. 
Тургенєва. (М). В перерві — Ін
формаційна програма «Час». 
(М). 22.30 — «Він вбивати не хо
тів». Художній фільм. (Кірово- 
град).

Друга програма. 11.35 — Шкіль
ний екран. Фізика для учнів 
10 класу «Струм в електролітах 
та газах». 22.30-— Назустріч 
п’ятому з’їзду композиторів Ук
раїни. Композитор Лятошни- 
ський.

СЕРЕДА, 13 листопада. Пер
ша програма. 11.10 — «Попут- 
нього вітру, синій птах». Ху
дожній фільм. (Кіровоград).
17.50 _ Для школярів. «Фіз- 
культ-привіт» • 18.30 — Телевісгі.
18.50 — До 100-річчя з дня иа-

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

роджений В. І. Леніна. «Наш 
радянський спосіб життя». (Оде
са). 19.20 — Наші оголошення. 
(Кіровоград). 19.25 — Кірово
градські вісті. (Кіровоград). 19.45
— Концерт ансамблю «Бахор». 
20.30 — Інформаційна програма 
«Час». (М). 21.15 — «Попутньо- 
го вітру, синій птах». Художній 
фільм. (Кіровоград).

Друга програма. 11.10 — «Іііч- 
пнй». Телефільм. 11.35 — «Шкіль
ний екран». Для учнів 10 класу. 
Історія. «Підтвердження і зба
гачення матеріалістичної діалек
тики новітніми, досягненнями». 
22.35 _ Вечорниці. Концерт на
родної української музики. 
(Львів).

ЧЕТВЕР, |4 листопада. Пер
ша програма. 11.10 — «Прову
лок». Художній фільм. (Кірово
град). 17.15 — «Сільська нови
на». (Дніпропетровськ). 17.45 — 
Для дітей. «Пригоди Незнайки*. 
Лялькова вистава. 18.30 — Телс- 
вісті. 18.50 _ «Стандартизація 1 
прогрес». Тележурнал.

-град), 
огляд. ___ _ _......
19.50 — «В пошуках пісні». Про 
композитора - фольк лорнета 
О. Стеблснка. (Харків). 20.30 — 
Інформаційна програма «Час». 
(М). 21.15 _ «Провулок». Ху
дожній фільм. (Кіровоград).

Друга програма. 11.10 —
«Мрія». Художній фільм. 21.15
— «Мрія». Художній фільм.

(Ленін-
19,15 — Міжнародний
19.45 — Фотохяплшіка.
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