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Герої підпілля. До останнього подиху боролися вони 

проти ворогів, десятки тисяч патріотів загинули в бо
ротьбі з гітлерівськими окупантами. Ллє і перед смертю 
в катівнях гестапо радянські люди думали про Батьків
щину, вірили в її перемогу.

Героїчній боротьбі радянських патріотів у тилу німець
ко-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної 
війни присвячено випущений Видавництвом політичної 
літератури в Москві збірник «Герої підпілля». Цс вже 
другий випуск книги. В ньому розповідається про під
пільників Смоленської області, Донбасу, Криму, Дніпро
петровщини, Запорізької, Харківської, Кіровоградської, 
Житомирської і Гомельської областей, Латвії, Естонії і 
Молдавії.

Збірник розрахований на масового читача.
(РАТАУ).
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ІДВИІМИ
Віддавши людям радість зеленої кра

си, упав на землю осінній лист...
Віддавши людям радість зеленої 

краси...
Тільки відшуміли маєвом багряних 

прапорів, гучними бойовими закликами 
великі всенародні свята. Свій півстоліт
ній ювілей відсвяткувала комсомолія 
Країни Рад; бентежно билися серця ра
дянських людей, коли вони зустрічали 
крилатого сина Вітчизни, що повернувся 
з космічних голубих країв, — космонав
та Героя Радянського Союзу Георгія 
Берегового; і не було кінця могутнім 
лавам, мільйонним колонам трудящих, 
які вийшли на святкові вулиці і площі 
міст і сіл неосяжної Батьківщини, щоб 
у день народження країни Жовтня ще 
раз продемонструвати свою вірність ідеа
лам революції, безсмертній справі Лені
на, справі Комуністичної партії.

Гриміли марші, і дзвеніла радісна 
пісня.

Нам співалося. І не тільки тому, що 
на зустріч з людьми ми йшли в обнові, 
що йшли уквітчаними, прикрашеними 
вулицями — головна наша радість від 
того, що ми, йдучи на святкові площі, 
віддали людям радість звершеної доб
рої справи...

У комсомольців, молоді Кіровоградщи- 
ни ця радість була особливою: під час 
Всесоюзних комсомольських зборів, на 
урочистих пленумах міськкомів, райко
мів, обкому ЛКСМУ молода зміна допо
віла, що вірність справі батьків, їх най

кращим традиціям вона довела завзят
тям своїх невтомних рук, невсипущістю 
свого розуму — творенням добра і краси 
у нашому радянському домі.

Для машиністів комсомольсько-моло
діжної колони локомотивного депо стан
ції Помічної Дмитра Полієнка, Миколи 
Смолкіна, Василя Бунчака, Миколи Зай
цева та їх друзів — то сотні великова
гових поїздів, якими перевезено близько 
70.000 тонн різних народногосподарських 
вантажів, для Тетяни Зеленгур з комсо
мольсько-молодіжної групи МТФ прото- 
поиівського колгоспу ім. Леніна Олек
сандрійського району — виконання річ
ного зобов’язання до комсомольського 
ювілею; для комсомольців і піонерів 
обласного центру — 700 походів доро
гами комсомольської слави, відкриття 
23 музеїв, кутків В. І. Леніна, кімнат і 
кутків бойової та трудової слави кіро- 
воградців, збудування 152 спортивних 
споруд, для молодих червонозорівців — 
десятки раціоналізаторських пропозицій 
з економічним ефектом в десятки тисяч 
карбованців, для комсомольців Заваллів- 
ського. графітного комбінату Гайворонсь- 
кого району — навчання у вузах країни 
32 молодих робітників, 70 — у техніку-' 
мах, 238 — у школах робітничої молоді...

Ось чим спричинена наша радісна 
комсомольська пісня, свідомістю того, що 
«і мій труд вливається в труд моєї рес
публіки».

Віддавши трудовий рапорт в дні зна
менних дат Батьківщини, комсомольці 

і молодь стають на нову вахту — трудо
ву ленінську.

Наша газета вже розповідала про 
заклик комсомольсько-молодіжної брига
ди другого механічного цеху Кірово
градського агрегатного заводу, де секре
тарем комсомольської організації Віктор 
Бершадський. Вона кинула клич взяти 
новий трудовий старт на честь знаменної 
дати — сторіччя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна. І той заклик 
має добрий грунт. Боротьба за підвищен
ня продуктивності праці, впровадження 
раціоналізаторських пропозицій, еконо
мія матеріалів і часу дали змогу бригаді 
визначити сьогодні реальний трудовий 
рубіж — свою п'ятирічку молоді робіт
ники дали слово виконати до » квітня 
1970 року — до ленінського ювілею.

1 цей патріотичний заклик знаходить 
гарячий відгук в неспокійних комсомоль
ських серцях, бо є чудова традиція в 
комсомолу Кіровоградщнни: на всена
родне свято — з дарунком роботящих 
рук, з красномовними цифрами — над
плановими пудом хліба, машиною, тон
ною вугілля.

Є до чого прикластися творчій комсо
мольській ініціативі у наших буднях. 
Для робітничої молоді — то боротьба за 
якість продукції і виробничу естетику, 
вишукування нових резервів підвищення 
продуктивності праці. Нові завдання для 
сільської молоді випливають з рішень 
жовтневого Пленуму ЦК КПРС, спря
мованих на дальше піднесення сільсько
господарського виробництва країни. 
«Партія сподівається, що наша молодь 
внесе свій гідний вклад у розвиток сіль
ського господарства», — говорив у своїй 
промові на Пленумі Генеральний секре
тар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв.

В ці дні, в дні підготовки всього 

радянського народу до світлої дати — 
100-річчя з дня народження Ілліча, на
роджується немало нових патріотичних 
починань. їх виявляє молодь і біля вер
стата, і на колгоспній ниві, і за студент
ським столом. 1 завдання комітетів ком
сомолу в тому, щоб вчасно підтримати 
ентузіастів, розвинути хорошу ініціативу, 
дати їй оформитися у справжній патріо
тичний почин, пропагувати досягнення 
молодих новаторів з тим, щоб дорогою 
шукань і творчості йшла вся організа
ція. Бо нерідкі випадки, коли увагою 
оточують лише передові колективи, а 
справа значно глибша: духом дерзання, 
комсомольського вогню повинна бути 
сповнена кожна молода людина.

До цього кличе нас партія, до цього 
кличе нас висока нагорода Батьківщини 
— орден Жовтневої Революції, яким на
городжено Ленінський комсомол на честь 
піввікового ювілею.

Працювати — по Іллічу, вчитися — 
по Іллічу, жити — по Іллічу. Цей клич 
піднімав на подвиги всі попередні поко
ління комсомольців і радянської молоді. 
Цей клич і сьогодні, коли ми готуємося 
до зустрічі 100-річчя з дня народження 
вождя, залишається для нас першим 
комсомольським законом. Партія гово
рить, що здійснення планів комуністич
ного будівництва буде тим успішнішим, 
чим вища свідомість підростаючої зміни. 
Тільки люди високої ідейної переконанос
ті, політичної зрілості, освіченості, міцної 
дисципліни й організованості, які не 
бояться ніяких труднощів і випробувань, 
можуть з честю розв’язати завдання, ви
сунуті історією перед соціалістичним 
ладом.

Юначе, дівчино! Батьківщина чекає 
нового твого подвигу на комуністичному 
шляху!
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БЕРЛІН
В НДР закінчилась декада 

радянської культури. Скрізь 
представникам радянського 
мистецтва і культури було 
виявлено теплий, сердечний 
прийом.

Проведена декада радян
ської культури сприяла даль
шому зміцненню дружби між 
народами СРСР і НДР.

УЛАН-БАТОР

Безсмертні твори вождя про
летаріату Володимира Ілліча 
Леніна стали настільними кни
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НОВИЙ ХАЗЯЇН
БІЛОГО ДОМУ

У Сполучених Штатах Америки закінчилась боротьба та 
крісло президента. Лічильні електронні машини назвали но
вого хазяїна Білого дому: 37-м президентом США став кан
дидат від республіканської партії Річард Ніксон. На самому 
фініші стомлювальної гонки за голосами виборців він зумів 
незначно випередити свого головного конкурента _  кандида
та від демократичної партії Хсмфрі.

20 січня 1969 року Р. Ніксон офіціально вступить на посаду 
і прийме присягу. Але вже тепер у нового президента чимало 
турбот вони зв'язані з добором підхожих кандидатур для 
уряду, який він має сформувати найближчим часом. При 
цьому, як відмічають оглядачі, своє переконливе слово ска
жуть ті промислово-фінансові кити, які допомогли Ніксону 
добитись перемоги на виборах.

Проте майбутньому урядові — в якому б складі він не був 
сформований — доведеться, як відзначає американська пре
са, зустріти чималі труднощі в конгресі, де демократам вда
лося зберегти своє пануюче станЬвище.

Від нового президента і уряду США міжнародна громад
ськість чекає конкретних кроків щодо розв’язання важливих 
зовнішньополітичних проблем, які були не розв’язані в пе
ріод президентства Джонсона. До них належить насамперед 
припинення злочинної війни США проти в’єтнамського на
роду.

Поздоровляючи Р. Ніксона з обранням президентом США, 
Голова Президії Верховної Ради СРСР М. В. Підгорнпй під
креслив: «Хотілося б сподіватись, що наступний період оз
наменується дальшим розвитком відносин між СРСР і США 
в інтересах радянського І американського народів, в інтере
сах зміцнення загального миру».

Є. БАШМАЧНИКОВ.

(ТАРС).

Ще тоді, коли навчалась у Кіровоградській школі х^Ібопекарів, Катя Брижатюк 
знала, що її професія — чи не найпотрібніша людям. І тепер, працюючи в Підіні- 
соцькій хлібопекарні Новоархангельського району, дівчина не забуває про це. Бо за
доволений споживач — найщедріша нагорода.

На знімку: молодий майстер Катя БРИЖАТЮК.
♦ото Г. УДОВИЧЕНКА.

гами трудящих Монгольської І 
Народної Республіки. За роки І 
народної влади тут опубліко
вано близько тисячі ленін
ських робіт тиражем у кілька 
мільйонів примірників.

До ювілею 51-ї річниці Ве
ликого Жовтня завершено ви
дання монгольською мовою 
35-томноіо зібрання Творів 
В. 1. Леніна.

СОФІЯ

Виробництво електроенергії 
в Болгарії збільшилося за ро
ки народної влади в 60 раз і 
досягло в 1968 році 16 мільяр- І 
дів кіловат-годин. Тепер у | 
країні споруджується або роз- Я 
ширюється 18 електростанцій Я 
загальною потужністю 2 міль- | 
йони кіловат. Незабаром з до- З 
помогою Радянського Союзу в 
Північній Болгарії почнеться 
будівництво першої в країні 
атомної електростанції потуж
ністю 80 тисяч кіловат.

(РАТАУ).

П'ятий з'їздПОРП
11 листопада у Варшаві 

в урочистій обстановці по
чав роботу V з’їзд * Поль
ської об’єднаної робітни
чої партії.

Двомільйонну армію 
польських комуністів 
представляє на з’їзді 1.764 
делегати. 62 проценти усіх 
посланців польських ко
муністів — вихідці з рядів 

'робітничого класу, 30,3 
проц. — з селянства.

Перший секретар ЦК 
ПОРП В. Гомулка виголо
сив вступну промову. Він 
вітав делегацію КПРС на 
чолі з Генеральним сек

ретарем ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєвим, делегації ін
ших комуністичних та ро
бітничих партій.

З звітною доповіддю 
Центрального Комітету і 
про завдання по зміцнен
ню соціалізму і дальшо
му розвитку Польської 
Народної Республіки ви
ступив Перший секретар 
ЦК ПОРП В. Гомулка.

12 листопада з промо
вою на з’їзді виступив 
глава делегації КПРС Ге
неральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв. Деле
гати і гості гаряче вітали 
керівника делегації ра
дянських комуністів.

(ТАРС).

ДИПЛОМ ЛЕОНІДА 
КУРИЛОВА

Леонід поспішав, додо
му неначе на крилах. Хо
тілось швидше поділитись 
радістю з друзями. Ще 
кілька днів тому він був у 
Москві на ВДНГ, де брав 
участь у Всесоюзному ог
ляді технічної творчості 
молодих гірників. П’ять 
тисяч робіт юних умільців 
розглянула автори т е т н а 
комісія. Двадцять чотири 
раціоналізатори були від
значені дипломами і по
чесними знаками лауреа
тів Центральної виставки 
технічної творчості моло
дих. Серед них і наш зем
ляк, робітник Олександ

рійської теплоелектроцен
тралі № 3 Леонід Курилов. 
На виставці у Москві де
монструвався його при
стрій «Стаціонарна при
ставка для підтримання 
постійної температури му
фельних печей».

Леонід Курилов працює 
на станції трохи більше 
двох років. Та він уже по
дав і запровадив у вироб
ництво п’ять раціоналіза
торських пропозицій. Елек
трослюсар по приладах 
цеху теплового контролю 
та автоматики вчиться на 
IV курсі вечірнього відді
лення індустріального тех
нікуму. Юнак очолює ком
сомольську організацію 
підприємства.

А. УРБАН.

м. Олександрія.

ІМЕНІ 50-Р1ЧЧЯ
ВЛКСМ

Невпізнанною стане в 
недалекому майбутньому 
Знам’янка. Від вулиці 
Жовтневої аж до залізнич
ного полотна виросте но
вий сквер імені 50-річчя 
ВЛКСМ, який закладено 
тут нещодавно. За цю 
справу взялися комсо
мольці професійно-техніч
ного училища N2 3, школя
рі середніх шкіл № 2 і № З 
та робітники ряду підпри
ємств міста залізничників.

к. КЛ1МУШКО.
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На шкільній орбіті

©
Виставка іменних букетів відбулась у ГІовоар- 

хангельській середній школі.
Учні з цікавістю розглядали експонати, обгово

рювали їх. Найбільшу уєагу привернули букети 
«Дружба», «Вересень», «Рідна мати моя». Перше 
колективне місце присуджене 9 «Л» класу, дру
ге — 7 «Б» і третє — учням 8 «Б» класу.

Учні 9 «А» класу.
• О

Комсомольці Компаиіївської середньої школи 
зустрілися з депутатом Верховної Ради УРСР, 
головою колгоспу імені Кірова Іваном Свиридоно- 
вичем Коренем. Він розповів про керівну роль Ко
муністичної партії, верховний орган нашої респуб
ліки, досягнення нашого колгоспу.

Л. ЯРКОВА.
0

У комсомольській організації Кіровоградської 
ніколи № ЗО розпочав роботу «Клуб цікавих зу
стрічей». Першим в гостях у старшокласників по
бував кавалер трьох орденів Слави Володимир 
Іванович Суворов. Він розповів нам багато ціка
вих епізодів з часів Великої Вітчизняної війни.

В. І. Суворов відповів на ряд запитань учнів. 
Тепла зустріч закінчилась колективною піснею.

. 3. СОЛОВЙОВА.

'.Мо.гсодий комунар“ —

ДО ЮВІЛЕЮ 
ІЛЛІЧА

_____ _____ _______14 листопада 1ІШ8 року

комсомольський
САД- - - - - - - - - - - - - - -

Осінній вечір розгортає 
і на небі, і на землі ба

гряні прапори. На небі в 
полум'ї хмари, а на землі 
вбирається в червоне зо
лото сад. Він розкинувсь 
понад селом, він широки
ми крилами сягнув у да
лечінь степу аж до зеле
них килимів озимини... В 
саду гупають яблука, жов
тіє лист, і о тій порі у Во
лодимира Барбоя тчуться 
спомини. Він з хвилюван
ням дивиться на горді й 
високі осокори, на вже 
в’янучий лист горіхів, на 
рясні яблука-симиренки і 
згадує, що недарма люди 
назвали красень-сад Ком
сомольським...

Тут у червні 1941 року 
достигали буйні пшениці. 
Достигали, наливали важ- 
козерний колос та й у су
мі, в горі схилили його 
додолу. Тоді теж полум’я
нів вечір. Але його тишу 
порушила не дівоча піс
ня. її розірвав перестук 
кулеметів, рушничні зал
пи, розриви мін і скрегіт 
гусениць танків.

Заклекотів важкий бій— 
з заходу в село рвалися 
фашисти. Червоні бійці 
боронили людей, степ, по
ле. І того ніхто не бачив, 
як, мов сльози, ронилось 
зерно, ронилось, обагре
не кров’ю зоряних вої
нів... А як відгриміла гро
за, на поле прийшли жін
ки і дівчата, у журбі і пе
чалі, прийшли підняти, на
поїти живлющою водою 
поранених, поховати вби
тих. У молодого бійця, з 
раною в серці, у комсо
мольському квитку зна
йшли недописаний лист. 
Лист до матері. Син не 
приховує гіркоти незмір
ного болю за той важкий 
1941 рік. А потім звертав
ся з незабутнім і ніжним 
синівським словом: «Ма- 
мої Ми відступаємо. Але 
ми ще повернемось в ці 
місця. Мамо, моя рідна 
мамо, ми все-таки пере
можемо. Вірять мої дру
зі, вірю я, що на нашій 
землі знищити правду Ле
ніна нікому не вдасться. 

Вірять мої друзі, вірю я,

що на иашій землі голу
бітимуть небеса, а на цьо
му місці, де горять по
чорнілі пшениці, де ллє
ться наша кров, люди по
садять сад...»

...Ніч проминула — зі 
сходу вернулись воїни, 
зоряні солдати Леніна. Во
лодя Барбой, його ма
ленькі друзі, змарніла 
хлоп’яча ватага, перепов
неними щастям очима 
стрічали дорогих визволи
телів, що повернули їм 
життя, сонце.

У 1952 році у колгоспі 
вирішили посадити сад. 
Тоді згадали про лист 
комсомольця, його запо
віт. А втім, його ніколи й 
не забували.

— Там і рости яблу
ням, де пролилась кров 
наших бійців, — вирішили 
всі.

На закладини саду ви
йшли комсомольці. При
був і секретар райкому 
партії. Він взяв деревце, 
почав пригортати пухкою 
землею, втоптувати її:

— На ваше щастя, юнь!
Тоді й комсомолець Во

лодя Барбой посадив не 
одне деревце. В далекі 
гони побігли стрункими 
рядами саджанці.

І з року в рік кучеряви
лись, обростали новими 
гілками,..

Володя полюбив свій 
Комсомольський сад.

За рішенням бюро обкому КП 
України і виконкому обласної Ра
ди депутатів трудящих у 1969— 
1970 роках буде проведено облас
ну виставку художньої і докумен
тальної фотографії, присвячену 
100-річчю з дня народження В. І. 
Леніна. Основна мета виставки .— 
пропаганда успіхів, досягнутих за 
роки Радянської влади нашим на
родом, і зокрема трудящими Кіро- 
воградщини, в розвитку народного 
господарства, культури і підви
щення матеріального добробуту.

Фотографії мають бути пройняті 
ідеями торжества вчення марксиз- 
му-ленінізму, радянського патріот 
тизму, дружби народів і пролетар
ського інтернаціоналізму, бороть
би народів за мир, ідеями великої 
справи, служінню якій В. 1. Ленін 
віддав усе своє життя і безсмерт
ний геній.

ФОТОВИСТАВКА ВІДКРИВАЄТЬСЯ 
В КІРОВОГРАДІ 22 КВІТНЯ 1969 РО
КУ. ПОТІМ її ЕКСПОНАТИ БУД’с

І була такою його лю
бов, що він вирішив не 
розлучатись з ним ніколи. 
Трудивсь у ньому, і дуже 
зрадів, коли правління ар
тілі послало його у Дмит- 
рівську школу садоводів. 
Закінчив її і вернувся до 
яблуневих алей, до то
поль, до осокорів.

Минулого року його 
призначили бригадиром 
садівничої бригади.

Ой скільки ж було тур
бот. Спочивав сад взим
ку — не знав спокою 
бригадир. Весна принесла 
тепло і сотні клопотів. 
Землю оброби, шкідників 
знищуй, не забувай про 
приморозки, бо ось-ось 
розкриються бруньки і 
попросять: врятуй мене, 
людино...

Берегли, вберегли — і 
як віддячив за неспокій, 
за роботу сад! Віддячив 
білими і червоними че
решнями, терпкими по
річками, рожевою мали
ною, сизими сливами, со
ковитими грушами. А яб
лук, скільки навкруги яб
лук! Як сонце, як враніш
нє сонце пармен золотий, 
округлі зелені симиренки, 
червоміечервоні ТИТОВКИ... 
Яблук, яблук, солодких, 
запашних, медових. Сту
гонять дороги під важко 

.навантаженими машинами 
— то для робітників міс
та йдуть дари щедрого 
Комсомольського саду...

М. СТОЯН, 
член обласного літ
об'єднання.

Колгосп імені Куибишева, 
ТІовомиргородського ра
йону.

ПІОНЕРСЬКЕ
СПАСИБІ!

Анатолій Клюшничснко, секретар комсомоль
ської організації БУ-І тресту «Кіровоградпром- 
буд», зайшовши якось у дитячий відділ біб
ліотеки імені О. М. Горького, скрушно похи
тав головою:

— Не красно живете...
А в суботу п бібліотеці з’явився разом З

хлопцями бригадир Цього ж будівелного уп
равління Віталій Лунгол.

— З чого почнемо? — кинув весело.
Галя Запісочна, Соня Омсленчук, Галя Гра- 

чова та інші дівчата й хлопці дружно взялися 
до роботи.

За один день всього зробити не вдалося. Але 
комсомольці прийшли після роботи другого, 
третього дня, і, врешті, дитячий відділ бібліо
теки заусміхався юним книголюбам веселими 
фарбами.

Щире спасибі говорять старшим товаришам 
тисяча піонерів міста.

Н. ШПАК, 
зав. дитячим відділом міської бібліоте
ки Імені О. ЛІ. Горького.

ПОКАЗАНО В УСІХ М’СТАХ І РА
ЙОННИХ ЦЕНТРАХ ОБЛАСТІ. «О 
ПОВНЕНА І ЗБАГАЧЕНА РОБОТАМИ, ВИСТАВКА В >»70 РОЦІ, 
НАПЕРЕДОДНІ 100-РІ ЧЧЯ З Чу‘
РОЛЖЕННЯ В. 1. ЛЕНІНА, знову 
працюватиме В КІРОВОГРАДІ.

У виставці можуть брати участь 
фотоаматори, фотожурналісти і 
професійні фотографи області з 
чорно-білими і кольоровими фото
знімками, фотонарисами і Діапо-
зитивами.

Всі бажаючі взяти участь у ви
ставці повинні до 1 січня 1969 ро
ку надіслати до редакції «Кірово
градської правди» на адресу фо- 
тосекції обласного відділення Спіл
ки журналістів України контроль
ні відбитки знімків розміром 18X24 
або 24X30 з поміткою «На облас
ну ювілейну фотовиставку». За 
рекомендацією фотосекції автори 
потім повинні будуть виготовити 
відповідні роботи за визначеними 
розмірами і не пізніше 1 березня 
1969 року надіслати їх на вказану 
вище адресу для розгляду оргко
мітетом виставки. Фотосекція за
безпечує авторів рекомендованих 
робіт чорно-білим і кольоровим 
фотопапером.

Усіх авторів, роботи яких ДЄ; 
монструватимуться на обласній

дипломами. Найкращі за змістом 
і якістю експонати буде відзначено 
похвальними грамотами та грошо
вими преміями: 5 премій по 100 
карбованців, 10 премій по 50 кар
бованців, 10 премій по 25 карбо
ванців, 15 заохочувальних премій 
по 15 карбованців.

КРАЩІ ФОТОЗНІМКИ ДРУКУВАТИ
МУТЬСЯ в ГАЗЕТАХ «КІРОВОГРАД
СЬКА ПРАВДА» 1 «МОЛОДИЙ КО
МУНАР».

На зворотному боці фотографій, 
що надсилатимуться на виставку, 
у правому кутку слід вказувати 
назву знімка, прізвище, ім’я та по- 
батькові автора, домашню адресу.

Комсомолець Іван Кривенко — електрослюсар пункту техогляду Знам'ян- 
ського локомотивного депо. Огляне Іван вузли — майстер упевнений, що на
дійними будуть в експлуатації.

На знімку: електрослюсар Іван КРИВЕНКО.
Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

ВІТРИНА ПЕРЕДПЛАТНИКА

ДЕ ЖИВУТЬ ЕРУДИТИ?
Робочий день вже скінчився, а на столі Ва

силя Олександровича Кукурудзи, начальника 
агентства «Союздрук», лежать ще купки неро
зібраних паперів. Підписані листи, квитанції, 
густо помережані цифрами.

Питаю:
— А як розповсюджуються молодіжні ви

дання?
Василь Олександрович на мить відриває по

гляд від зведення, яке розглядав. Взяв один 
аркуш з купки, що лежала праворуч.

— Звичайно, нам треба ще багато зробити, 
щоб охопити кожного юнака і дівчину перед
платою. На,д цим трудяться зараз листоноші, 
громадські розповсюджувачі, комсомольці. На 
сьогодні тільки однієї обласної молодіжної 
газети «Молодий комунар» уже розповсюдже
но більше як півтори тисячі примірників. Та 
найкраще ця справа поставлена в Новоукра- 
їнській середній школі № 6. Тут уже впоралися 
з цією роботою як серед учнівського, так і се
ред педагогічного колективів.

Василь Олександрович називає деякі цифри.
Всього розповсюджено серед учнів старших 

і молодших класів 571 примірник газет та 
журналів. В числі передплачених — 151 при
мірник «Молодого комунара», 10 примірників 
газети «Комсомольская правда». ЮЗ — «Зір
ки», 108 — «Юного ленинца», 75 примірників 
«Пионерской правды».

Крім цього, окремі учні підписалися на газе
ти «Кіровоградська правда». «Молодь Украї
ни», «Советский спорг», районну газету «Ра
дянське село», журнали: «Огонек», «Пионер» 
«Костер» тощо. ’

Активно пройшла передплата і серед вчи
тельського колективу. Серед них розповсюдже
но на наступний рік 208 примірників газет та 
журналів. Особливо багато товаришів о-іеожу- ватнмугь журнали за фа’~-- В одер

Другого дня я завітав

^"ЛпН.ВСТ^"Нг"Й,.?1К.Л0« примірників газет та
ватнмугь журнали за фахом. -

Другою дня я завітав у шосту школу, щоб

ознайомитися, як було організовано розповсюд
ження видань, яку роль брала у цьому комсо
мольська організація, учні.

Зустрівся з Любов’ю Іванівною Яценко, ор
ганізатором позакласної та позашкільної Ро
боти.

— Успіх передплати, — говорить вона. -• в? 
результат серйозної турботи комсомольської 
організації школи, класних керівників. Секре
тар комітету ЛКСМУ учениця дев’ятого класу 
Люда Кричунова, групкомсорги дбали, ш°б 
кожен став передплатником. Про те, як краше 
організувати розповсюдження видань, йшлося 
на комсомольських зборах, у класах з батька
ми, а з піонерами ропоту проводила старша 
піонервожата Антоніна Мурзіна.

— Зараз за газету «Молодий комунар» аг*' 
ту вати не доводиться, — говорить Тоня. — Го
ловне — це добитися того, щоб кожен учень 
познайомився з нею, що ми і зробили. Жол11;1 
політінформація не проходить без огляду об
ласної молодіжної газети.

Десятий «Б» клас (класний керівник І- !_• 
Р- щак, комсорг Леонід Догоряй, громадський 

розповсюджувач учениця Валентина Бубнова) 
першим закінчив передплату. З 27 учнів У на” 
ступному році кожен одержуватиме газет) 
«Молодий комунар». Успішно справилися зпе- 
редплатою в четвертому класі (керівник В. А. 
Зафт). Тут з 37 учнів передплатили 41 газету 
та журнал.

Щодня в школі на вітрині можна прочитати 
свіжин номер газети «Комсомольская правд1’ 
та «Молодий комунар». ‘
„„•?-освід Розповсюдження періодичних видань 
серед учнів, який має шоста середня шко.<>< 
заслуговує уваги і найширшого застосування 
в інших школах.

В. САРЖЕВСЬКНИ-
м. Новоукраїнка.

ХІД ПЕРЕДПЛАТИгстамлм НА <М0Л°даіЙ КОМУНАР» 
(СТАНОМ НА 12 ЛИСТОПАДА)

При мірників 
на 100 ком
сомольців 

70 
62 
56 
51 
51 
50 
50 
49 
48 
47

* *
Зростають темпи передплати 

на газету «Молодий комунар» 
У комсомольців міста Олек-

Райои (місто) 

Онуфріївський 
Новоукраїнський 
Олексзидрівський 
Псгрівський 
Устинівський 
Компаиіїпськнй 
НовоархангельськнЙ 
Новгородківськіїй 
Голованівськнй 
Вільшанський

Маловисківськнй 
ьооринецький 
Знам’янський 
Добровелнчківський 
Долинський 
Кіровоградський 
Олександрійський 
Ульяновський 
Новомиргородськнн 
Кремгесівський 
Гайворонський 
Кіровоград 
Олександрія
*
сандрії. За- 10 днівЛ Нгтпн.» « ~ * 1 по 10ліїгтгїг...’ д,,1в- 3 > по ні
а’о°"Да’ ннми передплачено 

екземпляри обласної 
Діжної газети. моло-

Гарні справи в онуфр!,вц 1 
новоукраїнців, олександрівірв,_ 
петрівчан, у комсомольців Ус' 
тинівського, Компаніївського, 
Новоархангельського районів. 
Там насиченість молоді*^®1, 
пресою досягає вже зараз 

-г>0 примірників на 100 к°!!Сл 
мольців. Правда, компанії«1 
останнім часом дещо з°авИ„х а 
хід пропаганди молоді*11 •_ 
видань: за десятиденку в р 
йоні передплатили обласну іа' 
зету лише чотири комсомолки-

Як і раніше, мало газет п 
редплачують кіровоградиі (міс 
то), гайворонці (всього 36 с 
земплярів за 10 днів), крс-чгс‘ 
ЄІВЦІ, новомиргородці, ульяно® 
Щ, олександрійці (район).



НАШІЙ КРАЇНІ, А Й ЗА РУБЕЖЕМ.

йшла

пока-

ка».

- „НІолоднії комунар14 листопада 1968 року

К. БЕРЕСТ

кинулася накривати на

Валентин МУРЗІН.

7. НА НОВОМУ МІСЦІ

ран-

роліо

спек- 
про- 

пись- дивилась 
вслухову- 

слово.
«Вечір В Сор- 

«Провінціал- 
поста- 

кар- 
мис-

яка поставила 
дня «Дворянсь-

ТВОРЧІСТЬ — 
СПІВЗВУЧНА 
ДУМАМ 
НАЩАДКІВ

ОНАД сто років відділя
ють нас від часу, коли 
за Тургенєвим утвердилась 
слава володаря дум своєї 
епохи. У бурхливому потоці 
життя змінялися поколін

ня, інші часи несли з собою інші 
пісні, інші думи, але ім’я Тургенева 
не меркло на літературному гори
зонті нових епох, і на різних етапах 
історії по-різному творчість пись
менника виявлялася співзвучною 
думкам і почуттям його нащадків. 

Широко оцінив значення Турге
нева для радянської епохи Максим 
Горький, який назвав письменника 
«одним із творців літератури на
шої» і постійно звертався думка
ми до його творчості у своїх лекці
ях і літературних замітках.

Загальне значення і гуманну 
суть традицій Тургенева для сучас
ної літератури повніше інших ви
значив Олександр Фадеев. Розду
муючи про. долі російської літера
тури XIX століття в її зв’язках з 
сучасністю, він звертав -особливу 
увагу на історичну обумовленість 
розвитку таких індивідуальностей, 
як Пушкін, Лєрмонтов, Гоголь, 
Тургенев. Некрасов, • Толстой, Сал- 
тнков-Щедрін, Достоєвськіш,. Чехов, 
Горький.

Особливе місце серед названих 
імен займає Іван Сергійович Тур
генев.

п ф¥рі 

ку багато те- А и 1 ] 

атрів Росії від
значили 25-у річницю з 
дня смерті 1. С. Тургенева.

Спеціальний 
нєвський ранок» 
і в 
театрі. Тут група 
тичних акторів на 
А. Дорошевичем 
топада виступила 
кою програмою.

Перед початком 
таклю В. І. Харцієв 
читав лекцію про 
менника. Потім були по
казані дві одноактні п’єси 
Тургенева: 
ренто» та

На закінчення 
вили так звані «живі 
тинки» із «Записок 
ливця».

В «Тургенєвсьхому 
ку» взяла участь вся трупа 
театру: артистки Бород- 
кіна-Дорошевич, Рома- 
новська, Степанова, Му- 
ріна, артисти Дорошевич, 
Прозоровський, Кози-
рєв-Сокольський, Бер-

«Турге- 
відбувся 

Єлисаветградському 
драма- 
чолі з 

лис- 
вели-

зо
з

ЧАІ??рНг₽1?П?°Л?и^Л,Д НАРОДЖЕННЯ ІВАНА СЕРГІЙОВИ- 
ГОРДОСТІ РОСІЙСЬКОЇ літератури. НА ТВОРЧОСТІ 

ПМ^1міГі?іі?тоЬ?АЕННИКЛ ВЧИЛИСЯ 1 ВЧАТЬСЯ Цілі ПОКОЛІННЯ 
ПИСЬМЕННИКІВ, І НЕ ТІЛЬКИ В НАШІЙ КРАЇНІ, А Й ЗА РУБЕЖЕМ

Тургенев охопив своїм письмен
ницьким поглядом життя декількох 
поколінь. Кожне з його художніх 
завоювань могло розвиватися і роз
вивалося у подальшому літератур
ному житті, включаючись в інші, 
нові художні системи.

* ♦' *

Особливо любили Тургенева в сі
м’ї Ульянбвих. Ним дуже захоплю
валися старші брат і сестра Воло
димира Ілліча Леніна. Але навіть 
вони дивувалися, з яким захоплен
ням Володмир Ілліч перечитував 
Тургенева. -

«Володя говорив мені, що він 
особливо цінує літературні типи, 
що володіють твердістю і непохит
ністю характеру, — пише двоюрід
ний брат Леніна М. І. Веретенни- 
ков. — Він звернув мою увагу на 
оповідання Тургенева «Часи». За 
його словами «...такі люди, як Да
вид досягають всього, до чого праг

нуть».
З роками інтерес до творчості 

Тургенева у Володимира Ілліча не 
зникає. Перебуваючи в сибірсько
му засланні, він у 1898 році перед
плачує журнал «Ниву» з метою 
одержати додатком 12-томне зі
брання творів письменника. Це ви
дання Володимиру Іллічу вдалося 
придбати, але разом з останніми 
книгами, які він віз із Сибіру, воно 
було арештоване жандармами.

_ В особистій бібліотеці Леніна в 
Кремлі із 725 російських видань ху
дожньої літератури, фольклору і 
літературознавства на долю Турге- 
нєва і критичної літератури про 
нього припадає 20 видань, в тому

числі чотири ‘ зібрання творів, 26 
томів Тургенева і 13 томів літера
тури про нього.

І сьогодні нам згадуються слова 
Ілліча: «Мова Тургенева, Толсто
го, Добролюбова, Чернишевського 
велика і могутня...»

(Із вісника АПН «Культура і 
мистецтво»).

відемляв, що спектакль 
«пройшов тепло».

Одночасно з оригіналь
ними п’єсами Тургенева 
йшли в місті інсценізації 
його знаменитих романів. 
20 жовтня 1913 року в Зи
мовому театрі московсь
ка трупа під керівницт
вом Л. П. Розанова і А. К. 
Павленкова показала 
спектакль «Дворянське 
гніздо». Постановка су
проводилась гучною рек
ламою, хоч твори Турге
нева цього й не потребу
вали.

Афіша інтригуюче опо
віщала:

«Показана буде вперше 
в Єлисаветграді сенсацій
на (?!) новинка — нова 
п’єса за 
нєва.

романом Турге- 
репертуару Моск

ви, Одеси, Києва і Харко
ва — «Дворянське гніз
до», в п’яти діях з епіло
гом і 12-ти сценах».

В рецензії на спектакль, 
шадський, Димський та ін- опублікованій за тодішнім 
ші.

Спектакль закінчився 
апофеозом з традиційною 
«Славою». До бюсту Тур
генева артисти поклали ві
нок.

Єлисаветградський ко
респондент петербурзь
кого журналу «Театр і ми
стецтво» Лев Котляров по-

звичаєм через день, гово
рилось:

«Не можна не вітати ан
трепризу, 
третього
ке гніздо» в окремих сце
нах.

Звичайно, «Дворянське 
гніздо» на сцені не пере
дає всіх чарів тургенєвсь-

кого твору, не створює ці
лісного і всеохоплюючого, 
але з хфрошого хороші і 
уривки.

Лаврецький, Ліза, Мар
фа Тимофіївна та інші 
мешканці «Дворянського 
гнізда» живими пройшли 
перед нами.

В залі серед глядачів 
переважала учнівська мо
лодь. З якою допитливіс
тю і цікавістю 
вона на сцену, 
валась в кожне

Ефектно пройшли остан
ні сцени великої п’єси. 
Особливо хорошими були 
сцени несподіваного при
їзду дружини Лаврецько- 
го Варвари Павлівни, зуст
річі Лаврецького з Лізою 
в саду на світанку та сце
на в кімнаті Лізи, коли во
на вирішила йти в монас
тир.

Постановка п’єси, нова 
вдала декорація, гра ак
торів — все удалось на 
славу.

Просто й хороше зігра
ла роль Марфи Тимофіїв- 
ни артистка Гринвальд. 
Чудовою була в ролі Лізи 
артистка Горська. Сподо
бався глядачам актор Пет- 
ров-Краєвський 
Лаврецького...»

Закінчилися події 
Повільно опустилася

п єси. 
заві-

са. З авансцени артист 
Медведев прочитав епі
лог роману, нагадавши 
глядачам про долі діючих 
осіб. Загримований під 
Тургенева він виступив від 
імені автора.

До пізньої ночі
п'єса. На прохання гляда
чів її повторили 24 жовт
ня, а 10 листопада 
зали учням за зниженими 
цінами.

Успіх тургенєвського ре
пертуару примусив дирек
цію підготувати ще одну 
інсценізацію — на цей раз 
— роману «Батьки і діти». 
Прем’єра відбулася 
грудня 1913 року.

Але всі ці спектаклі 
були доступними просто
му люду. Для робітників 
міста 
звані народні 
їх програмі 
лярніше 
генєва «Муму». 
приклад, читали 
письменних З 
1902 року при Єлисавет
градському земському ре
альному училищі.

Радянська влада відкри
ла трудящим доступ до 
духовних . цінностей люд
ства. І Тургенев став рід
ним.і близьким кожній ра
дянській людині.

А. ІВАНОВ.

влаштовувались так 
читання. В 
- найпопу- 

опо'відання Тур- 
Його, на- 

для не- 
листопада

ПІСЛЯ 
ВИСТУПУ 
«МОЛОДОГО 
КОМУНАРА»

ГЛИБШЕ
ДИХАТИ
МОЖНА

Проблема боротьби із забрудненістю повітря 
сажею та іншими залишками, що викидають 
котельні заводів і підприємств, давно турбує 
громадськість міста. «Молодий комунап» ви
ніс то проблему на обговорення широкого 
кота читачів — стаття «Чи можна дихати 
глибше?» надрукована в номері від 3 жоптня.

Керівники згаданих в статті заводів І шд- 
поиємств надсилали в редакцію листи з своїми 
міркуваннями щодо можливості очистки по
вітря від шкідливих домішок. Переважна біль- 
шість їх стверджує, що проблему цю вирішити можна. якщоР по-справжньому поставитися до 

СЛНаводимо кілька відповідей, що їх одержа
ла редакція.

М КАРАМАНОВ, директор Агрегатного за- 

яка вловлює лише крупні частки. Зар. з Р 
робляється проектна документація по рекон^ 
стпукції даної системи з використанням водя Ж зрошення, що Збільшить її корнер Дію. 
Реконструкцію буде проведено в 1969 РО“>-

О. ТУПЧІЄНКО, директор Кіровоград 
панчішної фабрики: -„»пінні

Фабрикою розроблені опганЬаціи^ 'повітря, 
заходи по ооротьбі із заор)л пстІІІІСТЬ 
Ці заходи складаються з восьми п> пчис-
з яких уже виконано. Виготовлено проект о н.с

ного прйстрою, будівництво якого розпочнеться 
в 1969 році.

А. БІГУН, головний інженер Кіровоградсько
го виробничого об’єднання «Укрголовм’ясо»:

Стаття, опублікована в газеті № V? п*А 
З жовтня 1968 року «Чи можна дихати глиб
ше?», обговорена серед робітників паросило
вого цеху м'ясокомбінату. Проведено інструк
таж з кочегарами і слюсарями цеху щодо 
правильного режиму роботи котлі» на рідкому 
паливі. Складено графік очистки газоходів.

М. ХОСЯЇНОВ, директор заводу «Новатор»: 
Кіровоградський завод «Новатор» в заходах 

на IV квартал 1968 року передбачає виготов
лення золовловлювачів з установкою їх на 
котли.

€ й інші відповіді, які без коментарів пода
вати не можна.

Я. ЛЕЙЗЕРОВИЧ, завідуючий міською лаз
нею:

Повідомляю, що в зв'язку з тим, що завод 
«Металіст» виготовити золовловлювач підмо
вився, установити його на лазні не змогли.

Воістину — на городі бузина, а в Києві дядь, 
ко, бо директор заводу «Металіст» т. Авдеев 
повідомив нам, що ніякої розмови з представ
никами лазні він не мав, а завод ніколи не 
займався виготовленням золовловлювачів. Тим 
часом міська лазня продовжує отруювати по
вітря в місті.

Зовсім не відгукнулися на статтю керівники 
Асфальтного заводу, Кіровоградської тепло
електроцентралі.

(Продовження. Початок в №№ 123, 
124—125, 127, 133, 136).

Два дні голодний! — Тамара і"—”-"“ "г™““:; 
стіл. — Зараз я тебе нагодую. А де твої речі?

— ІЦо? Речі? Ти ж знаєш — я ворог приватної власності. 
Як сказав один філософ: «Все моє несу з собою».

— Сідай ось сюди, — Тамара підсунула йому стілець. — А 
чому не пішов до своєї Кларн? — не без заміру згадала во
на ту, з якою Валентин зустрічався до війни.

— До неї якийсь німець ходить... — нехотя відповів хлопець.
— Тебе це бентежить? — знову вколола дівчина.
— Я бридливий, — хлопець поморщився. — Знаєш, що ска

зав про це один французький художник? «Дайте мені шма
ток грязюки — і я вам намалюю жінку».

Тамара, що проворно снувала між плитою і столом, на хо
ду пригостила його дзвінким ляпасом: «Ти хоч слова свої 
знаходь, папуга нещасна» і поставила перед ним тарілку з 
гарячим борщем.

Мурзін моргнув собаці, який винувато вшлядав з-під сто
лу, і попросив Тамару розділити борщ на дбі частини. «Вір
ність завжди повинна бути винагороджена!» — сказав він 
урочисто.

— їж сам. Я найду, що йому дати. Ох, і непутящий ти, 
Вально! Ну, скажи, що тії будеш тепер робити?

— Поки що, як бачиш, пізнаю «принади» капіталізму. 
Вчусь жити без роботи, без їжі, без даху над головою. Анек
доті В Одесі не прндумаютьі І це на нашій землі... Хто в 
міг подумати? Ти питаєш, що робити буду? — продовжував 
він з набитим ротом, старанно працюючи ложкою і щелепа
ми. — Мабуть, пострижусь у ченці.

— Перестань паясничати. Вально, — незадоволено помор
щилася дівчина. — Хіба не смішно? Окупація... Капіталізм... 
Безробіття... — повільно, жахаючись змісту цих похмурих 
слів, промовила вона. — Про. це раніше тільки п книжках 
можна було прочитати. 1 що з нами буде? — жалісливо, зов
сім по-баб'ячому, спитала вона. — Невже тобі не страшно?

— Страшно, Томно, — серйозно відповів хлопець.
— Чого ж ти кривляєшся?
— А що мсн> плакати, чи що? — розізлився Мурзін. — Та 

знаєш, що у мене тут, — він постукав себе у груди, — на 
душі робиться? Ех, дати їй волю...

В цей час на пооазі з’явився Барчесський.
— Добрий вечір. — сказав він, простягаючи руку хлопце

ві. — Будьмо знайомі. Павло.
— Валентин... — не дуже дружелюбно відповів Мурзін, 

який не сподівався, що у квартирі є хтось сторонній.
— Я можу запропонувати вам ..... Пп-

на кімната вас влаштує?
Тамара здивовано дивилася

на Барчсвського.
— Спочатку скажіть, хто 

такий? — .спитав Мурзін.
— Такий же безробітний, як 

і ви, — ухильно відповів Павло.
— Ха. третій Рудий! Мамоч

ко, де Одесі до такого додума
тися?

— Вій зопсім не рудий а 
блондин! — гаряче вигукнула 
Тамара. ~~

_ Врахуємо твоє тонке заува
ження, Томочко, і запишемо 
його рудим блондином. Так де 

убудуть мої апартаменти?
— Зараз покажу, — Павло на

кинув піджак, — для цього тре
ба перейти залізницю.

— Ти що. йдеш? — ослаблим голосом спитала д1вчі««л.
— Так, Тамаро. Пора, як кажуть, і честь знати. Велике 

тобі спасибі за все.
Дівчина опустила голову. Носок її черевичка щось безпо

мічно креслив на підлозі.

частину своєї квартири. Оз-

Барчевський пілкопв парадні двері двоповерхового будинку 
біля водонапірної башти, впевнено піднявся у темряві на 
другий поверх, відкпив двері квартири справа і посторонив
ся, пропускаючи вперед спого нового товариша. Клацнув 
вмикач. Лампочка, що висіла під стелею, освітила кухню. 
Далі, через відчинені двері, було видно кімнату, за нею — 
ще одну.

— Влаштовуйся, — шипоким жестом запросив Павло.
— Гарно! — вигукнув Валентин. — Дозвольте питання?
— •Тільки одне, — удавано позіхаючи, відповів Павло. — 

уже час спати.
— Я в захопленні від ваших здібностей квартирмейстера, 

але хотів би знати, як пас будуть викидати звідси завтра: 
через двері чи вікна?

— Можете спати спокійно. — в тон йому відповіп Папло. — 
Якщо її ніхто не зайняв раніше, то зараз нас ніхто не чіпа
тиме. Незрозуміло? Піди зніми аркуш паперу в коридорі.

Валентин встав і зразу попсрнупся з аркушем білого папе
ру. ІІа ньому було два написи чорнилом. Вгорі щось по-ні- 
мецькн. внизу по-українськи: «Зайнято комендатурою».

— Павло, ти збожеволів! — не на жарт перелякався Мур
зін. — Давай накиваємо п’ятами, поки не пізно.

— Заспокойся, Валентине. Цей папірець — поосто невелика 
військова хитрість. Я сам Ті написав, щоб забронювати жнл- 
площу. Одним словом, надобраніч І закрий за собою двері.

При всьому своєму самовладанні Павло був далеко не та
кий спокійний, як це здавалося зовні. Не прийшовши ще до 
остаточного рішення, він по суті зробив перший крок до то
го, щоб поселитися у Помічній. У голові його народжувався 
сміліший план, думку про який йому підказала підслухана 
розмова двох німців. Однак перед тим. як приступити до 
його здійснення, необхідно було все добре продумати І обо
в’язково зв’язатися з підпільниками.

Коли Валентин вийшов, Барчевський піднявся і тихо відчи
нив вікно. Уважно обдивився дерево під ним, карниз на стіні 
І задоволено гмукнув: «При погребі вікно може сїіужити і 
дверима».
З-ЗА хмар виринув місяць І залип своїм мертвим світлом 

•селище. Від рогу справа почувся важкий тупіт копаних 
солдатських чобіт. Посередині вулиці йшоп патруль. Біля за
лізних квадратних голів гітлерівців холодно поблискували 
широкі леза багнетів.

8. «ІНГУШІ»

Вранці Павло старанно, як І псе, що робив, виконав комп
лекс гімнастичних вправ.

— Цс що у тебе? — .улітав Валентин, показуючи на ряд 
шрамів під правою рукою.

— Фашисти пригостили, щоб довго пам’ятав...
— Де?
— На фронті, чергою з танка. — Барчевський підійшов до 

столу. — Ось гроші, — сказав він, відкриваючи ящик. — Бе
ри, тепер у нас комуна. .

— Ого! Як у буржуя! Звідки стільки?
— Моя зарплата за останній рік.
— Ти де працював? — поцікавився Мурзін.
— Де накажуть. Служба — діло такс... — як І першого ра

зу, уникнув прямої відповіді Барч’епський. Адже він зовсім 
не знав свого нового товариша. Однак ..ьЛ'їп •.
освітлені допізна кабінети редакції, дру мв-жури..........
якими поаціопав останній рік. А иаиііпе... окупована 
ськимн боярами Бессарабія, робота в молодіжному 
містичному підпіллі, політична тюрма п Бухаресті, 
було, але говорити про це зараз не парто.

(Продовження на 4-й стор.).

румун- 
кому- 

Всього



4 стор. „Молодий комунар“ 14 листопада 1968 ропу-

Люди виходять WnllJTl -ТЛУ

К. БЕРЕСТ

(Продовження).

одягнутися, поки— Підемо на базар, Валентине. Треба 
ходять наші гроші.

На базарі, н основному, міняли одяг на 
натовпі досить часто мелькали румунські 
вого кольору мундирах та італійці — в сіро-голубих. 1 ті, й 
інші почували себе в базарній юрбі, як риба у воді. В руках 
вони гримали сигарети, сурогати концентратів, старі тужурки 
чи чоботи. Багато товарів, явно місцевого походження, зразу 
виказували мародерів. Деяких з них Павло зупиняв, обдив
лявся товар, намагався домовитися про ціну і йшов далі. 
Валентин дивувався з того, як вільно розмовляв з ними Бар- 
чсвськнй їх рідними мовами. Солдати приймали Павла то за 
румуна, то за італійця, радо кнвалн головами, але за ціпу 
трималися міцно. »

Відтиснуті натовпом до ларків, Барчевський і Мурзін зупи
нилися на тротуарі. Поряд з ними опинився поліцай. На 
ньому, ніби на городньому опудалі, висів мішкуватий чорний 
френч, на одних вухах трималася такого ж кольору пілотка, 

худі ноги сірниками стирча
ли із старих німецьких чо
біт. Люди, ніби зачумлено- 
го, обходили поліцая.

В Цей час ува^у Павла 
привернули троє хлопців, які 
йшли вздовж ларків у їх 
бік. У центрі впевнено йшов 
високий, гарний хлопець у 
темно-синій льотній шинелі 
і пілотці. Справа від нього 
легко розсував натовп ши
рокими плечима кремезний 
юнак у залізничному кашке
ті з паровозиком. Зліва — 
стрункий, синьоокий хлопець, 
не зупиняючись, презирливо 
ковзав поглядом по різно- 
масних гендлярах, що по
спішно звільняли дорогу цій 
трійці. Відчувалося, що їх 
тут» знають і чомусь побою
ються.

— Ну? — зверху вниз по
дивився високий на поліцая, 
і той перелякано відскочив 

убік. — Правильно, дигинко, _ кинув насмішкувато висо
кий. — Паровоз жартувати не любить, може і ніжку пере
їхати.

— 1 навіть голову відрізати, — в тон йому, цілком серйоз
но, додав синьоокий.

— Що ти. Мишко, — обернувся високий. — У нього ж і так 
одні вуха залишилися.

Поліцай під знущальнйй регіт людей зник за рундуками.
— Гарні хлопці! — захоплено вигукнув Барчевський.— Хто 

такі, не знаєш?
— інгуші, — відповів Мурзін.
— Прокинься. При чому туг інгуші? Я тебе про цих хлоп

ців пнгаю.
— А я про кого? Середній — це Баня Гаджієнко. Справа — 

Валя Бондаренко. Зліва — Мишко Савощнк.
— Не розумію. Що у них спільного з інгушами?
— Так це їх прозвали так. Колись вони дивилися фільм 

про горців. Забув ного назву. Ну, і стали наслідувати інгу
шів: «Я інгуш — ти інгуш. Я браг — ти брат. Хто проти нас, 
тому «секір башка».

— Забавно, — посміхнувся Павло...
— Крім тих, хто стане їм на дорозі. Бачив, як поліцай утік?
— Цікаво, і він не донесе на них?
— Ха! Ти думаєш, йому життя остогидло? Недавно один 

зупинив Івана вночі у Миколаївці.
— Чим же це кінчилося?
— Гаджієнко відняв у нього гвинтівку, вийняв затвор...
— Ти їх добре знаєш?
— А хто їх не знає?
— Тоді порадь не робити цього. Зараз ця бравада нікому 

непотрібна. Вона тільки привертає до них небажану увагу.
Нарешті вони знайшли підходяще півпальто і теплий светр 

для Валентина. Собі Павло взяв темний костюм з вузеньки
ми брючками у якогось румуна, який уже втратив надію 
знайти покупця на свій товар.

Мурзін не міг втриматися від сміху, порівнюючи свій кльош 
з дудочками Павла.

продукти. В сірому 
солдати в тютюно- і

Мипулого понеділка над стадіоном «Зірка» 
востаннє в цьому сезоні прозвучав суддів
ський свисток. Кіровоградці, вигравши у рос
товчан з рахунком 2:1, закінчили восьміїмі- 
сячнпй марафон. На фініш наші земляки 
прийшли четвертими. Весь цей довгий час — 
від першого до останнього матчу — кірово
градські уболівальники пам'ятали слово, яке 
дала команда перед початком сезону: зайня
ти місце в першій и'ятірці. Що й казати,

хвилювань було чималої Особливо в перед
останніх турах другого кола, коли, здавало
ся, спортивне щастя зрадило нашим земля
кам, а прикрі поразки все далі віддаляли 
команду від бажаної мети.

І ось позаду всі хвилювання. Та чи так це? 
Ще довго не затихатимуть пристрасті навко
ло футбола, ще довго уболівальники знову і 
знову будуть повергатися до гострих цього
річних баталій. Післязавтра вони зустрінуть
ся з футболістами «Зірки» в клубі імені К.а- 
ліпіна, де разом обговорять підсумки се.

■ зону. А сьогодні «Молодий комунар» за- 
.просив до себе в гості начальника команди 
Гсннадія Васильовича Рудинського, капітана 
команди Анатолія Кравченка, секретаря ком
сомольської організації команди Георгія Бур- 
сакова і кращого бомбардира Миколу Коро- 
льова, на рахунку в якого п'ятнадцять заби- 

• тих м’ячів.
Отже, «Зірка» — очима самих футболістів.

ЗІРКА“
на-

наполсг- 
команді 
на чст-

г. рудинськии, 
чальник команди:

Відрадно,' що ми виправдали 
сподівання уболівальників: як і 
обіцяли перед початком сезону, 
зайняли місце в першій п'ятір
ці. Коли порівняти з минулим 
роком, то ще відчутнішим стане 
успіх цьогорічного сезону. В 
1967 році команда закінчила 
чемпіонат з 41 очком, мала 17 
перемог 7 нічиїх і 14 поразок 
(забито 50 і пропущено 40 м'я
чів). А тепер порівняйте з під
сумковою таблицею цього року. 
Порівняння явно на користь 
«Зірки» зразка 1968 року. Є всі 
підстави бути задоволеним та
кими результатами.

Серед тих, хто своєю 
липою працею допоміг 
зайняти почесне місце
вертій сходинці чемпіонату в 
своїй підгрупі, в першу чергу 
слід назвати Миколу Корольо- 
ва, Віктора Квйсова, Леоніда 
Колтуна, Анатолія Кравченка,

В другому колі зайняв місце 
лівого захисника Анатолій Хро- 
пов, все частіше уболівальники 
мали змогу бачити у півзахисті 
Юрія Касьонкіна, а в лінії на
паду — агресивного Івана Они- 
щенка. Всі троє вони прийшли 
в основний склад із дубля. їм 
ще треба багато працювати над 
собою, удосконалювати техніку 
гри, але я впевнений, що в на
ступному сезоні вони міцно за
кріпляться в основному складі.

Дублюючий склад команди ос
новний наш резерв. Від гри до гри

свою майстерністьпідвищують 
молоді гравці дубля Олександр 
Пальчсвськнй, Володимир Жа- 
доа, Олександр Смичснко. Слід 
сказати, що в цьому році фут
боліст дублюючого складу ви
ступили вдало. 1 хоч вони, як і 
торік, зайняли друге місце, все 
ж відрадно, що в обох матчах 
хлопці обіграли суперників з 
воронезького «Груда», які зай
няли перше місце. На рахунку 
футболістів дубля 54 очка, 65 
забитих і лише 28 пропущених 
м'ячів.

Чемпіонат закінчився. Зараз 
футболісти «Зірки» підуть у 
відпустки, наберуться сил, від
починуть і після нового року 
почнуть підготовку до наступ
ного сезону. Тепер перед коман
дою стоятиме більш відповідаль
не і складне завдання — вибо
роти 1—2 місце в своїй підгру
пі. Думаю, що нам воно під 
силу.

рити хлопців, згуртувати, 
як хлопці почали 
впевнено, робити 
воріт суперників,
Віктор Квасов зрівняв рахунок. 
Потім нам ще раз довелось ві
дбуватися. Другого м’яча скви
тав Віктор Ступак,

Бачу, 
грати більш 
проходи до 

а незабаром

А. КРАВЧЕНКО, капітан 
команди:

Колектив у нас дружний. Цс 
відчувається як в повсякденно
му житті, так і на полі під час 
гри. Пам’ятаю один випадок, 
коли, невдалий початок матчу 
вніс деякий розлад у дії футбо
лістів, хлопці 
Грали ми тоді 
«Ростсільмашем». 
повели в грі 1:0. 
рий раз переконався, 
чнть па полі капітан, 
у ході гри прикласти 
такту і вміння, щоб

Г. БУРСАКОВ, секретар 
комсомольської організації 
команди:

Анатолій правий: у грі особ
ливо важливий лікоть товари
ша. Мабуть, ніщо так не згур
товує нас, як матчі, де всі за 
одного, а один — за всіх. А 
взагалі ми живемо однією 
дружною сім'єю. Футболісти 
майже весь час у роз'їздах, ін
коли довго доводиться не бачи
ти рідних. Тож дружба 
нюе нам тепло рідного 
Часто, буваючи в інших 
ми відвідуємо визначні 
ходимо на екскурсії. В

і замі- 
дому.

містах, 
місця, 

.... ___ ____ _ Ярос
лавлі, наприклад, побували на 
шинному заводі, в Криму — у 
Воронцовському Палаці в Лі. 
вадії.

Життя у футболістів, як і в

кожної людини, багатогранне.
Багато з моїх товаришів нав
чаються у вечірніх вузах, в 
цьому році закінчили факультет 
фізвиховання В. Ква'сов, С. Га
лопи. Одержали дипломи 
Ю. Горожанкін, В. Зайцев, 
А. Кравченко. Кращим нашим 
товаришам ми дали рекомен
дації для вступу кандидатами в 
члени КПРС. Наші молодші 
друзі ІО. Касьонкін та 1. Они
щенко не тільки здібні футбо
лісти, але й добрі комсомольці«

М. коРОЛ ЬОВ, кращий 
бомбардир команди:

Звичайно, приємно бути кра
щим бомбардиром. Та хіба б я 
сам зумів забити таку кількість 
м'ячів, якби не підтримка Вік
тора Квасова, Андрія Товта та 
інших товаришів по команді. З 
усіх м'ячів, які я забив у цьо
му сезоні, мені найбільше за
пам'ятався забитий в Запоріж
жі з штрафного удару. Це, ма
буть, тому, що його не втрима
ла й стінка, яку виставили за- 
порізьці.

Розмову з нашими гос
тями вів В. ГАНОЦЬКИЙ.

МИХАЙЛО IMAC

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
ПІДГРУПАДРУГА

ОПнв

'4

(Далі буде). (TA PC).
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ХІД...

Тоді

Редактор В, ПОГРІБНИЙ.
АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

м. Кіровоград, вуп. Лунвчарського, 36. 

'елефони: секретаріату — 2-45-35, від 
ціпів — 2-45-36.

«Суднобудівник» 
«Металіст» 
«Дніпро» (Дн) 
«Зірка» (Крг) 
«Труд» 
«Таврія» 
«Сокіл» 
«Кубань» 
«Металург* (3) 
«Шинник»

розгубилися, 
в Ростові із 

Ростовчани 
я в кот- 
що зна- 

Довслось 
чимало 

підбадьо-

«Локомотив» (X) 
«Ростсільмаш» 
«Текстильник»
«Спартак» (Н) 
«Динамо» (Ст)

«Авангард» (ЖВ) 
«Металург» (Кб) 
«Дніпро» (Крч) 
«Металург» (Лп) 
«Зірка» (Рз) 
СКЧФ

15 11 14 41
12 15 ІЗ 3*1
11 15 14 37
12 10 18 34
9 15 16 33
8 16 16 32
9 12 10 3'1
7 14 19 28
3 15 22 21
4 13 23 21
5 11 21 21

ЗА ПУТІВКОЮ В СОЧІ
«Карнатн» (Львів). «Суднобудівник» (Миколаїв), «Урал

маш» (Свердловськ) та «Іртиш» (Омськ) — ці команди-пере- 
можнігці в підгрупах чемпіонату країни з футбола серед 
команд другої групи класу «А» незабаром зберуться в Сочі, 
де розіграють єдину путівку у вищу лігу. 17 листопада в пер
шому турі зустрічаються «Карпати» і «Суднобудівник», 
«Уралмаш» та «Іртиш». Другий тур відбудеться 20 листопа
да і третій — 23 листопада.

ГЧЕРЕД ПОШТИ шхуни «Фарватер ко- 
лекціонера» привертають увагу 

листи юних філателістів, в яких вони 
висловлюють занепокоєність тим, що в 
умовах нашої області важко зібрати 
повну колекцію, присвячену певній темі. 

«Я захоплююся збиранням марок на 
олімпійську тематику, — пише учень 
восьмого «б» класу Кіровоградської 
школи № 25 Володимир Ковник. — Хо-

ча нинішній рік і олімпійський, але по
стійно відчуваю нестачу філателістич
ного матеріалу. Навіть марки нашої 
країни надходять з великим запізнен
ням. Я вже не говорю про поштові мі
ніатюри країн соціалістичної співдруж
ності. Мої знайомі в інших містах мо
жуть придбати їх у філателістичних ма
газинах. У нас же в

агентства «Союздрук» вибір дуже бід
ний. Частина марок до нас взагалі не 
доходить. Ще гірші справи з каталога
ми, тематичними виданнями».

Рада шхуни познайомила з листом 
Володі Ковннка, досвідченого колек
ціонера, заступника голови правління 
міського відділення Всесоюзного това
риства філателістів В. 1. Хрнчова. Ось 
що він відповів на лист В. Ковннка.ЗНАИДИ

свій

Бувалим колекціоне
рам зрозумілі труднощі, 
на які ти наштовхнувся. 
Зібрати колекцію марок, 
та ще присвячену Олім
пійським іграм, завдан
ня дуже складне, але, я б 
сказав, благородне. Істо
рія сучасних Олімпій
ських ігор нараховує по
над сімдесят років.

ровесницею є й олімпій
ська філателія. Природ
но, що за цей період чи
мало поштових мініатюр 
стали рідкісними. Та й 
марки останніх років не 
так легко знайти. Адже 
лише в країнах соціаліс
тичного табору — Бол
гарії, Угорщині, НДР, 
Польщі, Румунії і Чехо- 
словаччині тільки в 1964 
році було випущено 45 
марок і 4 блоки, присвя
чені IX зимовим іграм і 
78 марок та 6 блоків, 
присвячених Олімпій
ським іграм в Токіо.

Можливо, все це тобі 
відомо, і саме тому ви-

никає песимізм. Так, 
дійсно, всі поштові мініа
тюри на твою тему не 
зібрати. Але це не зна
чить, що задум прирече
ний на провал. Навпаки, 
у розробці теми є мож
ливість знайти свій «по
ворот», який надасть ко
лекції оригінального роз
в’язання. Над цим варто 
подумати.

Я раджу всім початків
цям не йти шляхом ме
ханічного нагромаджен
ня марок, хоча більшість 
з них мають певну ху
дожню цінність. Цього 
замало. Якщо, скажімо, 

олімпійську

Тематику, то глибоко ви
вчіть історію цих ігор, 
цього спортивного руху. 
Вона допоможе проник
нути в суть зображення 
на мініатюрі, мати з цьо
го приводу свою думку. 
А це вже є досліджен
ням.

Що ж до твоїх, Воло
дю, претензій відносно 
постачання міста й об
ласті філателістичними 
матеріалами, то тут ти 
цілком правий. Міське 
агентство «Союздруку» 
ще мало виявляє турбо
ти про розвиток такої 
корисної справи, як філа
телія.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

П’ЯТНИЦЯ, 15 листопада. Пер
ша програма. 17.00 «Чере. 
мош». Тележурнал. (Чернівці). 
17.40 _ Телевісті. 18.00 — «Дай 
лапу, друг». Фільм для дітей. 
(Кіровоград). 19.00 — Програма 
кольорового телебачення. «Клуб 
кіномандрівиикіп». (М). 20.00 — 
«Ім’я Леніна зобов’язує». Пе
редача, присвячена 100-річчю 
від дня народження В. І. Лені
на. (Кіровоград). 20.15 — Еста
фета новин. (М). 21.15 — Музич
на розважальна програма. (Хар
ків). 22.00 — «Старт-68». Телеві
зійний журнал. 22.30 — І. Ста- 
нюкевич. «Ранок». Прем’єра те
леспектаклю. (Миколаїв).

Друга програма. 11.10 — «Жи
вуть легенди». Телефільм. 11.35 
— «Шкільний екран». Україн
ська література для учнів 9 кла
су. ' «Розвиток української дра-

БК 01221. Індекс 01197. Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

матургії і театру другої полови- 
I!-11 .. ст°ліття. 1. Карпеико-
Каріпі». 18.00 — «Подвиг». Те- 
леальмаиах. (Челябінськ). 20.00 
— «Наука, бік XX». «Компас 
наукового пошуку». (Дніпропет. 
розськ).

ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ЧЕТВЕР, 14 листопада. 18.30— 

Телевізійні вісті. (К). 18.50 — 
’Стандартизація і прогрес». 
(Ленінград). 19.15 — Міжнарод
ний огляд. (К). 19.50 — «В по
шуках пісні». Про композитора- 
фольклориста О. Стебленка. 
(Харків). 20.30—Програма «Час». 
(М). 21.15 — Художній фільм.

П’ЯТНИЦЯ, 15 листопади. 
17.00 — Телевізійний журнал 
«Черемош». (Чернівці). 17.40 — 
Телевізійні вісті. (К).. 18.00 — 
Для школярів. «Сонячне коло». 
(К). 18.30 — Телевізійний аль
манах «Подвиг». (Челябінськ). 
19.00 — «Клуб кіномандрівии- 
ків». (М). 20.00 — «Наука, вік 
XX». «Компас наукового пошу
ку». (Дніпропетровськ). 20.15 — 
Естафета новин. (М). 21.15 — 
Музична розважальна програма. 
(Харків). 22.00 — «Старт-68». 
(К). 22.30 — «Ранок». Телевізій
ний спектакль.
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