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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ШЕФИ-ТАНКІСТИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПРО ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
УКРАЇНИ

22 листопада в Києві розпочав роботу 
Пленум Центрального Комітету Комуністич
ної партії України.

На Пленум запрошені керівники республі
канських міністерств і відомств, секретарі 
ряду райкомів партії, директори підприємств 
сільськогосподарського машинобудування і 
науково-дослідних закладів, провідні кон
структори сільськогосподарської техніки, 
керівники окремих колгоспів і радгоспів.

Учасники Пленуму вшанували вставан
ням пам’ять померлого члена ЦК КП Ук
раїни Д. П. Пісняч’евського.

Пленум заслухав доповідь члена Політ- 
бюро ЦК КПРС, першого секретаря ЦК КП 
України тов. П. Ю. Шелеста «Про підсумки 
жовтневого (1968 року) Пленуму ЦК КПРС 
та завдання партійних організацій респуб
ліки».

У дебатах на доповідь виступили това
риші О. Ф. Ватченко — перший секретар 
Дніпропетровського обкому КП України, 
П. П. Козир — перший секретар Вінницько
го обкому КП України, В. І. Дегтярьов — 
перший секретар Донецького обкому КП 
України, Т. Г. Лісовий — перший секретар 
Кагарлицького райкому КП України Київ
ської області, О. М. Мужицький — перший 
секретар Полтавського обкому КП України, 
Б. П. Кашуба — головний конструктор Хар
ківського тракторного заводу, М. М. Бори
сенко — перший секретар Чернігівського 
обкому КП України, І. Г. Піддубний — 
голова колгоспу «Україна» Кіровського ра
йону Кримської області, Ф. Я. Мокроус — 
голова виконкому Запорізької обласної Ра
ди депутатів трудящих, О. В. Гіталов — 
бригадир тракторної бригади колгоспу іме
ні XX з’їзду КПРС Новоукраїнського райо
ну Кіровоградської області, К. П. Терехов 
— перший секретар Житомирського обкому 
КП України, П. О. Дорошенко — міністр 
сільського господарства УРСР, Т. Т. По- 
пльовкін — перший секретар Миколаївсько
го обкому КП України, І. І. Лукінов — 
директор Українського науково-дослідного 
інституту економіки і організації сільського 
господарства, О. М. Андреев — перший сек
ретар Черкаського обкому КП України, 
М. А. Гаркуша — міністр меліорації і вод
ного господарства УРСР.

Сьогодні Пленум ЦК КП України про
довжує роботу.
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СУБОТА

Юра Сторожуй у шко
лі був зразковим учнем. 
Тому піонери й молодші 
школярі намагалися в 
усьому наслідувати його. 
Тож коли Юра закінчив 
школу і вступив до вій
ськового танкового учи
лища, піонери створили 
загін юних танкістів. З 
тих пір між гуртківцями 
і Ю. Сторожуком веде
ться жваве листування. 
А ось днями на адресу 
30-ї школи надійшов теп
лий лист від комсорга 
взводу танкового учили
ща Володі Семенюка. 
Він поділився своїми 
враженнями від поїздки 
до Кіровограда, про ус
піхи майбутніх танкістів 
у бойовій і спортивній 
підготовці.

В. ХАРЛАМОВА, 
старша піонервожата 
школи № ЗО м. Кіро
вограда.

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ
ПО ПІДГОТОВЦІ МІЖНАРОДНОЇ НАРАДИ 
КОМУНІСТИЧНИХ І РОБІТНИЧИХ ПАРТІЙ

З 18 по 21 листопада 1968 ро
ку в Будапешті відбулося засі
дання комісії по-підготовці між
народної наради комуністичних 
і робітничих партій.

У засіданні взяли участь пред
ставники 67 комуністичних і ро
бітничих партій:

Підготовча комісія у відпо
відності з домовленістю, досяг
нутою на її попередньому, засі
данні у вересні — жовтні 1968 р., 
розглянула питання про скли
кання міжнародної наради ко
муністичних 1 робітничих партій 
та порядок її дальшої підготов
ки. В результаті широкого 1 
всебічного обговорення учасники 
Підготовчої КОМІСІЇ ДІЙШЛИ до 
висновку про те, щоб скликати 
міжнародну нараду комуністич
них і робітничих партій у 
Москві в травні 1969 року з по
рядком денним, визначеним на 
консультативній зустрічі: «Зав
дання боротьби проти Імперіа-

лізму на сучасному етапі і єд
ність дій комуністичних та ро
бітничих партій, усіх антиімпе
ріалістичних сил».

Учасники підготовчої комісії 
умовились також про те, щоб 17 
березня 1969 року скликати п 
Москві чергову сесію комісії, 
яка розгляне проекти докумен
тів майбутньої наради, ухвалить 
рішення в організаційних питан
нях її проведення і визначить її 
точну дату.

Робота підготовчої комісії про
ходила в атмосфері вільного об
міну думками і в дусі товарись
кого співробітництва.

Вона продемонструвала ріши
мість комуністичних і робітни
чих партій зміцнювати узи друж
би і солідарності, які їх зв’я
зують на основі марксизму-ле- 
нінізму І пролетарського інтер
націоналізму.

Тут буде
Саяно-Шушенська
ГЕС
На Єнісеї, в районі бу- 

д і в н н ц тва Саяно-Шушен- 
ської ГЕС, почато споруд
ження перемички. Місцем 
для будівництва станції ви
браний Карловськнй створ, 
де з обох боків до річки 
підходять відроги хребтів 
майже кілометрової висоти. 
На лівому березі ріки, там, 
де стоїть село Черемушки, 
передбачено побудувати міс
то з 6—7-поверховнмн бу
динками. Після закінчення 
будівництва ГЕС у ньому 
житимуть експлуатаційники.

Будівельникам, які при
йшли в Саяни на Верхній 
Єнісей, доведеться вирішу
вати складні інженерні зав. 
дання, що перевершують все 
те, з чим стикалися до цих 
пір радянські гідробудівни
ки. Унікальна висота греблі 
— 236 метрів, біля підніжжя 
її ширина досягне 360 метріь.

Гідробудівниками виора
ний економічний гравітацій
но-арочний варіант споруд
ження греблі. Нижня части
на її буде з суцільного 
бетону. Вище розміститься 
арочна частина, затиснути з 
двох боків відрогами гір. У 
тіло греблі намічено вкласти 
9,5 мільйона кубометрів бе
тону, майже в два рази біль
ше, ніж на Красноярській 
ГЕС.

12 агрегатів потужністю по 
530 тисяч кіловат кожний, 
будуть виробляти близько 
23 мільярдів кіловат-годин 
електроенергії на рік.

Саяно-Шушенська ГЕС ста
не енергетичним центром 
великого промислово-аграр
ного району.

Саянське море, яке буде 
тут створено, дозволить ввес
ти в сільськогосподарський 
оборот в Хакаських і Тувин
ських степах декілька міль
йонів гектарів земель.

На знімку: на Єнісеї в 
районі будівництва Саяно- 
Шу шевської ГЕС.

Фото
В. ШАПОШН ИКОВА, 

(АПН).

майже кожної молодої люди- 
проходить через комсомол. І 

перший рядок в заяві чотирнадцятиліт
ніх «Прошу прийняти мене в члени 
ВЛКСМ...», звернений до майбутніх то
варишів по Спілці, вже зобов’язуючий. 
Написавши його, юнак або дівчина да
ють слово чесно виконувати статутні ви
моги, брати активну участь у житті своєї 
комсомольської організації. Вступивши 
до комсомолу, вони зв’язують з ним 
багато своїх надій, чекають корисних 
справ, цікавих доручень. Але часто ви
ходить так, що ні секретар, ні комітет 
так і не помічають в комсомольцеві цих 
бажань і стремління. Добре, якщо він 
прийде в комітет сам, попросить дору
чення. А коли ні?

Згодом, через чотирнадцять років, коли ком-

кожний комсомолець — активіст. Зви
чайно, і заняття спортом, і участь в гурт
ках художньої самодіяльності — це ви
явлення активності, до деякої міри 
участь в громадському житті. Але Ж « 
різні види активності. Одна справа — 
участь в громадському житті, інша — 
участь в громадській діяльності. Взагалі, 
зараз важко знайти комсомольця, який 
би так чи інакше не був причетним до 
участі □ тих багатьох культурно-освітніх 
і спортивних заходах, які проводяться в 
кожному селі. А ось активістів, які бе
руть участь в громадській діяльності, не 
так вже й густо. Це вище форма актив
ності, коли комсомолець стає організа
тором.
Д КТИВІСТАМИ не народжуються. Акти- 
** вістів виховують. Знаю я одного юна-

На заваді
роль Фігаро, |Я1
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А60 ЩО ТАКЕ КОЕФІЦІЄНТ КОРиСгіОІ Дії
Розповідає М. НЕМИРОВАНИЙ, 

завідуючий відділом комсомольських організацій 
Кіровоградського райкому ЛКСМУ.
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Д АКТИВІСТА^

ГАРС.

сомолець вибуватиме з лав Спілки за віком, 
йому нічого буде згадати про свою участь в 
житті організації. Його не «покликали» ні 
разу, а сам не ступив жодного самостійного 
кроку, не вия-зив свого «я».

Ми в райкомі комсомолу не раз зу
стрічали такі випадки, коли знімали з 
комсомольського обліку за віком. При
кро, обидно стає тоді за себе, за комі
тети комсомолу, що не зуміли за чотир
надцять років дати в руки цій молодій 
людині справжню справу, не допомогли 

>. розкритися здібностям, не залучили до 
активної участі в житті комсомольської 
організації. В такі моменти особливо 
гостро відчуваєш, чим обертається так 
зване формальне числення в комсомо
лі, коли, крім сплати членських внесків, 
ніщо більше не зв'язувало юнака чи 
дівчину із Спілкою.
О ТЕХНІЦІ існує термін «коефіцієнт 

корисної дії». Термін точний, суворий.
Від того, наскільки він високий, зале
жить, чи виправдовує себе та чи інша 
машина, наскільки вона економічна в 
роботі. Мені здається, що ККД треба 
вимірювати і в житті людей. Повна від
дача суспільству своїх знань, уміння, 
активна участь у громадському житті — 
таким повинен бути коефіцієнт корисної 
дії сучасної молодої людини. •

Часто ми зараховуємо в активісти всіх 
підряд, хто тільки не сидить, замкнув
шись и чотирьох стінах. Бере комсомо
лець участь в художній самодіяльнос
ті — активіст. Відвідує вечори відпочин
ку — активіст. Займається в спортивних 
секціях — активіст. Цифра одержується 
досить солідна. Виходить, що майже

ка, Леоніда Комашкова. В чотирнадцять 
років хлопець став комсомольцем. І хто 
знає, як би склалася далі його біографія, 
якби одного разу не дали йому комсо
мольське доручення. Хлопець старанно 
виконав його. Потім його призвали в 
армію. Там Леонід пройшов справжню 
школу мужності, загартувався його ха
рактер.

Після демобілізації юнак повернувся в рід
ний колгосп. Керував стрілецькою секцією, 
проводив спортивні змагання. Колгоспні ком
сомольці в особі Леоніда знайшли доброго 
організатора. Незабаром вони довірили йому 
керувати роботою комсомольської організації 
артілі імені Калініна. Так Леонід Комашков 
із рядового комсомольця виріс в комсомоль
ського ватажка, в організатора молоді.

Відому істину, що один у полі не воїн, 
добре зрозуміла і секретар комсомоль
ської організації артілі імені Урицького 
Марія Яціва. Коли її обрали секретарем, 
в райкомі комсомолу відбулася з дівчи
ною розмова. Вона, правда, і сама зна
ла, що в організації справи йдуть пога
но, але зараз розмова йшла про те, як 
налагодити роботу, з чого почати.

Вирішили — з активу. 1 ось зараз організа
ція колгоспу може похвалитися десятками 
добрих спраз. Всі вони _ плід колективної 
думки, колективної роботи. За самодіяльність 
Марія спокійна. Там, де взялась за справу 
член комітету комсомолу Валентина Стусь, все 
буде в порядку. Он і агіткультбрнгаду дівчн. 
на організувала. Десятки виступів організува
ли самодіяльні артисти на польових станах і в 
навколишніх селах. Валентина сама керує 
хоровим гуртком. Обліковець Людмила Тов- 
стоног керує танцювальним гуртком. “ 
тракториста Володимира Понуренка 
на районну Дошку пошани. Як член 
комсомолу він керує спортивною 
роботою в колгоспі.

(Закінчення на 2-й стор.).

Портрет 
занесено 
комітету
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2 стор „Молодий комунар0
23 листопада і 068 року

З творів переможців конкурсу 
„Промінь-68“

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК.

Фото в. КОВПАКА.

На заваді—
роль 
Фігаро—

(Закінчення. Початок на 1-й стор.). .

ЧАСТО доводиться чути «найактивні
ший секретар». І завжди до всіх цих 

«най» хочеться віднестися з пересторо
гою, бо скільки разів ми буваємо свід
ками, коли «найактивнішими» по суті 
справи стають від невміння організувати 
актив, знайті добрих помічників. Я нічо
го поганого не хочу сказати про секре
таря комсомольської організації кол
госпу імені Фрунзе Миколу Кондратен- 
ка, в цілому — гарного хлопця, доб
росовісного і старанного в будь-якій 
справі. Але він за все береться сам: 
щось організовує з клубі і бібліотеці, 
збирає внески, готує спортивні змаган
ня... Виникає враження повної ділови
тості, а насправді юнак піднімає актив 
і в результаті толком нічого не встигає 
зробити. Кому, скажіть, користь від то
го, що він впрягся сам? Комсомольцям? 
Ні. Собі? Теж. Комсомольці, які прийшли 
на проведення якогось заходу лише для 
того, щоб «відчепився» секретар, не ви
несуть з нього нічого. А якби вони самі 
стали організаторами і учасниками цієї 
справи, якби самі поклопоталися та зу
стріли перешкоди, та пересилили їх, то
ді від такого заходу була б користь. Та й 
сам секретар, який ніби Фігаро — то 
тут, то там, не встигає за біганиною ні 
книг прочитати, ні в кіно сходити. Та й 
поли йому, бідному, дбати про свій інте
лектуальний рівень, коли, як кажуть, ні
коли і вгору глянути.

А чого б Миколі не зіпертися на ак
тив, не доручити комітетникам виконан
ня тих справ, які вирішує організація? 
А покластися є на кого. З тридцяти 
шести комсомольців — 20 мають серед
ню і середньо-спеціальну освіту. Як вид
но, в організації люди грамотні, осві
чені. Будь-яке доручення їм було б 
під силу.
Л ТЖЕ, як бачимо, в одних коефіцієнт 

корисної дії робить «холості» обер
ти, а в інших — він лише в потенціалі. 
Збільшити ККД в усіх комсомольцях — 
таке завдання стоїть перед кожною ком
сомольською організацією. Для неї і 
для кожного комсомольця це окупиться 
сторицею — цікавими і корисними спра
вами, підвищенням загальної культури, 
розвитком інтелекту, - жадобою нових 
знань, навичками в роботі.

Напередодні звітно-виборних зборів 
працівник редакції побував у комсо
мольській організації колгоспу імені 
17-ї партконференції Маловисківсько- 
го району. Ось що він там побачив.

ВСЕ, по суті справи, почалося із зви
чайного зауваження. Проходячи ву

лицею села Мануйлішш, ми не стріли 
жодного лозунга, щита. Коли зауважи
ли парторгу, Олександр Костянтинович 
обурився:

— Глибше треба дивитися.
Ну що ж, подивимося глибше.
... Секретаря комсомольської організа

ції не застали. Вирішили переглянути 
деяку документацію. Перше, що потра
пило під руки, — список комсомольців. 
Як свідчили записи, їх 39. Тракторист 
Микола Сипливий, фуражир Галина До- 
ляшшька...

— Добре працює дівчина, — коментує 
парторг, — телятка в неї на славу. Се
редньодобовий приріст більше 600 гра
мів, при нормі 570.

Василь Кудряченко. Біля прізвища 
стояв знак .запитання. Що б це значи
ло? Олександр Костянтинович напружує 
пам’ять.

— А ось такого я й не знаю... Ніколи 
не бачив. Ану, зачекайте хвилинку.

Він швидко набирає номер і до ко
гось говорить:

— Третя бригада? Це — Бирзул. Ти 
не скажеш, хто це у нас такий Кудря
ченко? Не знаєш? Бачив? — світлішає 
обличчя секретаря. — Де-де? На авто-

ВІДПОВІДАЙ.
ТОВАРИШУ КОМІТЕТТРАДИЦІЯ, АЛЕ НЕ ТА...

В художню Ленініану республіки
♦ В Донецькій об

ласті працює великий 
загін жив о п и с ц і в, 
скульпторів, графіків. 
До 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна 
вони готують немало 
цікавих робіт. Заслуже
ний діяч мистецтв УРСР 
В. Полоник, наприклад, 
створює монумент Іл
лічу, який буде вста
новлено в Макіївці. Ра-

зом з скул ь п т о р о м 
Л. Бринем він працює 
і над пам’ятником вої- 
нам-визволителям Дон
басу. Художник М. Кор- 
нєв закінчує триптих 
«Революція зверши
лась!»

♦ «Ленін у Карпа
тах» — нова гравюра 
на дереві, яку виконав 
І. С. Бурима, вчитель

------------------------ ---

сег.а Борині Турківсько- 
го району на Львівщи
ні. Образ великого 
вождя — головна те
ма тзорчості народно
го умільця. Його робо
ти розповідають про 
велику увагу Ілліча до 
дітей, про величезну і 
плодотворну діяльність 
Леніна в післяреволю
ційні роки, про всена
родну любов до вождя.

Сотні народних уміль
ців Львівщини — різь
бярів по дереву, виши
вальниць, самодіяль
них худо ж н и к і в до 
100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна готу
ють свої подарунки.

& Виставка робіт хар
ківських художників, 
яка відкрилася в Об
ласному будинку ху
дожньої самодіяльно

сті, присвячена темі 
«В. І. Ленін у графіці».

По-різному відтворю
ють образ вождя рево
люції автори творів, 
що експонуються на 
виставці. Одні показу
ють Володимира Ілліча 
Леніна в його ділах, 
звертаючись до вели
ких історичних подій, 
інші розповідають про 
окремі епізоди з його 
біографії, пра гнуть 
розкрити духовний світ 
В. І. Леніна, підкреслю
ють його простоту і 
людяність.

(РАТАУ).

ШКОЛА
ЛЕНІНА1

ПОСІБНИК 
ДО 
ПОШУКУ

/ У кожного пропагандиста своя 
творча лабораторія і свій власний 
почерк у проведенні занять. Якщо 
пропагандист и 1. Бойко з Нопомир- 
города і А. Кохан з Олександрії 
полюбляють у бесіди чи лекції на 
заняттях органічно вплітати цікаві 
розповіді з історії рідного міста 
(пони ж краєзнавці!), то вчитель 
А. Дуля з Новоукраїнського району 
більш схильний до філософських 
узагальнень.

Та спільне у всіх — це прагнення 
провести заняття найцікавіше, щоб 
воно якнайбільше наснажило мо
лодь. Саме цим прагнеіпіям і по
яснюється той великий інтерес, 
який виявляють пропагандисти до 
досвіду своїх колег. І саме тому

брошура «Школа Леніна» *) про 
досвід проведення ленінських уро
ків у Горьковській обласній комсо
мольській організації, безсумнівно, 
станс настільною книгою кожного 
пропагандиста.

У брошурі подано методичні по
ради. як, на яку тему, в якій по
слідовності проводити ленінські уро
ки. Зокрема, в перший рік навчан
ня передбачається чотири уроки — 
«В. 1. Ленін і комсомол» (теми:, 
«В. І. Ленін про комсомол — ос-- 
повний резерв партії». «Вчитися 
комунізму», «Молодь і знання»), 
«Твоя громадська акти в н і с т ь», 
«Держава і ми», «Лін прийдемо де 
перемоги комуністичної праці».

На другому році навчання реко
мендується п’ять уроків — «Запові
там Леніна вірні», «Бути комуніс
том в думках і справах», «Ми — 
патріоти і інтернаціоналісти», «Лю
бов, шлюб і сім’я в соціалістичному 
суспільстві» та «Твій вілрний час».

У пригоді стануть пропагандис
там вміщені матеріали до ленін
ських уроків. Тут дані не лише ме
тодичні поради, а й вміщені теоре
тичні статті з деяких проблем 
комуністичного виховання.

Думається, що пропагандисти 
візьмуть на озброєння і досвід горь
ковчан по проведенню соціологіч
них досліджень. У багатьох випад
ках саме вони передують ленін
ським урокам. Зокрема, перед уро
ком «Твоя громадська активність» 
було цроведене анкетування 176 чо
ловік. Аналіз анкет дав чимало

•) «Школа Ленина», Волго-Вят
ское книжное издательство. Горь
кий, 1968, второе нздвпне.

фактів для роздумів. Зокрема, ціка
во прослідкувати розподілення гро
мадської активності в залежності 
від віку. Якщо у віці до 20 років 
займається громадською роботою 
27,8. а не займається 41.7 процента, 
то у віці 21—25 років громадською 
роботою займається 40 процентів 
опитаних, а кількість пасивних 
зменшується до 32,7 процента. Ан
кетування допомогло вияснити і 
причину цього контрасту.

Цікаве соціологічне дослідження 
і про те, які мотиви спонукають но
ваторів і винахідників до творчості, 
проведене під час підготовки до 
уроку «Ми прийдемо до перемоги 
комуністичної праці». Соціологічні 
дослідження передували Гі урокові 
«Заповітам Леніна вірні» та ряду 
Інших.

Думається, що в нас знайдуться 
ентузіасти, які цінний досвід візь
муть на озброєння. Від цього рі
вень ленінських уроків значно під
вищиться, вони ще активніше «фор
муватимуть у молоді широкі полі
тичні інтереси, бажання господарю
вати краще, активніше брати участь 
у виробництві і громадському жит
ті».

Дуже важливо, щоб на уроці слу
хачі не просто цитували заучені 
фрази, а осмислювали сьогодення 
через призму ленінських думок, ве
ли відверту і принципову розмову. 
На жаль, іьколіі трапляється, що 
пропагандист чи комсомольський 
вожак, який веде урок, якраз і на
магається уникнути відвертості. 
Саме таку ситуацію довелося спо
стерігати у Кіровограді під час 
науково-теоретичної конференції по 
промові В. 1. Леніна на третьому

Всеросійському з’їзді РКСМ «Зав
данні спілок молоді». Виступи бу
ли грунтовними, відчувалося, що 
студенти,—а їх на конференції була 
переважна більшість, — старанно 
готувалися до цієї розмови, і ось 
несподівано слова попросив юнак, 
якого завчасно до списку виступаю
чих не заносили. Він говорив без 
папірця, можливо, дещо й плутрно, 
але щиро Всі слухали із зацікав
ленням Та лиш юнак кинут «Чо
му ж все-таки у нас є ще комсо
мольці. які не приходять на збори, 
не платять регулярно внески?», як 
головуючий відразу перебив: «Розу
мієте. товаришу, не ж виняток».

— Розумію, але ж чому так трап
ляється? _ все ще не здавався ви
ступаючий.

Тоді дзвінок нагадав йому про 
регламент. Юнак мовчки зійшов з 
трибуни, так і не одержавши від
повіді на те «чому?»

А могло ж бути інакше. Міг же 
той виступ стати поштовхом до 
серйозної розмови про те, як комсо
мольська організація виховує своїх 
членів, як бореться за чистоту своїх 
рядів.

Саме про цс і наголошується в 
цінному посібнику для пропаган
дистів.

Книжка «Школа Леніна» увібра
ла в себе досвід сотень людей. 1 
все ж вона сприймається (що дуже 
добре) не як готовий рецепт прове
дення ленінських уроків, а як по-, 
сібник до пошуку. Коли з нею зна
йомишся, не тільки збагачуєшся 
досвідом. Вона наводить на розду
ми, як краще організувати політич
не навчання молоді.

В. ЦВЯХ.

бусі катається? Значить. — тепер уже 
впевненіше продовжує Олександр Кос
тянтинович, — хлопець у нас не пра
цює.

А далі було за списком: Василь Ки- 
коть.

— Вже давно поїхав до Києва...
Іван Селенченко.
... Був такий...
Зоя Шавкув.
— Десь на консервному працює... 
Назбиралось таких аж 11. Одинадцять неві

домих.
Та й інші не дуже ііриємні новини повідо

мили. Групкомсорг ферми тепер уже не груп- 
комсорг, бо обіікову картку загубила. Зав
клубом Олександр Цимбалюк тепер теж не 
завідуючий клубом, бо платити стали менше...

А ось що сказала Поля Ценцура.
— Ну, що... Нам піхто нічого, і ми 

нікому. У секретаря своя робота основ
на, — намагається Поля захищати Во
лодимира Хорова, потім розпалюється:
— А взагалі роботи ніякої. Комсомоль
ських доручень нема. Та й кому їх да
вати?

Віктор Козлов:
— Я люблю спорт, особливо захоп

лююся волейболом. 1 таких у селі чи
мало. Та нікому турбуватися. Збіжимося 
після роботи, аби м’яч пофутболити

— А спортивний інвентар є0
— Гойдалки в дитсадку. — пробує 

жартувати парторг.
— А у Володимира немає часу. —

— продовжує Віктор. — Ще коли обира
ли секретарем, то мало вірили в його 
можливості...

А тоді ж. коли обирали Володимира 
ватажком, і Поля, і Віктор голосували за 
нього. Очевидно, вам було однаково, 
яким буде новий організатор. Бо ж за
раз зізнаєтеся, що мало вірили в його 
можливості, шо роботи в комсомолі ні
якої.

Чп не пиною всьому цьому погана тради
ція. що давно вкорінилася в організації? І 
чи не наслідок це іншої традиції: тільки 
тоді, коли починаються звіти і вибори, наста
ють години «пік», всі ламають голова ,іа-і 
тим. когз рекомендувати? Так сталося і з Во
лодимиром Хорозом. Чспез тс й зустрічаємося 
з такі'ип неприємними Фактами

— Завтра мають бути звітно-виборні 
збори. — каже на прощання парторг.

Цікаво. Про що .ж звітуватиме на них 
секретар? Чи. може, передасть новооб
раному відомості та перелічить «зліс
них» неплатник^?. внесків. А комітет? 
Що ж зроблено ним за рік — пік на
пружений, ЮВ: ЛЄ НИ И І! ?

Ось якраз на них іборах треба 
серйозно замислитися над тим. як далі 
працювати, чим житиме комсомольська 
організація. 1 щоб у комітет приходили 
не лише для того, аби внески заплатити 
або записатись у футбольну команду. 
Щоб заходили хлопці й дівчата за пора
дою, допомогою. А коли не в змозі комі
тет, тут потрібна н ваша допомога, 
Олександре Костянтиновичу. Бо хто ж, 
як не ви, повинен бути першим товари
шем, порадником. Комсомольська орга
нізація колгоспу у всьому повинна від
чувати вашу підтримку, увагу з боку 
партійної організації. І те. чого не вирі
шать молоді, повинно турбувати вас — 
старших.

Л. ПОПРАВКО, 
спецкор «Молодого комунара*-
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ЧУЖЕ Першого року її відзначили в наказі, 
на другий рік — преміювали. І батьки 
раділи, і дівчина була задоволена, що 
знайшла собі місце в житті по силі і по 
здібностях. Та раптом на третій рік, ко
ли підводили підсумки і визначали кра
щих, керівники кар'єру задумались:

— Що ж Галі? Подяку їй уже оголо
шували,

Хтось
— За 

дацію в
Дехто з читачів, - можливо, й зауважить, дочи-

МІСЦЕ
тавши цк> статтю: «Розмову так варто вести вес
ною, коли випускники вирішують долю свого ате
стату...» Справа в тому, що саме й маємо іноді бі
ду від запізнілої поради, запізнілої розмови і до
помоги.

У статті О. Моторного йдеться про покликання, 
про вибір професії, місце в житті молодої люди
ни. І, чи тільки весною варто говорити про це з ви
пускниками середньої школи! Певно, то вже піз
ня пора.

Саме сьогодні, коли ще нема «гарячки», спо
кійно, тверезо і батькам, і старшокласникові тре
ба вирішувати — якою стежиною в життя йти, вір. 
ніше, біля якого керма стати. Є літак, є широке 
поле, є кермо автомобіля і вчительський стіл. І 
треба обрати щось одне — і обрати зараз.

Що вас до себе манить, що ви вмієте, за що вас 
хвалять — зважте все. Правильне рішення — пер
ший і важливий крок до звершення вашої мети.

© ОЗПОВІДЬ можна починати, мов каз- 
* ну: «Не за синіми морями, не за ви
сокими горами, а в одному нашому міс. 
ті, в одному інституті вчилась дівчина...»

Звали її Галиною, і в свій час була во
на дуже старанною школяркою, правда, 
зір із неба не діставала, хоч п’ятірки 
додому приносила часто, трималась, як 
кажуть, в числі перших, акуратно вчила 
уроки і виконувала завдання, але особ
ливої пристрасті до наук не виявляла. 
Не було в неї і якихось мистецьких здіб
ностей. Тож, коли закінчила школу, то 
не помишляла ні про балетну студію, ні 
про художній інститут. Поступила на ро_ 
боту в сусідній кар’єр. Зразу її постави
ли підсобницею біля каменедробарки, 
а через рік призначили табельницею. 
Робота дівчині дуже подобалась. Завжди 
між людьми, а над кар’єром сонце, сві
жий вітерець... Тільки пісень співати. І 
Галя співала, звеселяючи всіх у кар’єрі. 
А до роботи вона була беручка і навела 
в своєму табельному господарстві та
кий порядок, що і робітники, і керівни
ки тільки любувалися:

— Ой, ти ж, ГалюІ..

премію давали... 
підказав: 
хорошу роботу дати рекомен- 
інститут.

Зразу Галя не надала 
цьому значення. До науки в 
неї пристрасті так-таки і не 
було. Але всі говорили: «Та 
чого ти? Дорога ж відкри
та...» Вона й подумала: «А 
чому б не попробувати?.. »

В управлінні відстука/іи 
рекомендацію: «До роботи 
ставиться добросовісно, з 
своїми безпосередніми обо
в’язками справляється від
мінно, бере активну участь 
в громадському житті, а то-- 
му дирекція, профком та 
комсомольська організація 
рекомендують в інститут...»

— Галю, в який? — запи
тали.

— Пишіть просто в інсти
тут, там побачу...

певний інститут Галю не при-Якийсь
ваблював, але вибір треба було робити. 
І вона розсудила просто: «В технічному 
замучить математика і креслення, в ме
дичному пахне йодоформом, а духу цьо
го і виду крові я не переношу, в 
театральний нема здібностей, тож піду 
в педагогічний...»

Адже є атестат, і довідка про трудо
вий стаж, і рекомендація, хоч вона і без
предметна... То не святі ж горшки ліп
лять!

Засіла вона за підручники, «підзубри
ла» ті предмети, які екзаменуються, і... 
відхопила належну кількість балів. Реко
мендація теж відіграла свою роль, і пе
ред Галею відкрилися двері інституту. 
ДОТЯГНУЛА Галина до четвертого кур

су. І тут сталося те, іііо рано чи пізно 
повинно було статися. Весь курс поїхав 
на педагогічну практику. Галина теж 
одержала призначення в далеке при
дніпровське село. Ні ночівля на голому 
дивані в кабінеті завідуючого райвно, 
ні їзда в переповненому забитому пи
люкою маршрутному таксі по степових 

дорогах, ні ті двадцять кілометрів, які 
довелося тьопати пішки.з чемоданом, ні 
глевкий хліб, якого довелося скоштувати 
у сільській закуреній чайній, — ніщо так 
не лякало студентку, як наступна зустріч 
із учнями. В школі вона довідалась, що 
дають їй старші класи. Надходив день, 
коли доведеться переступити заповітний 
поріг і залишитися з учнями віч-на-віч, 
і чим ближче був цей час, тим розпач
ливіше почувала себе Галина. Тільки те. 
пер вона зрозуміла, що «визубрити» 
конспект і перездати залік — це одна 
справа, а вчити дітей... Вона ясно відчу
ла, що не справиться.

Кинулась до директора.
— Не святі горшки ліплять, — пожар

тував він.
У райвно заклопотаний завідуючий і 

слухати її не став.
Вночі Галина строчила листа деканові: 

«Шановний... Що я буду робити? Я відчу
ваю, що зайшла у безвихідь...»

Розпачливий лист не викликав особли
вої тривоги. Мало, мовляв, що можна на
писати зі страху. Декан, правда, зразу ж 
подзвонив у райвно і попросив, щоб 
студентці не давали старших класів, а 
тільки шості — сьомі, де матеріал не та
кий складний. Та це нічого нд рятувало: 
в перший же-день в шостому класі урок 
Галина, одверто кажучи, «провалила».

З горем, з бідою Галина дотягнула до 
кінця першої чверті і відпросилася на 
канікули до батьків. Ніхто не бачив, що 
на світанку вона забрала з квартири і че
модан з усіма пожитками. Коли знову 
почалися заняття, то виявилось, що 
вчительки нема.

Галину телеграмою викликали в інсти
тут, і вона сіла перед ректором, тихо, 
спокійно склавши руки.

— Що нам робити з вами? — питав 
ректор.

В студентки покотилися сльози, і вона 
дістала з кишені заздалегідь написаний 
папірець: «Прохаю відчислити мене з ін
ституту в зв'язку з сімейними обстави
нами...»

Друзі підказали, що можна поїхати у 
район, попроситися, — переведуть в 
якусь іншу школу, там закінчити практи
ку, роздобути хоч сяку-таку характерис
тику. І через рік буде в руках диплом. 
А його за плечима не носить, їсти йому 
не давати... Якщо ж це не вдасться, то 
можна перевестись на заочний відділ. 
Та, зрештою, якщо і виключать, то та
бельницею в кар’єрі її завжди приймуть. 
Приймуть з дипломом, хоч якою б ці

ною він не дістався, приймуть І без ди
плома... З дипломом, звичайно, краще, 
серце радісно мліє, коли кажуть: «В неї 
інститутський диплом...» Вона знає хлоп
ця з дипломом ветеринарного лікаря — 
він водить рейсовий автобус; в прийом
ній секретаркою—її знайома з універси
тетським значком, закінчила юридичний 
факультет. Ні прокурора, ні адвоката з 
неї не вийшло, от і записує відвідува
чів, реєструє пошту, відповідає на дзвін
ки.

На всіх цих посадах досить загальної 
середньої освіти, і люди, які їх обійма
ють, ні на що більше й не претендували, 
і не було в них якогось особливого по
кликання. Так склалося, що дипломи по
трапили в їхн: руки. І це ще півбіди, що 
люди одержують дипломи, д не працю
ють по спеціальності. Багато гірше, що 
деякі, маючи дипломи, тільки займають 
місце, а нема в їх роботі ні горіння, не
ма тієї живинки, яка народжується лю
бов’ю до справи. І чи не через це все 
ще бувають бездушні лікарі, бездарні 
інженери, байдужі агрономи і черстві 
вчителі? Чи не через це така мала від
дача окремих дипломів в порівнянні з 
їхньою справжньою ціною.

Про все це Галина, звичайно, не дума
ла. Вона думала, як їй бути далі... Що 
робити?

ІНСТИТУТ, в який поступала Галина, 
й кожного року випускає кілька сот спе

ціалістів. Тут є велика папка, в якій аку
ратно підшиті відгуки про їх роботу. Ба_ 
гато листів починається так: «Дозволь
те висловити подяку за те, що Ваш ко
лектив виховав працьовитого, ініціатив
ного...» Але не про всіх таке пишуть. Є 
листи, що починаються сумним акордом: 
«Ваш випускник... повинен був...» Або: 
«Ваша випускниця, попрацювавши один 
рік, залишила...» Один відразу не при
їхав, друга згодом утекла... І хоч таких 
небагате, та хіба цим можна втішатися?

Ось і Галина. Як складеться дальша її 
доля — чи закінчить інститут і одержить 
диплом, чи ні — це справи вже не мі
няє. Справа не тільки в потрачених гро
шах, силах, енергії. Справа в тому, що 
вона займала місце, призначене для ін- 
'Шої ^юои в якої є і гпоавжнє пори
вання, і любов, і жадоба до роботи, в 
якій її істинне покликання. І хто ж винен? 
Чи не сама Галина насамперед?

Олександр МОТОРНИЙ, 
письменник.

м. Кіровоград.

Фарватер колекціонера

ЗА КИМ ПЕРШИЙ КРОК?
— Дядю, а у вас є мар

ки колоній?
Хлопчик вичікуючи ди

виться на мене.
— А чому саме коло

ній?
У відповідь мовчання, 

знизування плечима.
Ніхто з юних філателіс

тів, з ким би на то тему 
ми не розмовляли, не міг 
пояснити свого захоплен
ня. Та і навряд цю «хво
робу» збирання «колоній’- 
зможе пояснити хтось з 
дорослих. Свободолюбиві 
народи Африки, Азії змі
нили політичну географію 
цих континентів, зараз бу
дують нове світле життя. 
Воно і знаходить своє ві

дображення на нових пош
тових мініатюрах цих 
країн. Все це і треба бу
ло б пояснити юним філа
телістам. Але виявляється, 
що зробити це і нікому.

— В місті немає жодно
го гуртка юних колекціо
нерів, — скаржаться това
риші з міського відділення 
Всесоюзного товариства 
філателістів.

В чому ж причина? З 
таким запитанням ми 
звернулися до завідуючо
го учбовою частиною Кі
ровоградського Палацу 
піонерів О. Н. Трофімова.

— Ми із задоволенням 
створили б такий гурток. 
— говорить Олексій Нау-

мович, — але ніхто з по
дібною ініціативою до нас 
не звертався, тим більше, 
що в цьому відношенні 
нам може прийти на допо
могу добрий- досвід наших 
колег в Київському і Хар
ківському Палацах піоне
рів.

ОСЬ І ВИЯВЛЯЄТЬСЯ), шо у 
двох «сторін», ВІД яких 
залежить внести організо
ваність в ряди юних філа
телістів, є фіжання зроби
ти хорошу справу. Але 
прикро те, що ніхто з них 
ніяк не наважиться зроби
ти перший крок. А він ду
же потрібний. Треба ви
зволити наших хлопчиків 
і дівчат від,полону хиб
них захоплень, допомогти 
їм пізнати радість справж
нього колекціонування. 
Для цього поруч з ними 
повинен бути старший до
свідчений друг, для цього 
потрібні гуртки.

П. АНТОНОВ.
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Життя, віддане музиці
На студії «Мосфільм» знімається ноеий фільм про П. І. Чайковського.

Його режисер Ігор ТАЛАНКІН розповідає про завдання і роботу кіно- 
зйомочної групи.

тографа _  мн вимушені при
стосовуватися до сезонного 
ритму природи. На річні Прот- 
ві під Обнінськом побудована 
декорація маєтку «Симаки», 
який належав фон Мекк. 1>т 
на початку 80-х років після, 
повернення з Парижа оселив
ся Чайковський, тут він пе
режив найгострішу духовну 
творчу кризу. Його глибоко 
потрясла смерть Миколи Ру- 
бінштейна, в котрому він Ці
нив не тільки близького дру
га, але й активного пропаган
диста російської музики. До 
цієї драми додалася також 
невдача з постановкою «Орле
анської діви», облаяної кри
тикою. >*чв*г" -

Річку Протву ми виорали 
не випадково. Дуже важливо 
бгчо відобразити ту спокійну 

------- .х----- , природу,

У нашій майбутній стрічні 
про Чайковського зняті тільки 
перші сотні метрів, і тому 
рано ще говорити про реалі
зацію нашого задуму, можна 
тільки сказати про основні 
концепції майбутнього філь
му. Остаточно оформився про
відний акторський ансамбль. 
Роль Чайковського доручена 
Іннокентію Смоктуновському, 
Миколу Рубінштейна зіграє 
Владислав Стржельчик, л об. 
раз Надії фон Мекк відтво
рить актриса Московського 
театру на Таганці Алла Де
мидова, котру глядачі знають 
по фільмах «Щит і меч»; 
«Шосте липня» та ін.

Зараз мн знімали епізод, шо 
відноситься до середини дру
гої серії фільму. Звичайно/ 
краще 6v.ro починати спочат- .
ку, але така природа кінема- середиьоросіиську

завдання ставить наш 
колектив?
усього ми претендує-

скромну. ніжну, хвилюючу 
серце кожної російської лю
дини, котра для нас нерозрив
но зв’язана з музикою Чай- 
ковського. Саме Росія, яку вій 
любив до самозабуття, по
вертає йому сили для твор
чості.

Які ж 
творчий

Менш , ...
мо на глибокий мистецтвознав
чий аналіз і не пробуємо роз
кривати секрети народження 
музики, бо це велика тайна, 
ніким не пізнана. Не намагає
мося ми й створити пам’ятник 
Чайковському у смислі ство
рення образу величного і не
порушного у своїй бронзовій 
пишноті. Щира й схвильова
на творчість цієї людини, яка 
любила, страждала й раділа, 

не поєднується з благополуч
ністю монумента. Це і не 
фільм-біографія, що перепові
дає зовнішню канву його жит
тя. В епіграфі, який буде по
даний перед фільмом, говори
ться: «Це лише декілька сто
рінок життя П. І. Чайковсько- 
го, розповідь про те, чим за
плачено за музику, яка і сьо
годні потрібна людям».

Біографія Чайковського на 
перший погляд ніби й не яв
ляє собою вдячного матеріалу 
для кінодраматурга, — він про- 
ЖИЬ життя рівне, основним 
змістом якого була праця з 
ранку до вечора. Ллє внутріш
ній світ Петра Ілліча настіль
ки складний і інтенсивний, 
що, коли дивишся на його фо
тографію приблизно за рік до 
смерті, важко повірити, що 
йому всього п’ятдесят два ро
ки, настільки це стомлена, 
стара людина, яка дуже бага
то пережила. Так, він спалив 
себе у творчості. До нього 
можна піднести слова Ромена 
Роллана, сказані про Міке- 
ланджело — він був рабом 
свого обдарування. Він відки
дав все, що могло заважати 
творчості, він був самотній, 
незважаючи на численні зна
йомства, тікав від товариства, 

від міської метушні, боячись, 
що вони вкрадуть у нього до
рогоцінний час, потрібний му
зиці.

У фільмі буде розказано І 
про те, як суперечливо скла
лася доля його музики. З од
ного боку, частина критики 
лає композитора, звинувачую
чи в еклектизмі, п прямих за
позиченнях, у збідненні фан
тазії. 1 в той же час, незви
чайна популярність його за 
життя, широке визнання дале
ко за межами Росії. Він був 
композитором у вищій мірі 
національним — за внутріш
нім проникненням в природу 
І характер російського буття. 
В ньому завжди жило сильне 
почуття любові до Росії, гост
ре до болю відчуття Батьків
щини, яке відбилося в музиці. 
І хоч доля його склалася так, 
що він довго жив за кордо
ном і написав там багато тво
рів (зокрема, у Флоренції за 
44 дні була написана «Пікова 
дама»), але внутрішній, ду
ховний зв’язок його з Руссю 
не обривався ні на хвилю.

Фільм наш — двосерійний. 
В ньому буде багато музики — 
і в чистому вигляді, і у фраг
ментах з опер і балетів. Але 
це не проста ілюстрація — у 

фільм будуть включені твори 
етапні, що відкривають завісу 
над великою тайною творчості, 
як найвищого прояву люд
ського начала. Музика і колір 
лежать десь поряд за їх впли
вом на психіку людини — про 
це багато думав Скрябін — і 
ми ведемо напружені пошуки 
в галузі партитури кольору. 
Над образотворчим вирішен
ням фільму працюють худож
ники Олександр Борисов і 
Юрій Кладієнко, а над костю
мами — Людмила Кусакова. 
З оператором Маргаритою Пі- 
ліхіною ми вже працювали 
раніше. Треба сказати, що 
участь у створенні звукової 
партитури фільму візьме аме
риканський композитор, вихо
ванець Санкт-Петербурзької 
консерваторії Дмитро Тьом- 
кін, що давно мріяв про такий 
фільм.

Після зйомок в Обнінську і 
Москві ми переїдемо в Ленін
град, з яким зв’язані важли
ві сторінки життя композито
ра. . Потім у Москві будуть 
.зняті зимові сцени російської 
масляніші — це відноситьгя 
до прологу картини. Ми буде
мо знімати у Венеції, Флорен
ції, Парижі, Кембріджі.

(ЛПН).
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костюм. — Одягай

Віктор, натягуючи

Люди виходять
І

(Продовження. Початок в №№ 123, 124—125, 127, 
133, 136, 137, 138, 139, 140).

— Тепер ми будемо разом боротися з фашистами, — ска
зав Василь, стискаючи руку товариша. — Ти нам повинен 
допомогти. Потрібна вибухівка.

З цього дня Вовченко став регулярно одержувати через 
Янека толові шашки, детонатори, бікфордів шнур, які під
пільники відправляли на станцію ім. Шевченка, звідки пар
тизанські зв’язківці доставляли їх у загін імені Пожарсько-

16. «ДНІПРО ПОКРИТИЙ сивиною»
Шолтес, височезний латиш, заступник командира партизан

ського загону по господарській частині, повільно йшов по
між деревами. Тихо було в лісі в цей світанковий час. Спа
ли дерева, спала росяна трава. Навколо ні душі, ніби Й не 
покритий цей пагорб партизанськими землянками. Шолтес 
зупинився під сосною і ласкаво погладив її шорстку смо
листу кору. «Зовсім як під Ригою», — згадав він рідну При
балтику. Справа тихо тупнуло лід землею. Шолтес подивив
ся на довгий, зарослий травою горб, під яким була конюш
ня для партизанського кавескадрону. «Проснулися вже»,— 
подумав він 1 попрямував’далі, знову поринувши у свої ден
ні турботи. Важко було заступникові командира: спробуй 
одягти й нагодувати сотні людей, на спустошеній ворогом 
землі, в оточенні гітлерівців. А командир знати нічого не 
хоче... Недарма прізвище Гарячий. Крутий характер у ко
лишнього шахтаря.

Над лісом пролунав тонкий гудок паровоза. Між деревами 
почали з’являтися партизани. Поспішав на роботу кухонний 
наряд, поверталися з постів дозорні, біля штабної землянки 
ординарець обливав водою голого по пояс командира. 
Зненацька з-за дерев вири
нула маленька фігурка.

_ Леся! — радісно вигук
нув Шолтес, обережно стис
каючи руку дівчини вели, 
чезннмн руками і запиталь
но заглядаючи в очі.

— Занесла в санчастиву,— 
без слів зрозуміла його дів
чина і попрямувала 
штабної землянки.

— Дозвольте?
— Заходь! — пророкотав 

бас командира.
В землянці за столом си

діло троє. Командир загону 
старший лейтенант Дмитро 
Гарячий, ставний, смагля
вий чоловік з чорними ци
ганськими очима. Сувора бу
ла його доля — полон на 
початку війни, жах фашист
ських концтаборів, втеча, 
партизанський загін у Дон
басі. Після звільнення Дон
басу знову попросився в 
тил ворога... Цього разу за
гін одержав завдання забез
печити розвідку і днвер- іван ГАДЖ1ЄНКО. 
сії навколо Шевченків
ського залізничного вузла, а головне — зайняти плацдарм 
на правому березі Дніпра при виході Червоної Армії на цей 
рубіж.

Напроти командира сидів комісар загону Іван Жилін. Ху
дорлявий, стрункий, він виглядав набагато молодшим Гаря
чого, хоч вони були однолітками, ровесниками Жовтня. До 
війни Жилін був комсомольським працівником, закінчив три 
курси педагогічного інституту. Геж колишній донецький 
партизан, у якого німці розстріляли батька й брата, він 
всією душею ненавидів фашистів. Разом з тим, комісар і 
командир за характером були зовсім різні люди. Командир 
гарячий, сміливий до безрозсудності. Безстрашність коміса
ра завжди поєднувалася з тверезим розрахунком,. витрим
кою і залізною дисципліною...

Схилившись над картою, стояв і начальник штабу лейте
нант Леонід Беренштейн.

— Про вовка помовка... — зрадів командир появі своєї 
розвідниці. — Сідай, доповідай. Та не про це, — помор
щився Гарячий, коли вона почала передавати все бачене її 
чуте в дорозі. — Ти про це комісарові розкажеш. Ти про 
головне скажи — знайшла вибухівку?

— Знайшла.
— Де?
— У Помічній і на Адабаші.
— Як буде організована доставка?
— Я поїду за нею, — просто відповіла дівчина.
— Дурниці! Скільки гн зможеш привезти одна? ’
— Я не одна буду возити; Вовченко дав адреси своїх ро

дичів у Смілій Туди часто зможуть приїжджати його това
риші залізничники.

— Цс інша справа. А іеііер запишіть з Леонідом решту.
Незабаром в ефірі пролунали позивні пожарців: «Дніпро 

покритий сивиною». Рука радиста чітко відбила чергову 
радіограму: «...У двох кілометрах північніше станції Поміч
ної (десять кілометрів на південний захід від станції Ново- 
українка) розташований склад боєприпасів площею шість 
квадратних кілометрів. Зенітна протиповітряна оборона від
сутня... У п’яти кілометрах на південний захід від станції 
Новоукраінки знаходяться підземні й наземні бензоскладн 
площею десять 
тавн. Біля тієї 
склад».

гектарів. Щоденно розвантажується три сос- 
ж станції розташований крупний речовий

17. УДАР ПО ЛЮФТВАФФЕ
Михайло Сааошнк прибіг до Благодаря.Пізно ввечері Михайло Сааошнк прибіг до Благодаря.

— Швидко збирайся! — скомандував він. _  Цей наряд
залиш, — вирвав у нього з рук чистий 
робу. І а пошвидшеі

— Чого це гака хапавнва? — спитав 
спецівку.

— Візьми зубило, ломик і молоток поважче. Ліхтарик теж 
не забудь. Готовий? Пішли. Треба ще до Павла заскочити...

Уже втрьох вони побігли до станції. «Все в порядку, — 
сказав Михайло, коли товариші вибралися з-під останнього 
вагова і зупинилися перед платформою, обтягнутою темним 
брезентом. — ІІе відійшов».

Від найближчого вагону відділилася тінь. Павло і Віктор 
пізнали Вовченка. Слідом за ннм з гальма зіскочив Гаджі- 
енхо.

— Зваєте, що під цим брезентом? — спитав Вовченко. 
Друзі здвигнули плечима.

— Авіамотори!
Очі у комсомольців загорілися.
— Ти думаєш, їх можна...
— А чого ж ви бігли сюди?
— Зараз? — спитав Віктор.
— Ні. Тут не можна. На шум обов’язково хтось з’явиться. 

Краще всього зробити це в дорозі, — і Вовченко енклав 
свій план...

Василь і Михайло відійшли, інші залишилися біля 
платформи. Як тільки поїзд рушив, вони скочили на галь
мівний майданчик і закрили за собою двері. За семафором 
Іван з Павлом шмигнули під брезент, а Віктор залишився 
їх охороняти. Домовилися, що біля переїзду через шосе на 
Новоукраїнку він постукав по борту платформи.

(Далі буде).

АША АДРЕСА і ТЕЛЕФОНИ

БК 00603. Індекс 01197.

(в) УТ БОЛЬНИЦ МАТЧ ще не розночи- 
нався. Та над колгоспним стадіоном 

вже хлюпала хвиля голосів неспокійних 
уболівальників.

— Молодці наші хлопці! — тішився 
старий колгоспник Яків Козак. — Щодня 
трофеї привозять додому. А оце на тобі: 
футболісти з Криму прибули. Значить, 
г там знають про наших чемпіонів...

Почався матч. Одразу атакували кол
госпні спортсмени. Моряки не витриму
вали їх натиску. Один м’яч у сітці воріг, 
другий, потім _ знову. Переконлива пе
ремога сільських футболістів. І хоч матч 
закінчився, та болільники ще довго не 
залишають стадіон, вітають своїх улю8- 
ленців братів Михайла та Тимофія Коз- 
ловських, Петра Кравця, Никодима Мель
ника...

Знову вихідний день. І цього разу па 
стадіоні колгоспу імені Шевченка людей 
не перелічиш. Тут змагання легкоатле
тів. А он і волейболісти вийшли на 
майданчик — міряються силами бригад
ні команди.

Увечері в сільському клубі ще одна 
новина — приїхали з райцентру важко
атлети. Забрали в районі майже всі при
зові місця. Наймолодший штангіст Пет
ро Солтнк тепер вже серед чемпіонів 
області...

І отак часто-густо. Спортсмени кол
госпу імені Шевченка Ульяновського ра
йону мали неабияку славу. Більше двох
сот молодих хліборобів, захоплюючись 
фізкультурою та спортом, повсякчас ра
дували односельчан своїми досягнення
ми. Та це було... десять літ тому. Тодіш
ній голова колгоспу Іван Григорович Дра
чун постійно підтримував молодих. Не 
було такого футбольного матчу, щоб він 
його пропустив. Спортивний інвентар, 
спортивні костщми, нагороди чемпіонам 
— то все дарунок од правлінців. А юна
ки та дівчата гуртувались у спеціальні 
бригади, лаштували для себе спортивні 
майданчики. Потім уже мірялися май
стерністю, намагаючись не засмутити на
дій свого Івана Григоровича...

А сьогодні? -
В перших числах листопада серед кол

госпників промайнула чутка: приїдуть 
футболісти з Одещини. Настав день 
матчу. Ось-ось мали прнбуїи гості. Кол
госпні спортсмени вибігли на поле, ро
били розминку. А болільників — не вид
но. Щоправда, прийшло кілька школярів 
та п’ять колгоспників — от і вся публіка.

Дивуюсь:
— Невже погано рекламували матч?
А колгоспники:
— Та все одно програють наші. Троян- 

чанн їх перемагають. Йосипівні теж. Всі 
призи в сусідів. А наші чемпіони в під
піллі...

Нещодавно колектив колгоспних фіз
культурників, щоправда, очолив досвід
чений педагог і спортсмен В. Коитієв. 
Але йому ще не пощастило згуртувати як 
слід юнаків'та дівчат. Мізерну допомогу

Сатира і гумор

мурчик

радгоспівським спортсменам. Алім Сте
панович — хороший штангіст. Нерідко 
береться тренувати молодих 
леНв.

Люблять в радгоспі хокей, 
боротьбу, футбол, баскетбол,‘настільний 
теніс, ручний м’яч. Цими видами сноргу 
займається вся молодь села. Сімнадцять 
юнаків нещодавно виконали норму дру
гого спортивного розряду. Нікому в ра
йоні но поступилися першістю футбо
лісти... ,

А ось у фізкультурників артілі «Побе
да» Кіровоградського району та ж біда, 
що й у їх ульяновських ровесників.

Хлопці та дівчата не мають хорошого 
наставника. Змагання тут відбуваються

ПІСЛЯ КІЛЬКОХ ВІДРЯДЖЕНЬ.

важкоат-

класичну

„...А ЧЕМПІОНИ
В ПІДПІЛЛІ“

відчуває він і від комсомольської органі
зації артілі, від правлінців...

д ОСЬ — протилежне.
-И Онаки та дівчата колгоспу імені Орд- 
жонікідзе Повгородківського району на 
своїх зборах заявили:

— Часто в селі молодь бідкається, що 
потрібен інструктор по спорту. «Нехай 
ним буде ваш комсомольський секре
тар, — відповідають керівники колгоспу. 
— Він же звільнений. Грош| за це отри
мує...». А є ж так, що не кожен ком
сомольський ватажок може стати хоро
шим інструктором по спорту. 1, навпаки, 
спортсмен ІІС зумів бути комсомольським 
секретарем...

1 верблюзькі комсомольці зробили 
по-своєму: секре
тарем комсомоль
ської організації 
обрали бухгалте
ра Валентину Ав
раменко. А інст
руктором по спор
ту став комсомо
лець Леонід Дем
ченко. Цим двом' 
ентузіастам чи
мало допоміг го
лова артілі В. Мо- 
мот. 1 ось резуль
тат — на колгосп
ному стадіоні ре
гулярно тренуються волейболісти, легко
атлети, баскетболісти, прихильники руч
ного ьї’яча, настільного теніса. Найбіль
ший успіх у футболістів: вони чемпіони 
району.

Нещодавно т .
ків виконали другий спортивний розряд, 
один став першорозрядником.

Слід відзначити, що кращі фізкультур
ники з колгоспу імені Орджонікідзе зав
жди серед передових виробничників. Б 
гурті колгоспних чемпіонів водії авто
машин Павло Смаглиця, Василь Харута, 
слюсар Василь Меткий, механізатор Олек
сандр Мелсичук.

Леонід Демченко разом зі своїми акти
вістами постійно влаштовує змагання се
ред бригадних команд футболістів, во
лейболістів, -тенісистів. Тривають шахові 
та шашкові турніри.

— Наш голова слідкує за всіма ваши
ми діями, — не без гордості заявляє 
Леонід.—їдемо до сусідів — І він з вами. 
Та ще й дає автомашину для болільни
ків. Ми, звісно, не підводимо...

о ДОЛИНСЬКОМУ районі така
” побоа слава ппп споптсм

шістнадцять фізкультурнії-

. , . г___  ж
и добра слава про спортсменів рад

госпу імейі Карла Маркса. Тут турбую
ться про масовість і майстерність не лише 
інструктор по спорту Іван Гннбіденко. 
Пого помічники — комсомольські акти
вісти села. А найбільша підмога од ди. 
ректора радгоспу Аліма Степановича 
Ярушенка. Він — колишній комсомоль
ський працівник, добре знав запити сіль
ської молоді. Тож завжди допомагав

від випадку до випадку. Футболісти, що
правда, часом збираються після роботи 
на майдані села. Бажання підвищувати 
свою майстерність у них є. Але ніхто 
хлопцям не йде навстріч. І справа не 
лише в тренерові. Нещодадно юнакам 
за свої гроші довелось купувати гетри, 
труси. А на бутси ледве випросили кош
ти в голови колгоспу П. ПІдколзіна.

Кличуть їх до себе сусіди, то й тут 
ьавада: ніяк не можуть взяти автомаши
ни — голова артілі забороняє.

Прикро, що серед сільських фізкуль
турників майже немає дівчат. 4

— Коли хлопці не можуть помиритися 
з нашим головою, _ кажуть колгоспниці, 
— то що там уже нам братися...
і) ІД КЕРІВНИКІВ колюспу, звичайно, 
и бтгаго залежить. Але перше слово 
мають сказати самі юііаьіі та дівчата. 
Можуть самотужки обладнати спортивні 
майданчики. В колективі фізкультури 
знайдеться і хороший спортсмен, який 
зуміє очолити рух за підвищення май
стерності, зростання рядів любителів 
спорту. Є серед сільських ентузіастів і 
свої громадські тренери, Інструктори. 
Треба лише вірити в свої сили. 1 діяти. 
Неспокій молодих хитне й байдужість 
керівника господарства. Підтримка з їх 
боку буде. Але ж потрібен в першу чер
гу паросток, який потім уже’ слід пле
кати.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

БАЙКА

Прийшла до Лева
звістка від Крота, 

Що він знайшов іздохлого Кота.
—Ай-яй-яй-яй! — Лев б’є себе в живіт, — 
Який це був добрячий, милий Кіт!
А як покійний лащитись любив!
1 Лев наказ по лісі проревів:
— Комісію призначить і як слід 
Кота відправить на той світ. 
А головою призначаю Лиса. 
Всі кошти — за рахунок лісу. 
Після всього нехай зберуться всі, 
Заріжем Барана і три Вівці, 
Курей десяток, два жирненьких Лося, 
Щоб там Коту гикать не довелося, 

. На холодець підуть гусячі лапки, — 
^’Згадаєм Мурчика, і — крапка.

Б. ЧАМЛАЙ.

ГШТ4

ТЕЛЕДВІЙКИ РОЗУМНА РОЗВАГА

Кожен вечір це хлопча 
Біля телеприймача.
І сидить аж до півночі, 
Доки сон заліпить очі... 
А домашні завдання 
Хлопець ліпить навмання. 
Тож в щоденнику в

Андрійка 
Завелися... «теледвійки»!

«ЛІРИК»
У Тернівці біля броду 
Клим писав вірші про вроду. 
Все гаразд, одна біда:
Що не слово, то вода.

В «дурня» гак навчились 
грати

На роботі
День при дні, 
Що й не можуть 

розібрати,
Хто розумний, а хто ні!..

В. СТЕПАНОВ.

ЯКУ ГАЗЕТУ?
— А яку чнта газету мама?
— Ту, в якій телепрограма.

П. РОМАНЕЦЬ.
м. Знам’янка.

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД роковин з дня початку повстан- 
п ня. (Чернівці). 16.00 — Музнч- НЕД1ЛЯ, 24 листопада. П»?- - - ............— -

іа програма. 9.00 _ Ранкова’ 
гімнастика для школярів. 9.15
— Теленовинн. (М). 9.30 — Для
школярів. «Будильник» (М). 
10.00 — «Для пас жінки». (Сім. 
ферополь). 10.30 — «У світі ми
стецтв». (Перм). 11.00 — До 
100-річчя з дня народження В. 1. 
Леніна. «Ленін І пролетаріат 
Луганська». (Луганськ). 11.20 — 
ГЕК-68. 11.50 — «Священні міс
ця нашої Батьківщини». (Оде
са). 12.20 — «Роби з нами, роби, 
як мр, роби краще пас». (НДР). 
13.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (М). 13.30 —
«Перший кур’єр». Новий ху
дожній фільм. (К). 15.00 — Для 
дітей. «Дударик». (К). 15.30 — 
«Побут 1 ми». «Продукти моря 
в харчуванні людини». (К). 15.40
— «Лук’ян Кобилиця». До 125-х

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

2-45-35,Телефони: секретаріату 

відділів — 2-45-36.
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ЙДУТЬ ОСТАННІ ДНІ ПЕРЕДПЛАТИ НА 
1969 РІК.

ЯКЩО ВИ НЕ ВСТИГЛИ ПЕРЕДПЛАТИТИ 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР» — ПОСПІШІТЬ ЦЕ 
ЗРОБИТИ СЬОГОДНІ Й ЗАВТРА.

І

W

п ня. (Чернівці). 16.00 — Музнч-
.глпі- ннй кіоск- ТМ). 16.30 — Програ- 

ма кольорового телебачення. 
(М). І8.00 — «Літопис піввіку». 
Телевізійний документа л ь н и й 
фільм. «Рік 1921». (К). 19.00 - 
Телевізійний матч з акробатики. 
(Москва - “ '
21.00 _ «1 
скоп» (К). ___ __
Міжнародна програма. (М). 22.15 
— Камертон доброго настрою. 
(Одеса).

ПОНЕДІЛОК, -25 листопада. 
Перша програма. 16.35 — Теле
фільм. (Кіровоград). І8.00 — Те
леагентство «Піонерія». (Запо
ріжжя). 18.30 _ Слухачам шкіл 
основ марксизму-ленінізму. Фі
лософія. «Матеріал 1 свідомість». 
(М). 19.00 — Телефільм «Кроки 
у сонце». (К). 19.50 — Назустріч 
V з'їзду композиторів України.

— Київ — Мінськ). 
;Поштовнй калейдо- 
. 21.30 — «Сім днів».

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

С. Людкевич. Кантата «Най
мит». Виконує заслужена хоро
ва капела «Трембіта» і симфо
нічний оркестр Льзішської фі
лармонії. (Львів). 20.30 — ін
формаційна програма «Час». 
21.15 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 21.20 — «Прометей з 
острова Вншевіце». Художній 
фільм. (Кіровоград).

Друга програма. 18.00 — Те
леагентство «Піонерія». (Запо
ріжжя). 21.15 — Наші прем'єри. 
Б. Боринськнй. «Екслібрис по. 
ета». Телеспектакль. (Львів).

. 0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ, 24 листопада.

11.00 — До ЮО.річчя з дня на
родження В. І, Леніна. «Ленін 
І пролетаріат Луганська». (Лу
ганськ). 11.20 — «ТЕК-Є8». (К).
11.50 — Священні місц.я нашої 
Батьківщини. «Одеса». (Пере
дача з Одеси). 12.20 — Для ді
тей. «Роби з нами, роби, як ми, 
роби краще нас». (НДР). 13.00 
— Для воїнів Радянської Армії

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград.' вул. Глінкн, 1

1 і

І

І Флоту. (М). 15.00 — Для дітей. 
«Дударик». (К). 15.30 — «Про
дукти моря в харчуванні люди
ни». (К). 15.40 — «Лук’ян Ко
билиця». Передача, присвячена 
125-річчіо з початку селянського 
повстання на Буковині. (Чернівч 
Ці). 16.00 _ «Музичний кіоск». 
(М). 16.30 — Програма кольоро
вого телебачення. (М). 18.00 -* 
Літопис піввіку. Телевізійний 
фільм «Рік 1921-й». (К). 19.00-4 
Телевізійний матч з акробатики. 
(Москва — Київ — Мінськ). 
21.30 — «Сім днів». Міжнародні» 
програма. (М). 22.15 — Худож
ній фільм «Повз вікна ідуть 
поїзди».
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