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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЛЕНІНІЗМ
НАШ АРСЕНАЛ

ОБКОМУ АКСМУ

Збори партійного активу
3 липня відбулися збори активу 

обласної та Кіровоградської міської 
партійних організацій. На них були 
присутні члени і кандидати в члени 
обкому та міськкому КП України, 
партійні, радянські, профспілкові, 
комсомольські і газетні працівники, 
господарські керівники, старі кому
ністи, передовики промисловості й 
сільського господарства.

З доповіддю про підсумки міжна
родної Наради комуністичних і ро
бітничих партій виступив член 
КПРС, заступник Голови Ради Мі
ністрів СРСР Г. Т. Новиков.

В обговоренні доповіді взяли 
участь перший секретар Кіровоград
ського міськкому КП України І. П.

Валявськнй, перший секретар Гай- 
воропського райкому КІ1 України 
М. В. Гончар, голова колгоспу 
імені Калініна Добровеличківського 
району Є, О. Головань, секретар 
парткому Семенівсько - Головків- 
ського вуглерозрізу І. Т. Куйовда, 
шліфувальниця кіровоградського 
ордена Трудового Червоного Пра
пора заводу «Червона зірка» В. К. 
Кравченко, ректор Кіровоградського 
педагогічного інституту, голова 
правління обласної організації то
вариства «Знання» Ф. Г. Овчаренко, 
перший секретар обкому ЛКСМУ 
М. Д. Сиротюк га інші.

На зборах виступив перший
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секретар обкому КII України М. М. 
Кобильчак.

В одностайно прийнятій резолюції 
збори партійного активу цілком і 
повністю схвалили дану червневим 
Пленумом ЦК КПРС високу оцінку 
підсумків міжнародної Наради ко
муністичних і робітничих партій, 
політичну лінію і практичну діяль
ність КПРС та діяльність делегації 
КПРС па чолі з Генеральним сек
ретарем ЦК КПРС гов. Л. І. Бреж
нєвим, спрямовані на 
пості і згуртованості 
і робітничих партій 
марксизму-ленінізму і 
го інтернаціоналізму.

Учасники зборів з великим підне
сенням прийняли тексти вітальних 
листів Центральному Комітетові 
КПРС і Центральному Комітетові 
І(П України.

зміцнення єд- 
комуністнчних 
на принципах 
пролетарсько-

Без глибоких політичних 
знань, без уміння розібра
тися у всіх складностях су
часної політики не можна 
сьогодні виховати борця 
за перемогу ленінських 
ідей, борця за зміцнення 
системи соціалізму. Само 
тому ЦК КПРС в своїй по- 
стансгі «Про 50-річчя 
ВЛКСМ та завдання кому
ністичного виховання мо
лоді» наголошує на необ
хідності, щоб «кожний 
комсомолець, всі юнаки і 
дівчата систематично ви
вчали основи марксист
сько - ленінської теорії, 
розуміли закони суспіль
ного розвитку, розбира
лись в складностях сучас
ної політики».

На виконання цього 
завдання була спрямова
на вся робота 
комсомольської 
ної 
1968 
році.

Як 
його
виділити такі: розширення 
мережі політичних 
ків, семінарів 
різке збільшення 
«Наш Ленінський

«Біографія 
посилення уваги 
комсомолу до 
ленінської тео- 
спадщини; по- 

складу пропаган-

системи 
політич- 

освіти в минулому 
— 1969 навчальному

найбільш характерні 
особливості можна
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І

І НЕ ТІЛЬКИ ЗАКОН...
ЯК ВИКОНУЮТЬСЯ
ЗВІТНО-ВИБОРНИХ

ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ЗБОРІВ

робоїу клубів, біб-

І
І

ту рт- 
і клубів; 

гуртків 
комсо- 

В. І.

Звітно-виборні комсомольські збо
ри не проходять без зауважень на 
адресу комітету комсомолу. Не 
завжди приємно вислуховувати їх, 
проте пі зауваження мають винят
ково важливе значення для життя 
комсомольської організації.

Мені хочеться розповісти про те, 
яку роль відіграли поради, заува
ження, побажання комсомольців 
та старших товаришів в постановці 
роботи комсомольського комітету, 
В ЖИТТІ КОЛГОСПНОЇ КОМСОМОЛІ!.

Звітно-виборні збори в жонтні мину
лого року проходили бурхливо. Пам’я
таю, тоді схопилась з місті Лариса Ко- 
ломіець і па всю залу:

— .А ідо робить наш ‘Комсомоль
ський прожектор»?

І занипіла розмова. Дійсно, «Комсо
мольський прожектор» працював пога
но. Робота йою зводилась до випуску 
стіннівок, в яких критикували окремих 
порушників трудової дисципліни. В ор
ганізацію ж внробіїнцтвп «Прожектор» 
»іе втручався, а саме в цьому відношен
ні роботи було багато.

Перший рейд 
«Комсомольського ......„ г
був спрямований на виявлення не
доліків в роботі тваринників.

Завітали члени «КП» й до трак
тористів. І вчасно, бо Михайло Ба
ранник, скориставшись відсутністю 
бригадира, неякісно засіяв площу 
горохом. Довелось йому пересіва
ти заново, та іцс н за свій рахунок.

новообраного 
прожек т о р а*

Перевіряли І!
ліотек. Після кожного рейду про 
результат и перевірки доповідали 

правлінню колгоспу і Сашко Вовк, 
наш художник, ьнпускав спеціаль
ний номер стінної газети. В солі 
відчули силу «прожектористів», а 
комсомольці переконались, що не 
помилились, вибравши до штабу 
«Комсомольського прожектора» Ла
рису Коломієць. Михайла Посміг- 
ііого та Олександра Вовка. До ре
чі, стіннівки «Прожектора» вияви
лись найзмістовнішиміг, коли прово
дився конкурс стінної преси ра
йонною газетою «Наддніпрянська 
правда» Приємно, звичайно, та 
важливіше інше. Адже, де б не по
бували «прожектористи», всюди ро
бота значно поліпшувалась. А па мо
лочно-товарній фермі № 3 одне з 
приміщень за пропозицією «КП» 
було віддано до рук комсомольців. 
І побачили б ви, як працюють дів
чата! їхній групкомсорг Марія Ге- 
расько, котрий вже місяць надійно 
тримає перехідного • мандата міськ
кому комсомолу.

Відносно того, то молодь наша розки
дана по всіх бригадах, теж говорилось 
на зборах. І ми вирішили створи ги мо
лодіжні виробничі -колективи. Було 
створено КОМСОМОЛЬСЬКО-М О Л О Д І Ж II у 
бригаду на фермі Л» 3, комсомольсько- 
молодіжну механізовану лайку в третій 
тракторній бригаді та комсомольсько- 
молодіжну тракторну бригаду Лі 2, 
яку очолив комуніст Федір Боровський. 
Ця бригада — налічує вона 12 комсо
мольців — одержала найвищу оцінку 
на сівбі та прополці і виявилась кра
щою серед молодіжних тракторних бригад 
району. Всі ці колективи об’єднали мо
лодь загальними виробничими інтере
сами.

ІНе ладилась у нас снрртіївна ро
бота. Правління колгоспу пішло 
назустріч молоді, закупивши спор
тивного інвентаря на 2 тисячі кар
бованців. Зараз наша молодь ірає |
в настільний теніс, волейбол. Фут- І 
болісти змагаються на першість ра- І 
нону, а легкоатлети вибороли чет
верте місце в області серед сіль- 1 
ських колективів, ііаш бігун Олек- | 
сандр Шумейко ввійшов у число | 
десяти кращих спортсменів області. 
Лише за .цей рік шість спортсменів 
колгоспу викопали нормативи дру- 
юго розряду, а десять — третього.

Кілька днів тому члени комітету ком- 
сомолу розглядали питання про роботу 
гуртків художньої самодіяльності. Прав
да, вже працює в нас драматичний гур
ток, я.чнн ведг бібліотекар Ніна Нудсії- 
ко, е ще ансамбль баяністів. Але нього 
замало. Адже в нашому колгоспі чотири 
клуби, потрібно щоб в них завжди ки
піла робота. Думаю, що розмова а ко
мітеті комсомолу дасть свої наслідки. І 
це теж буде відповіддю на і Остру кри
тику роботи наших сільських клубів, яка 
звучала на звітно-виборних зборах.

Багато зауважень і пропозиції! 
було зроблено комсомольцями. І 
це закономірно, бо молодь наша 
прагне цікавого життя — творчої 
прані і змістовного відпочинку. Для 
нашого комітету комсомолу ці за
уваження — закон, і не тільки за
кон. Бо, щиро висловлені членами 
нашої колгоспної організації, вони 
є тими віхами, по яких комітет 
комсомолу спрямовує свою роботу.

Олександр СУХОРУКОВ, 
секретар комсомольської орга
нізації колгоспу імені Жданова. ■ 
Світловодського району.
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мол» та. 
Леніна»; 
комітетів 
вивчення 
ретичної 
ліпшення 
дистських кадрів системи 
комсомольської ПОЛІТ
ОСВІТИ як наслідок поси
лення уваги партійних ор
ганізацій до політичного 
виховання молоді.

Більшість комітетів комсо
молу, виходячи з завдань по
літичної « світи молоді, подба
ли як про розширення мережі 
політичних гуртків, семінарів 
та клубів, так і про більш 
широке залучення до навчан
ня в них комсомольців і мо
лоді. Завдяки ній роботі, 
кількість молоді, яка навча
лась u системі політосвіти, 
значно збільшилась порівняно 
з минулим роком і досягла 65 
тисяч, крім того, 5756 юнаків 
і діичат навчалися п системі 
партійної освіти.

В зв’язку з підготовкою 
та відзначенням 50-річчя 
ВЛКСМ та Ленінського 
комсомолу України най
більшого поширення в 
області знайшли гуртки 
«Наш Ленінський комсо
мол». За цією програмою 
в 745 гуртках навчалося 
близько 32 тисяч юнаків і 
дівчат, з яких понад 10 ти
сяч готувалися до вступу 
в комсомол. Завдяки цьо
му комсомольська органі
зація області за період 
від жовтня 1968 до червня 
1969 років значно зросла.

Разом з тим широкого 
розповсюдження набули в 
комсомольських органі
заціях області також по- 
літгуртки «Кругозір», «Бе
сіди про партію», «Біо
графія В. 1. Леніна», політ- 
клуби «Прометем», «Бать
ківщина», «Глобус».

Змістовно працювали в 
ряді організацій семінари 
«Молодь і суспільний про
грес», «Ленінські уроки» 
та «Університет молодо
го марксиста».

В ряді міст і районіе по
ряд з політичними клуба
ми, рекомендованими ЦК 
ВЛКСМ, працювали міс
цеві клуби політичного ха
рактеру: «Р о в е с н и к»,
«Ювілейний», «Гвардієць» 
«Клуб комуністичної мора
лі» та інші.

В зв'язку з підготовкою 
до 100-річчя від дня на
родження В І. Леніна од
ним з основних напрямків 
роботи системи комсо
мольської поліюсвіти ста
ло вивчення ленінської 
теоретичної спадщини.

Ще до початку на
вчального року при скла
данні календарних планів 
роботи політгурткіе і семі
нарів до програм було 
включено вивчення на спе-

ціальних заняттях ряду 
творів В. І. Леніна, які не
обхідно знати при розгля
ді того чи іншого питання 
програми. Виходячи з цьо 
го, в більшості гуртків І 
семінарів було проведено 
по кілька занять, на яких 
вивчалися твори В. І. Ле
ніна.

Ці заняття проводилися 
з використанням різнома
нітних форм; лекцій і бе
сід, просто читання (якщо 
цього вимагала аудито
рія) і аналізу того чи ін
шого твору, читацьких 
конференцій та ін.

Але найбільшого поши
рення знайшла в області 
така форма вивчення ле
нінізму як ленінський 
урок.

В більшості комсомоль
ських організації": протягом 
навчального року було про
ведено кілька ленінських уро
ків. «Вчимося комунізму, бу
дуємо комунізм» — така бу
ла тема першого загальнооб- 
ласного уроку, в основу якого 
лягли ленінські праці «Зав
дання Спілок молоді» та 
«Великий почни».

Цей да ряд інших лсиін- 
ських уроків пдало пройшли в 
багатьох комсомольських ор
ганізаціях. Причому багато з 
них було проведено :;к тема
тичні комсомольські збори, и 
рішеннях яких комсомольці 
намічали конкрегні заходи 
по виконанню іапопітіц вож
дя.

Справжньою школою 
вивчення ленінської теоре
тичної спадщини стали в 
області семінари «Ленін
ські уроки», які найбільш 
вдало працювали в 
м. Олександрії, Долин- 
ському та Ульяновському 
районах.

Серед цих семінарів 
особливо можна виділити 
змістовну роботу семінару 
«Ленінські уроки» на 
Олександрійське швейній 
фабриці, яким керувала 
пропагандист Бригіда А. В. 
Добре підготовлений, 
серйозний і вдумливий, а 
— головне — з теорчим 
підходом до справи, про
пагандист Бригіда А. В. 
знайшла вдалі форми ро
боти семінару, такі, що 
пробуджують активність у 
слухачів, їх прагнення 
мостійно працювати 
творами В. І. Леніна, 
требу постійно радитись з 
Іллічем

В семінарі 
А. В. перед 
проводилось 
то й три підготовчі 
На них пропагандист 
мила слухачів з 
нитанними наступного уроку, 
допомагала п роботі над пер
шоджерелами. Цс давало 
змогу сам урок проводити 
високому ідейно-теоретичному 
рівні при високій активності 
слухачів. А цс в свою чергу 
сприяло піднесенню ефект ив- 
иосіі всієї роботи.

Не випадново у проведено
му тов. Бригідою А. В. ан
кетуванні на питання анкети 
«З ким із великих людей ти 
хотіла б зустрітись?» — май
же дві третіх слухачів-швей- 
відповілн— «з Б. І. Леніним».

Безперечно, ще вивчен
ня цілого ряду праць В. І. 
Леніна на протязі учбово
го року, 
аналіз 
сприяли 
слухачів 
сько - ленінської 
вміння 
го на практиці. 1 не випад
ково. що саме на швейній 
фабриці вперше в м Олек
сандрії 
форма 
змагання, 
залік, розпочатий 
мольсько 
бригадами 
К Кондратько

Практика роботи ком
сомольських політгурткіе 
свідчить про те, що ниніш
ня система політичної ос
віти молоді успішно про
йшла випробування прак
тикою, відповідає вимо
гам дня і дає найбільшу 
віддачу там, де гуртки, се
мінари і клуби очолюють 
досвідчені пропагандисти, 
(Закінчення на 2-й с?бр-)-

са- 
над
по

тон. Бриг іди 
кожним уроком 
один - два, а 

заняття, 
знайо- 

планами і

конспектування і 
в значній /лірі 

поглибленню у 
знання марксист- 

теорії, 
застосовувати йо-

з явилася така 
соціалістичного 
як Ленінський 

комсо
мол од і жни ми 
К Борщ та
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ЛЕНІНІЗМ— 
НАШ АРСЕНАЛ

ДоіООріччя
від дня народження
В.і. Леніна

ЗА РЯДКОМ ЛЕНІНОВОГО ТВОРУ

ОНОВЛЕНА
ЗЕМЛЯ

Мабуть, немає в нашій країні такої 
людини, яка 6 не чула про ІІовоукраїн 
ку. Добра слава про бригадира трактор
ної бригади двічі Героя Соціалістичної 
Праці О В. Гіталова розійшлася по 
всьому Радянському Союзу. Повоукра- 
їнці підхопили добрі починання свого 
знатного земляка, сгалн боротися за ра
йон високої культури землеробегь’а.

Однак не завжди про цей край ли
нула добра слава. Розгорніть сторінки 
фундаментального твору В. І. Леніна 
«Розвиток к-апітатізму в Росії», і ви там 
знайдете розповідь про 1 Іог.оукраїнку. 
яка до революції була ринком робочої 
сили. «С/г робітники, що приходять у 
такій великій кількості на південь, — пи
сан В. І. Ленін. — належать до пайбід- 
піпіих верств селянива. З робітників, 
які приходять у Херсонську губернію. 
7/10 ідуть пішки, не маючи коштів па 
купівлю залізничних квитків... Близько 
1/10 робі іііиків їде па дубах (великі, 
збиті з дощок човни, які вміщують 50— 
80 чоловік і набиваються звичайно як- 
найтісніше)...». Ленін привів цитату із 
«Сельского вестника : «Одни хазяїн роз
повідав. що. приїхавши на базар найма
ти робітників... він почав ходити між 
їхніми рядами і -палицею обмацувати їх
ні торбини (S,c-) •’ V КОГО хліб €, то з 
тими робітниками її не говорить, а йде 
з базару» і чекає, поки сне /яь’ляться 
на базарі порожні торбини».

Ось якою була І Іивоукраїнка до рево 
дюні" і ЦІЛКОМ і.тконсмірпим є те. що 
трудящі, очолювані робітниками, висту
пали проти протннлого ляду, ставили 
перед багатіями свої вимоги. Ще в бе
резні 1917 року робітники місцевих під
приємств виробили вимоги до власників 
підприємств: восьмигодинний робочий 
день, підвищення заробітної плати, збі
льшення плати за понаднормову роботу.

Про цс свідчить телеграма, що її послав 
помітних Донбасівський міністрові внутрішніх 
справ «великої імперії Романович»: «Моя са
диба майже віл спалена, в полі пожежі. з 
усік кінців доносяться погрози, то гірше ще 
попереду. Таємна організація, відчуваючи 
безкарність, діє вкрай нахабно, і ось резуль
тати: багата землевласників виїхали з садиб, 
селяни розігнали всіх працюючих, усіх най
нятих па трійцю землевласниками польових 
робітників, диктують неможливі умови. Теле
графую особисто від себе, але весь краб жде 
від вашого внсокопревосходнтельства вжиття 
відповідних заходів».

Та чого були сарті ці телеграми, цей 
зойк приречених, коли маси, керовані 
більшовиками, піднімали революційну І бурю. Вона змела на смітник історії гли- 
таїг.-експлуататорів, які віками ссали 
кров трудящих У Петроград, штаб ре
волюції. йдуть з Новоукраїнки вітальні 
телеграми.

Але відмираючий клас не хотів миритися з 
уготованою для нього долею. І рвуться п ІІо- 
воукраїнку банди махновців. петлюрівців.; 
різне охвістя Центральної ради. Вони вби
вають активістів, тероризують населения.

У березні 191.4 року Новоукраїнськпіі рей
хом роздан запаси продуктів біднякам. Ство
рюється загін Червоної гвардії. Але піл на
тиском кайзерівських військ йому довелося 
відступити. В місті залишаються більшовики 
для підпільної роботи, серед них — Михайло 
Бубнов. Ганна Демченко. Кирило Мишаков. 
Федір Ветров та інші. Підпільний ревком у 
складин' умовах організовує партизанський 
загін.

Разом • більшовиками велику роботу по 
зміцненню Радянської влади проводили в 
новоукраїнські комсомольці. Першим вожа

ком місцевої комсомолі! був Ванв Демчен
ко. Це .з ного ініціативи було іібраио ваюв 
картоплі і відправлено дітям Півночі, що го
лодували. Доставити за при міачения.м ніііипіі 
вантаж комсомольці довірили братові Бані — 
більшовикові Іллі Дсмченку.

Слухаєш розповіді людей, котрі вже 
пішли на заслужений відпочинок, знайо
мишся з різними довідками і документа
ми і ще раї переконуєшся, в тому, як 
швидко ідеї Леніна оволоділи масами, 
як близько до серця прийняли їх трудя
щі. Власне, в ці.оМу й сила цих ідей, у 
цьому їх надзвичайна життєздатність.

Уже і» 1929 році майже полонина но 
воукраїшьких селянських господарів 
вступила до колгоспів. їх всебічно під
тримували партія та уряд республіки. 
До новоукраїїщів приїздив всеукраїнсь
кий староста Г. І. Петровський. У бе
резні 1932 року иа об\ дііапо.му площ мі 
виконкомів Гарбузинського і ІІовоукра- 
їіісі.кого районів виступив з промовою 
Г. І. Петровський

З мстою озбрпен ІЯ МОЛОДИЛ Kll.lt ОСПІІИКІІ'. 
сільськогосподізрськими знаннями в і‘і.33 році 
її Ноооукраїниі проводиti.cn перша районна 
комсомольсько-молодіжн.і аі рогехпічна кон
ференція. г. якій бере участь перший секретар 
ЦК ЛКСМУ тов. Андреев. У наступні роки та
кі конференції сталії традиційними.

Перед пійноіо колгоспи району вже були 
мінними господарствами Вони мали на озбро
єнні потужну зсх:іі..у. впрошували високі вро
жаї. Та довелося підклас і и мирну працю. 
Почалася війна. Зогнпулі; тисячі людей, на
родному господарсіву району було завдано 
«битків па til мільйон карбованців (за новим 
масштабом пін).

І Говоукраїиці не тільки відбудували 
народне господарство, а й гробили його 
ще міцнішим. Колгоспи вирощують висо
кі врожаї. мають розвіїнуїе _ тварин
ництво, міцну економіку У механізаторів 
1200 тракторів та700 комбайнів. Хліборо
би Віктор Аидріяіп, у недавньому мину
лому бригадир комсомол ілько-молодіж
ної тракторної бригади, Микола Коляда. 
Дмитро Іщенко. Іван Ткаченко га інші 
удостоїлись ордена Леніна.

Культура, побут, освіта, медичне обслугову
вання теж зросли відповідно до вимог життя 
До революції селянин не мав грошей, щоб 
ХОЧ купи III квиток Д'1Я поїздки иа ринок ро
бочої сило Сьогодні селяни цього краю ку
пують легкові автомашини «Волій» та «Моск
вичі». Колись туї розписуватись, сіавлячи 
хрестик, а тепер у районі понад 900 вчителів, 
вчаться всі діти шкільного віку. Раніше 
хворих «лікували» бабки та чаклуни. Зараз у 
районі близько чотирьохсот лікарів та медич
них працівників з середньою освітою

Сьогодні в ІІовоукраїпці — найкращий 
і« області Будинок культури з двома за
лами, в районі 67 стаціонарних кіноуста
новок, діють сотні самодіяльних гуртків 
художньої самодіяльності, в яких зайнято 
близька десяти тисяч чоловік Же в 1923 
ропі в районі було тільки 150 передплат
ників газет. Тепер лише одна районна 
газета «Радянське село», яку створено 
в 1929 році виїзною редакцією «Правды», 
мас понад десять тисяч передплатників. 
Про* рівень житія трудящих свідча ть ще 
н такі дані. Зараз в районі нараховує!і-' 
ся 17 тисяч вкладників ощадних кас, за
гальна сума їх вкладіь дорівнює семи 
мільйонам карбованці її.

Ось така вона, І Іовоукраїнка, що во
лею Леніна і 'і) ботами партії пе
ретворилася з ринку робочої ІТіЛІі в КВІ
ТУЧИЙ край.

І. ГРИЩЕНКО.

(Закінчення).

які знають специфіку ро
боти з молоддю.

Ось чому в 1963 — 69 
учбовому році помітно 
посилилася увага як пар
тійних, так і комсомоль
ських організацій до під
бору пропагандистських 
кадрів. Внаслідок цього 
971 гурток з 1529 очолю
вали комуністи, 998 про
пагандистів мають вищу 
або незакінчену вищу ос- 
світу, більше 200 — вча
ться на перших курсах 
вузіз.

В Новоукраїн с ь к о м у, 
Маловисківському, Доб- 
розеличківському, Кіро
воградському та інших ра
йонах на бюро райкомів 
партії комсомольськими 
пропагандистами було за
тверджено ряд голів кол
госпів, секретарів партій
них організацій та інших 
товаришів з числа керів
них, партійних і господар
ських кадрів. Це, безпе
речно, вплинуло на під
несення якості роботи 
системи політосвіти.

Увага до політнавчания 
молоді з боку партійних 
організацій, якісний добір 
та підготовка пропаган
дистів, організаторська 
робота комітетів комсо
молу та допомога пропа
гандистам з боку культ
освітніх закладів і установ 
сприяли тому, що заняття 
в більшості політичних 
гуртків, семінарів та клу
бів проходили на високо
му теоретичному та ідей
но-політичному рівні, з ви
користанням широкого ар
сеналу форм та застосу
ванням технічних засо
бів пропаганди, при ви
сокій активності слухачів.

Ось кілька прикладів. 
Змістовно працював про
тягом року гурток «Бесі
ди про виробничий колек
тив» в одному з цехів 
Олександрійського елект
ромеханічного заводу, де 
пропагандистом інженер, 
кандидат в члени КПРС 
Лідія Георгіївна Хатько. 
Зміст роботи гуртка точно 
відповідав формі — це бу
ли справжні бесіди з мо
лоддю, в яких найактивні
шу участь брали, крім 
пропагандиста, ведучі ін
женери цеху, керівники 
підприємства, економісти 
та інші фахівці.

Напередодні Ленін
ських днів гуртківці, відсту
пивши від програми, вирі
шили провести заняття, 
присвячене В. І. Леніну. 
Ідея заняття була такою: 
кожен комсомолець під
готується і розповість, що 
його найбільше приваб
лює в гозаришеві Леніні.

Було проведено кілька кон
сультація, іиїзнанено основні 
напрямки підготовки до за
няття. рекомендовано літера
туру. Готуючись до заняття, 
слухачі написали реферати. 
Характеризує ці реферати те. 
що слухачі підійшли до їх 
підготовки не шаблонно, а 
творчо, І — найголовніше 
— ознайомились з великою 
кількістю літератури про В. І. 
Леніна.

Гак. слухач II. Плосконос 
підготувала реферат «В. І- 
Ленчі — інтернаціоналіст», 
використавши спогади про Іл
ліча зарубіжних Діячів кому
ністичної о і робітничого РУ

ху. Слухач Л. Дробот вико
ристала матеріали зустрічей 
В. І. Леніна а молоддю, йог» 
промови і виступи перед мо" 
лоддю або про молоді. І під- 
готувала реферат: «Ленін — 
друг молоді». Ряд цікавих 
рефератів підготували інші 
слухачі, тому й занятті! вия
вилось змістовним і цікавим.

Добре налагодженою 
була робота гуртка «Кру
гозір» в колгоспі «Украї
на» Онуфріївського ра
йону, яким керує пропа- 
гандист-комсомолець, ін
женер колгоспу тов. Мос- 
калець М. М. В цьому 
гуртку не було жодного 
випадку зриву занять або 
неякісного їх проведення, 
до кожного заняття сум
лінно готувався як пропа
гандист, так і слухачі. До 
речі, кожен слухач став 
передплатником журна
лу «Политическое само
образование». Робота 
гуртка була тісно пов'яза
на з життям комсомоль
ців, які трудяться на ви
робництві, використову
вався місцевий матеріал, 
дані, які характеризують 
зміни, що відбулись з кол
госпі за роки Радянської 
влади. Гуртківцями було 
підготовлено і проведено 
два тематичних вечори та 
читацьку конференцію на 
тему «До тебе, молодь, 
звертається Ленін».
Характерним для більшос
ті гуртків було те, що як 
пропагандисти. так і слухачі 
значну увагу приділяли 
зв'язку програмового мате
ріалу з життям підприємств, 
установ, колгоспів. Так. гово
рячи про продуктивність пра
ці і чинники; від яких иона 
залежить, пропагандист політ- 
гуртка «Кругозір» колгоспу 
ім. Шевченка Новгородків- 
сі.кого району тон. Демченко 
І. І., крім того, що порівнює 
умови прані в капіталістич
них країнах з умовами прані 
в Радянському Союзі та краї
нах соціалізму, показує став
лення до праці людей н своє
му колгоспі, називає прізвища 
кращих людей, які за сумлін
ність. комуністичне ставлення 
до праці нагороджені ордена
ми і медалями. На іншому 
занятті пропагандист на при
кладі свого колгоспу показує, 
як я зв’язку з економічною 
реформою иідпн щи-тасі. заро
бітна плата трудівників кол- 
госипнх ферм і ланів.

Творчо, винахідливо 
працювали на протязі на
вчального року гуртки, 
якими керували пропа
гандисти А. В. Бригіда, 
Л. Г. Хатько, В. С. Черних 
(м. Олександрія), Є. Л. 
(Думський та Л. Д. Фомі- 
на (м. Світлозодськ), 
М. Я. Лавренчук та 
О. М. Донцова (Олек
сандрійський район),
М. П. Ковальов та Т. І. 
Єржаковська (Маловис- 
ювський район), Д. П. Ко
верта та В. О. Жорниць- 
кий (Новоархангельський 
район), А. А. Чирка та 
О. А. Следь (Добровелич- 
ківський район), С. Ф. Ча
ла та 3. Ф. Усатенко 
(Олександрійський район) 
і багато інших.

Організаторська і мето
дична робота комітетів 
комсомолу, пос т і й н и й 
контроль за ходом полі
тичного навчання молоді 
обумовил и змістовну ро
боту всієї системи політ
освіти, і заключні заняття 
показали зрослий інтерес 
МОЛОДІ до політичних 
знань, певне розширення 

кругозору юнаків і дівчат, 
вміння орієнтуватися в 
складних питаннях теорії 
марксизму-ленінізму.

Поряд з успіхами, до
сягнутими комітетами ком
сомолу в політичній освіті 
молоді, ми мали, на жаль, 
і цілий ряд серйозних не
доліків. І перший з них — 
недоліки в організатор
ській роботі комітетів 
комсомолу.

Багато комітетів комсомолу 
не займаються постійно П|1“" 
чепцям запитів і інтересів 
молоді, а значить, і не мо
жуть врахувати їх при ком* 
іілектуваїїні нолітгу Р т к і н. 
Більше того, ряд компегіп 
комсомолу не врахували при 
створенні гуртків навіть ос
вітнього рівня молоді, внаслі
док чого в Кіровоградському, 
Олександрійському. Новоук- 
раїнському районах вся мо
лодь з середньою і навіть з 
середньою спеціальною та ви
щою освітою була залучена 
до гуртків початкової ланки 
політосвіти.

Недоліки в комплекту
ванні політгуртків, неза
довільний контроль з боку 
окремих комітетів ком
сомолу, недостатня орга
нізаційна робота, а інколи 
й неякісний підбір пропа
гандистів негативно позна
чилися на роботі багатьох 
гуртків Знам'янського, 
Бобринецького, Голова- 
нівського, Онуфріївсько- 
го районів.

Ці недоліки вимагають 
негайного усунення. В цьо
му році канікул в політич
ному навчанні комсомоль
ців і молоді не може бути, 
поскільки всі комсомоль
ські організації області 
включилися у Ленінський 
залік і зараз повинні як
найсерйознішу увагу при
ділити вивченню ленін
ської теоретичної спадщи
ни. " Саме ця робота і 
повинна дати напрямок в 
комплектації політгуртків 
на новий навчальний рік.

ЦК ВЛКСМ, як і раніше, 
пропонує для вивчення 8 
програм політичних гурт
ків і семінарів.. Таким чи
ном комітети комсомолу 
мають що запропонувати 
молоді, треба тільки вміло 
розпорядитись тим, що ми 
маємо, і звернути перш за 
все увагу на створення 
гуртків по вивченню біо
графії В. І. Леніна та'ссмі- 
нарів по творах В. І. Ле
ніна.

Поряд з вирішенням 
цих питань головну увагу 
комітети комс о м о л у 
повинні зосереджувати на 
організації самого на
вчального процесу і на на
правлення пропагандиста
ми комсомольської по-’ 
літосвіти досвідчених лю
дей, які вміють працювати 
з молоддю.

Політична освіта повин
на стати для молодого 
робітника, колгоспника, 
службовця основою ос
нов його політичного сві- 
тогляду.

Організовуючи політ-
навчання в новому на
вчальному році, комітети 
комсомолу повинні при
ділити серйозну увагу 
вивченню матеріалів між 
народної Наради комуніс
тичних і робітничих пар
тій і в центрі їх уваги 
повинно і надалі залиша
тися вивчення рішень пар
тійних з'їздів і пленумів, 
з їздів комсомолу, поста
нови ЦК КПРС про підго
товку до 100-річчя від дня 
народження 8. 1. Леніна.

С. ЯНЧУКОВ, 
заступник зав. відді
лом пропаганди і куль
турно - масової роботи 
обкому комсомолу.

Чемпіонка з Пантазіївки
Два дні а радгоспі імені Васильєва 

Києзо-Святошинського району на Київ
щині свою майстерність демонстрували 
кращі майстри машинного доїння корів
— учасники республіканського конкурсу.

На фініш вийшло 39 жінок і 8 чоловік
— переможців обласних змагань. Ко
місія відзначила високу майстерність 
доярок і доярів Київської, Кіровоград-

ської, Дніпропетровської, Херсонської, 
Донецької та Миколаївської областей.

Перше місце завоювала доярка рад
госпу «Тарасовський» Київської області 
Г, К. Шевчук, лише трохи нижчий показ
ник у доярки колгоспу імені Дзержин- 
ського Знам енського району Кірово
градської області комсомолки Л. П. 
Криворучко. Обидві доярки удостоєні 
звання чемпіона машинного доїння рес
публіки, першої грошової премії.

(РАТАУ).
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КОЛИ ДЕПУТАТУ
НЕМАЄ
ТРИДЦЯТІ!

ВІДБУЛОСЯ перші: СПІЛЬНЕ засідання нещо
давно СТВОРЕНИХ комісій У СПРАВАХ МО.ІО'і! 
РАДИ СОЮЗУ 1 РАДІЇ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ПЕР- 
ХОВНОЇ РАДИ СРСР, ПРИСВЯЧЕНЕ УЧАСТІ МОЮ- 
ДІ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ РАД.

завжди вн.мі- 
віком. Почуття 

підповідаль- 
про державні 

величезній

Зрілість не 
рюєгься лише 
громадянської 
пості, турбота 
інтереси властиві 
більшості радянських моло
дих людей. Кращих з них 
обирають до органів народної 
влади — Рад депутатів тру
дящих.

Молоді депутати дбають про 
організацію дозвілля юнацтва, 
про охорону праці І поліпшен
ня житлово-побутових умов. 
Вони широко залучають мо
лодь до охорони громадського 
порядку в селах, селищах 1 
містах,- Характерно, що вони 
складають, як правило, біль
шість членів постійних комісій 
Рад по соціалістичній закон
ності і громадському порядку.

Більше 12 процентів депута
тів Верховної Ради СРСР — 

^гТюди віком до ЗО років, а в 
* місцевііх Радах — їх близько 

иіпмільйоиа. Яка робота про
водиться з ними, настільки 
активно викопують вони свої 
відповідальні обов’язки? Ці 
ннтанна якраз нещодавно і 
обговорювались комісіями » 
справах молоді обох палат 
Верховної Ради СРСР.

Спершу члени комісії побу
вали в Грузії і Оренбурзькій 
області. Вони вивчили роботу 
Рад і інших масових громад
ська організацій, подивились, 
які функції виконують молоді 
депутати, зустрічались h ни
ми. поцікавились, у чому 
ии зазнаюсь труднощів.

Р. Оренбурзькій області, 
приклад, більше 400 тисяч 
путатів — молоді люди, 
цьому скликанні місцевих 
Рад області їх число у складі 
органів влади — виконавчих 
комітетів—збільшилось більш, 
як у чотири рази.

Депутати, особливо моло- 
ііамагаються найкраще 

спої депутатські 
вивчають досвід і 
управління госпо- 

Ро іповсіоджсною 
підвищення рівня 

стали гак зг.апі «Дні 
Під час їх прове- 

діляться досвідом 
партійні І на

цисту па ють 
економісти, 
спеціалісти. 

І «Школи 
депутата», де роз

оро проблеми в 
господарстві, пер-' 

розпитку міст і сс- 
що стоять

на-

БО-

ДІ, 
виконати' 
обов'язки, 
практику 
дарстпом. 
формою 
знань 
депутата», 
деннії 
авторитетні ......

^дпііські керівники, 
” - доповідями

юристи та інші 
Існують в області 
молодого 
повідається 
народному 
спсктпни 
лищ, про завдання, 
перед народними обранцями.

Майже псі молоді депутати 
стають членами постійних ко
місій. Енсріія молоді виявляє
ться особливо потрійною при 
вирішенні складних питань.

Наприклад, в Орській мі
ській Раді Оренбурзької 
області депутати Шаталов і 
Гоголенко зібрали великий 
матеріал про' кількість молоді 
і дітей, що бажають одержати 
музичну освіту. Взнавши осі 
можливості, вони внесли ча 
розгляд комісії по культурі 
питания про відкриття в місті 
музичного училища. Актив 
молоді, що бере участь в ро
боті Ради, підтримав цю про
позицію. зумів обгрунтувати 
її, 'зцаГгпї в місті додаткові 
джерела »Іонітів’: Ііріїміщсіпііі 

• знайдено, обладнано ї з поіин
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го навчального року музичне 
училище' розпочне роботу.

Молодий депутат Тбіліської 
міськради КІладзе очолює 
один з вісімнадцяти депутат
ських постів на будівництві 
метрополітену. Це далеко не 
формальна посада — чергові 
на посту регулярно отримують 
зведення про виконання пла
нів па ділянках будови, про 
простої і перебої в роботі і 
оперативно вживають заходів 
для їх усунення.

Нещодавно на місцях були 
створені комісії у справах 
молоді. До них поряд з моло
дими депутатами входять До
свідчені партійні і радянські 
керівники, педагоги, лікарі. 
Комісії працюють не з аб
страктним «підростаючим 
колінням», а підходять 
справи диференційовано, 
урахуванням 
кагерогій і 
Уже перші 
яльпості 
робота

Виборці 
за діяльністю 
представників, 
рсні досить 
справи, як правило, дають їй 
високу оцінку. В місті Мід- 
ногорську воші попросили за
лишити молодих депутатів на 
наступне скликання і прого
лосували за них. Так було в 
багатьох виборчих округах.

.Молодь висувають і’ на ке
рівні посади в Радах. В Орен
бурзькій області головою од- 
иіьї з сільських Рад було об
рано 25-річпого тракториста 
Нсстерюка. Він зразу ж ак
тивно пзявся за роботу, нала
годив міцні зв'язки з колгос
пом, залучив до діяльності 
Ради великий актив юнаків та 
дівчат. Ця сільська Рада В|1* 
йшла на перше місце в облас
ті і одержала перехідний {ІСР- 
воний прапор.

Молоді 
глибоко 
культури, . __
фізкультури і спорту, 
випускників шкіл знаходять 
своє справжнє покликання і 
місце в житті завдяки їх бе
сідам і порадам. Поліпшую
ться умови роботи шкіл, 
бів. будинків культури, 
діопів, коли за ними слідку
ють комісії Рад. у яких бага
то молодих, але компетентних 
і енергійних людей.

Про багато аспектів роботи 
з молодими депутатами гово
рилось на гасі чанні V Верхов
ній Гаді СРСР. Виступали 
партійні й комсомольські пра
цівники. господарські керівни
ки, діячі культури і мисте
цтва, вчені.

Комісії після обговорення 
прийняли рекомендації з кон
кретними пропозиціями рес
публіканським І місцевим РД- 
дам, редакціям журналів і га
зет. комсомольським орга
нізаціям. Зокрема. вони 
вказали на необхідність знач
ного збільшення ДОПОМОГИ МО
ЛОДИМ депутатам з боку керів
ників підприємств. Всі реко
мендації було передано ||;* 
розгляд до Президії Верхов
ної Ради СРСР.

по
до

з
і запитів різних 
юнаків та дівчат, 
результати їх ді.- 

подають надію, хоч 
тільки розпочалась, 

уважно слідкують 
своїх молодих 
котрим дові- 
відновідальні

депутати 
иив'їаюті» 

народної

особливо 
питании 

освіти. 
Багато

Анатолій НОВИКОВ. 
(АГІII).

__ ЦІ БУДУТЬ!
*’ Слова прозвучала як ляпас. До

ярка відмовилася від груші корів- 
первісток.

— Не стануть вони «рекордистка
ми». 1 я біля них працювати не 
хочу,

Легкодухість? Так. Ціна їй різна. 
Сьогодні попа обійшлася фермі до
рого: худоба залишилась без догля
ду.

А в Тамари корови гарні. Чисті, 
вгодовані. Дояться добре, чи не 
найкраще на фермі.

Тільки ж хто доглядатиме пер
вісток?

Дівчина ще раз обійшла стійло. 
Скільки праці вклала, поки вихо- 
дп.та оцих добрих тварин. І яка бу
ла щаслива, коли одержала за них 
першу премію.

Хто доглядатиме первісток?
...На ранок вона вже поралась 

біля них. Свою ж групу передала 
іншій доярці.

— Будуть! Обов’язково.
Сьогодні цеп день в минулому. А 

корови, ті, яких тоді кинули на при
зволите, дають но 14 кг молока на 
лобу,

ВИРІШИЛИ твердо? — голова 
колгоспу глянув дівчатам у 

вічі.
— Так.
Дівчата почервоніли. Хтозна, чо

му так густо червоністься у сімиад- 
цять років.

Десять дівчат після закінчення 
інколи вирішили залишитись в кол
госпі. Тамара Маруцепко попроси
лась на ферму. Пішли па ферму і 
її подруги — Люба Дудник, Валя 
Кориза/ Ліда Кононенко.

Ох. і важко ж б}ло дівчині! Іно
ді думала, що не витримає. Та хо

тілось бути дояркою. 1 Піе просто 
дояркою, а кращою.

Сумніви — річ не довговічна. Во
ни пройшли. І прийшла майстер
ність.

ДІВЧАТА з ферми, де працює Та
мара Маруцснко, вирішили достро

ково завершити четвертий рік п'я
тирічки. Щомісяця підраховують 
надої. Щомісяця над чиїмось робо
чим місцем майорить перехідний 
вимпел. Сьогодні він у Тамари.

Щодня збираються дівчата в

ПО НАУКУ ДО ТАМАРИ
грРІІ РОКИ праці — цс багато? 

Дивлячись, що людиною зроблено 
за цей час. Три роки Тамариної 
прані — це СО автоцистерн молока.
А ще півсотні телят.

У кожної корови свій норов. 1 
свій апетит, звичайно. Вивчити їх 
— не така вже й премудрість. По
трібно просто любити свою роботу. 
/\ от знати, що саме потрібно тва
рині — питання складніше. Мало 
того, що Тамара навчається в зоо
технічному технікумі, вона постійно 
читає кпнгії з питань тваринництва, 
вишукує потрібне в газетах і жур
налах.

Для кожної корови вона склала 
окремий раціон. Одній потрібно 
більше концентратів, іншій краще 

добавиш вівса.
Знає ще доярка й тс. що коро

вам подобається бути чистими і що 
люблять вони людську ласку. А у 
відповіді. — пахуче молоко. В цьо
му році Тамара вже надоїла по 

1800 кг, хоч пройшло лише півроку.

кімнаті тваринника — Тамара, 
Ю.ія Д ворчу к, Ліда Стегер, Люба 
Дудник, Марія Кириченко. Говори
ти є про що. Діляться досвідом, 
турботами. ІІе обходяться й без 
зауважень, адже не помиляється 
той, хто нічого не робить. Тут в 
кімнаті міркують вони, як працю
вати взавтра.

Буває й таке:
— Тамаро! До тебе знову школя

рі!
Бо до неї приходять завтрашні 

випускники, цікавляться роботою, 
радяться. 1 вона розповідає про те, 
як сама прийшла на ферму, як було 
важко спочатку, як в минулому 
році надоїла по дві з половиною ти
сячі кілограмів па корову і як в 

’цьому році думає одержати більше 
трьох. А під кілець обов’язково 
скаже, що професія доярки — це 
творчість і що люби гь иона напо
легливих.

В. КРАВЧЕНКО.
Колгосп їм. 40-річчя Жовтня 
.Маловнсківського райоїгу.

КВАРТАЛИ 
М. Ю. БУНІНА

КРАСНОДОН. Луганської 
області, 4 липня. (РАТАУ). 
Професії гірняка і будівель
ника в цьому місті найголов
ніші. Під Красіїодоііо.м під
німаються копри нових 
піахт-гігантів. Далеко за ста
ру межу міста вийшли жит
лові квартали. В новому 
мікрорайоні. який носить 
ім’я П. П. Лютіїкова — 
керівника партійно-комсо
мольського підпілля в роки 
Великої Вітчизняної війни, 
працює бригада заслужено
го будівельника УРС.Р 
М. ІО. БуиІна. В ні дні во
на завершила свою п’яти
річку.

Але найбільшу шану і за
гальну любов красподонців 
принесли бригаді спорудже
ні нею школи і дитячі за
клади. їх на краснолон- 
ській землі більше десятка. 
Ось і зараз бригада завер
шує будівництво школи па 
тисячу учнів.

Бригада носить славне 
ім’я Івана Зсмнухова. Ге
рой «Молодої гвардії» на
вічно зарахований у колек
тив будівельників.

«Молодь Україні*. — їи-річчю 
ЛКСМУ» — так зветься вистав
ка. яка відкрилась у Києві. Тут 
зібрано численні матеріали і до
кументи про історію, трудові 
звершення комсомолу України. 
На виставці також експоную
ться машини, прилади, скон- 
сруїїовані і створені молоддю.

На фото: відвідувачі огля
дають діючу модель комбайна 
«СК-4». виготовлену учнями 
Уманського сільського профе
сійно - технічного училища.

Фото ІО. МОСЕНЖНИКА.

1

.Кримські акварелі
В долинах та на схилах голубих.
Зухвалий грек цю землю брав у бран,- 

-----  ------ -----------ц3вадИі 
і ран,

Твоїх щедрої забаглося мені, 
Твоїх чеснот забаглося. Побожно 
Прийшов до тебе я, а ти всеможно 
Н зухвало котиш хвилі навісні. 
Між кипарисів струпних її одіші 
Твій нурт запеклий слухав я тривожно, 
Допоки на крайнебі переможно 
Зоря не зашарілась вдаліші. 
Примхливим словом^ чи ж бупа повім 
Про твій бучний рсчитатіїншііі рокіт? 
В тремкім' чЬкаНиі зЬвМнрали кроки 
Над берегом, над .безміром твоїм, 
Солоний трунок твій і іісіїасіїть 
Так солодко душі моїй щемить.•Гак солодко душі моїй щемить 
Підхмарна вись стрімкого перевалу. 
Гірських'вітрів розхристані хорали 
І тиха, нависаюча блакить. 
Прислухайся лишень, як жебонить 
Струмочок десь задивлсіїо оспалнй. 
Зела буяння і жахні обпали.
Тут мирне сонце мирно золотить. 
Благословенний краю! Оживи 
Заблукапу u тобі хистку надію, 
І те, чого сказати не посмію. 
На дальній переліт благослови! 
В твоєму лоні, в білогривім тлумі 

^ді»к просто оселитись щасній думі.•
Так просі о оселитись щасній думі, 
Слонам ясним, иід захвату — сліпим, 
Цвітуть сади над урвищем крутим. 
Гойдають крони г білосніжнім шумі.

А там, за перевалом, іі понад ним 
З'юрмились тумани в тривкій задумі. 
Згасає день, п мажорнім ііиіиіиіс сумі, 
Вдягає Крим свій повечірній грим, 
Під тисом розбуялпм зупинюсь, 
Осмуту тиху радістю розраю, 
Свігличішй краю, світанковий раю, 
На опид твій дивлюсь не на дивлюсь. 
Завис над морем, як стрімкий собор. 
На карколомнім зламі Ай-Тодор.

Щі карколомнім зламі диких брил 
Завис цей мне із обрисом суворим, 
) витвір рук людських — над владним 

. морем
Завмер орел п розпоіші дужих крил.
В серпанку ніжнім бовваніють горн, 
А чн ж сягне їх чий зухвалий снріїт? 
Німує замок, лише чайки крик 
Зманлнпо вабить в обшир неозорий. 
Ажурний горизонт подаленів. 
Ще тільки миті, і видиво казково 
Ніч веселкова покладе до схову. 
Полишивши нам цяточки вогнів 
Та колискову моря на прощания; 
Та берег цей в ошатному убранні.•Та берег цей н ошатному убранні 
Столітніх кедрів, тисів пікових, 
(Де іі паш бузок не сирота між них, 
Настирний пах його, як іірііпітання). 
Плюща іі самшиту зарослій гнучких, 
Троянд квітучих запальне буяння1, 
Секвойї Мовчазно зачудування

Спізнала вона римської і 
Не раї б< знемагаючи від 
її голінно пої захищали. 
Чекав чужинець милостей 
Та мужній тавр ставав із
•
Та мужній тавр ставав із 
Свою Тавріду боронив затято, 
О. не один з напасників затямив 
Могуть меча його у січі злій! 
Мішу виївші кривавий грозовій, 
Де слід його? Мовчить земля завзято 
І тільки брили зберігає свято — 
Камінних свідків лицарства на ній. 
('.побережу іі собі цей дпвокрай, 
Спобережу в душі своїй до скопу 
Цей гук землі і хвилі срібпограй 
В навстіжіюсті блакитного розгону, 
Ай-ІІеірі дер.зновенні хмарочоси 
І трав бучних смарагдові начоси.

ним na бій.

І трав бучних смарагдові »зчоси, 
І диких скель .холодна снвпіна, 
За їх першини зачіпались грози. 
Глибинних урвищ не сягнувши дна, 
ІІа їх шпилях всідалися моргни. 
Снігів сліпила шапка осяйна, 
А тут, внизу, зухвалила весна 
І наливались виноградні ломі.
Я в Гаспрі буй. Три велети колись*). 
Стрічались тут під вечір барвінковий, 
І слухали предивні їх розмови 
Овальний тис і мрійіііік-кііпарнс. 
Де слів їх віщих первозданна суть? 
Тою ніколи не дано збагнуть.

Того ніколи не дано збагнуть.
Як світлотінь, як гальки чулий шерелц 
Та не сумуймо: нруи сердечний шепіт 
Ясному серцю вдома не забудь.
ІІе раз, не два він нас покличе в пута;

На. лоно трав, на їхній хвильний шелест. 
На гук пташиний, на вечірній мерех 
Зір поло.хких, що тихе сяДдо тчуть. 
Заблукай! поміж щоденних справ. 
Покликання збентежені васали 
Ми скажемо: о, доле, по лукав. 
Твій світич нам ніколи не згасає!
І зблисне враз крізь хвиль гучні ііаплнвн 
Твоє, Алунко. білостінне дпво.

Твоє, Алунко. білостінне диво. 
Спустошений стояв я перед ним, 
І надпвляв — наївшій пілігрим — 
Па балюстради плетиво вабливе. 
ІІа мармурових левів справжні гриви. 
На барв химерних незвичайний і рим, 

. Свічусь і нині завхатом німим,
Оглушений тим витвором примхливим. 
Співав древо там і діорит.
Пластичних ліній веселковий вигин.
• мінаретів незвичайний вигук 
Душі
Кому
А чн

ІІ понині трепетно зорить.
ж наш захват — Б.тору чн БоннанЕ •), 
майстрам, що й ніші ще незнані.

А чн
Чий ........_______ ...... . . __
Оці гравюри та шпилясті бані, 
Каррарськпи мармур осяйних терас.
ІІе задля розцяцькованих прикрас 
Сутулились в натхненному за.хлаині, 
і зупинився перед ними час 
1 підступнії в німім поднвуванні. 
Каменотеси, теслі, рііьбярі. 
Вони йому промовили. — хай буде’ 
Обравши честь свою в иоводнрі, 
Відвежну мрію піднесли до чуда. 
Сгоїть палац — надія їх жива. 
Чудуймоси, чсиь зайві тут слова!

Володимир БАЗИЛ ЕВСЬКИЙ.
*) Толстой. Горький. Чехов
•*) Архітектори,

майстрам, що (і нині ще незнані, 
піт мужицький окропив не раз
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ВАРВАРІВСЬКІ
Микола СТОЯН ------- llORICTh-------- • . в
— Віднині В!) ВІЛЬНІ, ВІЛЬНІ від комуни, 

живіть, як хто М'іе. Все тепер ваше — 
і річка, і степи, ваше па вік» вічні. 
Я, отаман Зеленяк, ваш земляк, дарую 
вам усе. Хазяйнуйте самі! Бо поки сон
це в небі, не вернутися сюди Більшо
викам!

На тому його продала скінчилася, про
мовляти він не любив, не щасливим і 
вільним варварівцям — Бармашсві ска
зав, щоб на цю ніч привів дівчину та. 
щоб гарна була, та щоб вечеря добра 
була, та щоб горілка була, хай хлопці 
у погребах полазять, він же любить до 
чарки щось кисле...

Такого лиха, такої наруги ще не знала 
Вариарівка, не бачила ще таких ночей. 
Старенький батюшка правив обідню в 
церкві і кликав бабусь, що насмілились 
придибати:

— Молітесь, людії, щоб швидше мина
ла ця кара божа.

Зеленяк помолив і ного, всипали довго
полому на перший раз шомполів.

Службу тепер правив диякон, восхва- 
люючн визволителів, просячи для НИХ 

здоров’я, а для комунії — погибелі...
Злий, хитрий і Підлий Зеленяк мав і 

розум. Він знав, що чутко про нього дій
дуть і до депікіРців, і денікінці його по 
голові не погладять. Не за розстріляних 
більшовиків, не за ногвалтовапнх дівчат! 
Денікінці теж були Одного поля ягідки... 
Не погладять по голові за пограбовані 
поміщицькі маєтки. І їх не минав Зеле
няк! Вів дотрушував, доірабовував те. 
що не встигли захопити інші. Він бачив
i силу, 1 зброю депікінців. ІЦо вдіють 
проти гармат, кулеметів, літаків голодні
ii обшарпані червоноармійці?!

Він гарячково шукав шляхів до день 
кінців.

X. —
Дививсь на неї. І рантом стрепенувсь 

у хижій радості — попа з того особливо
го комсомольського загону, про який зна
ли у всіх деніьінських штабах. Вона з 
того загону, яким командує Соловйові

Подих забито, захлинувсь... Соловйові 
Вирубати червоних до ноги — і тоді Дс- 
нікіиці забудуть грабунки поміщицьких 
маєтків і подадуть йому руку.

Живого, зв’яіаного Соловйова привести

Продовження. Початок в газетах за 
19. 2!.. 26 червня та І липня.

у перший денікіиськніі штаб — і з ним, 
Зеленяком, творитимуть як рівний з 
ріпним, самі ж денікінці віддадуть йому 
І Варварівку, і всю округу!

1 хто сказав, що його сонце мав зайти? 
Соловйов—то його двадцять одне очко!

Оця брюхата, оця комсомолка стане 
його найпершою помічницею. Тепер вона 
йому навіть подобалась, тепер вів її на
віть жалів, її руки, набряклі від вірьов
ки, її непі, босі, розбиті по ріллі, на 
курній дорозі... Як не зводить очей зі 

столу! Він її нагодує і напоїть... Скрив
леним ротом вичавив:

— Виведіть її на подвір'я. I не смійте 
Г< пальцем зачепити!

1 ксли її повели, коли за хвилю в ха
тину вернувся Бармаш. він кинув другий 
наказ:

— Зараз же приберіть хату!
— Долівку застелить килимами?
— Соломою. Стіл — скатеркою. До бо

гів — лампадку. На вікна — вазони. 
І все. І негайно приведіть матір.

Бармаш блимнув очима: що з отама
ном? Де шукати матір цієї червоної...?!

— Дурень. Мою матір!.
Так би зразу й казав.
— А її — п розход?
— Чув — не смійте й пальцем зачепи

ти! Дайте одяг. Виженіть з найближчої 
хати хазяїв — хай живе там. їжу їй — 
найкращу. Постав варту...

В голові Зеленяка — тісно від гарячко
вих думок. Депікінців всюДн повно — 
в містах, і містечках, на залізницях і 
шляхах. Комсомольський загін Соловйо
ва. як у пастці... Десь причаївся, готує
ться до прориву, чекає слушної години... 
Зуміє почекати і він... Отак, Соловйов. 
твої наміри розгадані, І па тебе є вірьов
ка, бо йому. Зеленяку, випала щасливі 
карта — пірне двадцять одно очко!..

9. —
Воїнство кинулось виконувати кака ■ 

Зеленяка, негайно вигнали в спину госпо
даря. його дружину й двох дітей, за К>- 

дииу хатина набрала іншого вигляду, у 
кімнату вселили Наталку, і поріг кімна
ти переступила мовчазна, чорна, мов тінь, 
стара жінка. Не підводила очей. Неначе 
щось шукала иа підлозі, встеленій соло
мою. шукала і не могла знайти. )ї по
чорнілі руки тримали хустку, па худій 
постаті була чорна свитина. Вже давно

зійшло сонце, кндазр промені через сік
ла, І від того стара здавалася ще більш 
нещасною.

Наталка подумала: повнії в’язень. 
А стара згадувала розмову із сином,яка 
відбулася кілька хвилин тому.

Від нього тхнуло іорілкою, тхнуло го
рілкою від доріжок па підлозі, від стелі, 
і хрестом на сволоку, від богів; перед 
якими горіла лампадка — хлюпали з 
склянок і на них на своїх вечерях. Але 
її яким син не був. Він іадеп був упасти 
перед нею па коліна:

— Мамо! Усе мовчиш і мовчиш... Ма
мо. Я по забуду батька. Він скривдив 
мене.. Не забуду й того, як пін прогнан 
мене у світи... Але хіба.н не розумію, що 
пін усе лишив би для мене? Як же' я 
можу забути й простити тим, хто забрав, 
хто пограбував усе пашо добро? Вони ж 
штовхнули батька па самогубство. Я вою
вав і воюватиму з більшовиками. I хай 
називають мене лютим, жорстоким, ду
шогубом. _ убивцею — тут одне з 
двох — або вони нас, або ми їх.

Мовчала.
— Поможи мені.
Мовчала.
— Мамо! Ти будеш жити в теплі і 

добрі.
.Мовчала.
— Мої хлопці впіймали вагітну біль

шовичку.
.Мовчала.
— Я відпущу її на всі чотири боки, 

я можу н лишити її біля тебе, але спи
тай її, узнай у неї, де тепер червоний 
загін.

І вперше за ці дні оніміла мати, не 
підводячи очей, заговорила:

— Добре... Я спитаю її,
— Може, зразу й не скаже. Може, ска

же па другий, на третій день, я чекати
му. Варта тебо пропускатиме до неї 
вдень І вночі, вранці і ввечері. З доку
ментів видно, що попа — Наталка Щер
бань... Ти тоді прийдеш до мене.

— Прийду...
Дивився матері ■ спину, надіявся на 

відповідь. А коли відповіді но принесе, 
спитає він, спитає Бармаш, Бармаш 
уміс питати, так, що кістки тріщать, си
ли в нього, як у буйвола, а люті ще 
більше — його батька пристрілили повс
танці за ге, іцо видав* німцям більшови
ка.

Наталка збентежено оглядала свою 
клітку. Дали їй одяг, на столі і їжа,* і 
хліб, і вода... Та іолод враз, зник, з ту
гою. дивилась на вікна — за ними за- 
іншіїлнсь буйні пігри, ясне сонце, і 
кущі калини і три верби над шляхом, 
і загін, і Соловйов.

Знає він, що гранилось?
Напевне, пі, напевне, іадає, що бійці 

відбилися під загону, вир війни роз’єд
нав їх, пін завжди вірив, о як він вірив 
своїм горячим бійцям, він ніколи не 
допускав і думки про зраду.

Трапилось, що і його бійці опинились 
у лабетах ворогів, виносили найлютіші 
муки, але залишалися вірними загонові 
Я' останнього подиху...

(Далі буде).

Інгульське сільське 
професій н о-тех нічне 
училище № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА ОДНОРІЧНІ І ДВОРІЧНІ КУРСИ ТРАКТОРНО ІВ- 

МАШІ1НІСТІВ ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ
На дворічні курси тракторнстіп-машиністів широкого 

профілю приймаються юнаки та дівчата віком не менше 
15 років 6 міояців. а іш однорічні курси — віком не мен
ше 16 років б місяців з освітою 8, 9, 10 класів.

Для вступу в училище іреба подати заяву на ім'я ди
ректора. направления з радгоспу чи колгоспу,-свідоцтво 
про освіту, свідоцтво про народження чи паспорт, харак
теристику зі школи, довідку про стан здоров’я, довідку 
з місця проживання, довідку про склад сім'ї. 6 фотокар
ток розміром 3x4 см.

Заяви з документами приймаються щодня.
Початок занять І вересня і 15 листопада 11’69 року по 

мірі комплектування навчальних груп.
Зараховані до училища забезпечуються * триразовим 

безкоштовним харчуванням, стипендією в розмірі !9 
карбованців на місяць (одруженим — 20 карбованців на 
місяць), спецодягом, постіллю.

При училищі працює консультнункт Устинівської заоч
ної середньої школи і учні можуть вчитися заочно в 8. 
9, 10 і II класах заочної школи.

АДРЕСА УЧИЛИЩА: село Інгульське Устнпівєького 
району Кіровоградської області. ДИРЕКЦІЯ.

ХЕРСОНСЬКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ 
ТЕХНІКУМ

оголошує набір учиш на 1069-70 навчальний рій 
на перший і старші курси денного і вечірнього відділень 

по спеціальностях:
технологія машинобудування.
електрообладнання промислових підприємств і усігі- 

новок,
виробництво двінунів Внутрішнього згоряння, 
технологія зварювального виробництва, 
приладобудування.
До технікуму приймаються особи, які закінчили 8-9 га 

10 класів.
Вступні екзамени: иа вечірнє відділення з і червня н ■ 

12 серпня; на денне відділення — з 1 по 20 серпня.
Заяви подаються на ім’я директора технікуму з додан

ням таких документів. свідоцтва або атестата про освіту 
(оригінал), медичної довідки (форма № 286), автобіогра
фії. трьох фотокарток розміром 3x4 см. витягу з трудової 
книжки (для тих. хто має стаж роботи не менше 2-х 
років)
Документи надсилати на адресу; м. Херсон. 13. вул. 40 

років Жовтня, 23. ДИРЕКЦІЯ.

КРАЮ МІЙ...
Слова Т. ЩЕРЬИ/ІЙ'
Музика К. ШУТЕИ'КА.

Над Інгуло/л,
Над Інгулом — неба глибина.
За Інгулом,
За Інгулом — синя далина.

7 Вітер хвилі бавить на житах, 
Ніжно пахне хлібом на устах.

Приспів.
Краю мій. краю мій,

Краю рідний, дорогий, 
о Ти цвітеш у сонці і теплі,

Наймиліший краю на земл. 
Пролягли в степу, 
Пролягли в степу мої путі. 
Тут зустрів я, 
Тут зустрів любов я у житті, 
Що іскриться, ніби виноград, 
! ясна, як мій Кіровоград.

Приспів.
Де б не був я,
Де б не був я, де б я не ХОДИВ,
Не забуду,
Не забуду ниви і сади.
Я до них, як до повітря зойк,
Бо я зроду, звіку — степовик.

Приспів:

ОДЕСЬКИЙ МЕХАНІКО- 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ
НА ДЕННЕ І ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Технікум готує спеціалістів на базі восьмирічної т.і се 
редньої ніколи по спеціальностях:

електрообладнання елеваторів і ісриопереробіпіх під
приємств із спеціалізацією, електрообладнання підпрн 
ємств; автоматизація виробничих процесів;

обладнання елеваторів і зсрнопсрсробнїіх підприємств; 
борошномельно-круп'яне і комбікормове виробництво; 
зберіїання зерна і продуктів його переробки.
Прийом заяв:
иа денне відділення, на базі восьмирічної школи — з 

1 червня но Зі липня; на ба іі середньої школи — з 
І червня по 15 серпня;

на заочне відділення — з 3 травня по 10 серпня.
Вступні екзамени з І по 20 серпня.
Технікум забезпечує учнів гуртожитком. Стипендія 

виплачується на загальних підставах.
Адреса технікуму: м. Одеса, ГСП-112, пул. Москов

ська. 12. ДИРЕКЦІЯ.

X ...

ІГ
ПОКАЗУЄ. КІРОВОГРАД

НСДІЛЯ. 6 липня. Перша 
програма. 9.00,— Ранкова тім 
настнка для дітей. (М). 9.15- 
Новнпп. (М). 9.30 — «Будиль
ник». (М). 10.00 — «Музичний 
кіоск». (Мі. 10.30 - Для юна
цтва «Лукомор'я». Літера
турний альманах.. (Тбілісі) 
11.30 — Інтербачення «Па 
м’ятники архітектури .. (М)
12.00 — Для школярів. <-Свя- 
щеииі місця нашої Батьківщи
ни». (М). 13.30 — Інтербачен
ня. Для дітей. «Маленькі лю
ди — великі справи* (Бер- 
лііі). і-1.30 — Програна кольо-

рового телебачення. (М). 17.00 
— Для воїнів Радянської Ар
мії і Флоту. (М). 17.30 —
Ноет и. (М). 17.45 — Дні
Польської Народної Республі
ки в СРСР. «Ставка, більша 
від життя?. Телевізійний ху
дожній фільм. IV серія. (М). 
19.00 — Інтербачення. Закрит
тя Днів болгарської культури 
а СРСР. Спектакль Софій
ської народної опери. (М). 
22,00 — «Сім днів» Міжна
родна проірама. (М). 22.45 •— 
Ка мертон доброї о настрою. 
(Дніпропетровськ).

ПОНЕДІЛОК. 7 липня. Пер
ша програма. 10.00 — Повніш 
(М). 10.15 — Для дітей. «Грай 
іеся з нами». (М). 10.45 —
Програма кольорового телеба
чення. (М). 12.15 — Телевісті. 
(К). 12.25 — Кіножурнал та 
художній фільм «Пароль не 
потрібен» 1 серія. (Кірово- 
ірад). 17,09—Новини. (М). 17.15

—«Людина і релігія», «До світ
ла». Тележурнал. (Львів). 
17.45 — Телевісті. (К). 18.00- 
Для школярів. «Піонерів». Те
леагентство. (ЛІ). 18.30 — Уро
чисте відкритя VI міжнарод
ного кінофестивалю в Моск
ві. Знайомство з оперок 
Д. Россіні. «Севільський ци
рульник». Спектакль Ленін- 
ірадського Малого опер
ного театрі*. (Ленінград). В 
перерві. Новини. (М). 22.45 — 
Пароль не потрібен». Худож
ній фільм. 1 серія. (Кірово
град).
• ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ. б липня. 9.00 - 

Гімилстяка для дітей. (М). 
9.15 — Новини. (М). 9.30 — 
«Будильник». (М). 10.00 —
«Музичний кіоск». (М). ІО.З'> 
— Для юнацтва. Літературний

■J

■■

альманах «Лукомор’я». (Тбі
лісі). 11.30 — «Пам’ятники ар- 
хітератури». (М). 12.00 —
Для школярів. «Священні міс
ця нашої Батьківщини». 
(Псков). (М). 12.30 - «Сіль
ська, година». (М). 13.30 —
Для дітей. «Маленькі люди — 
великі діла». (НДР). 14.30 — 
Програма кольорового телеба
чення. (М). 17.00 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. 
(М) 17.30 - Новини. (М),
17.45 — Польський телефільм 
«Ставка, більша від життя». 
IV серія. 19.00 — Закриття 
Днів болгарської культури в 
СРСР. Спектакль Софійської 
народної опери. (М). 22.00 — 
«Сім днів». Міжнародна про
грама. (М). 22.45 — «Камертон 
доброго настрою». (Дніпро
петровськ).

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ Г-

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ

ПА 1969—1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
На денне відділення па базі неповної середньої | 

ніколи па такі спеціальності, слекіроапарптобулуваїнія, І 
обробка металів різанням, електроустаткування промис
лових підприємств і установок: па базі середньої шко
ли — па спеціальність електроапаратобудушнпія.

Вступники складають такі іспити; па базі середньої 
освіти — з української мови та літератури або російської 
.мови га літератури (твір) і математики (усно) і на базі 
посьмпрічної школи — з української’ або російської мо
ви (диктант) і математики (усно)

Заява про прийом подається на Ім’я директора іехні- 
куму і додаються такі документи: документ про осоіту 
(оригінал), автобіографія, медична довідка (фор.мд 286) 
три фотокартки 3X1 см, витяг з трудової книжки.

Особи, нагороджені після, закінчення восьмирічної 
школи похвальною грамотою або після закінчення деся
тирічки золотою медаллю, зараховуються до технікуму 
без екзаменів.

Прийом заяв від осіб, ще такіпчп.ти восьмирічну шко
лу — з 15 червня до ЗІ липня; від осіб, що закінчили 
середню школу — з 1 червня по 15 серпня.

Вступні екзамени з і по 29 серпня.
АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: м, Олександрія Кіровограді!^, 

ської області, вул. Жовтнева. 62. р

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.

Наша адреса і телефони «МОЛОДОП КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкомі) ЛКСМУ, г. Кировоград.

м. Кіровоград, вул. Луначарськсго, 36. 
Телефони: секретаріату — 29-33-55, відділу про
паганди — 29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління 
но пресі, м. Кіровоград, нул. Глінки, 2.
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Олександрійське міське 
професійно-технічне 
училище № 5

ОГОЛОШУЄ НАШІ’ УЧНІВ
НА 1969 - 1970 НАВЧАЛЬНИЙ ІЧК

ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:

жгукагурн-малярн-плиточники.
штукатури,
муляри,
тесл ярі,
слюсарі-монтажніїкії.
Строк навчання 1—2 роки.
В училншс приймаються юнаки та дівчата у иіиі 

15 — 17 років з освітою 8 — 10 класів.
Учні перебувають па повному державному забезпе

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

школу робітничої молоді (8 — 9 — 10 кл )
Початок занять І вересня 1969 року.
Вступникам необхідно подати такі документи: заяву 

па ім’я директора, автобіографію, паспорт чи свід.оцтлі^ 
про народження, документ про освіту, довідку з місця - 
проживання, довідку про склад сім’ї, характеристику 3 
школи, 4 фотокартки.

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

рово, вул. Трудрсзервів. 23.
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