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ЧЕТВЕР .•
І І ІВВІКОВА ІСТОРІЯ комсомолу Украї

ни — це свято великого, героїчного 
шляху тих, хто в роки громадянської 
війни йшов у бій проти білогвардійських 
полчищ, німецьких, англійських, амери
канських і інших інтервентів. Хто звер
шував подвиги на трудовому фронті бу
дівництва Дніпрогесу, Харківського трак
торного заводу, Магнітогорська і Комсо- 
мольська-на-Амурі. Хто в роки Великої 
Вітчизняної війни захищав Батьківщину 
на берегах Волги і Дніпра, хто бився на 
берегах Віспи і Одера, хто штурмував 
Берлін.

Особлиєо дороге це свято нам, вете-ПІСНЯТРИВОЖНОЇМОЛОДОСТІ
■

ї сім’ї комсомолу. У 
ільці 20-х років, пережи- 

хвилювання і радість,

славну дату. 
ОМОЛЬЦЯМИ о ті с'уоорі і 
революційною романти- 
вступаючи в комсомол, 

кожен із нас разом з комсомольським 
квитком одержував гвинтівку і патрони, 
займав своє місце в бойових порядках 
комсомольських загонів.

ЛАи, колишні члени Єлисаветградсько- 
го комітету комсомолу, піонери його 
перших формувань, с свідками героїчно- 

!.го літопису славних справ Ленінського 
комсомолу нашого краю.

В Кіровограді на розі колишніх вулиць 
Петровського та Інгульської, нині вулиць 
Шевченка і Калініна, розміщався Єли- 
саветградський міський комітет ком
сомолу. Не раз у цьому будинку по 
тривозі збиралися перед боєм обвішані 
кулеметними стрічками і гранатами 

!’і хлопці. В очікуванні наказу йти у бій

Ц'

ми співали бойові пісні. Любимою бу
ла— «Вперед, зорі назустріч». З цією 
піснею трудилися, з нею відпочивали, 
йшли у бій і перемагали ворогів Радян
ської влади.

Багато тривожних, безсонних ночей 
провели комсомольці в окопах сторожо
вих застав, охороняючи і захищаючи 
рідне місто від численних банд і різних 
отаманів буржуазно-націоналістичної 
контрреволюції. Особливо пам’ятні вес
на і літо 1919 року. На заклик партії 
більшовиків був мобілізований весь 
комсомол на боротьбу з бандами Махна 
і Григор'єва, а в кінці літа — з біло
гвардійською армією Денікіна.

Запам’яталася тривожна ніч 9 травня 
1919 року, коли наш комсомольський 
загін був піднятий по тривозі. Готуючись 
вступити у бій, ми вишикувались на по
двір’ї Московських казарм. До нас уже 
долітала канонада нашого бронепоїзда.

В цей день у бою на підступах до міс
та, біля станції Канатово, наш комсо
мольський загін, що входив до Єлиса- 
ветградського батальйону комунарів, 
розбив численну банду Григор’сва. Не- 

>добитки-бандити тікали на Знам'янку. В 
цьому бою було взято в полон більше 
400 чоловік так званого першого верб- 
люзького полку.

Багато самопожертви і героїзму про
явили комсомольці в боротьбі о ворота
ми лаолодої Радянської республіки, 
одне молоде життя обірвалося В ті су
ворі часи. І сьогодні ми згадуємо тих 
товаришів, що закладали фундамент ор
ганізації комсомолу Кіровоградщини. 
Такими були Маслянковський, Дикий, 
Поволоцький, Ярецька, інші..

Святом всіх поколінь, оглядом бойо
вих справ юнаків і дівчат України є день 
26 червня. Зростає юнь Радянської Ук
раїни. Мужніє молода гвардія республі
ки. В свій 50-річний ювілей комсомол 
України ще раз. демонструє свою від
даність партії Леніна, боротьбі за здійс
нення великих ідеалів комунізму.

член КІ1РС з 1919 року.

Не

МОЛОДІ

УКРАЇНИ

ПОЛУДЕНЬ

СПІЛЦІ

.Малюнок в. ОСТЛГ1Е11КА«

І. МАТУСЕВИЧ.Біля пам/ятнпка В. І. Леніну
* Надходить зелений ранок, До нього щасливо тягнуться.

Розплющує очі кпітам. ’ “ " “ - В костюмі, в потертім кепі,
Стрічки на пінках багряних ... Він слово, як час, виважує...

1 Читав принишклий оітер. Десь хмари в червневім небі
4- сонне в накидці синій Пливуть голубими баржами.

Осонням жагуче марить. А вечір прийде прозорий.
Де східців квадратні тіні Вогнями майдан обграннть.
Розграфлюють тротуари. > листя, неначе зорі,
Усмішку Ілліч проміннть, Засвітиться на каштанах.
(Він вічно таким зостанеться)
Верхів’ям дзвінким раїнн Валерій ГОНЧАРЕНКО.

 '

— Хлопці, без яках 
мені було б важко, — 
так сказав про них 
бригадир формувальни
ків ливарного цеху сіро
го чавуну заводу «Чер-. 
вона зірка» Василь За
ревнюк.

А вони — в радісно
му натхненні: щойно до
відалися від секретаря 
комітету комсомолу, що 
вийшли переможцями 
ювілейного змагання се
ред комсомольсько-моло
діжних колективів про
мислових підприємс т в 
області.

Фото О. КОБЦЯ.

В ОБКОМІ ЛКСМУДЛЯ ДАРУНКУ,ДЛЯ РУКОТВОРНОГО
В січні цьою року бюро обкому ЛКСМУ прийняло постанову 

про соціалістичне змагання комсомольсько-молодіжних колек
тивів, первинних комсомольських організацій, комсомольців 1 
молоді, міських і районних комсомольських організацій за гідну 
зустріч 100-річчя від дня народження В. І. Леніна. До 50-річчя 
ЛКСМУ підведено підсумки першого етапу змагання.

За високі показники, досягнуті в соціалістичному зма
ганні на чесгь піввікового ювілею Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України, бюро обкому ЛКСМУ постановило вру
чити перехідні Червоні прапори обкому комсомолу:

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОМ}' колективу брига
ди формувальників ливарного цеху сірого чаву
ну заводу «Червона зірка» (бригадир Василь 
Заревнюк),

комсомольсько-молодіжному колективу трак
торної бригади колгоспу «Зоря комунізму» 
Новоархангельського району (бригадир Ва
силь Моторний),

комсомольсько-молодіжному колективу мо
лочно-товарної ферми колгоспу імені Леніна 
Новгородківського району (групкомсорг Марія 
Сосновська).

Перехідний приз двічі Героя Соціалістичної 
Праці О. В Гіталова вирішено вручити комсо
мольсько-молодіжному колективу тракторної 
бригади колгоспу «Дружба» Новоукраїнського 
району (бригадир 1. Пономаренко).

Перехідний приз вирішено вручити виробни
чій бригаді Богданівської середньої школи 
Знам’янського району (бригадир Анатолій 
Мошковський).

Комсомольсько-молодіжні колективи — пе
реможці ювілейного змагання та виробнича 
бригада Богданівської СШ занесені до Книги 
пошани обласної комсомольської організації.



8 стор. - „Молодий комунар“
х*

26 1«69 року

ДОРОГИМ 
ЗЕМЛЯКАМ 
НАШИМ

8 день 50-річчя ком
сомолу України шлемо 
вам полум’яний привіт 
незгасних сердець ком
сомольців двадцятих ро
ків!

Де 6 ми не жили, де б 
не працювали, думками 
і серцем своїм ми зав
жди були з тими, хто 

І примножував славу рід
ної Кіровоградщини, ви
водив її в шеренгу пере
дових областей нашої 
Батьківщини.

Ми і зараз з вами, до
рогі товарний! Адже піс
ня «З чого починається 
Батьківщина» звучала в 
серцях наших задовго 

< до того, як її написали. 
■ Наша любов до Бать- 
і ківщини починалася з тих 

місць, де ми народилися 
і росли, вчились і пра
цювали, де пройшла на
ша комсо мольська 
юність, де ми вперше 
дізналися про великого 

; Леніна, про Комуністич
ну партію і комсомол.

Наша Батьківщина по
чиналася з Кіровоград
щини, успіхами якої ми 
пишаємося, котру зав
жди любимо і пова
жаємо.

Дорогі наші юні друзі, 
комсомольці Кіровоград
щини! Бажаємо вам ве
ликих успіхів у труді й 
особистому житті у дру
гому півстолітті рідного 
комсомолу України, що 
тільки починається.

Бажаємо вам зустріти 
столітній ювілей з ком
сомольцями двадцять 
першою віку!

К0МСОЛГ0Л6Ц/-ВЄ7 срд- 
нн Кіровоградської 
області: Я. Б. МАС
ЛОВ (Ленінград). 
Г. 3. СУБОТНІ!КОВ 
( Кабардино - Бал
карська А ВСІ’), 
Д Я. БДБИЧ-ГОРЬ- 
КИП (Баку), Т. т. 
МУХІНА (Харків), 
М. О. КАМІ II- 
СЬКИЙ (Дніпропет
ровськ). Г. В. АЛЕЙ
НИКОВА. К. Г. 
СВЯТЕНКО і 3. я. 
БЕРЕЗНЯК (Оде
са), Н. Я. ЖЕРДІ- 
ЄВ і Я. Л. ШІІО- 
лЯМСЬКИЙ (Кіро
воград).

1923 рік
1 ріінп пертих комсомольців Олександрії. 8 цен

трі — секретар повіткому Клара МОСКОВСЬКА. Не чекай мене, Мамо, ' 
Не виходь на межу. ‘ 
Я в землі Задніпров'я 
Двадцять років лежу. 
Не чекай мене, мамо, 
1 не плач уночі.
Не болять мені рани

• «

Від ворожих мечів.
Не чекай мене, мамо,
І живим передай, 
Щоб від хмар захитали 
Голубий небокрай.

Марія БІЛОНЕНКО.
м. Кіровоград.

1943 рік
Молодий хлібороб і села 

зувитого Ульяновської о району 
Архнц Маніте вперше з автома
том н руках пішов в атаку. Л в 
травні 1915 пін повторив подвиг 
Олександра Матросова. А. Мл- 
іііті було посмертно присвоено 
звании Героя Радянської о Со
юзу.

Ранки, як дзвони
ПАРИС
1.

Автобус шииннае хитре плетиво околичних вулиць 
і різко бере ліворуч. Цей старий чотнрьо.хколісннп 
служака повільно повіє під гору і, нарешті, впирає
ться своїм тупим лобом в огорожу шахтної тери
торії.

О ііів па сьому Віктор Кондирев уже прямує До 
вііконробськс.ї кімнати. Невисокого росту, кремез
ний, він находу вітається, даруючи кому хлопчачу 
усмішку, кому — жартівливе слово, а кому і прос
то теплий погляд блискучих блакитних очей. ІІОіо 
білий чубчик стовбурчнп.ся і пю стріху щоразу 
пригладжує шорстка Віктороса долоня.

Небавом піп отримує сиоіо лампу «Украіна-1», 
одягає каску, яка трохи скидається на панцир че
репахи, і прямує до вентиляційного стволу. Мере і 
кілька хвилин «коруна» (вагонетка), напираючи 
швидкість, мчить пріїичоїо електрика четвертого 
розряду до знайомого штреку,

Л над головою, як синій дзвін, гуде літній ранок. 
Він дзвенить про оранжеве сонце, про сріолнсті 
топкі осокори та про зелений серпанок різнотрав’я. 
Віктор иасіуховуь ЙОГО, синусоїдігп, русяві густі 
брови. Примру жується.

Про цей дзвін знає кожен шахтар, котрий щодня 
на всю зміні опускається в лану.

9,
А пригадуєш. Вікторе, як ти її своїми босоноги

ми ровесниназдн наввипередки біі рідною вулицею 
до річки? Промені, як червопі пера, плавали на Н 
олов'яній поверхні. А ви Мчали, закидаючи попі 
вище голови, і і роноиу пірнали в рожеві хвилі. 
Або. розгойдавшись на крилі літака, що те з війни 
стирчало із землі, плигали солдатиком, підіймаючи 
райдужні фонтани навколо себе.

А якось Сашко Ярошенко, вожак дітвори, зібрав 
усіх пас. і пп відкопали залі »його мертвого птаха. 
То був пані літак... Ти пам’ятаєш, ви тоді .знайш
ли орден Червоного Прапора, пістолет і планшет, 
на якому було надряпано «Куііи». Так .'tna.ni льот
чика. якого потім ховала пси Олександрія...

3.
— Вікторе, — це звертається товариш гіо роботі 

Володя Галушка. — в тебепемаь кусачок?
— Вудь ласка.
— А гаєчний ключ на десять?
— Звичайно.

Кишені Віктора Кондіїрєва наповнені іаєчішмн 
ключами, зубилами, відверткамн і т. д. Словом, 
мікроск.іад інструменту. А без нього ніяк не обій
тися. Гірник-електріїк, не просто електрик. Це 
лікар, який повинен пильно слідкувати за своїми 
механічними пацієнтами. А їх чимало. 1 псі вони 
разюче ріиіі. Конвейєри стрічкові, скрспкові, на
сосна та магнітна станції, блок керування в лаві, 
механізований комплекс «Тула». І щоб вони псі те
бе слухались, до них теж треба уважно прислуха
тись-.

А Віктор їх (цих «пацієнтів») ще і любить. цю 
любов те дні н нс г на при вив йому батько — Кос
тянтин JiacHihontiu Коїіднрсв, старий шахтар, який 
уже не однії рік працює механіком па Ній шахті. 
Це він одного травневого для віяв і і собою в лаву 
десятикласника. Той перший в житті спуск в шах
ту і вирішив подальшу долю Віктора...

4.
ІІі. то не дзвін квітневого ранку. То проспівав 

радісно і смутзиво прощальний шкільний дзвінок. 
А опісля, на випускному вечорі запружелядн У 
мрійливому вальсі відшумілі роки.

Роїсту пились, розсунулись і подаленілії голуоі 
квартали. До самого світанку торували їх галасли
ві юрби випускників.

«— Ііу що. комсоріе, — прощай, школо!
— Але Не комсомол.
— V>e іумов-к». І те. іиіі ти три роки буп шйль- 

инм кг.мсорюм — не прощай...
— Справи не в досвіді. Пою можна набути. 1 °- 

.іовпе бути відданим тому ідеалу, в який ти щиро 
віриш.

— Ну ,цо ж, не правильно, хлопче».
Ти посміхнувся. Своїм думкам, власному своєму 

діалогу.
І тут через кілька років ти побачив її... Галю. 

Хотілося сказати голосно, на весь світ, але усіа 
ледь чутно прошепотіли: «Галю...»

— Вікторе, наздоганяй! — це гукнули Друзі, п,-’1 
яких ти чомусь- відстав.

В ту ж мить сором'язлива дев'ятикласниця я 
лагідним ім'ям Галина зникла. Розтали в сизому 
мреві чорне волосся, карі очі і но дитячому при
пухлі уста...

Зачекай. Вічгоре. Нехай вона ще закінчить шко
лу, поступнії, в Кіровоградський педінститут па іно
земний факультет. А тоді вже настане незвичайне 
22 квітня 1!M>S року. День, коли твої батьки будуть 
святкувати власне срібне весілля, а ви з 1 аліїноіо 
своє молоде...

5.
Після зміни заступник секретаря комсомольської 

організації шахти 2—3, молодий комуніст Віктор 
Коидпрєв бадьоро крокує до одноповерхової спору
ди. В комітеті комсомолу на шино чекає приємна 
звістка. На четвертій дільниці сьогодні пущено « 
дію которифер. «Відчутно припік паш прожектор», 
— Віктор розминає в цупких пальцях сигарету 1 
припалює її. Йому, як начальнику «Комсомольською 
прожектора», це' повідомлення особливо приємне.

Майже місяць тому він разом і і своїми «прожек
тористами» випустив тривожний листок про те. що 
па сусід ІІЙ дільниці «мовчить» колорифер. це 
означає, що повітря, яке поступає в лаву, зовсім 
не прогрівається. 1 ось — перемога.

Віктор поглядає на іодніїннк і швидко накидає 
план виступу. Завтра комсомольські збори. І одне 
з найважливіших питань: виконання молодими
шахтарями виробничих зобов’язань, пзиіи.х ,,я 
честь ленінського ювілею та 50-річчя ЛКСМУ. Що
правда, їхня бригада сліосарів-ремоптинкіп не під
веде. Хлопці працюють на совість. Та і вся друга 
дільниця.

Віктор на хвилину відсовує вбік папери і зустрі
чається поглядом з Сергієм Єсеніним. Портрет 
улюбленого поета, вирізаний із журналу «Огонек», 
висить поруч, над столом. В пам’яті спливають ме
лодійні рядки, складаючись в світлі строфи знайо
мих ще змалечку пос.ії. Чарівний світ віршів впер
ше для Віктора відкрила його мати, Тамара Пплп- 
піппа. викладач російської мови за літератури...

Але треба поспішати. Пі, не тому. Що він ску
чив за дружиною (хоч і це правда). Вдома Віктора 
ждуть конспекти та креслення. Він — студент 
Московського всесоюзною заочного політехнічною 
інституту. Частенько доводиться третьокурснику за- і 
сиджу на тисі, над підручниками до пізньої ночі. 
Але -перемога тим ••«чесніша, чим напру женина 
бороті.ба...

Автобус гармошкою розтягує дверцята, і Віктор 
займає місце біля вікна. Поки пін дістанеться Д° . 
центру Олександрії, можна дещицю згадані, помір
кувати. Ось. хоч би про це.

Зара і у них па шахті задумали гарну справу: 
відкрити комсомольсько-молодіжну лаву. Ис виста- І 
чнті. молоді? А Ніі лише самих комсомольців. Чи >’ 
досить спеціалістів? Так вони ж майже всі пав- | 
чаються...

Дорога круто побігла вниз і повернула до Олен- ’ 
саіідрії...

Завтра. Вікторе, тебе розбудить дтпіи світанку. їм ' 
І житія тпоє дііадцптіїдпохрічіїе теж ішс раикопс. ■ 
В ньому ще стільки звабливого і первісного. май- ■ 
бутпій інженере.

І це добре, що в тебе є неспокійні задуми, і ис- И 
спокійні друзі. 1 ранки, як дзвони...

В. ГОНЧАРЕНКО, В
спецкор «Молодого комунара». Я

Олександрія, тахта 2—3.

1948 рік
Зруйновані міста і села, заводи і фабрики залишилися по 

війні. Своїм жорстокіш крилом вона зачепила й Олек
сандрію. Мов злий буран, прокотилася тут хвиля фашист
ської навали. Та радянські люди, г.сі, як однії, взялися за 
відбудову народного іосподарстпа, і в перших лапах ишли 
комсомольці. Па фото ліворуч — відбудова шахт в Олек
сандрії.

1959 рік
Сотні, тисячі комсомольців з усіх куточків країни приїха

ли на будівництво комсомольської будови — Кременчуцької 
ГЕС. Серед них була і вона, ця мила дівчина (фото внизу). 
Хто вона? В даному випадку — елсктрозварювальїіиня. 
.А могла бути і штукатуром, і муляром. і бетоііпицеїо. Бо ио
на - рядова трудівниця тисячної армії гідробудівників.

*----------------------------- ----------------

ПЕРЕМОЖЕЦЬ- і
ФЛАГМАН ■

В лютому цього року «Молодий комунар» ого
лосив змагання на честь 50-річчя Ленінського 
комсомолу України серед комсомольсько-моло
діжних колективів працівників торгівлі області.

Підбито підсумки змагання.
Перше місце і приз газети «Молодий комунар» 

виборола комсомольська організація централь
ного універмагу (секретар Ніла Скляниченко). Во
на нагороджена Грамотою обласного комітету 
комсомолу. На Валентину Чайковську, Тамару 
Курасу, Юлію Постолагій, Олену Халецьку, Нілу 
Скляниченко, Люду Сергієнко, Олю Попову чека
ють творчі аідрядження в прибалтійські респуб
ліки. Вони і їх подруги Ніна Козлова, Люда Риба- 
ченко, Валя Котляр, Надя Дзвоник, Люда Степа
нова, Люба Король нагороджені Грамотами ре
дакції газети «Молодий комунар».

Друге місце в змаганні за дівчатами з міста 
Світловодська. Людмила Вербицька, Євдокіп 
Мар янова, Галина Кордонська, Ліда Романчснко 
поїдуть до столиці нашої Батьківщини — Москви. 
Вони і їх колеги Люда Мазуренко, Люба Козак, 
Ліда Козонок, Люда Волкова нагороджені Грамо
тами редакції газети «Молодий комунар».

Переможцями в змаганні стали й дівчата з Кі
ровоградського міськхарчоторгу Галя Лас- 
точкіна, Люба Шеремет, Валя Огурцова. На них 
чекає Київ. їх разом з Антоніною Василенко, Вік
торією Ковальчук, Мариною Тимошозою, Світла
ною Безугловою редакція нагородила Грамо
тами. і

.О



2« черпни IWIpouy „Молодий комунар“ З стор.

іінкн 'иі 'і'’.,^' ”>11ІС ’*00. Кращі женці, молоді тваринники, робітники, будівель- 
ИЧЙЙ пії/ в КІооікппчпі а,а,г11 ІІа ',ссгь 50-річчя ВЛКСМ стали переможцями, зібралися 
Ч-Я'ОІЗ р|К ська »"РУ"""” в Далеку мандрівку. Поїщ повіз їх до Ульяиов-

там вождн ’ Моск“"- 1|‘1>ед Мавщлесм вони дали клятву 
й а з и і м к у; і руна учасників туристської мандрівки

па вірність заиові-

в Ульяновську,

ЛІ ВАШ НИКОВА.Фото 10.

«і \н. комсомольці^ вііпускіїїіки* Суботцівської середньої 
школи народились і виросли н своєму рідному селі. У 
н іс живе і працює немало скромних людей, біографії 
яких увінчані крилатими сторінками мужності в період 
Великої вітчизняної війни. Дій не pat зустрічалися і 
розмовляли,з Миколою Гнатовпчем Гру.зіним, Миколою 
Яковичем Урсуловнм. Кіндратом Семеновичем Чабаном... 
• и і різні, буремні роки війни їм було менше літ. ніж 
нам сьогодні. Але ж які великі -справи вершили наші 
односельчани! Ми щиро вдячні відважним землякам за 
іі.іиі радісний і щасливий день, ми просимо редакцію 
іл.іеги «Молодий комунар» ширше розповісти нашим ро- 
весііиі:ам про мужність комсомольських сердець».

І якого листа надіслали до редакції сьогорічні випуск
ники Суботцівсі.кої середньої школи О. Фхже.пко. В. і<о- 
рецькнй, М. Бресловськнй, II. " “ “ ■”

балці. Якщо хоч словом об
минітеся — куля...

— Подумаю. — і 
себе Жуковський 
раючись, майже і 
прямку ПОЛІЦІЇ.

Як тут бути? Може Жуков
ський зразу ж повідомити 
своїх нових хазяїв, почнуться 
арешти, _ 
друзі», 
бодай па 
дому...

Коли па 
сутінки, на 
ла підвода .. ___
напрямі Гортопівської балки. 
А і ще через якихось нівгодн- 
пп спітнілий Жуковський ви
вантажував перед партизана
ми важкий кулемет, набої...

видавив із 
і, не озп- 

побії у на-

Треба попередити 
мати та сестра нехай 

день зникнуть з

село опустилися 
околиці загуркоп- 

та її покотила в

Кучай, В. Турмз.

МИКОЛІ ГРУЗ І НУ, як і ба- 
гатьом його ровесникам, 

не пощастило: тількії-по склап 
ск іамсіїи за Дев’ятий — по
чалася пінна. А невдовзі і До 
його села докотивсь гуркіт 
фашистських самохідок, авто
машин, мотоциклів...

Що робити? Змиритися з 
долею і ждати? А чого жда
ти... Податися б до Чорного 
лісу.. Кажуть. тим 
молоді. і навколишніх «»•». 
гуртується партизанський за
гін. Вже, було, вирішив так і 
зробити, навіть торбу з харча, 
ми приготував, як раптом:

— А. може, б не спішив. 
Миколо, — і на юне плече 
лягла важка вузлувата Р>’кз 
Григорії) Степановича Голові- 
ра — бригадира тракторної 
бригади. що квартирував У 
Грузіиів.

Микола спалахнув:
— Не поспішати? Може, ~.а- 

пропонусте роботу, ярмо?
Спокійний погляд Голооіра 

швидко остудне гарячу голову 
ХЛОПІІЯ.

— Підеш у мою бригаду об
ліковцем.

Одного Газу Грузія і І <>ло- 
пір вертали з роботи. Мовча
ли. новілі ступаючи запиле
ними ЧІ’бІТЬМІІ по пожовклій 
траві. «Знову зламався трак
тор, десь зникла бочка паль
ного, — думав Микола. — Чи
їх би то рук справа?» 

Раптом з-за кущів тереііу 
пііскочпла лисиця. Гюловір Жуковського 
ріДким рухом вихопив з кише
ні пістолет, вистрілив. Звір 
зп.ткеч дугою, забився у пе
редсмертних конвульсіях. Але 
не цс вразило Миколу: звідки 
п Григорія Степановича пісто
лет?

•ІЛ-- Бачив? —• якось таємниче 
всміхнувся Головір. — Гля
ди. нікому ні слова...

—- Розумію.
— А'коли розумієш, то слу

хай мене. Зараї вийдемо на 
Кіровоградський шлих. Коли 
з'явиться німецька машина, 
я. прикинупшпсь п'яним, буду 
тюпати серед дорого. Ти му
сиш непомітно зазирнути до 
кузова: чи нем:ц там зелено- 
мундирних ВОЯКІВ...

— А далі?
— Побачиш.
Ховаючись за кущами иіиіі- 

іпіініі та акації. Микола кра
деться за «п'яним» 1 олові- 
ром, що. широко розмахуючи 
руками, ледве пересуває ноги 
по широкій дорозі. Та ось 
почувся гуркіт мотора, а ,,е*

забаром у вибалок покотилася 
німецька машина.

Та що для подорожнього 
ота машина, коли йому іі мо
рс но коліна? Шофер загаль
мував. В цей час Микола 
Грузії! прошмні пув до кузова, 
не виявивши там жодного 
солдата, подав знак Голоаіну. 
Той різко обернувся до маши
ни і в ту ж мить пролунало 
два постріли.

- - Да куші їх. - скоманду
вав Іриіорій Стспаиолич, — а 
самі на їх місце...

Другого ранку Го.товір мін
но потиснув руку юної о това
риша.

— ІЦіюл подяка від товари
ша ма-

булп в ку_
lain з 
шипу, 
зоні...

Чорного лісу., 
за набої, що

1943 року, 
йти

ВСЯ
НАША
РОДИНА...

Сьогодні в сім'ю 
тої 
комсомольської 
заціі прийшло 
свято — 50-річчя Ленін
ського комсомолу. Сту
пило воно і на поріг на
шого ливарного 
Чим же Зустріли 
Чи не були наші 
в’язання 
словом? 
можемо
І я з гордістю рапортую 
своїм ровесникам про 
свою комсомольсько-мо
лодіжну бригаду, яку 
очолюю вже не перший 
рік. Ми додержали сво
го слова.

Десять молодих кому
ністів 
честю 
вахту, 
нання 
сягло 
тів. А

на- 
республіканс ь к о ї 

органі- 
велике

що мо-

лише
Сьогодні 
сказати ■

цеху, 
його? 
зобо- 

гучним 
і ми 
— -ні!

та комсомольців з 
тримали трудову 

Щозмінне вико- 
норм у бригаді до- 

150—160 процен- 
ще дуже приємно

мені сказати сьогодні, 
що ми, формувальники 
ливарного цеху сірого 
чавуну, на два дні рані
ше строку виконали уря
дове завдання. 25 900 
штук сівалок і тукороз
кидачів до весняної сів
би було виготовлено 
червонозорівцями. Тут 
частка і нашої праці, бо 
наші хлопці забезпечили 
новими деталями цю 
кількість сівалок. А ще 
приємніше було на серці, 
коли дізнались,
лоді хлібороби Ставро
поля та Кубані 
ли від нас нові 
зяні та бурякові сівалки 
теж раніше на два дні.

Я пригадую ювілейний 
комуністичний суботник. 
В цей день вісім годин 
не стихали формувальні 
верстати. Вся бригада 
була на робочих місцях. 
Деталей і вузлів, які ми 
виготовили за робочу 
зміну, вистачило на 90 
сівалок. їх ми відправи
ли в колгоспи нашої об
ласті, назвавши «комсо
мольськими сівалками».

Тільки в праці народ
жується міцна дружба. 
Законом життя нашої

Далеко за межами Бобрнпецького району 
славиться трудовими успіхами тракторна 
бригада колгоспу імені XX з’їзду КПРС, очо
лювана Героєм Соціалістичної Праці Семеном 
Онуфрійовичем Гопчарком. В бригаді кілька 
орденоносців. Роботу організовано згідно 
найновішими методами. Трактористи працю
ють у дві-три зміни. У досвідчених мехаиі-.а- 
торів постійно проходять практику учні сіль
ських професійно-технічних училищ.

Сам Семен Онуфрійович тримає кермо трак
тора з 1934 року. Він — учасник сільськогос
подарських виставок, кавалер двох ордені* 
Леніна. Брніадою керує з 1950-го.

одержа- 
кукуруд-

молодіжної бригади ста
ла відмінна дисципліна, 
колективний відпочинок, 
взаємодопомога. А коли 
хтось із хлопців схи
бить — всі подадуть то
вариську руку.

Як і говорив раніше, у 
бригаді 10 чоловік. Хлоп
ці, без яких мені було б 
важко. І замало буде, ко
ли скажу, що в них зо
лоті руки, бо в них і 
серця такі. Михайло Ха- 
рін, Іван Твердоступ — 
це перші мої помічники. 
Адже всі справи, що мі
тимо зробити, вирішуємо 
разом.

Приємно, що наша 
праця принесла нам пер
шість у змаганні моло
діжних колективів про
мислових підприємств 
області. Так і далі три
матимемо, щоб 100-річчя 
з дня народження В. 1. 
Леніна зустріти відмінни
ми показниками.

Б, ЗАРЕВНЮК. 
бригадир комсо- 
М О.І ьсько-м од од і ж- 
іюї бригади фор- 
мувальннків ливар
ного цеху заводу 
«Червона зірка».

м. Кіровоград.НАПУТТЯ ГЕРОЯ
Ппо життя бригади, про виконання нею з®“ 

бон я’.ані., взятих на честь 100-річчя •. днп на-- 
•родження В. 1. Леніна розповів £. О. 1 опчар- 
к<> на зустрічі і юними земляками — уіпямн 
Інгульського СП ТУ А» 4. Учні В. Орнацькпй, 
!О. Рубапенко та директор училища Ф. О. ОР- 
леико від імені колективу сердечно подякували 
механізаторові за міно розповідь.

М. КАРПЕНКО, 
викладач Ііпу.іецького СП1У М

Літо
Не хочеться 

та іі чи доведеться 
йому. Миколі Грузіиу, підра
хувати виорані гектари. Зно
ву захаїїдрпії мотор на ,к>- 
венькому тракторі, а ті. старі, 
майже чере і кожен десяток 
метрів ламаються.

Сіє дрібен дощик.
Рипнули двері і иа пороті 

з’явилася чубата голова ком
сомольця Івана Фондового.

— Ось від Григорія Степа
новича. — і піп простягнув 
згорнутий аркушик паперу.

Лін кола розгорнув, 
тати: «У

на роботу. 
СЬОГОДНІ

став чи- 
ііачальпііьа поліції 

___  є кулемет, боє
припаси. Треба забрати». 

Хлопці пі реї лянуліїся.
— Будемо діяти?
— Нсіайио.
І вже чере і якусь годину 

Микола Грузін в кабінеті Жу
ковського.

— Ігоре Федоровичу, сест
ру забирають’в Германію, ви
ручіть та її про мене покло
почіться...

— Он чого закортіп. 
можу.

— її пре Федори.
— Не можу!

дня розмова була 
Микола Грутіи з 

зустрів начальника 
вигоні бі.чя школи, 
с кулемет.

Другого 
чіткішою.
хлопцями 
поліції па

— У пас _ .............
Жуковський рвонув кобуру.
— Пізно, Ігоре Федоровичу, 

— чорний отвір дула Мнколн- 
ііогіі пістолета хижо вп'явся 
в живіт запроданця. — Отже, 
у вас е кулемет, набої. С.ьо- 
іодііі увечері, рівно оо оди
надцятій нуль-нуль він мав 
бути за селом у Гортойівськін

За вікнами гуляє віхола, 
над столом схилилися дві пос
таті. При блідому воншку ка
ганця видко зосереджеи 
лнччя Івана Фондового, А 
ли Грудіна.

Зволікати 
говорить 
день—два 
рн»

— Значить треба 
ночі. Непомітно пр< 
черево одного з випрів», 
ти кулемет...

Гуде, завцвае 
і Колючим снігом 

хлопців, замітає 
Перейшли через балку.

і вулиця. За завішеними 
нами ледве проглядаї 
вогники каганців. Ага. о 
щось чорне, схоже на « 
ку копицю сіна, у Дворі.

Постукали. Риііііулн Л 
на порозі з'явилася жі 
постать.

— Пустіть, тітонько, 111 
тися.

Хата дихала цвіллю, кис 
хлібом. Озирнули ПСІ ьу 
підійшли до господині.

— А де ж фрпци?
— Самогон десь дудлять 
Микола Гру тій заговорит 

тоньку. а Іван тим часом 
ііишиорип у «тигрі». Але 
цс? Кулемет з важкого ж-,— 
жоіо танку знято. Десь схо
вано.

Ро ічаропаїїий Іван вергас до 
хати. В сінешній темряві на
тикається на щось громі їдке, 
загорнуте в брезент. Клацну
ла запальничка. Лишенько 
моє. та це ж кулемет знятий 
з танка!

Захопивши з собою ще б 
кілька автоматів, гранат «’"і 
месники знову вийшли в за
сніжений степ, але не повер
нули н.т Суботці, їх шлях про
ліг у Петрове, де па них че
кали партизана.<* е €

Ми розгорнули лише кілька 
сторінок з суворих буднів 
комсомолт.ііів-пиііускникіїї Су- 
ботціпської середньої НІКОЛИ. 
Ніші Микола Гпатович Грузії! 
працює колгоспним бухгалте
ром у рідному селі. З непри
хованою любов’ю розповідає 
він нам нр<> своє село, пока
зу« рівні вулиці З СВІТЛИМИ 
вікнами, і добрими людьми. І 
над ним, над Гіоіо сипами 
висне голубпм-го.тубс. наче 
степова волошка, небо, і над 
його долею пливуть сонячни
ми журавками вічно юні 
літа...

lie можи 
Микола. — * 
фашистські 

полишать Казарці, 
йти

хурт 
січе ° 
СЛІДИ.

1969 рік
Переможцем змагання на честь 50-річчя ЛКСМУ бюро обкому .'ІКС МУ вилізло комсо

мольсько-молодіжну тракторну бригаду Василя Моторного з колгоспу «Зоря комуні-.му* 
Новоархаигсльськоіо району.

Ось яке ноно. поле... Зелене і лагідне, як море н тиху годину.
Люда ЖЕЛІ311ЯК. прихилившись до трактора, мріє. Ще кілька тижнів — і вона, випуск

ниця Бобрініенького профтехучилища, повернеться в колгосп імені Леніна Доброяелнчків- 
сі.кого району. І хтозпа, якою буде та трудова стежка. Може, з часом. я:і і до механізаторів 
бригаді! Василя .Моторного, прийде слава до неї?

1 Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

Валерій iOP'tB. 
Суботні — Кіровоград.

ВІСТІ З СВІТЛОВОДСЬК А

ЗІ \ДПЛАНОВИП БУДИНОК

Готуючи гідну зустріч ЬО-річчю 
ЯКОМУ. комсомолі« заводу

. МІЧНИХ виробі» КОЖНОГО ТРУДОВОГО 
будни працює па «добре» і <В1Д'

мінно». Особливо під значилась мо
лодь цеху, що виробляє червону 
цеглу.

За дві декади червня при плані 
271 тисячі штук, молоді пііроОпиЧ- 
пикя випалили ЗОЇ тисячі Цеглин. 
Отже, ірафік двох декад був пере
критий на 30 тисяч штук червоної 
цегли, і якої можна побуду ваш 
чотирикімнатний будинок.

Цьому сприяти вмілі Гі Дужі 
руки комсомольців цеху Надії Де- 
ме.ідій, І’аїси Макотри, Пади 
(клкрової та інших. Змінні завдан
ня воші иеревіїконукль на 15 — 
процентів.

УДАРИі ЗМІНИ
Гудуть, потужні преси. Дзвінко 

штампуються мегалсві деталі.
Г» дагоіівелі.ному цеху іаподу 

металевих конструкцій трудиться 
ланка штампувальників, яку очо
лює капдіідаї в чтени КПРС Мико
ла Мальки.

При іміііііій нормі 10 тонн Де
талей молоді виробничники Михай
ло Стрижак. Іван Селімспко, ‘Ми
кола Г(іеначон та їхні товариші но 
робіні 23 червня впіотовії.тн Дія 
В-'і-Ч.І кіловольта 20 тонн заготівок.

Отже, за зміну — дві норми.
Е. ЯРУ ШОК.
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І
ВАРВАРІВСЬКІ

НОЧІМикола СТОЯН ПОВІСТЬ

— о.

гілля,

— 7

товариша Соловйова...

[ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

за ним 
сопяиі- 
зовсім

Продовження. Початок п 
19 та-21 червня.

6.—

Хроніка змагань

А

п
Наша адреса і телефони

л юбці елів 
<Відлуння 
ту». (М).

СУБОТА,
Актуальний

- «Ми крокуе- 
Гуморнстичкнй 
22.30 — «Клуб 

. (М). 23.ЗО' — 
сві-

«МОЛОДОП КОММУНАР» орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ г. Кировоград.

вона загону не кинула — і санітарка, і 
мати для бійців, І сама вже безстрашний • 
піхотинець, хоч товариш Соловйов МІП*; 
суворіше наказав усім: берегти її і в бій 
не пускати, бсрг.ітн усім, як рідну сссіру, 
берегти, як перший цвіт на весні...

Говориш Соловйов ходив по галявині, 
напружений і серйозний, і його мучили 
рани, але думав не про них, думав про 
інше. Згадував Москву, до якої ой як не 
близько, і своїх двох синів та дружину, 
до яких ще далі, думав., і про той ясний 
день, колії змовкнуть гармати...

Перед ним з’явилась Наталка і він зу
пинивсь, ніби ппершс зустрів її, дививсь 
пильно й уважно, дививсь важко і Ще 
важче зітхнув... В ній бняось два життя — 
її, і те мале, майбутнє, що через Два— 
три роки пролопотить босими ноженята
ми, може і по оцій галявині, по оцій 
траві, розплескає рученятами джерельну 
воду, зачепить пальчиками сердиту ожи
ну і закричить на весь ліс:

— Мамо!...
Наталка і блідла. 1 червоніла, Наталка 

й не дихала, коли б могла — перетвори
лася б у зелений лист, що шумить чад 
головою, у гілку ясена, у червону шип
шину, у тендітне стебельце трави, ли
ше б не бачити тих неначе невдоволених 
очей, не чути того важкого зітхання... 
Скільки ж горя на землі, не гаснуть по
жежі по селах, не стихає там стоіін ■ 

виповнюють ріки 
впало н па загін, 

Соловйова, не злі- 
тут ще й вона... І 
попереджували...

едниа у неї рідня, і такої, здавалося їй, 
не знайти ні за степами, пі за морями, 
з того часу, як загинув він. бійці її на 
своїх руках несуть, хоч вона йшла з 
усіма...

— Я б од загону не хотіла відстати,— 
повторила пжс схлипуючи.

— Скільки ж?.. — спитав пін і змовк, 
зніяковів під свого питання,

— Шостий місяць...
— Залишайся. Наталко... Треба правді 

дивитись у вічі. Може, всім нам доведе
ться б полягти у степах. У першому бою, 
у пас немає патронів, ми псі поранені. А 
ти мусиш жити. Ін народиш сина 
дочку, може, ми загинемо, ви маєте 
жити...

Він ще подумав, як те друїе життя ви
росте і змужніє і згадає і оцих поране
них хлопців, і їхні криваві сліди, і горб
ки землі, не зможе не згадати, бо кроп 
не забувається.

Шумів ліс. шумів лисі, скрипіло 
попа відповіла:

— Добре, товаришу командир.
Заплаканими очима дивилась на 

думала лаятиме, згадає їй все, що
нього,

_____________  _____ , казав, 
коли приймав до загону, їй хотілося при
пасти до нього, гладити рукою його рани, 
втишити його болі і на весь ліс, на весь 
світ назвати йою батьком, змученого 1 
пораненого

плач, людські сльози 
України, скільки лиха 
дві рани у товариша 
читії його турбот, а 
коли б не казали, не ..... .....

— Наталко... Ми прориватимемось До —- ----- ... |(|
10-

своїх. Тобі з памп буде важко... Ні. 
не думай лихого — важко не нам, а 
бі... Я думаю залишити тебе в селі. Я 
посилав розвідників у Варварівку і там 
тебе приймуть... Не турбуйся і не Ч’н- 
вожся — приймуть, як рідну, як свою.

Вона не сумнівалась, вона вірила, що 
приймуть як свою, як рідну, але ска
зала винувато й благально:

— Я б од загону не хотіла відстати... 
Загін > він, командир, й усі хлопці —

а вночі ж хоч в око стрель, темінь така, 
що за два кроки нічого не видно. Поспі
шали і поспішали, а день наближавсь, 
наближавсь світанок, за пагорбом гвал
тували собаки.

Як три вартові, нк три чорні силуети, 
стояли три верби біля шляху, оминути їх 
не оминеш, то був їхній орієнтир, 
починалось поле, невеличка латка 
Н1ІКІП, тільки б туди, бо вже 
видно...

— І тут їх настигли, немов

Звернуло 
чав пугач, 
Наталки-і 
Холодного 
воджав їх _________ __  ______.
тал к а бачила його терце, читала його 
думи. На узліссі зупинились і він подав 
їй руку:

Ще раз кажу: не турбуйсь, ти будеш у 
повній безпеці.

— Товаришу Солошіов, хоч ви й паш 
командир, дозвольте мені вас як рівного 
батька поцілувати.

— Що ж, Наталко. — новів він остан
ню річ. — Коли назвала мене батьком, 
коли не загину, шукатиму тебе всюди, 
тебе і дитя нашого загону...

Долинами й балками попростували в 
стен до села Варварівкч. Дорога першо
му бійцеві знайома. Це ж він ходив У 
розвідку, але й вдень на ній не омннеш 
виритих дощами канав, чіпкою коріння,.

з півночі—десь у хащах кри- 
грос бійців, охорона вагітної 
вона четверта, вирушили » 

яру. До самого узлісся про- 
Соловйов, нін мовчав, а Иа- 

' , читала "—

чекали, 
впали на них круками бандити Зеленяка. 
Порубали трьох бійців, патлатий Бармаш 
заніс шаблю і над Наталчиною головою, 
та опустив її до землі, і хрипке п’яне 
гоготіння — верталися з гулянки з кур
кульських хуторів — розірвало степову 
тишу, відлупилось у глинистих кручах;

— Хлопці — гн-ін-пі! Хлопці! Та во
на ж жеребна! Ото буде подарунок ота
мановії Ще такого не було за все наше 
гуляння! На аркан її — і у Варварівку!..

Руки скрутили туго, аж посиніли паль
ці, коней погнали риссю, і вона бігла і 
бігла па аркані за вороним конем — У 
ту ж Варварівку...

А Соловйов дозволив собі короткий спо
чинок, Він приліг під Крислатим лу0™'' 
вже сонному хлорці підклали йому "'А 
1 олову свої шинелі і прикрили 
і ХОДИЛИ тихо, і жодне слово не з'Риал°- 
ся з уст... Він бачив соп, піп бачив мо
рс, він бачив, як до нього бігло з хвиль, 
з піни троє хлопців — Двох він п а < 
то були його сини, а хто ж то іреті'».

— Не пізнаєте, товаришу Солошіов. 
Я ж Наталчин, Наталки Щербань...

Наталка Щербань, невисока, з емшми 
плямами під очима, кругловида й бліда, 
голодна й виснажена, з розбитими до 
крові ногами, стояла недалеко під не п, 
на білій стіні сокотали розмальовані 
Півники, стояла недалеко від кочерг ' 
рогачів, мисок і полумисків, олв*1,н”(,' 
жіночого знаряддя, одвічної жіночої ■ У* 
ки... Чула запах хліба, чула запах сма
женої цибулі, кислої капусти, зеленІ й 
червоні кола попливли перед очима,лед
ве стрималась, щоб не впасти — учора ж 
з'їла жменю зелених горішків, дві жмені 
ожини та й усе. їй давали хліба, кілька 
скибок з останньої хлібини — не взяла в 
крихти — вона ж у село йде, а вони в 
світи... Ледве стрималась, щоб не руши
ти до столу — з’їла б небагато: малень
ку скориночку, ложку капусти...

Зеленяк дививсь на неї і теж думав 
свою похмуру, як осіння ніч, думу.

Він рвучко обернувсь до вікна і поди
вивсь на село, на Варварівку...

То було ного рідне село! Він кинув йо
го давно, у неповні сімнадцять л.'у—

Ного батько, перший багатій, мав 
млин, олійницю, молотарку, дві жнивар
ки, сорок десятин пайродючішої землі, 
п’ять десятин лугу, рибне озеро... По мав 
лише здоров'я...

(Далі буде).

Автор цього вірша наш земляк /. Червоніщенко — ком
сомолець 20-х років, ударник першої п'ятирічки. Будучи 
вже незрячим, закінчив Полтавський учительський інсти
тут, оволодів пером. Друкується з 1936 року.

чЦей вірш надсилаю, — пише І, Червоніщенко в листі 
до редакції,— як вітання комсомольцям з наступним 
50-річчям ЛКСМУ»

Іван ЧЕРВОНІЩЕНКО

СПОГАДИ
Сиджу я в глибокій задумі — 
Літа пригадав молоді.
Прості комсомольські костюми — 
Гордилися ними тоді.
Костюми оті і дівчатам, 
І хлопцям були до ЛІШЯ. 
Ми їх одягали па свята, 
Саджали у них деревця. 
В степах будували заводи, 
В тайзі прокладали путі. 
Недаром казали в народі, 
Що руки у пас золоті.
І туг, в Рощахівці її Полтаві,
1 там, у далеких степах, 
Я бачив мозолі криваві 
На білих дівочих руках. 
Згадалося все: пароплави. 
На палубах друзі мої, 
Байкал, Єнісей величавий. 
Безлюдні і дикі краї.
Ровеснику мій, це ж над памп 
Гойдались стовпи комарів. 
Згадай, як у лісі ночами 
Багаття вогонь пломенів.
1 холод, і спеку, і бурі, 
Ударну бригаду згадай, 
Згадай КомсомзльЬьк-на-Амурі, — 
Цс ж ми обживали той край. 
Колючі вітри і палатки, 
Глибокі сніги і тайга — 
Далекої юності згадки,
1 кожна мені дорога.

Квиток комсомольський, а рядом 
Ударника книжка лежить.
Моя, молодіжна бригадо, 
Тебе пригадав я в що мить. 
Я першу згадав п’ятирічку, 
Згадав я далекі ті дві, 
Кузбас, Тракторбуд і Магнітну, 
Теплушки, знайомі мені.
Костюм комсомольський зім’ятий, 
Па грудях три літери «КІМ». 
Такою ти юність завзята 
Осталася в серці моїм.
Та будуть нові перемоги, 
В похід комсомольцям іти.
І там, де скелясті пороги, 
Збудуємо іреблі ії мости.
Не всі ще відкрили ми руди — 
Оглянемо ж гори круті.
Долини обійдемо всюди — 
І знайдемо скарби оті.
В пустелях захлюпають води, 
Життя завирує і там.
Велику помилку природи 
Поправить судилося нам.
Ще будуть нові перемоги. 
Ракета у Космос летить, 
Нас кличуть далекі дороги, 
Нас манять незнані світи.
На Місяці першими будем, 
Не довго й Венері чекать.
Ми й Космос об’їздимо всюди, 
Удача у пас вже така.
Як мрії бентежні постів, .. 
Що рвуться в політ без кінця, 
Отак хай у вічному леї і 
Клекочуть гарячі серия. 
Ще будуть нові перемоги, 
Ми йдем до ясної мети, 
В Комуну ведуть всі дороги, 
В Комуну лягли всі мости!

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ. 27 червня. Перша 
програма. 11.00 — Для дітей. 
«Цікава азбука»’. (М). 11.30 — 
Теленарис. «Романтик)) океан
ських шляхів». (К). Н.50 — Те
левісті. (К). 12.00 - «Цар і ге. 
лерал» Художній фільм. (Кіро
воград). 18.00 — «Світлим шля
хом Ілліча». (Чернівці). 18.45— 
Телевісті. (К).,19.00 - «Літера
тура і сучасність». Тележурнал. 
(К). 20.00 — Кубок СРСР з фут- 
бола «Динамо» ЛКиїв) «Шах
тар» ’ (Караганда). 20.45 — 1н- 
формлційпи програма «День; за 
днем». (Кіровоград). 21.15 — 
«Естафета новий». (М). 22.00 — 
«Ми крокуємо по. Одесі». Гу
мористичний огляд. (Одеса). 
22.30 — «Клуб любителів піс
ні». (М).'

Друга програма. 20.45 — 
Спортивна передача. (М).

СУБОТА, 28 червня. . Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9і45 — Новини.
(М). 10.00 — «Будьте щасливі»;
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@ Особисто - командна 
першість обласної ради 
ДСТ «Спартак» з шашок — 
це вже четвертий вид зма
гань, що входять до заліку 
спартакіади цього товари
ства. Після напруженої 
боротьби в командному 
заліку перемогли медики. 
На другому місці — спорт
смени профспілки праців
ників культури, на третьо
му — представники кому
нально-побутових підпри
ємств. Серед найсильні- 
ших шашкістів «Спарта
ка» — І. Романенко, 
В. Пушкаренко, Л. Кро
пива.

О В Знам'янці закінчи
лися змагання юних фут
болістів на приз «Шкіря
ний м’яч». Серед хлопчи-

ків 1957—1958 років на
родження перемогу здо
була команда «Метеор» 
(вулиця Шкільна). В по
єдинках команд, до скла
ду яких входять спорт
смени 1955—1956 років на
родження, перемогли юні 
футболісти «Вимпела» 
(будинкоуправління № 8). 
Ці дві команди візьмуть 
участь в обласних змаган
нях на приз «Шкіряний 
м'яч».

о Давня дружба існує 
між футболістами Світло- 
водського і Устинівсько- 
го районів. Останній матч 
устинівські футболісти про
вели в Світловодську. То
вариська зустріч закінчи
лася з рахунко/л 1:1.

ХАРКІВ'ЯНИЛЬВІВ, 24 червня. (РАТАУ). Киянин Валерій Шагунов і харків'янка Любов Задорожпа стали переможцями чемпіонату України з шосейних велого-. 
ііок, які проводилися в шахтарському місті Ісрво- нограді. , , ..У командному заліку перемогли Харків яни. На другому місці спортсмени Київської області, на третьому— Львівської.

•
Ного по праву вважають кращим легкоатлетом Ьна- 

м'янського району. Змагаючись цими днями з найсиль- 
нііиими сільськими спортсменами області, Вадим 
Пастернак був в числі кращих десятиборців, ще раз 
підтвердивши цю репутацію.

Фато

Музична розважальна прої ра
ма (М). 10.30 — «Винахідники». 
Телсклуб. (М). II.00 — Музич
ний турнір міст. (М). 12.05 —
«Догралися». Мультфільм. (К). 
12 15 — Закон колгоспного жит
тя. (К). 12.30 - «Пісні і пра
ця». (М). 13.10 — Програма пе
редач. (К). 13.15 — «На мери
діанах' України». (К). 13.45 —
«Здоров'я». Науково-розва
жальна програма. (М). 14.15 —
До 50:річчя ЛКСМУ. В ефірі 
«Молодість». «Погляд». 15.00 — 
Телеатлас народів СРСР. «Да
гестанська АРСР». (М). 15.30 — 
Програма кольорового телеба
чення. (М). 17.00 — В ефірі
«Молодість». «Проспект моло
дості». (Одеса). 18.00 — Програ
ма кольорового телебачення. 
«Свято радянської молоді». 
(М). 21.15 — «Світ соціалізму». 
(М). 21.45 — «Па вогник*. (М). 
22,50 — Кіножурнал. (М). 23.09
— «Вечірній Ленінград». Ест
радний концерт. (Ленінград).

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ 
П’ЯТНИЦЯ, 27 червня, 10.10— 

Художній фільм «Таємниці пе
чери Каїїіюта». 12.00 — Телсвіс- 
ті. (К). 17.15 — Репортаж з ху
дожньої виставки. 17.35 
Фільми для дітей. 18.00 — '«Світ
лим шляхом Ілліча». (Червів. 
Ці). 18.45 — Телевісті, (К). 19,00
— «Література і сучасність». 
(К). 20.00 — Кубок СРСР з фут- 
брла: «Динамо» (К). — ’.«Шах-

тар» (Караганда). 20.45 — Фут
бол. (М). 21.15 — Естафета но
вин. (М). 22.00 —
мо но Одесі». І
огляд. (Одеса).

пісні».
спортивного

28 червня. 12.00 — 
екран. 12.30 «Піс

ня і праця». (Львів). 13.15 — 
«На меридіанах України». (К). • 
13.45 — Передача «Здоров’я». 
(М). 14.15 — В ефірі «Моло
дість». (К). 15.00 — Телеатлас
народі» СІ’СР. «Дагестанська 
ДРСР». (М). 15.30 - Програма 
кольорового телебачення. (М). - 
17.00 — В ефірі «Молодість». 
(Одеса). 18.00 — Програма ко
льорового телебачення. «Свято 
радянської молоді». (М). 21,15— 
■«Світ соціалізму». (М). 21.45 -- 
«Па вогник». (М) / 22,50 — Кі
ножурнал «ІІО.ВІППІ дня». (М),. 
23.00 — '«Вечірній Ленінград». 
Естрадний концерт. (Ленін
град).
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