
НА ПРАПОРІ КОМСОМОЛУ
УКЛЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РЯДИ СРСР
ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ЛЕНІНСЬКОЇ 
КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ 
ОРДЕНОМ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

За активну участь у соціалістичному і комуністичному будівництві, за велику 
роботу по вихованню молоді в дусі відданості заповітам В. І. Леніна і в зв'язку з 
50-річчям ЛКСМ України нагородити Ленінську Комуністичну Спілку Молоді Украї
ни орденом Жовтневої Революції.

Голова. Президії Верховної Ради СРСР М. ПІДГОРНИЙ. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.

. Москва, Кремль.
28 червня 1969 р.

ОБКОМУ ЛИОНУ

Сесія обласної Ради 
депутатів трудящих

27 червня в Кіровограді відбулася друга сесія обласної Ради 
депутатів трудящих дванадцятого скликання.

Сесія одноголосно затвердила такий порядок денний:
!. Про впорядкування забудови і поліпшення капітального 

будівництва в селах області.
2. Про заходи по виконанню наказів і пропозицій виборців, 

ідо надійшли депутатам обласної Ради депутатів трудящих під 
час виборів до місцевих Рад у 1969 році.

З доповіддю «Про впорядкування забудови і поліпшення 
капітального будівництва» виступив голова виконкому облас
ної Ради депутатів трудящих П. С. Кошевський.

В обговоренні доповіді взяли участь; голова Світловодсько- 
то райвиконкому депутат І. Ф. Калінін, голова ради облміж- 
колгоспбуду Б. Г. Токовий, голова виконкому Новоукраїнської 
районної Ради депутатів трудящих депутат В. М. Петров, го
лова виконкому Вершпно-Кам’янської сільської Ради депута
тів трудящих депутат О. І. Волошина та інші, всього шістнад
цять чоловік.

В обговореному питанні сесія одноголосно прийняла розгор
нуте рішення.

На доповідь секретаря виконкому обласної Ради депутатів 
трудящих К. Г. Жука сесія ухвалила постанову про здійснення 
заходів по виконанню наказів і пропозицій виборців, що на
дійшли під час виборів до .місцевих Рад у березні 1969 року.

Сесія прийняла загальнообов’язкове рішення обласної Ради
• «Про невідкладні заходи по боротьбі з колорадським жуком на 

території області».
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СТУДЕНТСЬКА

О ДІ С С Е я
Вона починається після того,

коли пощастило скласти всі екзаме
ни на весняній сесії. Спершу сту
дент мандрує теоретично. Бо не 
для нього найвигідніший спосіб по
дорожі. Як досвідчений альпініст, 
він штурмує головопаморочіїі висо
ти своєї фантазії. Врешті решт, йо
го приймають до складу веселого 
товариства, що вирушає добувати 
не золоте руно (бо кому воно зараз 
потрібне?), а... славу. Так, саме її.

Приміром, студент Львівського 
медичного інституту Петро Олійник 
за нею їздив аж у Тюмень. І при
віз про себе славу гарного буді
вельника. Тепер він однаково воло
дів і кельмою, і сокирою...

Поїзд «Львів — Дніпропетровськ», 
що прибув у Знам’янку, був пунк
туальним, як інститутський дзво
ник, коли він сповіщає, що перер
ва закінчена.

Із зелених пагонів випурхують 
Дівчата, ставлячи на платформу 
валізи, чемодани, портфелі. Хлоп
ці безтурботними юрбами розтікаю
ться по перону. Слова перетворюю
ться на посмішки, посмішки — на 
вітання,

— Добрий день!
— Здрастуйте,
— Звідки?
-- 3 Польщі.
Гак, цс польські єтудвнти-медикії, 

які навчаються в Ліобліпії, приїха
ли попрацювати місяць на будовах 

кКіровоградіцннп. Що вони будува
тимуть?

>

— Школу, — знову посміхається 
Юасф Вдовчек.

— 1 лікарню, — доповнює Хелена 
Турек.

А ВТІМ, їм хочеться звести Ще Й 
Будинок культури, щоб залишити 
про себе добрий СЛІД; Про те. 1ЦО 
доведеться споруджувати, вони по
ки що й самі не знають.

— Але працюватимемо в Сухому 
Ташлнку Новоукраїпського району, 
— говорить Юзеф.

Я бажаю успіху цим будівельни- 
кам-амагорам і прямую далі.

Хлопці кремезні, засмаглі, із спі
вучою західною говіркою, оточують 
півколом свого командира Михайла 
Березнюка. Ще б пак! Тільки він 
може дати вичерпну відповідь па 
хвилюючі запитання. Адже Михай
ло вже третій рік приїздить у нашу 
область і» будівельною студент
ською бріпадою. Львів'яни встигли 
за цей час зарекомендувати себе як 
добрі і працьовиті будівельники. 
Завдяки їх сильним рукам, кілька 
шкіл та колгоспних дитсадків торік 
достроково відкрили двері перед ма
лечею.

— Дорогі друзі, сердечно вітаємо 
вас па нашій орденоносній Цірово- 
градщнін, — ..вертається до студен
тів заступник завідуючого шкіль
ним відділом обкому комсомолу 
Гриша Куцевол, — ми шісішепі, що 
в цьому році ви працюватимете те 
краще, ніж у минулому. Адже це— 
Ленінський рік.

Зпам’япськнй перон витягнув дов
гу шеренгу юнаків І юнок (300 чо
ловік) Із різних вузів і навчальних 
закладів Львова. Всі вони в душі —

УКРАЇНИ
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До ІОО-річчя з дня народження 
В. І. ЛЕНІНА

ЛЕНІНГРАД. Ленінські читання, які відбулись 
у Смольному, присвячені історичному значенню 
боротьби В. І. Леніна проти правого і «лівого» 
опортунізму, за єдність комуністичного руху. В іс
торичному актовому залі зібрались ветерани пар
тії, знатні люди праці, представники молоді, гості 
з Угорщини і НДР,

ЛЬВІВ. До стрмйськнх залізничників прибув 
агітпоїзд. В агітпоїзді є вагон-клуб, пересувна ви
ставка, присвячена життю і революційній Діяль
ності В, І. Леніна. Працівники і жителі станції! 
та полустанків Стрийської дільниці магістралі з 
великим інтересом прослухали лекцію, а потім У 
вагоні-клубі подивилися кінофільми «Живий Ле
нін» і «Спогади про Леніна».

Агітпоїзд Львівського філіалу Центрального му
зею В. і. Леніна побував на багатьох станціях.

РИГА. Про важкий і славний шлях латвій
ських революціонерів розповідає документальний 
фільм ризьких кінодокументалістів «Ми йшли з 
Іллічем», Завершено ще один документальний 
фільм «На грані віків». В ньому Йдеться про пе
ребування Володимира Ілліча в Ризі в 1900 році. 
Тут В. І. Ленін домовлявся з місцевими соціал- 
демократами про транспортування «Искры» через 
Латвію в Росію. Весь ленінський цикл латиських 
докумепталістів завершиться стрічкою «Я — кому
ніст». в якій відтворено світлин образ нашого су
часника, спадкоємця ленінських ідей.

ЗАПОРІЖЖЯ. Двадцять тисяч кілометрів — 
таку відстань подолають два нових «запорожці» 
по ленінських місцях. Спочатку вони зупиняться 
в Москві, потім учасники автопробігу побувають 
в Ленінграді, Розливі, Ульяновську, Казані. Під 
час пробігу учасники знімуть кінофільм, який 
покажуть працівникам автозаводу «Комунар».
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будівельники, а за покликанням — 
невгамовні романтики.

Слово бере начальник відділу кад
рів тресту «Кіровоградсільбуд* 
О. Ф. Мініна, запрошує львів’ян на 
будови.

З теплим привітанням виступив 
перший секретар Знам’янського мі" 
сьикому комсомолу Анатолій Рагу- 
ЛІІІ.

Віршами і квітами привітали сту
дентів місцеві піонери.

Через кілька хвилин львівські ав-' 
тобусп розчивіїліг дверцята перед 
своїми земляками. Місце біли вікна 
займае~-летвсргокурсііицп політех
нічного інституту Зоя Ковальчук. 
«Кіровоград. Який він? — думає 
дівчина, — мабуть, гарний. Широкі 
площі, зелені хмарини скверів. ЦГ- 
каво, чи є в цьому місті хоч одна 
вулиця, ехгжа на львівську?..»

Майбутній інженер-будівельник 
Мирослава Уруська теж зводить 
брови ц задумі. Може, вона нама
гається пригадати ті села, які "Р0" 
їздила торік у нашій області. Адже 
Мирослава вдруге завітала до нас.

Найбільш зосереджене обличчя у 
комісара студентського загону Юр
ка Гсцька. Нелегко доведеться йо
му. Студентські кельмн співатимуть 
у ІІовоархаїїіельському. Новоук- 
раїнському, Олександрівському та 
інших районах області. Отже, тре
ба буде всюди всгигнути побувати, 
з усіма гримати тісний зв’язок.

І лише справді дитячою цікавістю 
свігятьсц очі Хслеии Турек, Лїартн 
.'Іорандн, Гражсші Хонкевпч. В їх
ній групі 15 хлопцін і 5 дівчат. Всі 
вони вперше в житті приїхали п 
Радянський Союз.

На околиці Знам'янки висотний 
будівельний кран, як семафор, під
няв ажурну стрілу перед машинами 
і автобусами, іцо повезли студентів 
у різні куточки Кіровоградщнни,

В. ГОНЧАРЕНКО.

На фото*, група польських студен» 
тів-медиків.

Фото Б, КОВПАКА.

ІМЕНІ КОМСОМОЛУ УКРАЇНИ
На ознаменування 50-річчя комсомолу України 

і враховуючи клопотання трудящих, радянських і 
громадських організацій, Рада Міністрів Україн
ської РСР постановила присвоїти ім’я комсомолу 
України:

Північно-Кримському каналу;
Самсонівській центральній збагачувальній фаб

риці тресту «Луганськвуглезбагачення», Луган
ська область;

Ровенському льонокомбінату;
Київському ордена Трудового Червоного Прапо

ра заводу «Точелектроприлад»;
Полтавському заводу газорозрядних ламп;
Професійно-технічному училищу № 29 м. Льво

ва.

ВИСОКА ВІДЗНАКА
За великі успіхи в праці, активну громадську 

діяльність та в зв’язку з 50-річчям Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді України Президія 
Верховної Ради Української РСР Указом від ЗО 
червня ц, р. нагородила ряд працівників народ
ного господарства, науки і культури, комсомоль
ських працівників і активістів Почесною Грамотою 
та Грамотою Президії Верховної Ради Української 
РСР.

Бригадир комсомольсько-молодіжної трактор
ної бригади колгоспу «Зоря комунізму» Нсвоар- 
хангельського району нашої області Василь Іва
нович Моторний нагороджений Грамотою Прези
дії Верховної Ради Української РСР.

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДИХ ПОЕТІВ
АЛМА-АТА, ЗО червня. 

(ТАРС). Столиця Казахста
ну стала місцем великого 
свята нашої молодої багато
національної радянської 
поезії. Сюди з усіх кінців 
країни приїхали учасники 
третього всесоюзного фести
валю молодих поетів братніх 
республік, присвяч свого 
ЮТ-річчю з дня народження 
0. І. Леніна.

За існуючою традицією 
прапор фестивалю було під
нято в День радянської мо
лоді. Це й зрозуміло: юність 
і поезія невіддільні. Сьогод
ні пости разом з молодими

алмаатинцями взяли участь і 
у мітингу, присвяченому 
Дню радянської молоді і від
криттю фестивалю. Учасни
ки фестивалю і молодь міс
та поклали ьвіти до ііам’ят- ] 
вика вождю.

До пізнього вечора на ■ 
площах, у парках, на пули- , 
цях міста звучали вірші 
постів братніх республік ; 
про Леніна, партію, комсо- і 
мол, про нашого молодого ■ 
сучасника і його героїчні 
діла.

Фестиваль триватиме вісім 
днів.

(РАТАУ).



*- стор. „ Молодив комунар0 1 линия 1909 року

ИПИЖ Мчать у просинь
ЫКРАЇНИ

електровози...
!•

Комуністи стояли на пе
роні. Вечірні сутінки про
різали прожектори, рівні 
світлові смуги повисли над 
залізничними коліями. На 
сплетінні проводів, натяг
нутих на металеві опори, 
іноді проскакують і зра
зу ж ховаються синюваті 
іскорки, коли на великих 
швидкостях мчать елект
ровози.

Павло Пилипович провів 
поглядом довгий состав, 
спостерігаючи за тими іс- 
корками-блиска в к а м и і 
звернувся до сусіда:

— А пригадуєш 
цять третій рік?

— Пригадую, — 
вів К. Г. Шевченко, 
першій колії стояв 
воз з платформою, обкла
деною мішками з піском. 
По тривозі, озброєні гвин
тівками, 
їжджали 
бандитів на станцію Пан- 
таївку чи на перегін. Рід
ко проходили тоді поїзди.

— Тяжкі були часи, — 
зітхнув П. П. Іванов.

На цьому розмову за
кінчили, бо почулося з 
відкритих дверей:

— Заходьте, товариші, 
продовжимо збори.

«...Заходьте, товариші»..
Майже п'ятдесят років 

тому інструктор Олек
сандрійського повітового 
комітету комсомолу з та
кими слозами покликав

ться з піонерами, комсо
мольцями, 
їм про 
боротьби 
про друзів-комсомольців, 
а потім комуністів Мар- ’ 
тина Степановича Черну
ху, Юхима Володимирови
ча Хлистуна, Якова Пили
повича Іванова, які не по
вернулися з фронтів Ве
ликої Вітчизняної війни.

Згадують свою юність, 
радіють змінами у житті і 
тому, що почату справу з 
честю продовжують ком
сомольці шістдесятих ро
ків. В змаганні на честь 
50-річчя Радянської влади 
колектив залізничників 
станції Користівка завою
вав звання колективу ко
муністичної праці. Високі 
виробничі показники а 
залізничників і зараз.

А. ПОНОМАРЕНКО.
На знімку: комсомольці 20-х 

років станції Користівка. Пер
ший ряд знизу ліворуч: брати 
Яків (загинув у Велику Віт
чизняну війну) та Павло Іва
нови. У другому ряду другий 
зліва — Т. Новоселецький 
(пенсіонер), третій — С. б°* 
лотковськнй, п'ятий — С. Мо
гильний, шостий — К. Шев
ченко (пенсіонер)

з того часу. Комсомолець 
двадцятих років, тепер ко
муніст, Павло Пилипович 
Іванов увесь час зберігав 
дорогу для нього фото- 
реліквію юності, спогад 
про буремні дні, про вір
них друзів, які потім об
рали різні шляхи а житті.

Сергій Андроникович 
Волотковський став докто
ром технічних наук, за
служеним діячем науки і 
техніки УРСР, професо
ром Дніпропетровського 
гірничого інституту, Сергій 
Корнійович Могильний — 
начальник проектно-кон
структорського бюро Мі
ністерства шляхів сполу
чення, Кузьма Гаврилович 
Шевченко сорок років 

стрілочником 
наго-

Розповідають 
буремні роки 

з фашизмом,

молодих залізничників на 
перші комсомольські збо
ри.

Після інформації інст
руктора повітового комі
тету комсомолу молодь 
обрала ініціативну групу. 
До неї ввійшли Й. Михай- 
лов, С. Волотковський, 
С. Могильний, П. Іванов, 
Т. Новоселецький, Г. Олій
ник. Ініціативна група ор
ганізувала молодіжний по- 
літгурток. Вивчали Статут 
комсомолу. На початку 
1923 року на зборах юна
цької секції повітовий ко
мітет прийняв до лав ком
сомолу Й. Михайлова, 
С. Волотковського, Т. Но- 
воселецького, П. Іванова, 
С. Могильного, Г Олійни
ка. Секретарем осередку 
обрали молодого телегра
фіста станції Користівка 
Йосипа Михайлога. По
жвавилася робота серед 
залізничників. В позаробо- 
чий час і у вихідні дні мо
лодь відремонтувала 
гауз, де розмістився 
залізничників.

Молоді ентузіасти 
водили антирелігійну 
паганду, 
суботники 
транспорту, 
повнювався
ми. Вже на кінець 1923 ро
ку в організації нарахову
валось 36 комсомольців.

Виступали не лише на 
станції, айв навколишніх

там залучали мо
до комсомолу. 
Могильному, 
Волотковському, 

Іванову, Трохиму 
дору-

селах і 
лодь 
Сергію 
Сергію 
Павлу 
Новоселецькому 
чили створити комсомоль
ські осередки в селах 
Протопопівці, Березівці, 
Оліївці. Особливу увагу 
комсомольці приділяли 
сиротам і безпритульним. 
Окремих з них комсомоль
ці навіть брали на своє ут
римання. Кузьмі Шевчен
ку осередок купив взут
тя і одяг, допоміг влаш
туватись на роботу. В 1923 
році юнака прийняли до 
лав комсомолу. Кузьма 
добре працював на ре
монті колії. Згодом він 
виявився хорошим декла
матором віршів і пародій, 
написаних Сергієм Волот- 
ковським, виконував у 
виставі роль Тараса Буль
би.

Линула слава про робо
ту осередка за межі пові
ту. Знам’янський залізнич
ний комітет нагородив 
комсомольський осередок 
Червоним прапором. На 
ньому поруч із деві
зом «Пролетарі всіх країн, 
єднайтеся!» було написа
но: «Майбутнє належить 
молоді».

Неодноразово на сто
рінках 
лець 
з'являлися 
осередок 
Сергія Могильного.

В останній, в номері за 11 
грудня 1925 року заміт
ці під заголовком «Три 
роки не пішли марно» 
читаємо: «За три роки
свого існування осередок 
значно зріс і проробив ве
лику роботу. Охопивши 
спочатку молодь заліз
ниці, осередок взявся за 
працю в селі Протопопів
ці. Сорок чоловік органі
зували комсомольський 
осередок тут. Така ж ро
бота ведеться в солі 
Приютівці, Оліївці». В ін
шій замітці писалось, що 
комсомольський осередок 
одержав подарунок — 
бібліотеку.

Цей знімок зроблено в 
травні 1924 року невідо
мим фотолюбителем. Про
йшло сорок ШІСТЬ років

даад-

золоте
РУНО

в

надіються па 200-пудовий урожай nine-

В ДЕНЬ СВЯТА

с. Лпстопадрпе
Новом нргородського району.

комсомолІя 
ЗУСТРІЧАЄ ГОСТЕЙ

змила. шоб сип хоч день побув удома, 
ж тайн неділя, вихідний. А він 0С1' 

на годину, віяв книжки і висе спішить

Комсомольці Зііам’пнсько- 
го району зустріли дорого
го і почесного гостя: на 
пленум міськкому ЛКСМУ 
був запрошений Герой »’«•

дянського Союзу знам’янча- 
ннн Петро Євдокимопич ФІ- 
лоненко, Нині Петро Свдо- 
КММОПІІЧ в Кишинові очо
лю« штаб юних слідопитів.

ия з ветеранами-комсомоль- 
нями. Збирається цінний 
матеріал для написання Іс
торії комсомолі) району.

стрічкою...

відпо- 
— На 
паро-

комсомольці ви-
«заспокоювати»

пак- 
клуб

про- 
про- 

організовували 
по відбудові 
Осередок по- 
новими члена-

газет «Комсомо- 
України», «Гудок» 

замітки про 
за підписом

Шевченко 
працював 
станції Користівка, 
роджений орденами Лені
на, Трудового Червоного 
Прапора, Павло Пилипо
вич Іванов довгий час 
працював начальником 
станції, начальником кон
дукторського резерву на 
Сахаліні. Тепер обидва 
пішли на заслужений від
починок і живуть на стан
ції Користівка, зустрічаю-

ТО БУЛО минулого літа. Стояв Андрій ' 
дідом Тимофієм на обніжку. Обоє задив

лялись на отару овець, що тільки-но минула 
їх та іі квапиться тепер долиною до голубого 
полотна колгоспного ставка. .

— Ти бачив. Андрію. Ик ішов оце наш ча
бан? Стомився чоловік за день, а погляд У 
нього такий, наче тільки що сонце побачив. 
Видаїь. знайшов своє золоте руно. А то вже 
велике діло, сину, коли маєш таке завидне 
добро. І оце я собі мізкую та й переконуюся, 
що кожна людина може вимудрувати його. 
Своє, розумієш, золоте руно, лай вона і нс 
чабан. Може, жнець чи сівач. Якщо, звісно, 
не спішить, якби день до вечора відбути.

— Цс гарно ви сказали, дідуню...

І ОСЬ ТЕПЕР, коли він стоїть на порозі рід
ної хати, ненароком згадав про ті Дідові 

слова. Це, мабуть, тому, що мати запитала:
— То ж там тобі и чужому селі? Багато 

клопоту маєш? Комсомольським секретарем, 
мабуть, нелегко бути. Та ше ж і наука ” 
університеті...

Хотілщ.» розповісти матері про свої пай 
трудніші дні. які були, мабуть, і иайіцасливі- 
шими цьогорічної весни. Це саме тоді, як У 
поле вийшли. Він. Андрій, зіургував дві ком- 
сомольсько-мстоаіжні ланки, які повинні були 
впрошувати просо і кукурудзу. В ланку 
Дмитра Балннського І себе записав. Сів М 
кермо трактора. сіяв просо. Яка то була 
втіха, коти кликав хлопців на добрі діла і 
сам »'являвся я полі з ними на світанку. В 
гі дні навіть збори комсомольської групи 
влаштовував у степу. Гам же, пообідавши ра
зом 3 Іншими механізаторами під лісосмугою 
знову спішив до агреіату.

Василі. Ятел, Іван Близнюк. Віктор Васи
ленко, Семен Чабанда, Дмитро Балннський і 
він, Андрій Магам, посіяли кукурудзу І просо 
як годяться І тепер Андрієві навіть хотілось 
похвалишся матері, як забуяло їх поле. А мо
же, й вона сама вже знає? Бо ж в районній 
газеті писал», іцо молоді механізатори артілі 
«Комуніст» «подіваються виростити на гекта
рі по 50 центнерів кукурудзи, 24 центнери 
проса, 
нині.

Бона
Завтра 
прибіг --------- шлтпп і и/пс ж,... — -.- —
до автобуса, тільки біля хвіртки сказав ма
тері:

— Не нарікай. У неділю в мене справ Щс 
більше, як у будень. Ми зараз таке закрути
ли, ще..

йому Дійсно треба було гпішити. Бо ж че
рез день ь комсомольській організації, яку 
він очолює, мала відбутися неабияка подія— 
молодь зустрінеться в сільському Палаці куль
тури з ветеранами колгоспу, орденоносцями. 
Перше слово цим славшім людям має сказа
ти він, Андрій Маган. А що сказати?

Вже їхав автобусом, а оте «що сказати» не 
виходило з голови. От буде сидіти за столом 
президії найстаріша доярка артілі Марія Іва
нівна Бабенко, завзята трудівниця, орден

ЯМЭТЗЯЯЖЯМНЯВМВНЯВШМвЖМММ

Леніна мас Щороку по п'ять тисяч кілограмів 
молока на корову надоює, а тепер ще іі півро
ку не млнуло, а вона яже трьохтисячний. 
Комсомолки Тетяна Василенко, Тетяна Скач
ко, Катерина Нетреба, молодий дояр Анато
лій Мурашко, яких учила І вчить А'арія Іва
нівна, до кінця року матимуть по 3 тисячі 
і більше кілоірамів молока на корову. А Оле
на Круподер та Катерина Осніговська вже н 
нині минули цифру 2000.

От про молодих пташниць теж слід сказати. 
Ольга Пелченко щодня від 1215 курок-несучок 
отримує по 700 — SOO яєць. А Тетяна Марти
шок і Віра Тимошенко доглядають по три ти
сячі курчат..

И**ОГО я зустрів у колгоспній майстерні, Анд
рій саме закінчував фарбувати вітрину 

для «Комсомольського прожектора». Дізнав
шись, що я цікавлюся, як жили і працювали 
юнаки та Дівчата перед піввіковим ювілеєм 
комсомолу республіки він одразу запропону
вав поїхати в поле

— Там хлгпці зарамотижать кукурудзу. 
А може, й на ферму?..

Через кілька хвилин ми вже були біля бу
динку тваринника. Білостінний, він красував
ся між рівними рядами осокорів. А поряд — 
квітники. Всю цю красу сюди принесли АРУ3* 
Андрія Магана, працюючи під час суОотннків 
і недільників. У буднику теж все зроблено по- 
господарському. Комсомольські активісти Ра" 
зом зі своїми старшими товаришами вміло 
обладнати їдальню, кімнату для відпочинку, 
душову, профілакторій. Найбільше, звісно, 
приваблює ленінська кімната.

Андрій сідас за стіл, на якому викладеш 
журнали й газети, одкрнває «щоденник ком
сомольського активіста». І я знову Дізнаюся 
про нові діла юнаків та дівчат Листопадового. 
Ось записи про виступи молодіжної агіткульт- 
брнгадн. В її складі Андрій Маган, піоне.р- 
иожага Ніна Багней. механізатор Дмитро Ба- 
лннськнй, баяніст Василь Лїельпичеико, ніс 
кілька комсомольців. Щотижня культармійці 
два-три рази виїжджають у поле, йдуть на 
тваринницькі ферми. Воин підготували кіль
ка програм. Одна була для сівачів. Друга— 
присвячена ІПО-річчю від дня народження В. І. 
Леніна, третя—піввіковому ювілею комсомолу 
України

Знову запис. Це вже про комсомольське ие" 
сіл.тя, яке було влаштоване Доярці Іетяні 
Скачко І механізатору Віктору Василенку.

І ще один захід — проводи молодих хлібо
робів до армії.

На окремій сторінці рядки про сільських 
спортсменів. Мені стає відомо, що у Листопа
довому спортом захоплюється 230 трудівників 
різного віку. Тут працюють одинадцять спор
тивних секцій, є свої футболісти, волейболісти, 
тенісистг шахісти, борці.

— Ми вирішили, щоб кожеіі хлопець і Дів
чина. які постійно займаються в спортивних 
секціях, у цьому ропі виконали норму третьо
го спортивного розряду. — мовив Андрій, по
казуючи мені таблицю проведення змагань в 
колективі фізкультури...

...Андрій розповів майже про кожного ком
сомольця колгоспу. А про себе хіба шо такс 
повідомив: секретар комітету комсомолу, ін
структор по спорту, студент-заочник Історпко- 
філософського факультету Київського універ
ситету. агітатор. Але головним доповненням 
до його портрета, мабуть, є справи всіх ком
сомольців артілі, в яких благодатним світлом 
іскриться тологе руно, шо його повсянчас шу
кають молоді листопадівпі разом з Андрієм 
Магаиом

М. ШЕВЧУК.

ДАЛЕКІ і близькі доро
ги... Багато

комсол'олець 
Крошка за 
шоферської 
колгоспі _ 
яких тільки рейсах не по
бував його старенький 
«ГАЗ-51» номер «43-02». 
Ще до служби в Радян
ській Армії 
працював на 
служивши, 
він а рідний 
знову сів за 
машини. Напарником 
нього Михайло 
аич Дрига,

об’їздив їх 
Володимир 
5 років 

роботи в 
«Прогрес».

Дорога член оурякосіючої 
ланки. Доглядає декілька 
гектарів цукристих. Воло
димир допомагає їй. В ті 
дні, коли він не в 
молоде подружжя 
працює в полі.

...Я зустрівся з

рейсі, 
разом

Володимир 
ньому. Від- 
повернувся 
колгосп і 

кермо своєї
У 

Микито- 
досвідчений 

водій з багаторічним ста
жем. Обидва люблять і 
бережуть машину, тому і 
служить вона їм довго І 
безвідмовно. Якщо гово
рити відверто — грузови
ка давно можна було б 
списати. Та Володимир з 
Михайлом Микитовичем 
старанно відремонтували 
автомобіль, і він ще у 
них працює.

Торік, на честь 50-річ- 
чя Ленінського комсомо
лу райком ЛКСМУ наго-

родиз Володимира па
м'ятним значком і Гра
мотою. Нагорода окри
лила комсомольця, дода
ла йому енергії, сил. На
родилася мрія поступи

ти в технікум, а може, й 
в інститут, щоб заочно 
здобути спеціальність ме
ханіка. Та не було доку
мента про середню осві
ту. І Володимир пішов 
вчитися у вечірню шко
лу сільської молоді. За
раз він закінчує 11-й 
клас.

Володимир захоплюєть
ся спортом, грає у волей
больній команді. Бере 
участь в сільському хорі. 
Словом, хлопець, хоч ку
ди. Його дружина Гали-

Воло- 
димиром в кабінеті сек
ретаря парторганізації 
артілі Василя Івановича 
Манойленка.

— Один з кращих ком
сомольців колгоспу, — 
так Василь Іванович від
рекомендував шофера. — 
Агітатор, активіст. Готує
мо його в партію. Секре
таря комсомольської 
організації Василя Гурен- 
ка вже прийняли канди
датом в члени КПРС. А 
Василь і Володимир — це 
ж друзі, разом он і а 
школі вчаться... Надійна 
зміна нам, старим кому
ністам, росте.

г. лозняк, 
наш поза штатний ко
респондент. 
Долинськиії район, 
колгосп «Прогрес».

ДОПОМАГАЄ РАДА

Нині у комсомольців Боб- 
ріінецькніо району немає 
більш важливого завдання, 
"іж здійснити плани, намі
чені до ІОО-річчн з дня на
родження В. І. Леніна. Во- 
ни детально знайомляться з 
Історією районної комсо
мольської організації, влаш
товують зустрічі з першими 
комсомольцями. Баї ато в 
цьому комсомольцям- допо
магає рада ветеранів, яка 
Дів при райкомі ЛКСМУ. 
>же налагоджено лпступзн-

На урочистих зборах, при
свячених 50-річчю JlKCM 
України, секретар комітету 
комсомолу Кіровоградсько- 
r2v І}емзав°АУ «Укрсільюсп- 

Дмитро Котиков 
червоні перехідні 
переможцям зма- 

кращого по профе-

техніка» 
вручив 
мандати 
гання на 
сіях.

Мандати одержали слюсар 
Валерій Маиухін, токар Ма
рія Плаксій, зварювальнна: 
Микола Галаган та контро
лер ВТК Володимир Рс»а,
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КЛИЧУТЬ СУРМИ ПІОНЕРСЬКІ
ВСЕ ПОЧАЛОСЯ
ПРОСТО

— Маєте бажання напи
сати про літній відпочинок 
школярів? — перепитали у 
л\іському Палаці піонерів 
імені В. І. Леніна. — Вам 
повезло. Через годину на
ші юні аматори виїжджа-

> ють з концертом у Тре- 
I півку. Якщо думаєте їхати 
І з нами — будь ласка.
і Я не заперечував, і рів

но о четвертій дня авто
бус від’їхав від Палацу 
піонерів. У залитому со
нячними бризками салоні, 
як у бджолиному вулику, 
який гуде різнобарв'ям 
голосів. Асфальтову стріч
ку шосе поступово змінює 
бруківка. Часом машину 
трясе як у лихоманці, а

і мої сусіди і уваги не
■ звертають, мовляв, не

і вперше...
Аж ось і піонерський та- 

^-бір. Зацікавлено огля- 
*■ даю зелене містечко, яке 

розкинулося серед густо
го лісу, у глибокому ви- 

і, балку.
Раптом казкову тишу пе

рерізали знайомі звуки 
піонерського горна. Ви
явилося, що це поверну
лися з туристського похо
ду хлопці і дівчатка пер
шого загону. Зморені до
рогою, запилені, засмаглі 
на сонці, але по-справж
ньому щасливі.

— Були у Знам'янці, — 
повідомляє чорня вий 
хлопчина, скидаючи з пле
чей рюкзак. — Мали на
мір похід провести рані
ше, але дощ зірвав пла
ни.

КОЛИ 
СУПЕРЕЧИТЬ ІНШИЙ

Не встиг розповісти про 
похід, як у розмову вклю
чився піонер у голубій 
блузі.

— Чому про спортивні 
змагання нічого не ка
жеш? — накинувся на сво

го ровесника. — Хіба за
був про першість табору з 
футбола і баскетбола, а 
про шаховий турнір?

І звертаючись вже до 
мене, продовжує:

— Зараз у нас запекла 
боротьба точиться з на
стільного теніса. А змагає
мося з сусіднім табором 
— «Червонозорівським».

Так я довідався, що 
спортивну честь свого та
бору відстоював учень кі
ровоградської восьмиріч
ки № 25 Сергійко Тимо
феев.

Знайомимося з ним:
— А тобі подобається 

тут відпочивати?
— Дуже! Якби була 

можливість, ще б на дві 
черги залишився...

Цієї думки притримую
ться всі друзі Сергійка 
Вітя Кібальчук, Єаша Сар- 
данов, Алла Козлова та 
інші.

ЇХ У МЕНЕ СТО 
ДВАДЦЯТЬ...

Коли я розповів про це 
старшій вожатій Людмилі 
Бабічевій, вона сказала: 
«Ви не дивуйтесь. У табо
рі дійсно непогано, піо
нери дотримують режим, 
для них створено всі умо
ви. Через день перегля
дають художні кінофіль
ми, ходять купатися на 
річку, ловлять рибу. Піо
нери ведуть збирання ма
теріалів до 100-річчя від 
дня народження В. І. Ле
ніна.

Зараз готуються до 
КВН з піонерським табо
ром, де відпочивають ді
ти робітників заводу 
«Червона зірка».

Вже давно почався кон
церт юних аматорів з об
ласного центру. Учасни
ків студії бального танцю 
змінює тріо баяністів, яке 
виконує варіації на теми 
російських народних пі
сень.

Перевівши погляд на 
своїх вихованців, вожата 
не без гордості додає:

І

— їх у мене аж сто 
двадцять!

Зараз у Людмили піо
нерська практика. А у квіт
ні вона побувала на рес
публіканському семінарі 
старших піонервожатих, 
який проходив в одесько
му таборі «Молода гвар
дія».

Багато корисного винес
ла з тих незабутніх днів 
для себе двадцятирічна 
комсомолка, студентка- 
заочниця Кіровоградсько
го педінституту.

— Трохи важкувато ін
коли доводиться, — зі
знається Людмила. — Та 
ми переборюємо трудно
щі. У нашій «Зірці» склав
ся чудовий педколектив, з 
яким просто приємно пра
цювати.

Запитую про активістів- 
піонерів:

— А у нас пасиву взага
лі нема, всі активні, — 
чую відповідь.

Я все ж записав у свій 
блокнот декілька прізвищ 
юних ініціаторів, але не 
хочу виділяти їх з тих 120 
мешканців зеленого міс
течка, яке розкинулося на 
мальовничій околиці Тре- 
півки.

ПРИЇЖДЖАЙТЕ 
ДО НАС ІЩЕ...

Ми залишали гостинне 
містечко, коли сонце вже 
сховалося за верхів’я ста
резних крислатих дубів. І 
була трохи сумною розлу
ка з мешканцями табору, 
які запрошували приїжд
жати до них ще... Кожний 
з нас залишив того дня у 
таборі частинку свого 
серця.

Нарешті, автобус рушив 
з місця, а в голові вже 
склався план розповіді 
про цікаве життя мешкан
ців піонерського табору.

А. САРЖЕВСЬКИЙ, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара».

І

І
І
І
І
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кіосках Сан- 
і інших міст 
можна дістати 

журналу
У ГАЗЕТНИХ 

Фраиціско
США зараз ще 
травневі номери 
«Ремпартс», що став в остан
ні роки одним із нанпопуляр- 
ііішнх у країні. Однак навряд 
чи є в кого впевненість, що 
наступні номери цього журна
лу дійдуть до його передплат
ників або кіоскерів. «Рем- 
парте» знаходиться на грані 
фінансової катастрофи, і лише 
чудо, як вважають його тепе
рішні видавці, може врятува
ти журнал від закриття.

Хто ж конкретно винен У 
тому, що цей журнал, який 
наважився глянути на деякі 
аспекти американської дійс
ності з інших, ніж у великій 
монополістичній пресі, 
цій, потрапив у 
скрутну ситуацію? 
на цс питання

• різноманітніші, 
різному. “

ВИ
ДО

позн- 
настільки 
Відповіді 

поки що пай- 
Говорять по- 

різному. Про екстравагант
ність його колишнього 30-річ- 
ного розпорядника Уоррсна 
Хінкля, що недавно втік Ь 
журналу, про малий досвід у 
веденні фінансових справ йо
го молодих редакторів, 
жорстокість невблаганної 
куренції,

В суспільстві, де закон 
живаиня і пристосування 
життя визначається чистога
ном, економічні фактори ма
ють, звичайно, важливе зна
чення. Але у випадку з «Рем- 
партсом» на перший план час
то виступають політичні фак
тори, які, взаємодіючі з еконо
мічними. в решті решт визна
чають долю журналу.

«Ремпартс» з’явився на світ 
у Сан-Франціско в 1962 році. 
Однак визнання прийшло до 
журналу пізніше, коли він пе
рейшов від «вираження неза
лежної католицької думки», 
для чого його й створили, до 
вираження широких громадян
ських сподівань і почуттів 
американського народу. Мова 
йде про липневий 1965 року 
номер журналу, центральна 
тема якого була присвячена 
«в’єтнамському лоббі». В на
рисі, підготовленому на осно
ві вивчення різних важелів 
політичної влади США. розпо
відалося про діяльність впли
вової групи американців, яка 
в гонитві за надприбутками 
сприяла розв’язанню і розши
ренню брудної війни у В’єтна
мі. В числі викритих вияви
лись, наприклад, Джозеф 
Кеннеді і кардинал Спсллман. 

про 
кон-

Правдивість зібраного в нари
сі матеріалу була очевидною, 
І цей номер «Ремпартса» ви
кликав справжню сенсацію. 
Факти ніхто не зміг спросту
вати. Журнал сприяв розвитку 
антивоенного руху в США.

З того часу «Ремпартс» при
свячу« себе в основному ви
криттю тих сторін американ
ської дійсності, які намагала
ся замовчувати преса, що об
слуговує ті чи інші угрупо
вання фінансового і промис
лового капіталу США.

На сторінках 
ворип колишній сержант спе
ціальних військ США у В’єт- 

журналу гО'

І
„НЕ НАМАГАЙТЕСЬ І 
БУТИ ЧЕСНИМ«
иамі Дональд Дункан. Він 
відверто пояснював багатьом 
американцям, що заплуталися 
в потоці дезінформації, всю 
несправедливість, амораль
ність і жорстокість війни, кот
ру військово-промисловий ком
плекс США проводить у В’єт
намі. війни. яка примусила 
Дункана порвати зі спеціаль
ними військами. Одразу ж за 
цією історією в журналі з’яв
ляється викриття справ у Мі
чманському університеті, який 
давав «прикриття» агентам 
Центрального розвідувально
го управління, що діяли у 
Південному В’єтнамі. Слідом 
за цією статтею «Ремпартс» 
вмішує серію матеріалів про 
проникнення американської 
розвідки і Пентагону в багато 
студентських організацій і уг
руповань інших університетів, 
про створення ЦРУ підставних 
благодійних фондів для фі
нансування 
американців за рубежем.

Викриття «Ремпартса», які 
відкрили очі багатьом амери
канцям. зробили журнал по
пулярним в національному 
масштабі і перетворили його 
по суті в рупор найбільш 
тверезо політично мислячих 
верств американського суспіль
ства. В той же час контроль 
над журналом потрапляє до 
рук морально нечистоплотных 
людей, які починають витра
чати кошти журналу на задо-

фондів для фі- 
підривної роботи

І

прав у Святій Зсм-

полений своїх особистих 
примх.

Але смертельного удару в 
спину «Ремпартсу» нанесли 
фінансисти, які субсидували 
журнал у період його найбіль
шої популярності. Тоді редак
тори намагалися збільшити ти
раж журналу і залучали біль
ше коштів. _ Фінансисти зали
шили «Ремпартс* одразу ж 
після того, коли журнал, до
тримуючись своєї викриваль
ної лінії, виступив із закликом 
переглянути несправедливу по
зицію уряду США щодо подій 
у 1967 році на Близькому Схо
ді. «Непринципово стверджу
вати, — відмічає журнал. — 
що всі вимоги арабів е нера
ціональними, і що в них немає 
законних 
ЛІ».

І хоча 
плутаних 
ходжения _____ __ ___ __
конфлікту і пропозицій по но
го уладнаїїню. доля «Ремпарт
са» була вирішена. Сіоністи в 
США не могли пробачити 
«Ремпартсу» його «проараб- 
ської» позиції. Вони доклали 
максимум зусиль, щоб ство
рити навколо «Ремпартса» об
становку морального бойкоту.

«Ремпартс» залишився без 
коштів, що могли б дозволити 
продовження видання журна
лу. який намагався бути чес
ним.

Василь АНАТОЛЬЄВ. 
(АПН).

в журналі чимало 
міркувань щодо по- 
арабо-ізраїльського

І

І

ЗУСТРІЧ З МОЛОДОГВАРДІЙЦЕМ
ХЕРСОН, 28 червня. (РАТАУ). «Сьо

годні, перед Днем радянської молоді, хо
четься побажати вам, дорогі друзі, комсо
мольці і молодь Херсонщини, щоб ваша 
праця, наші зусилля сприяли успішному 
виконанню завдань комуністичного будів
ництва в нашій країні». Цими словами за
кінчується опублікований у сьогоднішньо
му номері обласної молодіжної газети 
«Ленінський прапор» лист колишнього

члена краснодонської підпільної молодіж
ної організації «Молода гвардія» Георгія 
Арутюнянца — нині полковника, канди
дата історичних наук, викладача Військо
во-політичної академії імені В. І. Леніна. 
Георгій Минаєвич кілька днів був доро
гим гостем комсомольців і молоді Херсо
на, розповідав їм про життя і боротьбу 
своїх друзів молодогвардійців, про їх 
безсмертний подвиг.

Близько 40 тисяч чоловік взяло участь у страйку, організованому робітниками, які 
ибслуїовують американські військові бази на японському острові Окінава. Страйкарів 
підтримали члени інших профспілок Окінаан. На боротьбу з страйкарями були книу- 
ті загони військової поліції США. ' _

На знімку: розгін пікетів страйкарів на одній із військових баз США на І 
Окінаві.

Фото ЯПС —АПН. І
• аммаї аммвв ммаї мма ■■■■ амвинв май

люди
З КРАЇНИ
МУЖНОСТІ

з

В, ШАРІЙ

ЗОРЯНІ 
КРИЛА

(Продовження; Початок в газетах 
за 19 і 21 червня).

Вночі на висоті восьми тисяч метрів радян
ські літаки підійшли до Берліна. Місто сві
тилося тисячами вогнів, І раптом у центрі 
гітлерівського лігвища загриміли вибухи..

Радянські бомбардувальники розверталися і 
знову заходили на рейхстаг, на військові об єк- 
ти, на голови фашистам знову І знову сипа
лися стокілограмові «подарунки».

Коли фашист її оговталися і відкрили зе
нітний вогонь, було вже пізно. Радянські екі
пажі повернулися на свій аеродром без жод- 

< - ної втрати і навіть без жодної пробоїни.
Цими польотами в далекий ворожий тил у 

перші місяці війни радянські соколи довели 
всьому світові, іцо Радянська Армія жива, 
нарощує сили і не лише здатна захищатися, 
а й нападати, завдаючи порогам відчутних 
ударів. ЦІ польоти примусили задуматися не

V—------------------------------------ ----  

одного політичного діяча Заходу, з ким бути 
в цю війну, а польські, французькі, чеські 
матері молилися за радянських льотчиків як 
за своїх власних дітей.

КОМЕСК КОЛЯ
В людніш, що чверть століття була зв’яза

на з авіацією, пройшла, як кажуть, всі бої 
і війни, є що згадати, є що розповісти тим, 
хто народився під чистим небом. І Орест 
Миколайович ' згадує і розповідає. Молодим 
воїнам, комсомольцям, піонерам і школярам. 
Його запрошують у школи, на підприємства. 
Одна з його розповідей звучить особливо хви
лююче. Вона — про легендарною Миколу Гас
телло. комеска Колю.

Товариші любили цього веселого хлопця. 
Любіш його і Оресі Боровкон за відвагу і оп
тимізм. просто за людяність І готовність у 
будь-нку хвилину виручити то
вариша в бою, піддати останню 
цигарку, а коли у товариша 
гірко на Душі, що в ті часи 
траплялось нерідко, поділитися і 
«наркомівською нормою».

А один випадок зробив його 
настільки популярним, що про 
Гастелло взнали І розповідали 
в Інших арміях і з’єднаннях.

Льотчики готувалися до ви
льоту на завдання, коли служба 
спостереження попередила, що 
на радянський аеродром йде 
иісімнадцятка юнкерсів. Радян
ському командуванню потрібен 
був хоч один юнкере, потрібно 
було вивчити його конструкцію, 
сильні і слабкі сторони, вогне
ві точки.

Микола вирішив рискнути. Та 
й риск, на його думку, був не 
надто великим. Аеродром поси
лено охоронявся зенітною арти
лерією. Отже, коли пролунала 
команда «В укриття!», Гастелло 
спокійно залишився в кабіні 
свого «1Л-4».

Німці йшли, як на параді. І раптом біла 
ворожих літаків виросла сітка розривів. Во
на була така густа, що прорватися зуміли 
лише один-два ворожих бомбардувальники. 
Решта скинули бомби де прийдеться!
1 все ж два наших літаки запалали.

Гастелло чекав наступного кола. Але його 
не було. Один лише командир німецької гру
пи розвернув свій літак, знизився до 50 мет
рів 1 хотів запалити наші літаки з кулеме, 
тів. іИн уже підходив до межі аеродрому, ко
ли з задньої кабіни одного з «ІЛІв» загримів 
крупнокаліберний кулемет. Це. Микола Гас
телло, піймавши в хрестовину німецького бом
бардувальника, випустив по ньому чергу.

Літак плавно опустився на поле за аеродро
мом.

Всі кинулися до місця приземлення, а на
зустріч жінки-колгоспниці вже вели німець, 
ких асів. Серед них виявився і полковник ні
мецької армії з залізним хрестом.

Перед бойовим вильотом...

„ПРОЩАЙ, ДРУЖЕ“!
Минуло близько двох тижнів. Полк, у якому 

служив Микола, одержав завдання знищити 
водну переправу — міст. По ньому фашисти 
переправляли через ріку танки і іншу військо
ву техніку. Внлеті.’с три ескадрильї. Вів гру
пу капітан Гастелло.

Німці відкрили сильний зенітний вогонь. 
Гастелло першим увійшов у зоні’ вогню. Пря
мим влученням ворожого снаряда в бензобак 
і в правий мотор літак його було підпалено. 
Загорілося крило, вогонь був надю великий.

І раптом Орест почув у навушниках:
— За Батьківщину, товариші!
Микола направив свій літак прямо нц 

міст, по якому йшла колона німецьких тан
ків. Пролунав вибух Десятки залізних потвор 
знайшли свій кінець у водах ріки.

Наші льотчики були так вражені героїчною 
смертю свого командира, що на мить розгу
билися. Старшим у групі залишився майор 
Боровков.

— Вперед, за Колю! — наказав.
Літаки ввійшли в піке, сипалися і вибуха

ли бомби, п повітря злітали і переверталися 
танки, захлиналися і навіки замовкали зе
нітки...

N про безсмертний подвиг Миколи Гастелло 
пишуть вірші, складають балади, сивоскроні 
ветерани розповідаюіь про нього піонерам і 
школярам, комсомольцям. молодим воїнам, 
заповідають їм бути такими, як комсск Коля, 
любити так життя і свою Батьківщину, як 
любив її легендарний капітан

„ПЕ-2“
В розвідку ходити ставало все важче. Німці 

«засікли» невловимого радянського аса, І, як 
тільки над їх позиціями з’являвся Ооровков- 
ський «1Л-4», піднімались в повітря винищу
вачі. Вони знали, що після візиту Ореста Бо
ровкова запалають склади з пальним, літаки 
на аеродромах, злетять у повітря військові 
укріплення. Льотчик, як кажуть, грався 'Л 
смертю, бо ця гостя чигала на нього щомиті. 
Німці, здавалося, навіть заключили змагання, 
хто перший зіб’є Боровкова.

(Закінчений буде).
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ЛІТЕРАТУРНИЙ конкурс «МОЛОДОГО КОМУНАРА>

ВАРВАРІВСЬКІ
Микола СТОЯН ...повість-НОЧІ
Люди подейкували, що багатство при

пливло до нього несподівано. Мац він 
міцне господарство, рвав і жили, та до ба
гатіїв дорівнятись не міг. А потім, як з 
води, почали виринати на його нодвір і 
і воли, і корови, і коні, і жниварка та 
молотарка, і землю купував, не жаліючи 
грошей...

Осінньою вечора біля Аврамівськнх лі
сів було пограбовано пошту, вбито і пош
таря, і візника, пограбовано грошей чи
мало. Люди подейкували — чи ке був 
там і Зеленяк? Але не спійманій — не 
злодій, хоч і кажуть, що поштар стрі
ляв, а Зеленяк з того часу на негоду П 
дощі гнувся у дугу.

Та чого людн не накажуть, яіик у кож
ного. як лопата... А Зеленяк багатів, а 
Зеленяк радів! Ріс — виростав синок. В 
школі (1 до науки брався добре, але піс
ля трьох класів батько сказав: годі, до
сить, засвоюй іншу науку. Возив ного і 
в Єлнсаветград, і в Одесу, тикав паль
цями:

— Бачиш, як люди живуть? Бачиш 
палаци?

Зітхав:
— Нам таких не мати. Та заживемо • 

ми! Пам'ятай, сипку, на світі є багато 
богів, проте один з них найголовніший— 
гроші.

1 слава богу сни швидко зрозумів, як 
здобувати їх. Він уже й сам лупцював 
наймитів, щоб швидше поверталися на 
роботі, помагав батькові домішувати У 
пшеницю землі і піску, а коли одна вдо
ва довго не згоджувалась продати свою 
десятину, темної ночі запалив її хатину, 
щоб була податливішою та зговірливі
шою...

Радів, радів старий та іі оскаженів!
його надія, його поміч, його рідний 

син посмів полюбити дівчину, дочку жеб
рака, злидня із злиднів, того жебрака, 
що не під різдва, а від самої осені про
стягав руку під вікна, просив шматочок 
хліба, для своєї черви, що жнв навіть ие 
в курені, а в закуреній і задимленій 
землянці на околиці села.»

Дівчина хоч і в лахмітті, але була дуже 
гарна. Та хіба ж з красою жити? Пово-

Продовженпя, Початок в газетах за 
19, 21 та 26 червня).

лочнвсь трохи й годі! Годі] Плюнь на 
неї, на її брови, па її обличчя, плюнь і 
на її живіт, якщо виросте до самого но
са. Женись, вилупок проклятий, на Гор- 
пнні, дочці Кнура! Гортанна 1 руда і ви
трішкувата, заге ж одиначка! Зате ж 
багата І Батько приданого дасть однієї 
землі десятин десять! Та ні ж, напевне та 
хвойда напоїла йога якимись чарами, не 
хоче й слухати батькової моей, батьків
ського доброго слова, иаскочнла коса на 
камінь!

— Не буде по-моєму — задушу тебе! — 
хрипів батько.

— Дійде діло до горлянки — І в ме
не є руки! — палахкотів син.

— Ах ти ж виродок! — лютував батько, 
потрощив на ньому держак від вил і 
окривавленого виставив за ворота, у не
вилазну осінню багнюку:

— Іди в світи! Не пропалені, набереш
ся розуму — прийму!

Пішов. Погуляв і з конокрадами, і з 
міськими злодіями. А тут війна, мобілі
зація. схопили її його, забрали в солда
ти, дали і сіру шинелю, чоботи, рушни
цю с руки, помуштрували — і па фронт.

Знову з’явився на білий світ у гро
мадянську війну, зібрав озброєну зграю. 
Спершу йому подобався Махно у всьо
му наслідував свого патлатого божка, як 
і він, грабував, грабував, жнв і гуляв. 
Проте Махно визнавав матір-анархію 
а в інших, хоч і менших, божків стріляп, 
так і чекай від нього кулі. А час же та
кий настав, що можна гуляти й без 
Махпа!

Добре йому жнлось-гулялось і за нім
ців та петлюрівців, а ще краще за дені- 
кінців. Денікіїїці, сп’янілі від перемог, 
займали міста, залізниці, великі села й 
містечка, а пін Зеленяк — цей глухни 
степовий край на межі Київської і 
Херсонської губерній. Зайняв Варварів- 
ку, а завтра Бурти І Старосілля, Телепни 
і Межнрічку. 1 досить! Чом не володін
ня? Хай там гудуть гармати, а він по
гуляє. Хліба не позичати, дівчат виста
чить, горілка є!..

Батька не застав. Не пережив старий 
революції. Не пережив того, що біднота 
забрала в нього млин, олійницю, землю, 
молотарку й жниварки, табун коней, лу
ки і озера — однієї ночі знайшли на 
старому клені на гілляці, посинілого й 
задерев’янілого,

В хатині, немов у пустці, — вирушаю
чи па гей свіг, в останню піч батько 
спалив стайні, хороми, лишив одні попе
лища, — жила мали.

Зустріла його мовчки, неначе й не Рл* 
да, неначе й не хотіла його бачити. Він 
же зпас — вона любила його!..

Та не мати скаламутила його душу!
Найпершою в селі, у рідній Варпарів- 

ці, коли пін на вороному з стрічками у 
гриві коні в’їжджав у вулицю, він по
бачив дівчину.

Ту. що любив, ту, що гинув за неї! Ту, 
до якої проступав вечорами у свої шіст
надцять літ.

Тепер він уже знав жінок — і вулич
них повій, і дешевих на ласки і нічні 
втіхи попівен, і зв’язаних дівчат у за
хоплених селах, але ця зустріч хвилю
вала його. І він зіскочив з коня. А Дів
чина метнулась на стежку, в левади, до 
очеретів.

В-.іі наказав Бармаиіеві:
— Спіймати! Привести!
її впіймали, привели до церковної ого

рожі.
Він усміхнувсь:
— Невже не пізнала мене? Невже не 

чекала?
— 1 впізнала, був час — ждала.
Схвилювався ше дужче, незаймана 

краса її п’янила, бита хмелем у серце, 
яка вона справді гарна — сьогодні він 
сим сннпс з неї лахміття, вбере її У 
найкращу одіж, схоче нона — піп повін
чає їх, накаже пін — загримить весілля 
на всі степи.

Руну простяг їй:
— Тоді здрастуй!
Відкинула рвучко правото назад за 

спину, в пойнятих ензим туманом очах 
спалахнула відраза:

— Твої руки в людській крові!..
— Злигалася з комуністами?!.. Віддам 

тебе Бармашсві, вій добрий бугай, від
дам тебе споїм хлопцям, потішаться, за 
ноги прив’яжуть до коня і пустять У 
степ — па ріллю.

Плюнула йому в обличчя.
І пін плюнув. Трьома кулями. 
Дівчина й не зойкнула. 
А з-за бузку — її мати.
— Що ти зробив, душогубе?!
Куля знайшлася й для неї. І вона, па

даючи на тонке віття густого бузку, й 
не зойкнула.

Зойкнуло село. Воно бачило все.
Село прокляло його, а він криво 

всміхнувся:
— Зараз же зганяйте усіх на майдан!.. 
Першими прийшли багатії з-за брам, 

промацували очима і його, і воїнстио, 
щось шепотіли один одному, вій і Не 
намагався здогадуватися про що, потру
сить і їх, добереться до діжок із салом 
і до молоденьких куркулівен, поміняє іі 
коней, та все віддадуть вони охоче, бо 
землі їхньої не зачепить, . бо погріють 
руки й вони у його нальотах, бо зату
лить ОІІІ пельку голоті.

Голота, гнана прикладами, сходилась 
поволі,,,

(Далі буде).

Фото Г. УДОВИЧЕНКА.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ 
ШИННОМУ ЗАВОДУ

ПОТРІБНІ. Нл ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
РОБІТНИКИ ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ;

склпдальппкн-збирачі автопокришок, вулканізаторники, 
оператори гумозмішувачів, .механіки, електрики, елек
трослюсарі контрольно-вимірювальних приладів і авто
матники і Ііі.

Повнолітні юнаки і дівчатп. а також воїни, демобілі
зовані з рядів Радянської Армії, можуть па організова
них на заеоді курсах набути основні технологічні спе
ціальності. Чоловіки — складальників автопокришок, 
операторів гумозмішувачів. вулканізаторників, операторів 
вулканізаторів-форматорів, спеціалістів но обслуговуван
ню кордних калаидрів' і іи.

Місячний заробіток по технологічних спеціальностях 
складає 120—180 карбованців.

Жінки можуть набути спеціальності .машиністів діаго
нально-різальних машин, стнковщиць, браслстпиць, флі- 
шеровщнць з місячним заробітком до 120 карбованців,

Строк навчання •— 1—3 місяці. В період навчання зар
плата 70—100 карбованців.

Одинакам надається гуртожиток.
Юнакам і дівчатам, а також демобілізованим воїнам, 

що прибули на завод по комсомольських путівках, ви
плачується проїзд, і добові в розмірі 1 крб. за кожну 
добу перебування в дорозі, а також підйомні в розмірі 
100 карбованців’.

З пропозиціями звертатися в Кіровоградський обком 
комсомолу до уповноваженого ДШЗ.

ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійське міське 
професійно-технічне 
училище № 5

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1969 - 1970 НАВЧАЛЫ1ИП РІК !

ГІО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ: •
штукатурн-малярн-плиточіпікв,
штукатури,
муляри, 
теслярі, 
слюсарі-монтажніїкіі.
Строк навчання 1—2 роки.
В училище приймаються юнаки та дівчата у віці 

15 — 17 років з освітою 8—10 класів.
Учні перебувають на повному державному забезпеч 

ченні, приїжджі забезпечуються гуртожитком.
При бажанні учні можуть відвідувати загальноосвітню 

школу робітничої молоді (8—1 9—10 кіл.}. ■' ” <Г
Початок занять 1 вересня: 1969 рокук лч ' • < і -
Вступникам необхідно подати такі документи: заяву 

на ім’я директора, автобіографію, паспорт чи свідоцтво- 
про народження, документ про освіту, довідку з місця 
проживання, довідку про .склад сім’ї, характеристику з 
школи, 4 фотокартки.

Документи приймаються в канцелярії училища.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: м. Олександрія, селище Димит

рове, вул. Трудрезервів, 23.

(2 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 2 липня. Перша 

програма. 10.00 — ІІавіши. 
(А'.}, 10.15 — Для школярів. 
••Голуба дорогая. (Мінськ).
10.30 — К Симопов. «Так і бу
де* Телеспектакль. (М).
12.30 — «Екран учителя». 
«Звунотсхнічні засоби навчан
ня в початковій школі». (К). 
13.00 - Тслевісті. (К). 13.10 - 
Кіножурнал та художній 
фільм «Повітряний візник». 
(Кіровоград). 16.00 — Для 
дошкільників і молодших 
школярів. 3. Цінсбульк. «Бла
китне небо». Вистава лялько
вого театру ім. Крупської. 
(Харків). 17.00 — До 100-річчя 
з дня народження В. І, Лені- 
па. «Телевізійні Ленінські чи
тання». «В. і. Ленін і Велика 
Жовтнева соціалістична рево
люція». (Кіровоград). 17.15 — 
Телефільм. (Кіровоград). 17.25 
— Наші оголошення. (Кірово
град). 17.30 — Програма ук
раїнського кольорового теле
бачення. (К). 18.30 — Інтерба
чення. «По ленінських міс
цях». «Ленін у Сибірському 
заслані*. 19.00 — Тслевісті. 
(К). 19.20 — Реклама. «1000 
порад». (К). ]9.зо _ Дні куль
тури Польської Народної Рес

публіки в СРСР. «Ставка, 
більша, ніж життя». Багато
серійний художній фільм. II 
серія. (М). 20.30 — Інформа
ційна програма «Час». (ЛІ).
21.15 — Художній фільм «По
вітряний візник». (Кірово
град). 22.30 — Міжнародні 
змагання з легкої атлетики на 
приз братів Знзмеиських. (М). 
23.00 — «Листи звідусіль, а 
пісні зі Львова». Концерт на 
замовлення глядачів. (Львів).

Друга програма. До 100- 
річчя з дня народження В. І. 
Леніна. «Сторінки житія*. 
«Хай живе соціалістична ре
волюція!». (М). 21.15 — «Су
перники». Мультфільм для до
рослих. (К).

ЧЕТВЕР. З липня. Перша 
програма. 10.00—Новинн. (М).
10.15 — «По Ленінських міс
цях». (ЛІ). 10.45 — «На сіль
ській сцені». (М). 11.30 — 
С. Дагли. «Ім’я твоє, благо 
моє». Телеспектакль. (М). 
13.00 — Для школярів. «Шлях 
в науку». (М). 13.45 — Теле- 
вісті. (і<). 17.00 — «Екран
дружби». Програма Ленін
градського телебачення. (К). 
18.00 — Операція «Багратіон».

До 25-річчя визволення Біло
русії від німецьлофаіннсг-

ськнх загарбників. (Мінськ).
18.30 — «Пролісок». (Кірово
град). 19.00 — Інформаційна 
програма «Час». (М). 19.30 — 
Чемпіонат СРСР з футбола 
«Торпедо» (М). — «Динамо» 
(Тбілісі). (М). В перерві теле- 
вісті, (К). 21.15 — «Добрий ве
чір, хліборобе». (.Чернівці). 
22.15 — «Дорога • додому». 
Телефільм. І серія. (К).

Ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, І липня. 10.00— 

Новини. (М). 10.15 — Для
дітей. «Приходь, казко». (М). 
10.45 — Концерт ансамблю 
• Шкільні роки.-. (М). 11.45 — 
Художній фільм «Таємніша- 
печери Каніюта». 13.05 — Те- 
левісті. (К). 14.45 — Переда
ча, присвячена 50-річчю
Комуністичної Спілки Мо
лоді України (К). 20.40 
— Програма кольорового 
телебачення. Футбол: «Ди
намо» (Москва) — «Дина
мо» (Київ). 21.15 — «Школа 
зрошуваного землеробства».
21.30 — Художній фільм «Ве
ликий перелом».

СЕРЕДА, 2 липня. 10.00 — 
Новини. (М). 1015—Для піко-

.Л/ .
ляріп. «ТолуҐф ' дорога». 
(Мінськ). 10.30 — К. Симопов. 
«Так і буде». Телеспектакль. 
(М). 12.30 — Екран учителя. 
(К). 13.40 — Телевізійні вісті. 
(К). 17.10 — Актуальний ек
ран. 17.30 — Програма україн
ського кольорового телебачен
ня. (К). 18.30 — «По ленін
ських місцях». (М). 19.00 — 
Телевізійні вісті. (К). 19.30 — 
Польський телефільм «Ставка, 
більша під життя». 11 серія.
20.30 — Програма «Час». (М).
21.15 — Для 
пускпнк-69». 
Мультфільм
(К). 22.30 — Міжнародні зма
гання з легкої атлетики на

юнацтва. -Ви-
(К). 22.15 -

«Суперники».

приз братів Знпменськнх. 
(Одеса). 23.00 — Телефільм 
«Секрети красивого ганцю».

Т. В. О. редактора ю. МОТОРНИЙ.

•^9 НИША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ •МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского, 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

м. Кіровоград, пул. Луначарського, 36. 
Телефони: секретаріату — 29-33-55, відділу про

паганди — 29-35-57, решти відділів — 29-33-55.
Друкарня їм. Г- М Димитрова обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліпкп, 2.
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
РАДЯНСЬКОЇ ТОРГІВЛІ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1969 - 1970 
НАВЧАЛЬНИП РІК

Технікум готує спеціалістів для державної торгівлі 
таких спеціальностях:

технологія приготування їжі; ,
товарознавство і організація торгівлі промисловими }

товарами;
товарознавство і організація торгівлі продовольчими 

товарами.
До технікуму приймаються особи віком до 30 років, 

які мають освіту за 8 класів.
Особи, які нагороджені похвальною грамотою, зара

ховуються до технікуму без вступних екзаменів.
Прийом документів з 1 червня по 31 липня.
Вступні екзамени з 1 но 20 серпня з російської або ук- . 

раїнської мови (диктант) і математики (усно).
До заяви на ім’я директора технікуму необхідно до

дати: свідоцтво про закінчення школи (оригінал), авто
біографію. три фотокартки розміром 3x4 см, довідку про 
стан здоров’я (форма № 286).

Зарахованим до технікуму виплачується стипендія на 
загальних підставах.

При технікумі працює, заочний відділ, який готує спе
ціалістів но тих же спеціальностях без відриву від ви
робництва.

Приймаються особи, які мають практичний стаж ро
боти в торгівлі і освіту за 10 класів.

АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: м. Кіровоград, вул. Нова, 5.

’ ДИРЕКЦІЯ.

луганський . rRClR
МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ
курс

НА ТАКІ

прийом студентів на ПЕРШИН 
1969 - 70 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
ФАКУЛЬТЕТИ 1 СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

факультетМеханічний . .
Техиологія машинобудування, металорізальні верстати 

й інструменти.
Факультет автоматизації 
виробничих процесів 
Автоматизація і комплексна механізація .машинобуду

вання;
Гідравлічні машини і засоби автоматики,
Факультет електромашинобудування
Електричні машини і апарати;
Напівпровідникове і електровакуумне машинобуду- 

ванни;
Електротермічні установки. 
Металургійний факультет
Машини і технологія'ляпаЬного 
Обладнання і технолог!! .іііарю 
Транспортний факультеті
Локомотнвобудування; Я .... . —
Двигуни внутрішнього згоряння:
Промисловий транспорт.
Строк навчання в інституті 5 років. Прийом заяв з 20 

червня по Зі липня, вступні екзамени — з 1 но 
серпня.

Вступники па псі спеціальності складають екзамени 
таких дисциплін;

Профілюючі— математика (піїсьмово і усно)! фізика ■ 
(усно). Ненрофілюїочі — українська мбва' і лНсратура 
або російська мова і література ’(твір). ’

Заний подаються на ім’я ректора з" доданням таких 
документів: документ про освіту (оригінал), иптят з тру- 

. допої книжки, завірений керівником установи чи підпри
ємства, характеристика з місця роботи або навчання, м,!- 
дініча довідка (форма № 286), 4 фотокартки (розм*&!** 
3x4 см). Паспорт, ііійськовий квиток або приписне сві
доцтво подаються особисто.

Студенти забезпечуються гуртожитком
Документи надсилати на адресу: м. Луганськ, вул-. • 

Фруизе, 112.
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ-
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